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Forord

Grunnloven: Historisk kommentarutgave 1814–2020
representerer noe nytt. Alle bestemmelser som siden
1814 har vært eller er hjemlet i Grunnloven blir i denne
boken undersøkt både historisk og aktuelt. Slik vil boken
vise Grunnlovens historiske og aktuelle mangfold. Gjen-
nom 125 kommentarer til de enkelte gjeldende eller opp-
hevede grunnlovsparagrafer tegnes ikke bare et bilde av
Grunnloven, men også av det norske samfunnet etter
1814. I boken er kommentarene ordnet per paragraf, og
med kommentarer til opphevede paragrafer etter de gjel-
dende. Boken innledes med en overordnet oversikt over
Grunnlovens historie og en redaksjonell innledning til
selve verket der bokens oppbygging og karakter nær-
mere forklares.

Boken selv har en lang tilblivelseshistorie. Redaktø-
rene unnfanget planen som del av det begynnende arbei-
det med 1814-forskningen i tilknytning til grunnlovs-
jubileet i 2014. Prosjektet fikk først en viktig og generøs
støtte fra Stortingets Presidentskap i 2012 og senere fra
Norges Forskningsråds grunnlovssatsning. Vi takker for
denne støtten. Dette gjorde det mulig å tilsette først
Eugenia Blücher (nå Ryabikina), så Nora Naguib Leer-
berg, som begge gjorde et uvurderlig arbeid med å etab-
lere infrastruktur og prosedyrer for arbeidet. Bare redak-
tørene vet hvor avgjørende deres bidrag har vært for rea-
liseringen av prosjektet. Dette var desto viktigere fordi
redaktørene samtidig var opptatt med arbeidet på Senter
for grunnforskning (2012–2013) og ikke minst med utgi-
velsen av Nye perspektiver på Grunnloven (Bind I–VI,
2013–2014). Den foreliggende publikasjonen er derfor
også et produkt av det forskningsfellesskapet som opp-
stod, først i tilknytning til 1905-forskningen med utgi-
velsen av Rett, nasjon, union i 2005, senere rundt de
mange publikasjonene i 1814-forskningen i årene 2010–
2015. Flere av denne bokens forfattere har vært aktivt
med i dette kombinerte forfatningsrettslige og historiske
miljøet gjennom alle disse årene.

Vi takker Det juridiske fakultet i Oslo og våre respek-
tive institutter på fakultetet, Nordisk institutt for sjørett
og Institutt for offentlig rett, for så beredvillig å ha lagt
til rette for og å ha gitt bidrag til dette arbeidet fra første
øyeblikk og helt frem til i dag. Særlig takker vi kontor-
sjef Øyvind Henden som hele tiden har bistått arbeidet.
Redaktørene skylder også å nevne at de begge har, eller
har hatt, verv ved Det juridiske fakultet i Oslo som har

satt visse grenser for arbeidets fremdrift etter 2016. I den
tiden Dag Michalsen var dekan ved Det juridiske fakul-
tet, falt en stor del av arbeidet på Ola Mestad, noe som
også kan sees av hans mange bidrag i denne boken.

Vi redaktører er dypt takknemlig overfor de 47 forfat-
tere som takket ja til å gi bidrag. Forfatterne kommer
særlig fra landets tre juridiske fakulteter i Bergen, Oslo
og Tromsø; andre forfattere har tilknytning til juridiske
institusjoner eller til praksis; vi er også glad for at flere
historikere takket ja til å bidra. Det har vært en stor glede
å diskutere store og små spørsmål med forfatterne under-
veis. Flere ble spurt allerede i 2012, andre en god del
senere. Forståelsen for bokens karakter har vokst etter
hvert som arbeidet skred frem. I ettertid ser vi at det var
til det beste at arbeidet tok lengre tid enn planlagt, og det
var uansett usannsynlig at boken kunne ha kommet ut
allerede i 2016 som først tenkt. At vi nå står med en viss
distanse til den store grunnlovsreformen i 2014, og dess-
uten har kunnet ta hensyn til de mange nye grunnlovsbe-
stemmelser som har kommet etterpå, har utvilsomt beri-
ket boken. Grunnlovsteksten er a jour pr. 31. desember
2020. I noen tilfeller har vi tatt hensyn til materiale som
er kommet til i løpet av trykkingsprosessen. Referanser
til nettsider er a jour per 15. juni 2021.

I den lange innspurten har flere gjort viktig arbeid.
Karoline Askheim bidro i 2019–2020 med redaksjonelt
arbeid; de vitenskapelige assistentene Oskar Vegheim og
Sigrid Østvik samordnet litteraturreferanser og littera-
turliste. Hovedbibliotekar Inger M. Hamre satte littera-
turlisten i endelig orden. Vi takker alle fire for flott
arbeid. Til slutt takker vi Universitetsforlaget for stor tål-
modighet helt fra 2012, og så for effektivitet i sluttfasen.

Oslo, 15. juni 2021

Ola Mestad Dag Michalsen
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.
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Grunnlovshistoria – eit oversyn

Av Ola Mestad

1 Innleiing
Grunnlova er og har vore sentral i norsk stats- og sam-
funnsbygging. Noreg er eit grunnlovsland fordi etable-
ringa av den norske staten og vedtakinga av Grunnlova i
1814 fell saman. For svært mange land er ikkje saman-
hengen så tett, men USA med grunnlova frå 1787 er eit
liknande tilfelle. På ein annan måte er også grunnlova
frå 1949 sentral i den moderne tyske staten fordi staten
med den fekk ein omstart etter den andre verdskrigen.

Kva gjer ei grunnlov? Den organiserer statsmaktene
og fastset forholdet mellom dei, den regulerer forholdet
mellom stat og borgar, og til dels borgarane imellom.

Dette verket, Grunnloven: Historisk kommentarut-
gave 1814–2020, set seg som mål å forklare den norske
Grunnlova med sine enkelte paragrafar slik dei var i 1814
og slik dei er i dag, og heile den mellomliggjande grunn-
lovshistoria. Verket er dermed både ei normal kommen-
tarutgåve til gjeldande grunnlov og ei forklaring av kor-
leis den rettsleg-politiske utviklinga av den norske
Grunnlova har vore gjennom dei meir enn 200 åra som
er gått sidan den vart vedtatt på Eidsvoll.

No er eit godt tidspunkt for å prøve å forstå Grunnlova
i sin heilskap. På den avstanden vi har i dag, er det lettare
å sjå Grunnlova i si utvikling, frigjord frå det tyngjande
perspektivet som den svensk-norske unionen lenge gav,
og kanskje jamvel frå den agen som Grunnlova var
omgitt med etter den andre verdskrigen.

Å kommentere kvar einskild paragraf som er eller har
vore i Grunnlova, gir, har det vist seg, eit særskilt inntak
til å forstå den norske staten og statsretten og delar av
samfunnsutviklinga. Det viktigaste er at det gir innsikt i
reguleringa av tunge strukturar i vårt samfunn og forde-
linga av rettar mellom borgarar. Men målet om å kom-
mentere kvar einskild paragraf gjer at ein også må kom-
mentere føresegner som ikkje lenger er sentrale eller
som kanskje aldri blei det. Det gir kunnskap om og per-
spektiv på utviklinga som ein elles lett vil gå glipp av når
ein ser bakover frå ei notid. Denne innsikta vil lesaren få
ved å lese dei einskilde kommentarane. Formålet med

denne innleiinga er eit anna. Her vil vi kort gi eit oversyn
over korleis den norske Grunnlova blei til og korleis den
har utvikla seg i denne lange tidsperioden fram til og
med grunnlovsrevisjonen i 2014.

2 Grunnlovsåret 1814
Den utløysande grunnen til at Grunnlova blei vedtatt
17. mai 1814 var at Danmark-Noreg var i allianse med
Frankrike i Napoleonskrigane. Sverige, ved sin nye kron-
prins Karl Johan, hadde slutta seg til den andre allierte
sida med Russland og Storbritannia som dei viktigaste
maktene. Desse stormaktene lova i eit system av trakta-
tar at Sverige skulle kunne «overta» Noreg frå den dan-
ske kongen dersom Sverige blei med på alliert side mot
Napoleon. Gjennom ein særskild manøver i januar 1814
tvinga Karl Johan gjennom ein fredsavtale med den dan-
ske (og framleis norske) kongen i Kiel 14. januar 1814. I
Kiel-traktaten avsto kongen Fastlands-Noreg, men ikkje
dei tradisjonelle norske områda Island, Grønland og
Færøyane, til den svenske kongen. Så langt, så godt.
Men for å overføre eit folk til ein annan fyrste blei det
samstundes oppfatta slik at den førre kongen måtte løyse
«sitt» folk frå lydnadseiden til seg og be dei om å vere
lydige mot den nye fyrsten.

I Noreg sat den dansk-norske prins Christian Frederik
som statthaldar på vegner av kong Frederik 6. Han var
tronarving sidan Frederik 6. ikkje hadde søner i sitt ekte-
skap med dronninga. Christian Frederik, som mottok
meldingar om Kiel-traktaten stykkevis, nekta å godta
overføring av det norske riket til den svenske kongen.
Først meinte han å ha rett til den norske trona som tron-
arving. Og han ville samle landet i motstand mot over-
føring til Sverige. For å få avklart si stilling innkalte han
framståande menn til eit møte på Eidsvoll 16.–17. april –
det som etterpå blei kalt Stormannsmøtet. Her møtte han
massiv motstand når det gjaldt hans rett til den norske
trona av dei 21 nærverande stormenn. Dei meinte at når
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kongen hadde løyst nordmennene frå sin eid til han, var
suvereniteten gått tilbake til det norske folk. Dette bygde
dei på tradisjonell dansk-norsk statsrett heilt frå etable-
ringa av eineveldet i 1660–1661.1 Standpunktet gjorde at
det var folket som måtte avgjere kva slags statsform ein
ville ha og kven som skulle vere konge. Dette gjorde at
Christian Frederik tok tittel regent, ikkje kongetittel,
erklærte Noreg sjølvstendig, og organiserte val til ei
riksforsamling som skulle gi grunnlov og velje konge.
Prinsen hadde tidlegare tenkt at han ville gi ei grunnlov
når det blei ro i landet etter at han hadde erklært seg som
konge. No blei rekkjefølgja omvendt. Og dei som skulle
vedta grunnlova var andre enn han. I stormannsmøtet
blei prinsen samstundes frå fleire hald forsikra om at den
komande riksforsamlinga ville velje han til konge.

Den 19. februar blei det offentleggjort fleire erklærin-
gar og opne brev om det som hadde skjedd og det som
skulle skje. Mellom anna skulle folket, mennene, sverje
på at dei ville verje norsk sjølvstende. Det var den
såkalte sjølvstendeeiden som blei avlagt i kyrkjene fram-
over ettervinteren. Val til riksforsamling blei halde i
landdistrikta i to steg, først val av valmenn og så val av
representantar. I byane og i militær- og flåteavdelingar
var vala direkte. I Riksforsamlinga var det dermed sepa-
rat representasjon frå land, by og forsvarsavdelingar.

3 Den grunnlovgivande Riksforsamlinga på Eids-
voll. Grunnsetningane
Den 10. april møttest Riksforsamlinga på Eidsvoll.2 Den
sosiale samansetninga var interessant. Alle var menn.
Det var 53 representantar frå landdistrikta (amta og dei
to grevskapa), 33 frå hæren og flåten og 26 frå byane. Av
desse var 57 embetsmenn, 37 bønder, 13 kjøpmenn og 5
bruks- eller godseigarar. Gjennomsnittsalderen var 42 år,
den yngste var Thomas Konow (17 år). Av representan-
tane hadde 26 juridisk embetseksamen.3 Ein del av
embetsmennene og nokon av godseigarane blei dei lei-
ande i arbeidet. Dei embetsmennene som blei valde var
typisk sorenskrivarar eller vanlege prestar eller militære
kapteinar og såleis ikkje dei høgaste embetsmennene i
landet, likevel var det tre amtmenn. Av desse tre var det
berre Severin Løvenskiold som gjorde særleg mykje ut
av seg. Men den store bonderepresentasjonen var òg vik-

tig på visse punkt når det gjaldt det endelege innhaldet
av Grunnlova. Grev Herman Wedel-Jarlsberg, landets
høgaste adelsmann var vald frå sitt eige grevskap Jarls-
berg.

Her skal vi konsentrere oss om sjølve grunnlovsarbei-
det, ikkje diskusjonane om forsamlingas kompetanse, uni-
onsspørsmål, statsfinansar eller komitéoppnemningar.

Sjølv om forsamlinga var vald delvis etter bakgrunn,
sat alle samla på Eidsvoll på dei vonde trebenkane i Cars-
ten Ankers festsal i andre høgda i den nye Eidsvolls-
bygningen. Noko slikt hadde aldri tidlegare funne stad i
Noreg, og heller ikkje i Sverige, der folket møtte inndelt
i stender, eller i Danmark der folket ikkje hadde vore
samla i konstitusjonell samanheng sidan 1661.

Arbeidet i Riksforsamlinga vart raskt og effektivt
organisert. Det viktigaste for grunnlovsarbeidet var at
ein særleg konstitusjonskomité vart vald. I den sat 15
menn, for det meste embetsmenn. Komiteen arbeidde
ryddig ved først å utarbeide 11 grunnsetningar som den
la fram for Riksforsamlinga. Grunnsetningane blei utar-
beidd på éin dag.4 Dei skulle tene som grunnlag for det
vidare arbeidet med sjølve grunnlova. Riksforsamlinga
endra den første grunnsetninga og utsette avgjerda av
den siste. Dei andre blei vedtatt.

Kva gjaldt dei? Grunnsetningane slik dei blei vedtatt
16. april av Riksforsamlinga, var som følgjer:

1. Norge skal være et indskrænket og arveligt Monarchi;
det skal være et frit, uafhængigt og udeleligt Konge-
rige, og Regenten skal føre Titel af Konge.

2. Folket bør udøve den lovgivende Magt gjennem sine
Repræsentanter.

3. Folket bør ene have Ret til at beskatte sig gjennem
sine Repræsentanter.

4. Krigs- og Freds-Retten bør tilkomme Regenten.
5. Regenten bør have Ret til at benaade.
6. Den dømmende Magt bør være særskilt fra den lovgi-

vende og udøvende.
7. Trykkefrieheden bør finde Sted.
8. Den evangelisk-lutherske Religion bør forblive Sta-

tens og Regentens Religion. Alle Religions-Secter til-
stedes frie Religions-Øvelse, dog ere Jøder fremdeles
utelukkede fra Adgang til Riget.

9. Nye Indskrænkninger i Næringsfrieheden bør ikke til-
stedes.

1 Sjå Ola Mestad, «Suvereniteten tilbakegitt det norske folk ved Kieltraktaten. Det oversedde natur- og statsrettsgrunnlaget for norsk sjølvstende og
grunnlov i 1814» i Historisk tidsskrift 2014 s. 35–65, særleg s. 45–55.

2 Den viktige framstillinga av sjølve møtet er Eli Fure, Eidsvoll 1814. Hvordan grunnloven ble til, Oslo (2013) som gir ei dag for dag-framstilling
basert på alt tilgjengeleg dagbokmateriale i tillegg til protokollar. Og innsyn i det praktiske daglege livet på Eidsvoll under Riksforsamlinga finn
ein i Eli Fure og Knut Johannessen, Folk, fe og flagg på Eidsvoll i 1814, Oslo (2014). Fin bakgrunn til eidsvollsmennene finn ein òg i Jørn Holme
(red.), De kom fra alle kanter. Eidsvollsmennene og deres hus, Oslo (2014).

3 Eirik Holmøyvik, Maktfordeling og 1814 (2012) s. 403. I nokre grunnlovsverk er representantane fordelt litt annleis på grupper.
4 Sjå Riksforsamlingens forhandlinger I (1914) s. 435–436 og s. 15.
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10. Personelle eller blandede arvelige Forrettigheder bør
ikke tilstaaes Nogen for Fremtiden.5

Den første grunnsetninga slik den blei føreslått av kon-
stitusjonskomiteen var berre følgjande: «Norge bør være
et indskrænket og arveligt Monarkie».6 Det var stor
debatt om denne, som definerte motsetningane mellom
dei som helst ville ha ein union med Sverige, og som
tapte her, og dei som heldt på sjølvstendelinja og ville ha
inn dei tillegga som framgår av den vedtatte teksten, sjå
nærmare kommentaren til § 1.

Framlegget til den ellevte grunnsetninga, som ikkje
blei vedtatt, var: «Statens Borgere ere, i Almindelighed,
lige forpligtede til, i en vis Tid, at værne om Fædrenelan-
det, uden Hensyn til Stand, Fødsel eller Formue.» Denne
klarte ikkje Riksforsamlinga å bli einig om, og derfor
blei den utsett til avgjerd seinare.7

Opplegget i grunnsetningane var dermed at den første
fastsette statsforma medan den andre og tredje fastslo
svært viktige prinsipp, velkjende frå samtidsdebattane,
om folkestyre og maktfordeling når det gjaldt lovgiving,
og ikkje minst skattleggingsretten som blei omhandla
særskilt. Den fjerde og femte grunnsetninga gjaldt kon-
gemakta, krigs- og fredsretten, som ein vel må forstå
som det sentrale i utanrikspolitikken, og nåderetten som
kanskje kom med fordi den gjeldande straffelovgivinga
var så gammal og til dels altfor streng.

I den sjette grunnsetninga er maktfordelingsprinsippet
uttrykt, med dei tre tradisjonelle statsfunksjonane lov-
givande, utøvande og dømmande makt – og med den
dømmande nemnd først. Dei tre påfølgjande grunnset-
ningane er uttrykk for dei sentrale naturrettslege frido-
mane, ytringsfridom (eller iallfall trykkefridom), religi-
onsfridom og næringsfridom, slik professor i Køben-
havn, J.F.W. Schlegel hadde uttrykt dei i si naturrettslæ-
rebok.8 Den tiande og den føreslåtte ellevte uttrykte lik-
skapstankar. Samla inneheldt utkastet til grunnsetningar
dermed seks setningar om statsorganiseringa og fem om
forholda for borgarane i samfunnet. Fire av desse siste la
dermed framtidige restriksjonar på lovgivinga, medan
den femte, som ikkje blei vedtatt, la føringar på forde-
ling av plikter mellom borgarane.

Dei vedtatte grunnsetningane gir eit godt inntak til å
forstå hovudideane i den endelege grunnlova. Det er eit
innskrenka, altså konstitusjonelt, monarki basert på fol-
kesuverenitet og med maktfordeling og vern av indivi-
duelle rettar og likskap. Den nærmare reguleringa av
desse ulike grunnsetningane framgår av dei individuelle
kommentarane her i verket.

4 Grunnlovsutkasta
Før grunnsetningane vart vedtatt, var det alt utarbeidd
fleire grunnlovsutkast og komiteen hadde openbert til-
gang til ulike utanlandske grunnlover.9

Ei rekkje grunnlovsutkast blei utarbeidd til Riksfor-
samlinga. I dag kjenner vi 27.10 Til dels er det usikkert
kor tilgjengelege dei var under arbeidet. Det viktigaste
for det vidare arbeidet var laga av Johan Gunder Adler
og Christian Magnus Falsen. Det var trykt før Riksfor-
samlinga i Journal for Rigsforfatning, Lovgivning og
Politie og blei brukt av konstitusjonskomiteen «som en
bestandig Ledetraad», ifølgje komitemedlem Jacob
Aall.11 Aall peikar likevel på «at man vil vistnok, ved at
sammenligne dette Udkast med Norges Grundlov, finde
en stor Ulighed imellem hint og denne: i Grundloven en
større Orden med Hensyn til Materiens Hovedinddeling,
en meer sammentrængt Korthed, et mere passende Lov-
sprog, udtrykt i korte befalende Sætninger, uden lange
og uhensigtsmessige Raisonnements, og et større Frem-
skridt af Tidsideerne paa Frihedens Bane».12

Adler og Falsens utkast var på 230 paragrafar og inne-
held delar som ikkje blei med i den endelege grunnlova.
Den endelege grunnlova hadde berre 110 paragrafar. Det
var basert på moderne folkesuverenitetsgrunnlover, kan-
skje særleg med vekt på den amerikanske føderale
grunnlova og den franske av 1791. Eit første kapittel
med grunnsetningar blei ikkje med i grunnlova, sjølv om
nokre av setningane vart innarbeidd som grunnlovsføre-
segner. Andre kapittel gjaldt «Valg-Forsamlingerne» og
tredje kapittel var hovuddelen, om «Regjerings-For-
men». Den var delt i tre, «A. Den lovgivende Magt»,
«B. Den udøvende Magt» og «C. Den dømmende

5 Sjå Riksforsamlingens forhandlinger I (1914) s. 21–22.
6 Sjå Riksforsamlingens forhandlinger I (1914) s. 435 og kommentaren til § 1.
7 Riksforsamlingens forhandlinger I (1914) s. 436 og s. 22.
8 Sjå Ola Mestad, «Schlegels «Almindelige Statsret» – oppskrift for grunnlovsfedre?», i Ola Mestad (red.) Frihetens forskole, (2013) s. 223 og

J.F.W. Schlegel, Naturrettens eller den almindelige Retslæres Grundsætninger, bd. I (1798) s. 140–158.
9 Sjå t.d. om bruken av amerikanske føredøme, Ola Mestad, «Amerikansk inspirasjon i grunnlovsarbeidet i 1814», i Bård Frydenlund, Torleif R.

Hamre og André Larsen Avelin (red.), Grunnlovsfedre på tvers av Atlanteren. Norsk og amerikansk konstitusjonshistorie, Oslo (2020).
10 Sjå presentasjonen av dei ulike utkasta i Eirik Holmøyvik, Maktfordeling og 1814 (2012) s. 290–307.
11 Jacob Aall, Erindringer som Bidrag til Norges Historie frå 1800 til 1815 (1859) s. 402–403. Om historikken til utkastet sjå Riksforsamlingens for-

handlinger III (1916) s. V–VIII, og prinsens merknader op.cit. s. 57 og s. VIII.
12 Aall gir eit kort riss av dei viktigaste føresegnene der grunnlova følgde Adler-Falsen, sjå op.cit. s. 757–758.
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Magt». Denne inndelinga kjenner ein igjen frå den ende-
lege inndelinga av den vedtatte Grunnlova.

Fjerde kapittel i utkastet var om «Retspleien», altså
prosesslovgiving, som stort sett ikkje kom med. Femte
kapittel var om «Forsvars-Væsenet», sjette kapittel om
«Finants-Væsenet» og sjuande kapittel om «Kirke- og
Skole-Væsenet». Svært lite av desse tre kom med i Grunn-
lova. Åttande og siste kapittel var «Forandring i Consti-
tutionen». Reglar om dette blei vedtatt, men vesentleg
annleis enn i utkastet frå Adler og Falsen. Ein merkar
seg at valforsamlingar og den lovgivande makta er stilt i
framgrunnen i motsetning til den endelege Grunnlova,
der utøvande makt står fremst. Det er kanskje særleg
med sikte på det som blei fjerna frå utkastet at konstitu-
sjonskomiteen ved sin leiar Falsen uttalte at den «private
Lovgivnings Bud ere uden for Constitutionens egentlige
Grændser».13

Falsen og Adler hadde byrja arbeidet med eit utkast
før Riksforsamlinga var påtenkt eller iallfall tillyst. Det
blei opplese heime hos Falsen på Vollebæk 13. februar
1814 for Peder Anker og professorane Ludvig Stoud
Platou og Georg Sverdrup. Falsen blei 17. mars vald til
representant i Riksforsamlinga og var i audiens hos
Christian Frederik, som bad han sende inn utkastet. Det
blei kommentert av prinsen og noko omarbeidd av Fal-
sen, delvis på grunn av kommentarane.

Det andre mest fullstendige utkastet var utarbeidd av
Nikolai Wergeland. Det blei ikkje lagt samla fram for
Riksforsamlinga eller konstitusjonskomiteen, men Wer-
geland som sat i komiteen gjorde bruk iallfall av delar av
det undervegs.14 Dei to siste av dei viktigaste utkasta var
av Niels Treschow og av Georg Sverdrup og Christopher
Anker Bergh. Heller ikkje Treschows utkast synest å vere
lagt fram på Eidsvoll, men det må ha vore kjent av
somme av representantane. Begge desse var bestilt av
Christian Frederik, det første truleg i februar og det andre
etter at prinsen hadde lese både Adler og Falsens utkast
og utkastet frå Treschow. Sverdrup og Berghs utkast
skulle då bringe fram det, etter prinsens syn, beste frå
desse. Men det blei ikkje så viktig i grunnlovsarbeidet.

Fleire av dei andre grunnlovsutkasta blei òg brukt i
arbeidet på Eidsvoll, iallfall som føredøme for enkeltfø-

resegner, slik det framgår av einskildkommentarane her i
verket.15 Eit påfallande trekk er elles at ingen grunnlovs-
utkast, bortsett frå Wergelands, kom frå folk som synest
å tilhøyre det svenskvenlege partiet.

I bakgrunnen på Eidsvoll låg spørsmålet om union med
Sverige. I Sverige hadde ein alt gjennom fleire år førebudd
ein union og lokka med at Noreg skulle få, men ikkje vedta
sjølv, si eiga grunnlov. Dette har vore lite framme i grunn-
lovsforskinga sjølv om utkasta eller kanskje heller skissene,
har vore kjende sidan Yngvar Nielsen offentleggjorde
nokre av dei i 1888. Eit påfallande trekk ved utkasta er at
grev Wedel-Jarlsberg uttrykkjeleg er nemnd som framtidig
«landtmarskalk» eller «talman» på livstid for den komande
norske nasjonalforsamlinga.16 Dermed ville hans stilling
vere sikra i ein framtidig union. Det er usikkert om kor
mange av eidsvollsrepresentantane som kjende til dei kon-
krete utkasta. Dei vart aldri lagt fram offentleg sidan situa-
sjonen utvikla seg annleis ved at Noreg vedtok si eiga
grunnlov før unionen blei inngått hausten 1814.

Utkasta og den endelege Grunnlova bygde på fleire
velkjende utanlandske føredøme, særleg den franske frå
1791, som var den siste monarkiske i Frankrike, og
USAs føderale frå 1787 og fleire amerikanske delstats-
grunnlover. Elles var den svenske Regeringsformen frå
1809 viktig og den dansk-norske kongelova frå 1665 for
dei delane av grunnlova der det var kontinuitet, typisk
slikt som gjaldt kongehuset og statskyrkja. Det er elles
ofte vanskeleg å identifisere enkelte førebilete fordi kon-
stitusjonstenkinga i tida før 1814 var internasjonal og i
ulike land lærte dei frå kvarandre.17

5 Grunnlovsarbeidet
Konstitusjonskomiteen gjorde det sentrale arbeidet med
grunnlovsteksten. Det framgår av det spinkle kjeldegrunn-
laget som er overlevert at det var hardt arbeid og mange dis-
kusjonar og ofte usemje. Christian Magnus Falsen var leiar
av komiteen. Til Riksforsamlinga la komiteen berre fram
eit endeleg utkast. Men historia har også overlevert til etter-
tida eit tidlegare utkast frå arbeidet i komiteen. Det gir inn-
tak til å forstå meir av arbeidet og tenkinga i komiteen.18

13 Riksforsamlingens forhandlinger I (1914) s. 120.
14 Slik Aall op.cit. s. 404 og 425.
15 Dei fleste utkasta er samla i Riksforsamlingens forhandlinger bd. III (1916) med undertittel Grundlovsutkast, men somme av dei finst i staden som

vedlegg til hovudprotokollen frå Riksforsamlinga i Riksforsamlingens forhandlinger bd. I (1914). I bd. III s. III–XIII er bakgrunnen for dei fleste
utkasta forklart.

16 Sjå Ruth Hemstad, Propagandakrig. Kampen om Norge i Norden og Europa 1812–1814, Oslo (2014) s. 120–123.
17 Sjå òg Eirik Holmøyvik, Maktfordeling og 1814 (2012) s. 106–118. Sjå vidare Dag Michalsen, «Det moderne forfatningsbegrepet rundt 1800»,

«Den globale forfatningsutviklingen, 1776–1914» og Eirik Holmøyvik, «Vegen til Grunnlova i 1814», alle i Eirik Holmøyvik og Dag Michalsen,
Lærebok i forfatningshistorie, Oslo (2015) s. 160–169, 255–270 og 173–186.

18 Sjå Riksforsamlingens forhandlinger I (1914) s. 439–458 (komiteens framlegg til Riksforsamlinga) og Riksforsamlingens forhandlinger III (1916)
s. 297–317 (internt nesten ferdig utkast).
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Utkastet og den endelege Grunnlova er prega av prak-
tiske overleggingar om kva som kunne verke som funge-
rande rettsreglar. Dermed kutta dei ut prinsipp og verdi-
formuleringar som framstod som for generelle.

Arbeidet gjekk raskt unna på Eidsvoll. Konstitusjons-
komiteen brukte i alt åtte dagar på å skrive sitt utkast og
Riksforsamlinga brukte åtte dagar på å debattere og
vedta.19 Det var votering av paragraf for paragraf og ofte
hardkøyr på framdrifta. Røystetala er ikkje alltid oppgitt,
men svært ofte vart framlegg vedtatt samrøystes. Alle
visste nok at ein måtte bli ferdig før Karl Johan kom
nordover igjen til Skandinavia med den trente svenske
hæren som var i alliert kamp mot Napoleons hærar. Eit
påfallande trekk er at Stortinget vart sterkare og røyste-
retten vidare enn tilfelle var i nokon av utkasta.

6 Ferdigstillinga. Kongevalet
Den 11. mai var voteringane over og den vedtatte grunn-
lovsteksten gjekk til redaksjonskomiteen med medle-
mene filosofiprofessor Georg Sverdrup, byfut og soren-
skrivar Christian Adolph Diriks og sorenskrivar Lauritz
Weidemann. Dei var ferdig med sitt arbeid til den
16. mai. Komiteen «oplæste og fremlagde Constitutio-
nen saaledes som den af same var bragt i Orden og
Stiil», heiter det i referatet frå Riksforsamlinga. Og det
blei «bifaldt».20 Det var redaksjonskomiteen som delte
Grunnlova inn i fem delar: 

A. Om Statsformen og Religionen. (§§ 1 og 2)
B. Om den udøvende Magt, Kongen og den kongelige

Familie. (§§ 3–48)
C. Om Borgerret og den lovgivende Magt. (§§ 49–86)
D. Om den dømmende Magt. (§§ 87–92)
E. Almindelige Bestemmelser. (§§ 93–110)

Allereie framlegget frå konstitusjonskomiteen hadde i
hovuddrag den same rekkjefølgja, men inndelinga som
redaksjonskomiteen gjorde førte òg til ei meir uttrykkje-
leg prinsipiell innleiingsføresegn i del B, der det no blei
ståande i § 3: «Den udøvende Magt er hos Kongen, hvis
Tittel er …» mot den vedtatte, som lydde slik: «Regen-
tens Titel er …» utan at noko var sagt om utøvande
makt.21 I del C gjorde den vedtatte formuleringa alt bruk

av uttrykket «lovgivende Magt», men denne vedtatte
føresegna vart flytta fram som § 49 og dermed som første
paragraf i del C, slik: «Folket udøver den lovgivende
Magt ved Storthinget, …»22 Del D fekk ikkje ei like flott
innleiingsføresegn, men fekk iallfall overskrifta om den
dømmande makt. Med desse grepa blei den endelege
Grunnlova mykje tydelegare strukturert rundt dei tre
statsfunksjonane.

Redaksjonskomiteen gjorde ein god del språklege
endringar, men få som hadde noko å seie for realiteten
bortsett frå omskrivinga av § 2 der føresegna om religi-
onsfridom for alle «christelige Religions-Secter» blei
tatt ut. Om dette, sjå kommentaren til tidlegare § 2.

Den grunnleggjande strukturen i Grunnlova var der-
med at folkesuvereniteten var det overordna prinsippet.
Maktfordelinga var knytt til det, slik at Stortinget alltid
ville vinne fram til slutt. Kongen hadde berre utsetjande
veto i lovsaker og ikkje veto i saker om grunnlovs-
endring.23 I forvaltningssaker var det derimot få restrik-
sjonar på kongemakta. Til dømes hadde Stortinget inga
grunnlovsbestemt rolle i militære spørsmål, bortsett frå
løyvingsretten. Det blir somtid sagt at den norske Grunn-
lova hadde ei sterk utøvande makt samanlikna med
andre grunnlover i samtida. Til det er å seie at ingen
grunnlover som overlevde revolusjonsperioden som tok
slutt i 1814, hadde så sterk nasjonalforsamling med lov-
givande, skattleggande, løyvande og kontrollerande
makt som den norske.

Den 17. mai blei prins Christian Frederik tilbydd den
norske trona ved vedtak i Riksforsamlinga. Same dag,
underskreiv presidenten, visepresidenten og sekretæren
den vedtatte Grunnlova på vegner av Riksforsamlinga.
Av dette følgjer dateringa av Grunnlova på 17. mai. Den
blei overgitt prinsen som grunnlag for kongemakta. Og
prinsen aksepterte den 19. mai og var dermed konge frå
den dagen.24

Den nye Grunnlova blei mellom anna av Frederik Stang
karakterisert som «democratisk-monarkisk».25 Dette
omgrepet tok ikkje sikte på omfanget av røysteretten, men
på rolla for folket i Grunnlova. Men i tillegg var røysteretten
for menn vid. Den gjennomgåande tanken var at uavhen-
gige menn over 25 år skulle ha røysterett. Kvinner, lønsar-
beidarar og tenarskap var avhengige og fall utanfor.26

Ordninga av Stortinget var då slik at i vanlege lovsa-
ker var Stortinget delt i Odelsting og Lagting, men der-

19 Slik Eirik Holmøyvik, Maktfordeling og 1814 (2012) s. 409–410.
20 Riksforsamlingens forhandlinger I (1914) s. 65.
21 Riksforsamlingens forhandlinger I (1914) § 3 på s. 380, jf. s. 439 og 36.
22 Riksforsamlingens forhandlinger I (1914) s. 451 (§ 78), jf. s. 52 og 388.
23 Sjå Holmøyvik, Maktfordeling og 1814 (2012) s. 453–463 og 515–517.
24 Riksforsamlingens forhandlinger I (1914) underskrivinga s. 79, voteringa i kongevalet s. 67–78, aksepten og eidsavlegging s. 103–103.
25 Frederik Stang, grundlovbestemte Ret (1833) s. 64.
26 Sjå kommentaren til § 50 for utviklinga av røysterettsreglane.
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som dei to tinga ikkje var samde, kunne saka avgjerast i
plenum med krav om to tredels fleirtal. Vidare hadde
kongen for vanlege lovvedtak, og kanskje for ein del
andre vedtak, berre utsetjande veto og etter grunnlovs-
teksten ingen vetorett i det heile når det gjaldt grunn-
lovsendringar.

7 Grunnlova i praksis i 1814. Krig og Mosse-
konvensjonen
Grunnlova blei praktisert frå første dag. Men det nye,
norske, uavhengige kongeriket stod i ein vanskeleg posi-
sjon. Når Storbritannia ikkje oppfylte kongens håp om
støtte, var det i realiteten ingen utsikter til at ein union
med Sverige ikkje skulle finne stad. Grunnlovshistorisk
er det interessante at Grunnlova overlevde unionsinngå-
inga. Elles ville den berre ha blitt ei av mange revolu-
sjonsgrunnlover som raskt gjekk i gløymeboka.

Grunnen til at den overlevde var nok særleg måten
kongen manøvrerte på gjennom sommaren. Ved å halde
på Grunnlova prøvde han å sikre arveretten til trona for
sin son sjølv om han skulle abdisere for sin eigen del.27

I forhandlingane med stormaktskommissærane som
skulle overtale Christian Frederik og nordmennene til å
gi seg for dei svenske krava, insisterte han på å leggje
Grunnlova til grunn for den komande unionen, med
nødvendige tilpassingar. Den svenske posisjonen var
lenge at nordmennene var bundne av Kiel-traktaten og
at den svenske kongen Carl 13. alt var norsk konge.
Sverige gjekk til krig den 26. juli, men var etter kort tid
villig til forhandlingar. Den 7. august fekk Christian
Frederik vite at Sverige likevel ville godta Grunnlova
med visse endringar dersom Noreg underkasta seg den
svenske kongen. Mossekonvensjonen som vart inngått
14. august 1814 godtok Grunnlova. I konvensjonen var
det i artikkel 1 avtalt at det skulle skje samankalling av
Stortinget i medhald av Eidsvollsgrunnlova. Dermed
vart det tillyst val på overordentleg storting bygd på
grunnlovsreglane.

8 Grunnlovsrevisjon og union med Sverige 
hausten 1814
I ein hemmeleg separatartikkel til Mossekonvensjonen
lova Christian Frederik straks å overgi den utøvande
makta til statsrådet. Og han lova å abdisere og reise frå

landet etter at Stortinget var samla. Statsrådet som fun-
gerte utan konge følgde reglane i Grunnlova § 48 for
kongelause situasjonar.28 Stortinget godtok elles ikkje at
Christian Frederik abdiserte berre for seg sjølv, han
måtte gi avkall på rett til den norske trona også for sine
etterkomarar.

Det sentrale grunnlovsspørsmålet var om unionen
skulle vedtakast gjennom kongeval på grunnlag av den
reviderte Grunnlova eller om kongen skulle veljast først.
Her var det usemje i Stortinget, men fleirtalet, leia på
kløktig vis av presidenten, W.F.K. Christie, klarte å få
gjort eit vedtak som skapte iallfall ei viss ro på svensk
side, ved å gjere eit unionsvedtak på vilkår den 20. okto-
ber, og gjennomføre grunnlovsendringane før kongeva-
let fann stad den 4. november. Sjå kommentaren til Den
svensk-norske union 1814–1905 her i verket. Dei vikti-
gaste endringane med sikte på unionen gjaldt sjølvsagt
organiseringa av den utøvande makta sidan kongen
skulle vere både svensk og norsk konge. Resten av
Grunnlova vart stort sett ståande, med eit viktig unntak
for nye restriksjonar på bruken av dei norske væpna styr-
kane i §§ 25 og 26. Ein del paragrafar endra òg plasse-
ring som følgje av dei nye føresegnene om den utøvande
makta. Det viktige ved grunnlovsrevisjonen hausten
1814 er at den kombinerte etableringa av felles norsk-
svensk konge med at den norske staten heldt fram som
ein sjølvstendig stat. Formelt stod det i § 1 i Grunnlova,
og reelt hadde Noreg og Sverige separate nasjonalfor-
samlingar og domstolar og embetsverk i forvaltninga,
bortsett frå utanriksforvaltninga.

9 Første grunnlovsendring – røysterett for Rettig-
hetsmenn
Etter kvart som røynsla med Grunnlova vaks fram, kom
det mange framlegg til grunnlovsendringar. Men alt i
1816 vart det ei oppfatning i Stortinget om at det var best
å ikkje opne for omkamp om for mange spørsmål. Den
første grunnlovsendringa som vart vedtatt gjaldt i prak-
sis røysterett for reindriftssamar, «Rettighetsmenn», i
1821. Dei hadde ikkje røysterett på linje med bønder og
leiglendingar fordi deira drift typisk ikkje var bygd på
eigedomsrett eller leigerett til jord. At dei fekk røyste-
rett, var dermed sett på som ei korrigering av prinsippa
som blei lagt til grunn i 1814.29

27 Sjå Ola Mestad, «Korfor redda Christian Frederik grunnlova i 1814?» i Historisk tidsskrift 2016 s. 359–383, særleg s. 373–376 (om utviklinga om
sommaren) og s. 376–383 (om abdikasjon og arverett).

28 Sjå kommentarane til §§ 48, 43 og 40.
29 Sjå kommentaren til § 50.
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10 Karl Johans grunnlovsforslag. Konstitusjons-
komiteen og Christian Krohg i 1824
Karl Johan, som blei konge i 1818 og døydde i 1844,
prøvde fleire gonger frå 1821 og framover å få endra
Grunnlova og innført absolutt veto, heilt til forsøket blei
gitt opp i 1842.30 Det viktigaste og mest grunnleggjande
forsøket på å få endra ei rekkje andre grunnlovsføreseg-
ner, kom i 1821 og blei behandla av Stortinget i 1824.31

Kongen føreslo i 1821 endringar i §§ 15, 22, 68, 71, 74,
75 a, 79, 81, 82 og 92, ein ny paragraf om behandlings-
rekkjefølgja av sakene i Stortinget i tillegg til omlegging
av Riksretten (§§ 86 og 87) og innføring av ny arveleg
adel ved endring av § 23. Det heile var eit systematisk
forsøk på å styrkje kongemakta mot Stortinget og, i rea-
liteten, å endre strukturen i den maktfordelinga som var
vedtatt på Eidsvoll og fasthalden i november 1814 då
unionen blei inngått.

Forslaga leidde til ein større offentleg debatt og kons-
titusjonskomiteen i Stortinget valde å behandle alle for-
slaga i samanheng. Det gav komiteen grunnlag for først
å drøfte generelt spørsmålet om kva som måtte til for å
endre Grunnlova og gjere det lettare for Stortinget «at
overskue det Hele og den muelige Forbindelse, hvori et
enkelt Forslag maatte staae til de øvrige».32 Særleg
framheva komiteen kravet til «Erfaring» med Grunnlova
i § 112 [no § 121] før den eventuelt skulle endrast.33 Det
talte sjølvsagt mot endringar så raskt etter 1814.

Komiteen aksepterte kongens utgangspunkt om abso-
lutt veto som «et i Almindelighed for constitutionelle
Monarkier anvendeligt Princip, skikket til at fremme fæl-
leds Tryghed baade for Thronen og Nationens Rettighe-
der». Men så heldt komiteen fram: «men Norges særdeles
Forhold, og Grundlovens Bestemmelser, med Hensyn
saavel til Ligevægten mellem den lovgivende og ud-
øvende Magt, som i andre Henseender, tillade ei dette
Princips Anvendelse i Norge, uden andre Forandringer i
Grundloven end de af Hs. Majestæt naadigst foreslaaede».

Det første komiteen viste til var kongens rett i Grunn-
lova § 17 til å gi provisoriske anordningar. Dersom kon-
gen fekk absolutt veto, ville bruk av § 17 kombinert med
bruk av veto gjere meiningslaust vilkåret i § 17 om at
anordningar ikkje skulle stri mot dei «af Storthinget
givne Love». Vidare viste komiteen til den omfattande

kompetanse kongen var tillagt på andre område, som
utnemning av embetsmenn, retten til å inngå traktatar og
den generelle vide forvaltningsmakta for så vidt gjeld
«oeconomiske Anliggender og almindelige Politie». I
det heile hadde «Monarken, for det høisamme tabte ved
ei at indrømmes absolut Veto i Lovgivningne, erholdt
fuldkommen Æqvivalent».34

På overordna nivå viste komiteen med tilvising til
Grunnlova § 49 i samanheng med § 3 og § 79 at å opp-
heve § 79 ville vere i strid med «eet af Grundlovens
Hovedprinciper … at den lovgivende Magt, eller den
betydeligste Deel af samme er tillagt Folket, der udøver
samme ved Storthinget».35

Komiteen innstilte derfor på å forkaste forslaget, og alle
dei andre forslaga frå kongen. Alle komiteinnstillingane
var datert 17. mai 1814, altså 10-årsdagen for Grunnlova.
Det var ikkje tilfeldig. Stortinget slutta seg samrøsystes til
innstillingane frå konstitusjonskomiteen og vedtok i lukka
møte ei lang adresse til kongen der grunnane, i ein svært
ærbødig og underdanig tone, blei forklart, i tråd med inn-
stillingane frå konstitusjonskomiteen.36

Det var formann i konstitusjonskomiteen, Christian
Krohg, som både hadde skrive komiteinnstillingane og
teksten til adressa. Krohg blei på grunn av dette arbeidet
seinare feira som nasjonalhelten frå 1824. Krohgstøtta
som står ved Akerselva i Oslo der Storgata byrjar, blei
reist i 1833 og avduka som det første nasjonalmonument
i det nye Noreg. Henrik Wergeland talte ved avdukinga
den 17. mai og gjorde med dette sin store debut som fol-
ketalar. Talen er fantastisk i høg stil. Ein liten smake-
prøve er at Krohg «som med frigjort Aandblik fra sin
himmelske Høide i Eet overskuer alle de Æresminder
han reiste sig i sine Handlinger, og fremstragende da sit
Fædrelands Grundlov saaledes som han med stærken
Arm greb den og støttede under den og stillede den uryg-
gelig og høi over Folk og over Throne».37 Ikkje overras-
kande at 17. mai-feiringa i Kristiania fram til 1860-åra
hadde Krohgstøtta som midtpunkt.

I 1851 blei elles den delen av Grunnlova § 2 som
nekta jødar adgang til riket, oppheva etter at Henrik
Wergeland frå 1839 hadde stått i spissen for innsatsen
med å få det oppheva.38 Med det vedtaket var det vikti-
gaste illiberale trekket ved Grunnlova fjerna.

30 Sjå meir om dette og med tilvisingar i kommentaren til § 79.
31 Om kongens initiativ og den maktfordelingsteoretiske samanhengen, m.a. forholdet til restaurasjonsgrunnlovene etter 1814 og maktfordelingsteo-

rien hos Benjamin Constant, sjå òg Holmøyvik, 1814 (2012) s. 542–548.
32 Stortingsforhandlinger 22. mai 1824 s. 34–35.
33 Stortingsforhandlinger 22. mai 1824 s. 36–37.
34 Stortingsforhandlinger 22. mai 1824 s. 104.
35 Stortingsforhandlinger 22. mai 1824 s. 105, jf. 106.
36 Sjå adressa, Stortingsforhandlinger 29. mai 1824 s. 429–471, om § 79, s. 446–454.
37 Sjå heile talen på http://virksommeord.no/tale/37/.
38 Sjå kommentaren til tidlegare § 2.

http://virksommeord.no/tale/37/
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11 Kongeleg absolutt veto som prinsipptolking av 
Grunnlova. Statsrådssaka og Riksrett i 1884
Kongens framlegg om grunnlovsendringar førte ikkje
fram. Men etter 1814 var det slutt på revolusjonære
grunnlover i Europa, berre den norske stod att, og i USA
den føderale frå 1787. Teoriar om det monarkiske prin-
sipp, at suvereniteten låg hos monarken, ikkje hos folket,
vart utbreidde i restaurasjonens Europa. Desse teoriane
prega òg norsk grunnlovstolking mellom anna slik at ein
meinte det følgde av det monarkiske prinsippet at kon-
gen hadde absolutt vetorett ved grunnlovsendringar
sjølv om ingenting var sagt om det i Grunnlova.39

Den største grunnlovsstriden i andre halvdel av 1800-
talet var spørsmålet om kongens veto mot stortingsved-
taket om møterett for statsrådane i Stortinget. Frå 1814
hadde det ikkje vore tillate at dei møtte, men det blei sta-
dig drøfta. Det toppa seg då representantar frå det som
seinare blei partiet Venstre fekk vedtatt identisk grunn-
lovsendring i § 74 (nytt andre ledd) i tre storting på rad, i
1874, 1877 og 1880, utan at det blei godtatt av kongen
og regjeringa som lovleg grunnlovsendring.

Regjeringa med støtte frå Det juridiske fakultet hevda
at kongen hadde absolutt vetorett mot grunnlovs-
endringar. Då tok Stortinget i bruk ein annan grunnlovs-
mekanisme: I 1883 vedtok Odelstinget med sitt venstre-
fleirtal riksrettssak mot regjeringa Selmer. Og Christian
Selmer blei domfelt i februar 1884 med røystene til lag-
tingsmedlemene, som hadde fleirtal i Riksretten. Dette
førte til at Venstre-leiaren Johan Sverdrup av kongen
blei beden om å danne regjering i juni 1884. Aftenposten
skreiv etterpå at Johan Sverdrup «har tilintetgjort Kon-
stitutionen af 17de Mai og skabt Konstitutionen af 9de
Juni».40 Med dommen og regjeringsskiftet var det tatt eit
stort steg i retning parlamentarisk styre i Noreg.41 I 1905
blei det fullført.

12 Demokratisering og utviding av røysteretten
Etter reglane i Eidsvollsgrunnlova var om lag 45 % av
mennene over 25 år røysterettskvalifiserte.42 Det vil seie

at dei kunne røyste dersom dei registrerte seg i mannta-
let. Fram gjennom 1800-talet fall prosenttalet fordi
mengda industriarbeidarar og andre som ikkje oppfylte
kriteria i Grunnlova auka. Krav om utvida eller allmenn
røysterett var ein viktig folkeleg kamp framover på
1800-talet både som klassekamp og kvinnekamp. Tan-
ken om at berre uavhengige menn skulle representere
folket blei erstatta av tankar om individuell rettferd. I
1850 kravde arbeidarforeiningane som var organisert av
Marcus Thrane mellom anna allmenn røysterett for
menn i ein petisjon til kongen med 13.000 underskrif-
ter.43 Det blei avslått sjølv om det alt då var breiare poli-
tisk sympati for utvida røysterett. I 1884 var det grunn-
lovsfleirtal for utvida røysterett, og då blei den knytt til
betaling av skatt.44 Først i 1898 vart det vedtatt allmenn
røysterett for menn. Men då vart det gjort unntak for per-
sonar som tok imot støtte frå fattigvesenet. Dei var øko-
nomisk avhengige av det offentlege og derfor ikkje kva-
lifiserte for å røyste.

Krav om kvinneleg røysterett blei reist frå den fram-
veksande kvinnerørsla, særleg av Kvindestemmerets-
foreningen, stifta i 1885 mellom anna av Gina Krog. Dei
òg arbeidde gjennom petisjonar. I fleire omgangar blei
det sendt lister med tusenar av underskrifter til Stortin-
get. I 1907 vart det innført delvis røysterett for kvinner
og i 1913 allmenn røysterett også for kvinner.45 Men
framleis var det unntak for personar som mottok støtte
frå fattigvesenet. Unntaket hadde mykje å seie mange
stader, mellom anna i austlege bydelar i Kristiania.46

Først då det vart fjerna i 1919, var røysteretten verkeleg
allmenn. Framleis var røysterettsalderen likevel 25 år.
Den blei så senka i fleire steg, til 23 år i 1920, 21 år i
1946, 20 år i 1967 og i 1978 til 18 år.

13 Unionsoppløysinga, grunnlovsendringane i 
1905 og etterfølgjande modernisering
Den svensk-norske unionen blei som kjent erklært opp-
løyst av Stortinget 7. juni 1905 fordi «den konstitutio-
nelle kongemakt saaledes er traadt ut av virksomhed»

39 Sjå Eirik Holmøyvik, «Frå revolusjon til restaurasjon. Striden om Grunnlovas vesen 1824–1884» i Eirik Holmøyvik (red.), Tolkingar av Grunn-
lova. Forfatningsutviklinga 1814–2014, Oslo (2013), særleg s. 315–320.

40 Aftenposten 7. juli 1884. Den 9. juni var datoen for grunnlovsvedtaket i 1880 om møterett for statsrådane. Sjå Holmøyvik op.cit. s. 308 (sitert etter
han).

41 Sjå kommentarane til §§ 74, 121 og 15.
42 Sjå gjennomgåande kommentaren til § 50.
43 Tore Pryser, Norsk historie 1814–1860 Oslo (1999) s. 270 og vidare om bruken av grunnlovsargumentasjon hos Thrane, Mona Ringvej, «Marcus

Thranes borgerrett for de stemmeløse» i Kirsti Strøm Bull (red.), Borgerrolle og borgerrett, Oslo (2015) særleg s. 89–92.
44 Sjå kommentaren til § 50 der dei ulike reformene og motstanden mot dei blir gjennomgått.
45 Sjå Tanja Wahl, Jannike Wehn Hegnes og Gro Wilberg, «Stemmerettsjubileet 2013: Kampen for kvinners stemmerett», i Stortingets utredningssek-

sjon: Perspektiv 02/13.
46 Sjå Johanne Bergkvist og Unn Hovdhaugen, «‘Deres stemmeret vil bli suspendert’. Seks fattige kvinners kamp for allmenn stemmerett», i Arbei-

derhistorie 2019 s. 83–99.
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ved at kongen ikkje kunne skaffe ny regjering. Det var
dermed ei grunnlovstilvising i 7. juni-vedtaket. Men
grunnlovsteksten var ikkje formelt endra. I si tid, haus-
ten 1814, hadde Grunnlova måtte endrast på grunn av
unionsinngåinga. No var det tid for å reversere dette.
Den 18. november 1905 gjorde Stortinget etter ein del
prinsipiell debatt eit vedtak som hadde slik innleiing:

«For at bringe grundlovens lydelse i overensstemmelse
med stortingets beslutning af 7de juni 1905 bestemmes:
Grundlovens §§ 11, 15, 38, 42 og 93 er ophævede.
Efternævnte paragrafer lyder som følger: …»47

Som ein kan forstå av vedtaksteksten, hadde det vore dis-
kutert kva kompetanse Stortinget hadde i den dåverande
situasjonen når ein ikkje ville eller kunne følgje dei van-
lege endringsreglane i dåverande § 112 (no § 121).
Gjennomgåande var prinsippet at ein berre skulle endre
det som var forårsaka av unionen og dermed følgde av
7. juni-vedtaket, slik ein ser av formuleringa av vedta-
ket, og ikkje vedta slikt som elles ville vere fornuftig å
gjere med det same. Det innebar på mange punkt å gå til-
bake til tekst frå Eidsvollsgrunnlova, men ein del av det
som hadde kome inn i Novembergrunnlova, blei
verande. Eit døme på at ein likevel ikkje heilt gjekk til-
bake til det som hadde stått i Eidsvollsgrunnlova var at
ein heldt på ordet «selvstændigt» i § 1 i staden for å gå
tilbake til at Noreg var eit «uafhengigt» rike.48 På grunn
av bruken av prinsippet for den ekstraordinære grunn-
lovsendringa blei det behov for andre moderniseringar
av Grunnlova i åra som kom etter 1905.

I 1905 fullførte statsminister Michelsen det parlamen-
tariske system i Noreg ved å forklare den nye kong Haa-
kon 7. at det ikkje lenger var noko personleg kongemakt
i den norske Grunnlova. Kongen måtte følgje fleirtalet i
regjeringa.49 Og regjeringa hadde berre Stortinget som
basis. Men sjølve parlamentarismen blei først grunnlov-
festa i 2007 i § 15.

Etter 1905 med etablert parlamentarisme var det
behov for ytterlegare endringar i Grunnlova og ei rek-
kje større og mindre endringar blei gjort dei første åra.
Dei viktigaste gjaldt statsrådsbehandling av utanrikssa-
ker, verknaden av kontrasignatur og formalisering av at
kongens vetorett ikkje gjaldt andre stortingsvedtak enn
lovsaker.50 I 1931 kom den viktige endringa i § 26

andre ledd om Stortingets medverknad ved traktatinn-
gåing.

14 Grunnlova 1940–1945
Norsk statsrettshistorie gjennom okkupasjonsåra gjeld i
liten grad Grunnlova direkte og vil ikkje bli behandla
særleg utførleg her. Den makta som kong Haakon 7.
utnytta i 1940 ved det såkalte «Kongens nei» til krav frå
tyske okkupasjonsstyrkar om å utnemne ei tyskvenleg
Quisling-regjering, var ikkje utøving av personleg regje-
ringsmakt, men «abdikasjonens makt». Kongen hadde
påverknadskraft gjennom sin rett til å abdisere, som
ikkje er regulert i Grunnlova, men hadde blitt praktisert
både i 1814 og i 1905. Gjennom krigsåra vart nok likevel
oppfatninga av Grunnlova som viktig styrka i opinionen,
mellom anna fordi kong Haakon og eksilregjeringa i
London heldt sterkt på at det dei gjorde var basert på
Grunnlova i kombinasjon med konstitusjonell naudrett.
Kongen skal òg gjennom heile krigen ha gått med eit
eksemplar av Grunnlova på innerlomma.

Den styresmakt som det tyske okkupasjonsstyret i
Noreg hadde gjennom sine organ, dei kommissariske
statsrådane, frå 24. september 1940, og frå den såkalte
statsakta på Akershus 1. februar 1942 og dei følgjande
dagane då Vidkun Quisling blei erklært som leiar av ei
«norsk, nasjonal regjering» med tittel ministerpresident,
var ikkje avleidd frå Grunnlova. Dei var rettsleg sett
organ for det tyske okkupasjonsstyret. Grensene for kva
desse organa kunne gjere, måtte dermed følgje av kri-
gens folkerett.51 Ministerpresidenten tilla seg uavgrensa
rett til å gi lover som avveik frå Grunnlova. Vedtaka
skulle medunderskrivast av fagministeren, og om dei var
avvik frå Grunnlova, også av justisministeren.52 Quisling
vedtok også ei direkte grunnlovsendring ved at «jødepa-
ragrafen» som var oppheva i 1851 blei gjeninnført i
Grunnlova § 2.53

Rettsstillinga til dei norske lovlege styresmakter med
konge og regjering i London under krigen bygde på kon-
stitusjonell naudrett og på den såkalte Elverumsfull-
makta frå 9. april på Hamar. Innkallinga skjedde i med-
hald av Grunnlova § 68 om høve til å halde storting
andre stader enn i hovudstaden. Regjeringa styrte gjen-
nom provisoriske anordningar, men som ofte gjekk langt

47 J.V. Heiberg, Unionens opløsning 1905 (1906) s. 1010. Dette er eit verk som samlar alle offentlege dokument om og knytta til unionsoppløysinga.
48 Om endringane i 1905, sjå elles kommentarane til Den svensk-norske union og til §§ 121 og 1.
49 Sjå Ola Mestad, «Unionsoppløysinga i 1905: parlamentarisme, strategi og statsrett», i Ola Mestad og Dag Michalsen (red.), Rett, nasjon, union.

Den svensk-norske unionens rettslige historie 1814–1905, Oslo 2005 s. 403–408.
50 Sjå kommentarane til §§ 28 og 30, § 31 og §§ 80 og 78.
51 Sjå Castberg, Statsforfatning I (1964) s. 125 og 127–128.
52 Castberg, Statsforfatning I (1964) s. 127 med tilvising til kunngjeringar i Norsk Lovtidend 1942 1ste avd. s. 83 og 115.
53 Grunnlovsbestemmelse 12. mars 1942 om tilføyelse til Grunnloven § 2 (jøders utelukkelse fra riket), jf. Norsk Lovtidend 1942 Avd. 2 s. 136.
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utanfor anordningskompetansen i Grunnlova § 17 og
traktatar vart inngått utan at Stortinget, som ikkje kunne
samlast sidan dei fleste medlemene var i det okkuperte
Noreg, gav samtykke.54

Etter frigjeringa kom det opp ei rekkje spørsmål om
forholdet mellom provisoriske anordningar og tilbake-
verknadsforbodet i Grunnlova § 97, sjå kommentaren til
denne og til § 17. Det var òg vanskelege spørsmål om
funksjonstida til det Stortinget som var vald før krigen og
som møttest igjen i 1945 etter at valperioden var ute.55

15 Viktige grunnlovsendringar 1946–2012
Etter krigen var det dei første tiåra mindre strid om
Grunnlova og færre endringar. I 1954 kom ei grunnlovs-
endring om retten til arbeid i § 110. Den var resultatet av
mykje tenking omkring årsakene til den andre verds-
krigen og arbeidsløysa i mellomkrigstida, og uttrykte ein
framveksande velferdsstat.56

Grunnlovsjubileum har vore brukt som utgangspunkt
for moderniserings- og revisjonsinitiativ. I 1964, til 150-
årsjubileet, kom religionsfridom ved grunnlovsvedtak
4. mai 1964 inn som nytt første ledd i § 2: «Alle Indvaa-
nere af Riget have fri Religionsøvelse.»57

Ved 175-årsjubileet i 1989 sa den framståande grunn-
lovsjurist Torkel Opsahl, litt polemisk, at «Grunnloven
betyr mest for dem som kjenner den minst». Vidare sa
han, som den gongen særleg var opptatt av menneske-
rettsvernet: «Norge må snart treffe et valg, om riket fort-
satt skal nøye seg med en grunnlov som først og fremst
skal være et symbol, ikke høyeste rettskilde.»58 Men noka
generell reform vart det ikkje den gongen. Det Opsahl sa
var sjølvsagt heller ikkje riktig: Utan Grunnlova, ikkje
noko storting, inga regjering, ingen Høgsterett. Dei tunge
statsstrukturane bygde framleis på Grunnlova.

Før jubileet i 1989 hadde Stortinget nettopp i mai
1988 vedtatt ein sameparagraf, der det mellom anna stod
at statlege styresmakter hadde plikt til «at lægge Forhol-
dene til Rette for at den samiske Folkegruppe kan sikre
og udvikle sit Sprog, sin Kultur og sit Samfundsliv».59

Av viktige endringar som kom inn i Grunnlova før den
store revisjonen i 2014 må ein nemne miljøparagrafen
som kom inn i 1992 i § 110 og den generelle menneske-
rettsparagrafen som kom inn i § 110 c i 1994.60 Ti år sei-
nare, i 2004, blei § 100 om ytringsfridom endra, særleg
ved at den blei utbygd og at grunngivinga for ytringsfri-
dommen blei ført inn i sjølve paragrafteksten. I tillegg
blei ansvar for statlege styresmakter til å «leggje til rette
for eit ope og opplyst offentleg ordskifte» grunnlovs-
festa. Saman med den nye § 110 kan ein sjå dette som eit
forvarsel om meir omfattande regulering av menneske-
rettar, som så kom i grunnlovsrevisjonen i 2014. Forar-
beidet til den reviderte § 100 var vel elles det mest
omfattande forarbeid som nokon einskildparagraf i
Grunnlova har fått.61

Kjernen i parlamentarismen blei grunnlovfest i § 15 i
2007 og samstundes vart reglar om regjeringas opplys-
ningsplikt overfor Stortinget vedtatt i § 82. Med dette
var desse to sentrale konstitusjonelle sedvanerettsreg-
lane grunnlovsfesta. Parlamentarismen hadde då fungert
unntaksfritt sidan 1905, bortsett frå under den andre
verdskrigen. Med dette var to viktige statsrettslege refor-
mer komne på plass.62 Dei var kopla til opphevinga av
delinga av Stortinget i Odelsting og Lagting og reform
av Riksretten, også i 2007.63 Opphevinga av delinga var
ei reform som lenge hadde lege i kim. Etter at parlamen-
tarismen og partipolitikken var etablert, var skiljet mel-
lom tinga ikkje lenger viktig. Den delinga som så vidt
vart vedtatt i 1814, var ikkje meir.

I tillegg fekk Grunnlova i 2012 i samband med stat-
kyrkje-forliket ei formåls- eller verdiføresegn i § 2 der
det stod at verdigrunnlaget «forbliver vor kristne og
humanistiske Arv» og at Grunnlova skulle sikre «Demo-
kratiet, Retsstaten og Menneskerettighederne».64

16 Språkleg modernisering og parallelltekst på 
nynorsk i 2014
Til jubileet ville Stortinget modernisere Grunnlova inn-
haldsmessig og jamvel språkleg.65 Språkleg modernise-

54 Sjå Castberg, Statsforfatning I (1964) s. 130–135.
55 Sjå kommentaren til § 68.
56 Sjå kommentaren til § 110.
57 Til jubileet kom òg det viktige historieverket: C.J. Hambro mfl. (red.), Det Norske Storting bd. I – IV (1964), som inneheld mykje grunnlovshisto-

rie.
58 Torkel Opsahl, «Trenger Norge en ny grunnlov?», i Torkel Opsahl (1995), Statsrett og menneskerett, bd. I Statsrett, Oslo, s. 619.
59 Sjå no kommentaren til § 112 og § 108.
60 Sjå kommentaren til noverande § 92.
61 Sjå NOU 1999: 27 på 285 sider.
62 Sjå kommentaren til §§ 15 og 82.
63 Sjå kommentaren til m.a. §§ 49 og 76–78 og til §§ 86–87.
64 Sjå kommentaren til § 2 og til tidlegare § 2.
65 Ei ny stortingshistorie kom òg til jubileet: Hanne Marthe Narud, Knut Heidar og Tore Grønlie (red.), Stortingets historie 1964–2014 (2014).
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ring skulle bøte på at grunnlovsspråket var gammalvore
og på mange punkt vanskeleg å forstå for dei fleste van-
lege lesarar. Ei modernisering ville vere ei demokratise-
ring, blei det sagt. Saksordføraren Per Olav Lundteigen
sa det slik i Stortinget:

Det er derfor svært gledelig at et bredt flertall på Stortin-
get i dag vil styrke vårt folkestyre ved å gjøre Grunnloven
mer tilgjengelig for de mange. Med en helhetlig språklig
modernisering vil Grunnloven kunne leses og forstås av
langt flere norske borgere. En slik språklig modernisering
av Grunnloven er et demokratiseringsprosjekt til beste
for vårt folkestyre.66

Moderniseringa skjedde slik: Ei arbeidsgruppe med
Hans Petter Graver som leiar blei 12. juni 2012 opp-
nemnd av presidentskapet for å utarbeide språkleg opp-
daterte versjonar av Grunnlova på «tidsmessig bokmål
og nynorsk».67 Moderniseringa blei komplisert ved at
ein meir riksmålsorientert privat versjon utarbeidd av
Finn-Erik Vinje, vart vedtatt som bokmålsversjonen.
Dermed skjedde følgjande: Den gamle riksmålsforma
blei modernisert, og ein nynorsk versjon vart utarbeidd.
Begge blei vedtatt 6. mai 2014 som offisielle jamstelte
former. Grunnlova er dermed den einaste norske lovgi-
vinga som finst i to jamstelte språkformer. Jamstellings-
vedtaket er ein prinsipiell siger for norsk språkmangfald.
I lovsamlinga Norges lover står no bokmåls- og
nynorskversjonane fint jamstelt i to spalter, medan lov-
tekst elles står over heile sidene utan spalteinndeling. Og
etter 2014 kjem alle nye grunnlovsframlegg både i bok-
måls- og nynorskversjon og blir vedtatt saman. Dei to
versjonane kan somtid vere til ekstra hjelp ved tolkinga.

17 Grunnlovsrevisjonen ved 200-årsjubileet i 
201468

I mai 2014 vart det også vedtatt ein omfattande innhalds-
revisjon av Grunnlova. Det skjedde ei gjennomarbeiding
av menneskerettsføresegnene i lova, delvis ved revide-
ring av dei eksisterande, men også ved ei omfattande
innføring av nye føresegner. Likevel gjekk det slik at

ikkje alle forslag frå Lønning-utvalet, som skreiv
utkasta, blei vedtatt. Og eit lite paradoks er at den typen
føresegner som no blei vedtatt, er til dels slike som blei
forkasta i 1814.

At vedtaka i 2014 blir omtalt som ein grunnlovsrevi-
sjon, tyder likevel ikkje at ein ikkje har endra på Grunn-
lova opp gjennom dei 200 åra. Det har ofte blitt sagt at
statsrettsspørsmål i Noreg er prega av ein grunnlovskon-
servatisme. For dei første tiåra etter 1814 var det riktig.
Grunnlova var eit forsvar for Stortinget mot kongen, og
samstundes dermed mot svensk innverknad. Seinare har
grunnlovsføresegner likevel ofte blitt endra, slik vi har
sett ovanfor, tenk berre på røysterett og valordningar. Frå
4. november 1814 og fram til 2020 har Eirik Holmøyvik
funne at det i alt har vore 321 substansielle paragraf-
endringar eller vedtak om nye paragrafar.69 Desse
endringane hadde før 2014 stort sett følgt aktuelle poli-
tiske behov. Men strukturelt har det vore få viktige
endringar av Grunnlova.

Formelt byrja innhaldsrevisjonen av Grunnlova i
2009. Den blei direkte knytt til grunnlovsjubileet. Den
18. juni 2009 blei Lønning-utvalet, med namn etter leia-
ren, professor og tidlegare stortingsrepresentant Inge
Lønning, sett ned av presidentskapet i Stortinget for å
«utrede og fremme forslag til en begrenset revisjon av
Grunnloven med det formål å styrke menneskerettighe-
tenes stilling i nasjonal rett ved å gi sentrale menneske-
rettigheter Grunnlovs rang».70 Uttrykket «begrenset
revisjon» er viktig. Her var ikkje tale om å skrive ei ny
fullstendig grunnlov, slik fleire hadde tatt til orde for.

Mandatet sa at arbeidet «inngår som en del av Stortingets
forberedelser i anledning Grunnlovens 200-årsjubileum i
2014».71 Det kan ikkje tyde anna enn at Stortinget skulle
vere klar til å vedta nye føresegner når jubileet kom. I man-
datet blei det òg sagt at framlegg til nye føresegner «skal ta
utgangspunkt i norsk grunnlovstradisjon, og dagens grunn-
lov skal være retningsgivende med hensyn til tekstens
omfang, utforming, struktur og inndeling».72

Arbeidet førte til at Lønning-utvalet gav sin omfat-
tande rapport 19. desember 2011. I Stortinget blei arbei-
det formalisert som eit sett forslag som omfatta sivile og
politiske menneskerettar og eit som omfatta økono-
miske, sosiale og kulturelle menneskerettar.73

66 S.tid. 2014, s. 2308–2309.
67 Graver-utvalet gav sin rapport som Dokument 19 (2011–2012). Sjå debatt og votering 6. mai 2014 i S.tid. 2014, s. 2308–2367.
68 Ein god del av stoffet i dette avsnittet byggjer på Ola Mestad, «Noreg som grunnlovsland», i Olaf Aagedal, Pål Ketil Botvar og Ånund Brottveit

(red.), Kunsten å jubilere. Grunnlovsfeiring og minnepolitikk (2017) s. 204–223.
69 Sjå kommentar til Grunnlova § 121.
70 Dokument 16 (2011–2012) Rapport til Stortingets presidentskap fra Menneskerettighetsutvalget om menneskerettigheter i Grunnloven, s. 17. Sjå

vidare artikkelen Framveksten av det moderne menneskerettighetsvernet her i boka, som gir den internasjonale bakgrunnen for reforma.
71 Dokument 16 (2011–2012), s. 18.
72 Dokument 16 (2011–2012), s. 18.
73 Det første i Dokument 12:30 (2011–2012) og det andre i Dokument 12:31 (2011–2012).



Grunnlovshistoria – eit oversyn50
Lønning-utvalet gjekk inn for at ein skulle rydde i
Grunnlova og vedta ein ny del E i lova som berre skulle
omfatte menneskerettar. Alle dei vedtatte framlegga er
kommentert her i verket i kommentarar til paragrafar i
del E. Frå gammalt hadde del E i Grunnlova vore ein
oppsamlingsdel der både menneskerettar og andre føre-
segner som ikkje gjaldt statsorgana, var omfatta. No blei
dei siste føreslått flytta til ein ny del F. I ny del E skulle
ein ha dei tradisjonelt viktigaste menneskerettane som
stod i Grunnlova frå før, og vedta nye for dei områda
som ikkje var dekte, men burde omfattast.74 I tillegg til
desse hovudforslaga var det òg visse andre tilknytte for-
slag.

I Stortinget 13. mai 2014 gjekk det likevel litt annleis
enn føreslått, og det enda opp med det ein kan kalle ei
80-prosentsreform. Forslaga om dei sivile og politiske
rettane blei vedtatt. Med dei sosiale og kulturelle gjekk
det meir ymse. Barns rettar vart grunnlovfesta i § 104.
Rett til kulturopplevingar fekk derimot ikkje grunnlovs-
fleirtal fordi Høgre og Framstegspartiet gjekk imot.75

Rett til utdanning blei vedtatt i ny § 109, medan rett til
levestandard og helse ikkje fekk grunnlovsfleirtal fordi
Høgre og Framstegspartiet også gjekk imot dette.76

Grunnlovsregelen om arbeid fekk i § 110 eit tillegg som
gir krav på offentleg støtte til den som ikkje sjølv kan
forsyte seg. To av tre pilarar i velferdsstaten, utdanning
og eventuelt støtte til livsopphald, vart dermed grunn-
lovsfesta, men ikkje den tredje om rett til helse. Framleis
gir såleis Grunnlova ikkje eit dekkjande uttrykk for eit
viktig trekk ved det moderne Noreg – velferdsstaten –
slik mange ønskte med reforma.

Det var òg nokre andre krevjande spørsmål ved grunn-
lovsreforma der Stortinget ikkje følgde, eller iallfall
nølte før det følgde, Lønning-utvalet. Nølinga gjaldt
grunnlovfesting av at domstolane har prøvingsrett opp
mot Grunnlova overfor lover og andre statlege avgjer-
der. Det blei først året etter, den 1. juni 2015, vedtatt som
ny § 89. Til slutt var det berre Senterpartiet og SV som
gjekk imot innføringa av § 89.77 Men i 2020 blei den
vedtatte teksten i § 89 endra igjen.78

Eit iaugefallande trekk ved grunnlovsrevisjonen er at
Grunnlova til dels er blitt likare slikt som blei føreslått
av enkelte aktørar på Eidsvoll i 1814, men nedstemt.
Dette var tilsynelatande i strid med mandatet til Løn-

ning-utvalet, der det som nemnt stod at ein skulle ta
«utgangspunkt i norsk grunnlovstradisjon, og dagens
grunnlov skal være retningsgivende med hensyn til teks-
tens omfang, utforming, struktur og inndeling». I 1814
blei dei mest prinsipielle og generelle føresegnene i
utkasta til Grunnlova forkasta av konstitusjonskomiteen
på Eidsvoll og dermed ikkje eingong lagde fram for
Riksforsamlinga.

Eit døme på utviklinga er følgjande: I sitt utkast hadde
Christian Magnus Falsen og Johan Gunder Adler føreslått
følgjande: «Loven skal være eens for Alle».79 Inga slik
prinsippføresegn kom inn i Grunnlova i 1814. Men det
kom fleire meir praktisk handterbare likskapsreglar. No i
2014 blei det derimot vedtatt som § 98 første ledd: «Alle
er like for loven.» Ved at grunnlovsreforma har tatt omsyn
til internasjonale formuleringar som til dels heng att frå
opplysningstida, har vi fått inn slikt som i si tid for 200 år
sidan blei forkasta i vår jordnære praktiske grunnlov.

Av dei siste utslaga av grunnlovsrevisjonen og sam-
stundes ei særskild 200-årsmarkering var vedtaket om
ny § 33 [no § 120 a] i Grunnlova den 24. mai 2016.
Noregs Bank feira 200 år i juni 2016. I nynorskversjo-
nen vart det vedtatt: «Noregs Bank er sentralbanken i
landet.» Framlegget fall utanfor mandatet for Lønning-
utvalet, men spørsmålet blei likevel sett i samanheng
med grunnlovsrevisjonen. Føresegna blei vedtatt med
157 mot 9 røyster. Berre Venstre røysta mot. Represen-
tanten Abid Raja grunngav det i komitéinnstillinga med
eit tilsynelatande prinsipielt standpunkt, at Venstre var
«imot å ta inn selvfølgeligheter og tillegg som ikke har
noen reell betydning i Grunnloven». Til dette sa Jette
Christensen frå Arbeidarpartiet i debatten at ho ville
minne om at då Stortinget «gikk gjennom grunnlovsrevi-
sjonen opp mot jubileet i 2014, var noe av poenget å
oppgradere Grunnloven og ta inn flere menneskerettig-
heter, men også at man skulle gi et klarere bilde av hvor-
dan Norge ser ut, hvordan Norge styres, og hvilke store
institusjoner Norge består av». Ho oppfatta forslaget om
å grunnlovfeste Noregs Bank som eit ledd i dette.80

Christensens utsegn oppsummerte godt korleis fleirtalet
i Stortinget generelt såg på formålet med grunnlovsrevi-
sjonen i 2014.

Korfor lykkast ein med å gjennomføre ein grunnlovs-
revisjon i 2014? I mange år har det frå ulike hald vore

74 Forslaga frå Lønning-utvalet var samrøystes bortsett frå ein liten dissens frå Kari Nordheim-Larsen og ein omfattande dissens frå Carl I. Hagen,
som berre ville grunnlovfeste sivile og politiske rettar, sjå Dokument 16 (2011–2012), s. 63.

75 Sjå Innst. 187 S (2013–2014), pkt. 2.4.
76 Om det siste, sjå Innst. 187 S (2013–2014), pkt. 2.8.
77 Sjå Innst. 263 S (2014–2015) og votering 150 mot 17 røyster 1. juni 2015.
78 Sjå kommentaren til § 89.
79 Sjå Riksforsamlingens forhandlinger bd. III, Kristiania (1916) § 143, s. 39, jf. òg § 15, s. 11.
80 Sjå Innst. 272 S (2015–2016) s. 3 og referatet frå debatten i Stortinget 24. mai 2016, sak nr. 12. I 2020 blei Noregs bank-føresegna flytta til § 120 a

utan at det var særleg godt grunngitt at ein igjen skulle byrje med a- og eventuelt b-paragrafar. Sjå kommentaren til § 120 a.
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sett fram krav om heil eller delvis grunnlovsrevisjon i
Noreg, etter grunnlovsjubileet i 1964, i samband med
175-årsjubileet i 1989, rundt år 2000 og ved 100-årsjubi-
leet for unionsoppløysinga i 2005. Aldri har det ført til
større revisjonar før i 2014.81

Ein grunn til at det er vanskeleg å få til generelle
grunnlovsreformer, er at grunnlover typisk, men ikkje
alltid, blir skapte i krise, for å verke i fredelege periodar.
Slike krisetider blir gjerne kalt for konstitusjonelle aug-
neblinkar. Eit jubileum er ikkje ein ekte konstitusjonell
augneblink. Men det blei konstruert som det fram mot
2014. Ei generell reform ville det nok ikkje vore moge-
leg å få politikarane med på. Men den langvarige påpei-
kinga frå mange hald av ufullstendig og umoderne men-
neskerettskatalog i Grunnlova kombinert med den styrka
rolla som menneskerettane generelt hadde fått hos
mange politisk tenkjande menneske etter den andre
verdskrigen, skapte grobotn for eit initiativ. Og kanskje
syntest mange det ville vere riktigare om norske tviste-
spørsmål skulle avgjerast på grunnlag av norske grunn-
lovsreglar heller enn på grunnlag av traktatar, som rett
nok formelt var gjorde til norsk lov. Eit anna element var
nok òg ei styrkt verdiorientering i politikken. Menneske-
rettar kan lett sjåast som verdiuttrykk.

Samstundes skapte det tilstundande jubileet eit særleg
trykk. Presidentskapet i Stortinget, som måtte sjå for seg
at dei ved jubileet skulle tale om kor viktig Grunnlova
hadde vore – og framleis var – må ha kjent det meir akutt
at Grunnlova kanskje ikkje i alle delar var så mykje å
skryte av som ei tidssvarande grunnlov. Dei, eller deira
etterfølgjarar, skulle gjerne halde iallfall nokon av dei
mest symboltunge av desse talane, og dei kjende nok på
seg at det då var vanskeleg å gjere dette med ei delvis
forelda grunnlov.

I denne situasjonen skar presidentskapet til mandatet
til Lønning-utvalet med ein avgrensa revisjon og ein
timeplan som skapte trykk fram mot 17. mai 2014. Fordi
200 år var eit så flott og tungt jubileum, skapte det sin
eigen konstitusjonelle pseudo-augneblink. Dermed var
det paradoksalt nok slik at det symbolske jubileet gav
kraft til den reelle endringa. Dei samverka om å styrkje
einannan. Dermed kunne ein igjen ved feiringa vise til at
Grunnlova var meir aktuell.

Etter grunnlovsjubileet er Noreg kanskje blitt endå
meir av eit grunnlovsland enn det har vore på ein del år.
For det første har Grunnlova på det symbolske nivået

styrkt seg gjennom jubileet. Den har blitt eit meir sent-
ralt trekk ved 17. mai-feiringa.82

For det andre må moderniseringa av språket ha hjelpt
til med å gjere det lettare for folk å forstå kva som i
hovudsak er meint i Grunnlova – sjølv om det framleis
er ein del føresegner om kongehuset som iallfall vil få
folk til å stusse. Også innhaldsrevisjonen har ei viktig
pedagogisk side. Det er mykje enklare å forstå at Noreg
har reglar om at ein skal ta omsyn til «kva som er best
for barnet», når ein finn det i § 104, eller at rettargangen
skal vere «rettvis og offentleg» når det no står i § 95, enn
når ein må lese seg fram i litt innfløkte traktattekstar.

For det tredje har Grunnlova gjennom grunnlovsrevi-
sjonen blitt mykje viktigare i rettspraksis. Den er revita-
lisert, som ein vil sjå av kommentarane til fleire av dei
nye paragrafane. Svært mange av dei rettsspørsmåla som
har vore omstridde dei seinare åra, finn no i langt større
grad si løysing gjennom tilvising til og tolking av nye
grunnlovsføresegner, rett nok ofte i eit tett, men
omforma samspel med traktatføresegner og praksis frå
Den europeiske menneskerettsdomstolen og andre kon-
vensjonsorgan. Desse tre trekka verkar gjensidig forster-
kande på einannan og har dermed styrkt rolla til Grunn-
lova i Noreg.

81 Sjå frå 1989 Torkel Opsahl, «Trenger Norge en ny grunnlov?», i Torkel Opsahl, Statsrett og menneskerett, bd. I Statsrett, Oslo (1995) s. 607 ff.,
med ein svært god gjennomgang av ulike typar grunnlovsendringar. Meir polemisk Francis Sejersteds kronikk «Respekt for Grunnloven» i Aften-
posten 7. desember 2005, der han retorisk spør: «Har vi egentlig en grunnlov i dag?» I 2002 arrangerte Stortinget etter initiativ frå stortingspresi-
dent Kirsti Kolle Grøndahl eit seminar om grunnlovsrevisjon, men det førte ikkje fram til at førebuande arbeid blei sett i gang, sjå om opplegget
Johan P. Olsen (2002), «Konstitusjonsdebatt og reformer: Europeiske eksperimenter og norsk nøling», Norsk statsvitenskapelig tidsskrift 2002
s. 91–116, særleg s. 107–109 med note 15.

82 Sjå gjennomgåande Olaf Aagedal, Pål Ketil Botvar og Ånund Brottveit (red.), Kunsten å jubilere. Grunnlovsfeiring og minnepolitikk (2017).
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Av Dag Michalsen

1 Innledning
Målet med Grunnloven: Historisk kommentarutgave
1814–2020 (her forkortet GHK) er å gi et kombinert for-
fatningshistorisk og forfatningsrettslig bidrag til forstå-
elsen av Grunnloven og hver enkelt av dens bestemmel-
ser. Med en grunnlov som den norske, som har hatt et
aktivt liv siden 1814, vil aktuell forfatningsrett og forfat-
ningshistorie være nært sammenvevet. Dette vil gjelde
begge veier: Å fortolke forfatningens historiske bak-
grunn vil selvsagt ta inntrykk av samtidens forfatnings-
rett. Og det å ta standpunkt til et aktuelt statsrettslig
spørsmål vil være mer eller mindre formet av oppfatnin-
ger om reglers generelle og spesielle historiske bak-
grunn.

Denne boken vil vise det historiske og aktuelt sam-
mensatte i Grunnlovens mangfoldige regelverden. For-
fatningshistorisk betyr å tolke historisk og rettslig de
enkelte grunnlovsbestemmelser fra 1814 frem til i dag
som del av norsk og internasjonal forfatningsutvikling
og politiske og sosiale kontekster. Siden Grunnloven er
over 200 år gammel, er den både et historisk og et aktu-
elt rettslig dokument. Grunnloven er i stadig endring
enten formelt ved grunnlovsendringene eller gjennom
statspraksis ved endrede tolkinger av de enkelte bestem-
melser. GHK betrakter Grunnloven som en paraply for
løsninger av en rekke reguleringsproblemer som forfat-
ningene rundt 1800 frem til i dag har måttet ta stilling til
og som forfatninger stort sett fortsatt gjør. Dette gjelder
statens organisasjon, statens grunnleggende forhold til
omverden og statens virkemåte, forholdet til borgerne og
borgerne imellom. Formålet er å vise den store regel-
fylde som Grunnloven har representert og fortsetter å
representere fra 1814 til 2020.

2 Grunnlovens samlede historiske og aktuelle 
bestemmelser
GHK er bygget opp av en kommentartekst til den
enkelte paragraf i Grunnloven eller (mer sjelden) flere
nær sammenhengende paragrafer. Kommentarteksten
starter tidsmessig da den enkelte bestemmelsen ble til,
alt fra 1814 til 2020, og forfølger bestemmelsens utvik-
ling frem til den eventuelt ble formelt opphevet. For
flere av bestemmelsene og paragrafene vil historien
omfatte hele tidsspennet fra 1814 frem til i dag. Mange
grunnlovsbestemmelser er for lengst blitt opphevet.
Noen bestemmelser er blitt vedtatt lenge etter at det
rettslige innholdet var blitt del av forfatningssystemet
(slik som parlamentarisme eller domstolenes prøvings-
rett av lovers grunnlovsmessighet) og da vil også kom-
mentaren omfatte denne nødvendige forhistorie for den
aktuelle vedtatte paragrafen. Atter andre av dagens
grunnlovsbestemmelser er vedtatt i den nyeste tid. Bare
denne ytre struktur av paragrafers og grunnlovsbestem-
melsers historier viser det mangfold som denne boken
vil formidle.

Grunnloven består i dag av 122 nummererte paragra-
fer (etter tillegget med § 120 a i 2020), men har samtidig
12 tomme paragrafnummer.1 Det blir altså 110 fylte
paragrafer (som den opprinnlige Eidsvollsgrunnloven).
Men mange paragrafer har to eller flere mer eller mindre
ulike identifiserbare bestemmelser. Hovedgrepet i
bokens oppbygging er å gi en historisk kommentar til
den enkelte paragraf. Men i en del tilfeller vil dette være
unaturlig enten fordi paragrafen inneholder både svært
mye og ulikt (som § 75) eller fordi paragrafen også kan
forståes som å huse flere ulike bestemmelser, om enn de
vel henger sammen (som tidligere § 2). Siden GHK his-
torisk kommenterer alle bestemmelser som enten har
vært eller er gjeldende grunnlovsbestemmelse, kan det
også bli noe variasjon i hvordan forholdet mellom tidli-
gere og någjeldende grunnlovsbestemmelse er plassert i

1 Per 15.10.2020 er disse paragrafene tomme: §§ 10, 33, 38, 42, 52, 56, 70, 72, 99, 103, 107, 111.
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).
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boken. At tidligere § 2 er plassert etter någjeldende § 2,
selv om det er nokså ulikt innhold, gir seg selv. Annerle-
des forholder det seg med det sentrale svensk-norske
unionsregelverket som ble opphevet i 1905 og som vil
bli behandlet i et eget kommentarkapittel.

Grunnlovens historie fra 1814 har som kjent noen helt
sentrale historiske skjæringspunkter som fylte Grunnlo-
vens innhold på vesentlige måter: Det er grunn til å løfte
frem seks tidssnitt: 

1. Eidsvollsgrunnlovens tilkomst i 1814; 
2. de omfattende endringene som ble gjort ved inngåel-

sen av Novembergrunnloven høsten 1814;
3. den reviderte Grunnloven som fulgte av unionsopp-

løsningen i 1905 ved Stortingets redigeringsvedtak;
4. den ytterligere reformerte Grunnloven per 1914 da de

formelle endringene etter 1905 var på plass i tillegg til
demokratiserende bestemmelser som kvinnestemme-
retten; 

5. den lange forsiktige fase av grunnlovsreformer gjen-
nom resten av 1900-tallet;

6. til sist den nåtidige Grunnlov av 2020 som er blitt for-
met av de mange nye bestemmelser som er kommet
til fra begynnelsen av 2000-tallet av, særlig gjelder
dette de mange forandringene som kom i 2014, som
også inkluderte vedtaket om språkfornyelsen.

I tillegg til Eidsvollsgrunnloven selv skjedde ved disse
fem fasene til dels store endringer i Grunnlovens for-
melle orden og materielle innhold. Men utover dette er
det viktig å se Grunnloven som et lovtekstsystem i stadig
endring; bortsett fra noen tiår på 1800-tallet har det gjen-
nom Grunnlovens historie ofte vært foretatt formelle
grunnlovsendringer, i tillegg til de forandringer som har
fulgt av praksis og endrede politiske forhold.

Samlet viser Grunnlovens paragraf- og bestemmelses-
historie fra 1814 til i dag en stor mengde historiske og
aktuelle bestemmelser, bestående av de mange tidligere
opphevede og de mange gjeldende, enten de har vært
gjeldende over lang tid eller kommet til i nyere tid. Et
kort overblikk tilsier at det dreier seg om en total
mengde av rundt 150 paragrafer, eller det vi også kan
kalle selvstendige bestemmelser innenfor en og samme
paragraf. Antallet bestemmelser er uansett langt høyere
enn det nevnte fordi den enkelte paragraf ofte tidligere
inneholdt eller i dag inneholder flere selvstendige
bestemmelser. Grunnloven i betydningen av en historisk
konstitusjon inneholder slik sett flere historiske lag som
består av mange paragrafer med dertil hørende bestem-
melser. Bare kommentaren til den enkelte paragraf eller
del av paragraf vil vise hva som forfatteren oppfatter
som samme eller flere adskilte bestemmelser. Uansett vil

slike paragrafer og bestemmelser også henge sammen
med andre deler av Grunnlovens regelverk, noe hver for-
fatter vil vise og som bokens mange internhenvisninger
vil hjelpe leseren til å se.

Denne historiske kommentarutgaven til Grunnloven
vil gi en fremstilling av alle disse bestemmelsenes histo-
rie fra deres begynnelse til de ble opphevet eller frem til
i dag. GHK er samlet sett summen av alle disse kom-
mentarene. Til sammen består boken av 150 selvsten-
dige bidrag.

3 Den generelle oppbygning av den enkelte 
kommentar
Hver kommentar tar utgangspunkt i dagens grunnlovs-
tekst per 15. oktober 2020. Hver kommentar åpner der-
for med grunnlovsteksten på bokmål og nynorsk der det
er gjeldende grunnlovstekster; ellers vil det være den tid-
ligere gjeldende grunnlovstekst som gjengis. Det sist-
nevnte vil altså dreie seg om en paragraf eller del av
paragraf som er opphevet, og ikke videreført i noen
senere paragraf. Da vil kommentaren altså ta utgangs-
punkt i den første vedtatte tekst som gjaldt for bestem-
melsen i dens levetid, typisk 17. mai 1814 eller
4. november 1814.

Hvert bidrags innhold og karakter er bestemt av den
omhandlende paragraf. Noen av Grunnlovens paragrafer
har vart i ett fra 1814 til i dag og har ikke hatt endringer,
utover den språklig reformen i 2014. Noen paragrafer
regulerer sentrale statsrettslige temaer, andre har mer
perifer betydning. Noen var betydningsfulle på 1800-tal-
let, men har spilt mindre rolle på 1900-tallet eller 2000-
tallet. Noen paragrafer har vært eller er relativt enkle i
sitt innhold og har vært omfattet av liten debatt; andre
har stått sentralt i politiske og rettslige konflikter i over
200 år og har følgelig fått mange lag av tolkninger knyt-
tet til seg. Disse åpenbare forskjellene (og mange flere
kunne vært nevnt) skaper ulike typer av kommentar-
tekster.

4 De enkelte elementene i hver kommentar
Kommentarene er i all hovedsak bygget opp med visse
bestemte elementer, selvsagt avhengig av kommentarens
omfang og tematikk. Dette bidrar til at kommentarene er
ganske ensartete. Dette gjør det også mulig å lese mange
kommentarer i sammenheng for slik å få en økt histo-
risk-aktuell forståelse av et større område. I det følgende
nevnes en del ofte forekommende forhold som kommen-
tarene bygger på.
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(1) Hver kommentar angir først gjeldende grunnlovs-
tekst. Ofte vil det også være angitt tidligere versjoner av
den samme paragrafens ordlyd (på Grunnlovens tidligere
særskilte riksmål). Dette kan være fordi paragrafen er
delvis formelt endret i løpet av dens levetid eller at tolk-
ningsspørsmålene er knyttet til tidligere ordlyd. Siden
boken er en historisk kommentarutgave, vil forfatterne
bestrebe seg på å gjengi ordlyden av de relevante histo-
riske og gjeldende grunnlovsbestemmelser der dette er
aktuelt.

Nyere grunnlovstekster byr kildekritisk ikke på van-
sker. Derimot har det lenge vært klart at det både for
Eidsvollsgrunnlovens og Novembergrunnlovens ordlyd
– i all hovedsak tegnsettinger – har hatt variasjoner.
Dette har også å gjøre med primærkildenes karakter. De
forsøk som er gjort til nå på en helt overbevisende kilde-
kritisk korrekt avskrift har vist seg likevel å inneholde
enkelte mangler.2 Redaktørene er derfor svært glad for at
Bård Tuseth har stilt til rådighet sine nye transkriberte
versjoner av Eidsvollsgrunnloven og Novembergrunnlo-
ven som gjengir de protokollerte grunnlovsvedtakene
med nøyaktig samme ortografi, tegnsetting og uthevin-
ger som i håndskriftene. Bård Tuseths versjoner ligger til
grunn for denne bokens gjengivelse av Eidsvoll- og
Novembergrunnloven fra 1814 og for gjengivelsen av de
aktuelle grunnlovstekstene til hver enkelt kommentar.

(2) Hver kommentar åpner med en kort sammenfatning
av paragrafens innhold, formål og sammenheng med
andre bestemmelser. Samtidig vil de aktuelle regule-
ringsproblemene eller andre foranledninger for bestem-
melsens tilkomst, kort angis. Der dette er naturlig vil for-
fatterne altså nevne beslektede emner som ikke ble –
eller ble – tatt med i Grunnloven. Særlig vil det her dreie
seg om Stortingets videre lovgivning på områder som
grunnlovsbestemmelsen forutsatte videre regulert. Ett
opplagt eksempel er lovgivning om Høyesterett og andre
domstoler i tilknytning til §§ 88 flg. Kommentarene
søker følgelig å vise sammenhengen til det øvrige retts-
systemet for å gi leseren en fyldig forståelse av hvordan
Grunnlovens regulering henger – eller hang – sammen
med annen lovgiving. At dette tema fort kan vokse til for
store proporsjoner, sier seg selv og hver forfatter har fun-
net sin egen balanse her.

(3) Kommentarene har i all hovedsak en kronologisk
oppbygging. Hva dette betyr vil variere avhengig av hva
den enkelte kommentar omhandler. Kronologi kan angå
hele paragrafen fordi den som helhet har fungert i Grunn-

lovens historie (som § 97). Andre paragrafer inneholder
ulike elementer som har hatt eller har ulik kronologi
(som § 100). Dessuten er det forskjell på paragrafer som
har hatt samme ordlyd siden 1814 og de som er helt nye.
Sentrale paragrafer (som § 22) vil ha en mer innfløkt kro-
nologi enn andre paragrafer som knapt har vært prakti-
sert (som § 83). Kronologi betyr selvsagt historien til
bestemmelsens praktisering isolert sett, men i en krono-
logisk fremstilling inngår også historien til bestemmel-
sens sammenheng med Grunnlovens øvrige relevante
regelverden og, historien i tilknytning til den mest aktu-
elle lovgivning koblet til samfunnets endringsprosesser.
Det vil variere en god del fra paragraf til paragraf hvor
mye av dette som skal inkluderes i det kronologisk ord-
nede forløpet og hver forfatter har hatt frihet i dette val-
get.

(4) Kommentarene som angår bestemmelser hjemlet i
Eidsvolls- eller Novembergrunnloven vil ha noen linjer
tilbake til det dansk-norske eneveldet, enten som en form
for kontinuitet, brudd eller kombinasjoner. Disse para-
grafenes forhold til eneveldet vil være et viktig punkt i
flere kommentarer. Grunnlovgivernes tendens gjennom
1800- og 1900-tallet til ikke å oppheve paragrafer, ga
også inntrykk av forbindelser til eneveldets samfunnssty-
ring. Riksforsamlingen var nok opptatt av å ordne sam-
funnet vesentlig annerledes enn eneveldet. Men samtidig
var det vanskelig å unngå at mye av eneveldelovgivnin-
gen forble sentral på de fleste områder (jf. tidligere § 94)
og at den utøvende makts styringsmåter forble forankret
i eneveldets tradisjoner. Av den grunn spilte også
Kongeloven av 1665 en viss rolle i utformingen av
enkelte paragrafer i Grunnloven. Nær alle de sentrale
bestemmelser i 1814-grunnlovene hadde en bakgrunn i
eneveldet, enten som en akseptert orden eller som noe
man nettopp ville gjøre annerledes, eller en kombinasjon
av dette. En så sentral bestemmelse som § 100 har en tyngre
forankring i eneveldets lovgivning enn man kanskje
tenker seg. For Grl. § 19 finnes det linjer til tyske og fran-
ske eneveldetradisjoner. Alle kommentarer som forhol-
der seg til denne bakgrunnen omtaler slik linjene tilbake
til eneveldets rett og politikk på en eller annen måte.3

(5) Grunnloven var del av opplysningstidens revolusjo-
nære forfatningsbevegelse. GHKs formål er å gi en para-
grafforankret historisk innføring i Grunnlovens regelver-
den. For en god del av bestemmelsene vil dette bety å se
hen til naturrettens og opplysningstidens forfatningsteori
og forfatningspraksis. Disse debattene og denne forfat-

2 Se f.eks. Dag Michalsen, «Constitutional Documents of Norway 1814–1845/ Konstitusjonelle dokumenter i Norge 1814–1845» i: Constitutions of
the World from the late 18th Century to the Middle of the 19th Century. Vol 6 (2008) s. 69–125.

3 Se Ola Mestad (red.), Frihetens forskole (2013) som dreier seg om den dansk-norske bakgrunn for arbeidet på Eidsvoll.
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ningspraksis var viktig for Riksforsamlingen. De enkelte
bidragene vil vise konkret hvordan konstitusjonelle ideer
ble valgt eller forkastet eller tilpasset norske forhold på
Eidsvoll og Christiania på høsten. Arbeidet med den nor-
ske grunnloven bygde på så vel konkrete utenlandske
forbilder som på mer generell forfatningsteori. Dette
sammensatte grepet vil prege de enkelte kommentarene.

Eidsvollsgrunnloven var et resultat av den moderne
forfatning som kom til i tiårene rundt 1800.4 Forfatterne
av Grunnloven var vel kjent med alle de sentrale forfat-
ningene som hadde sett dagens lys etter 1776. Det er for
lengst godt dokumentert at Riksforsamlingen forholdt
seg aktivt til utenlandske forfatninger i arbeidet med
1814-grunnloven. De enkelte kommentarene vil omtale
dette der dette er relevant.

(6) I månedene før Riksforsamlingen trådte sammen
hadde det fremkommet flere utkast til ny grunnlov (se
innledning over). Senere under forhandlingene ble det
laget et par nye utkast. Som kjent finnes det ikke syste-
matiske referater fra forhandlinger og debatter på Eids-
voll, bare spredte dokumenter som ble lagt til protokol-
len. Av den grunn er brev og dagbøker fra tiden blitt en
særlig viktig kilde til oppfatninger og diskusjoner på
Eidsvoll.5 Denne bokens bidrag som forholder seg aktivt
til disse forarbeidene, bygger på verket Riksforsamlin-
gens forhandlinger bind 1 og 3, se litteraturlisten. Noen
av utkastene står i en særstilling, som Adler-Falsens og
Nikolai Wergelands, men avhengig av tematikk vil
mange av bidragene gå aktivt inn i de fleste av utkastene
som kan kaste lys over Riksforsamlingens endelige ved-
tak.6 Overhodet har det kildearbeidet som har vært gjort
i tilknytning til forskningen rundt 1814 de siste årene hatt
stor betydning for arbeidet med denne boken.7

(7) Mange av Eidsvollsgrunnlovens bestemmelser ble
endret som følge av inngåelsen av unionen med Sverige
høsten 1814. Fordi unionen instituerte i realiteten en
slags egen unionsforfatning innbakt i Grunnloven, som
så langt på vei ble opphevd i 1905, gir denne boken en
samlet fremstilling av den svensk-norske unionens uni-
onsbestemmelser.8 I unionstiden var også Riksakten av

1815 formell norsk grunnlov. Det finnes ingen enkel kil-
desamling for Eidsvollsgrunnlovens overgang til
Novembergrunnloven. Dette gjelder de svenske kom-
missærenes arbeid med ny norsk grunnlov.9 Det gjelder
det overordentlige Stortings prosesser, debatter og ved-
tak.10 Likevel er kildesituasjonen vesentlige bedre enn
for Eidsvollsgrunnloven. Mange av denne bokens bidrag
har måttet forholde seg til de endringene som Eidsvolls-
grunnloven undergikk høsten 1814 og som formet forfat-
ningsstrukturen gjennom 1800-tallet.

(8) Kildene til forfatningshistorien fra 1814 til cirka 1914
er svært mangfoldige og hver forfatter har avgjort kilde-
grunnlaget for sitt bidrag. Hver enkelt paragraf eller del
av paragraf har sin særskilte karakter og funksjon i for-
fatning, politikk og samfunn. Paragrafenes og bestem-
melsenes liv på 1800-tallet har to nivåer som mange av
bidragene viser: Det gjelder utviklingen av den enkelte
paragraf eller bestemmelse i sine respektive saksområder
og samfunnsrelasjoner. Det gjelder også hvordan disse
bestemmelsene inngikk i de epoker av og motsetninger
om grunnlovstolkning gjennom 1800-tallet.11 Noen av
bestemmelsene var preget av unionsrelasjonen, for noen
var konflikten med Karl Johan på 1820- og 30-tallet vik-
tig; for mange var spenninger mellom posisjoner av
maktfordeling og folkesuverenitet problematisk og poli-
tisk tilspisset, særlig frem mot 1884, for atter andre var
det snarere sosiale konflikter som viste seg tydelig i
bestemmelsenes tolkninger.

Til paragrafenes historie inngår det opplagte at Grunn-
loven skulle settes ut i live. Hvordan dette skjedde tilhø-
rer hvert enkelt bidrag. Likevel sier det seg selv at bidra-
gene tar i betraktning en rekke forhold. Det gjelder
(a) de formelle grunnlovsendringer,12 (b) de viktigste
forslag om grunnlovsendringer som ikke førte frem,
(c) sentral lovgivning som direkte berørte grunnlovsbe-
stemmelsen og dens utvikling (d) sentrale stortingsde-
batter om bestemmelsene (e) viktige høyesterettsdom-
mer, (f) riksrettssakene (g) sentrale betenkninger, det
være seg fra Høyesterett (jf. Grl. § 83), fra Det juridiske
fakultet eller individuelle betenkninger. Til dette finnes
det tilgjengelige kilder av mange slag.

4 Se nærmere innledningen om grunnlovshistorien. Se videre dokumentasjon: Horst Dippel (ed), Constitutions of the World from the late 18th Cen-
tury to the Middle of the 19th Century (De Gruyter Berlin 2005).

5 Se for en fin oversikt av kildene ordnet etter bestemmelser Eli Fure, Eidsvoll 1814 (2. utg. 2013).
6 En relativt ny oversikt over og karakteristikk av de enkelte utkastene gir Eirik Holmøyvik, Maktfordeling og 1814 (2012) kap. 7 s. 287–306.
7 Se bare 1814-bibliografien på https://www.nb.no/bibliografi/1814/.
8 Se kommentar til Den svensk-norske unionen.
9 Best er fortsatt Oscar Alin, Den svensk-norska unionen (1889), bilagene.
10 Se særlig Kongeriget Norges første overordentlige Storthings Forhandlinger i Aaret 1814 (1835).
11 Eirik Holmøyvik (red), Tolkingar av Grunnlova (2013).
12 Arne Fliflet, Kongeriket Norges Grunnlov. Grunnloven med kommentarer, Oslo (2005) gir god oversikt over kildene til de aller fleste grunnlovs-

endringer etter 1814 frem til utgivelsestidspunktet.

https://www.nb.no/bibliografi/1814/
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(9) Gjennom 1800-tallet spilte forfatningsjurister viktige
roller både som fortolkere og politikere. De mest sentrale
statsrettsforfattere på denne tiden var Frederik Stang og
T.H. Aschehoug. De fleste kommentarene vil forholde
seg til disse to forfatterne som vanligvis oppfattes som å
gi standardtolkningene av Grunnloven på 1800-tallet.
Begges arbeider representerte utvilsomt et nytt nivå i
statsrettsforskningen og begge var på de respektive utgi-
velsestidspunkter på godt internasjonalt nivå. Mange av
denne bokens bidrag har imidlertid vist hvor viktig det er
å se mangfoldet i de statsrettslige tolkningsbidragene på
1800-tallet. Dette er knyttet til navn som blant annet
Henrik Steenbuch, Christian Magnus Falsen, Hans Bar-
lien, Peder Krabbe Gaarder, Bernhard Dunker, Ole
Munch Ræder, Claus Winter Hjelm, Peder Lasson,
L.M.B. Aubert og Hagbart Berner.13

(10) For noen av bidragene vil unionsoppløsningen i
1905 ha stor betydning, for andre spilte dette mindre rolle
(se den generelle innledningen over). Kildegrunnlaget
for de mange og viktige forfatningshendelsene i 1905 er
J.V. Heiberg (utgiver), Unionens opløsning 1905 (1906).
Der er alle relevante kilder gjengitt. For Grunnloven som
helhet innledet 1905 en stor reformperiode, frem til
1914. Både Stortingets redigering av Grunnloven i 1905,
og senere de mange formelle grunnlovsendringer frem til
1914, gjør at vi et stykke på vei kan snakke om en revi-
dert Grunnlov per 1914. De samfunnsendrende proses-
sene som fulgte av 1. verdenskrig, mellomkrigstiden og
okkupasjonen 1940–1945 satte mange av Grunnlovens
paragrafer inn i helt nye sammenhenger og innebar nye
tolkninger. Disse temaene vil bli behandlet i de enkelte
kommentarene.

(11) For forfatningshistorien etter 1945 har en rekke
bestemmelser i tiltakende grad blitt innvevd i internasjo-
nal rett og i arbeidet med å slutte Norge til internasjonale
organisasjoner. Denne historien har helt forandret forstå-
elsen av mange av Grunnlovens bestemmelser og dette
behandles dels kortfattet i den generelle innledningen
dels inngående i de enkelte relevante bestemmelsene,
som §§ 1, 25, 26, 92 og 115. Denne utviklingen har
endret hva som er det relevante historiske og rettslige kil-
degrunnlaget for flere av kommentarene. Stikkordene er
betydningen av NATO-pakten, Den europeiske mennes-
kerettskonvensjon og rollen til konvensjonsdomstolens
tolkninger. Senere har debatter om EU-medlemskap og
ikke minst de mange følgene av den inngåtte EØS-avta-

len hatt betydning for forståelsen av flere grunnlovsbe-
stemmelser.14 I denne perioden har også forvaltningens
tolkningsuttalelser, særlig fra lovavdelingen i Justisde-
partementet, spilt en viktig rolle.

(12) I 2014 kom en grunnlovsrevisjonen som var forbe-
redt av Lønningutvalget i dets Dokument 16 (2011–
2012). På grunnlag av dette opphevet Stortinget flere
paragrafer. Samtidig er dokumentet forarbeid for en
rekke nye rettighetsbestemmelser. Flere kommentarer vil
behandle disse nye eller reviderte bestemmelsene. Nå i
2020 er det også mulig å antyde noe om følgene av disse
nye grunnlovsbestemmelsene. For flere paragrafer som
er blitt vedtatt de siste par tiårene, vil kommentarene få
en noe annen karakter enn for de mange eldre, ofte opp-
rinnelige 1814-bestemmelser. Selv om alle kommentarer
også forklarer gjeldende statsrett, vil kommentarene til
disse blant annet vise at stort sett er forarbeider til nye
grunnlovsbestemmelser bedre og mer utførlige enn tidli-
gere.

(13) I de fleste kommentarene som angår forfatningsut-
vikling og forfatningsdebatter på 1900- og 2000-tallet vil
statsrettslitteraturen representere viktige kilder til den
samtidige forståelsen av de enkelte grunnlovsbudene
eller vise de ulike tendensene som viser seg i dagens
grunnlovsdebatter. Ennå er 1900-tallets sentrale fortol-
kere som Bredo Morgenstierne, Frede Castberg, M.H.
Lie, Nikolaus Gjelsvik, Johs. Andenæs, Torstein Eck-
hoff, Ingeborg Wilberg, Torkel Opsahl, Per Stavang, Car-
sten Smith og C.A. Fleischer viktige. For dagens debatter
fremgår de mest aktuelle forfattere av de enkelte kom-
mentarene, og en rekke av disse er også forfattere i denne
boken.15

13 Se litteraturlisten i denne boken.
14 Se Finn Arnesen / Halvard Haukeland Fredriksen / Hans Petter Graver / Ola Mestad / Christoph Vedder (eds.), Agreement on the European Eco-

nomic Area – A Commentary (2018).
15 Se oversikten over dette verkets forfattere til slutt i boken.
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Kongeriket Norges Grunnlov
gitt i riksforsamlingen på Eidsvoll den 17. mai 1814, 

slik den lyder etter senere endringer, 
senest grunnlovsvedtak av 14. mai 2020

Kongeriket Noregs grunnlov
gjeven i riksforsamlinga på Eidsvoll den 17. mai 1814, 

slik ho lyder etter seinare endringar, 
seinast grunnlovsvedtaket 14. mai 2020

Tittelen på Grunnlova har vore endra fleire gonger sidan
17. mai 1814. Gjeldande formulering er frå stortingsved-
tak 6. mai 2014 og blir oppdatert når det blir gjort nye
grunnlovsvedtak.

Tittelen vedtatt på Eidsvoll i mai 1814 var «Consti-
tution for Kongeriget Norge».1 Men alt i den første
trykte utgåva i 1814 vart den i staden kalt «Kongeriget
Norges Grundlov». Ordet «Constitution» blei ikkje
brukt i den trykte utgåva i 1814.2

I samband med at Grunnlova vart endra 4. november
1814 ved inngåinga av unionen med Sverige, vedtok
Stortinget 14. november følgjande tittel:

«Kongeriget Norges Grundlov, given i Rigsforsamlingen
paa Eidsvold den 17de Mai 1814 og nu, i Anledning af
Norges og Sveriges Rigers Forening, nærmere bestemt i
Norges overordentlige Storthing i Christiania og antagen
den 4de Novbr. 1814.»3

Denne tittelen var sjølvsagt vedtatt for å vise Stortingets
statsrettslege oppfatning av unionen og karakteren av
grunnlovsendringa.

Etter unionsoppløysinga i 1905 var tittelen: «Kongeri-
get Norges Grundlov, given i Rigsforsamlingen paa
Eidsvold den 17de Mai 1814», og med tillegg om sei-
naste endringar slik som no.4 Dette blei først endra ved
vedtaket om den språklege revisjonen 6. mai 2014.

1 Sjå Riksforsamlingens forhandlinger I (1914) s. 82.
2 Sjå Norges Riges Grundlov, Christiania 1814. Trykt hos Jacob Lehmann. Dette er den utgåva som Georg Sverdrup, Ludvig Stoud Platou og Chris-

topher Frimann Omsen fekk i oppdrag frå Riksforsamlinga å få trykt, sjå Riksforsamlingens forhandlinger I (1914) s. 66.
3 Sjå Storthings Forhandlinger i Aaret 1814 (1835) s. 665, sitatet korrigert etter handskrifta i Stortingsarkivet av Bård Sverre Tuseth.
4 Sjå vedlegg 5 i denne boka.
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A. Om statsformen

A. Om statsforma

Den noverande tittelen på del A vart vedtatt i språkrevisjonen 6. mai 2014. På Eidsvoll vart
del A vedtatt med tittelen «Om Statsformen og Religionen». Den blei ståande i nesten 200 år
og først endra i vedtak 21. mai 2012 i samband med statskyrkjereforma, sjå kommentaren
til tidlegare § 2. Då blei tittelen «Om Statsformen».
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§ 1
Kongeriket Norge er et fritt, selvstendig, udelelig og uavhendelig rike. Dets regjeringsform er
innskrenket og arvelig monarkisk.

Kongeriket Noreg er eit fritt, sjølvstendig, udeleleg og uavhendeleg rike. Regjeringsforma er
avgrensa og arveleg monarkisk.

Av Ola Mestad

1 Innleiing
Som første paragraf i Grunnlova var § 1 meint å ha ein
sentral funksjon. Og det har den hatt gjennom over
200 år. Nokre få, men viktige endringar skjedde hausten
1814 og hausten 1905 – dei to store omformingsåra i
norsk statsrett.1 § 1 kan, slik Torkel Opsahl har gjort det,
kallast «vår forfatnings materielle grunnorm».2 Men det
materielle innhaldet har blitt omtolka gjennom dei meir
enn to hundre åra sidan den blei vedtatt, slik det vil
framgå nedanfor.

I 1814 braut § 1 med eineveldet som Noreg hadde
vore styrt etter sidan 1660/61 og etablerte ei styrings-
form som i samtida blei kalt demokratisk-monarkisk.
Den erklærte Noreg som suveren og uavhengig stat. På
Eidsvoll var utforminga svært omdiskutert fordi den
samstundes kunne synast å avgjere spørsmålet om union
med Sverige. Naturleg nok blei føresegna òg diskutert
og endra noko ved unionsinngåinga hausten 1814. Sidan
har tolkinga i periodar vore omstridd, særleg spørsmålet
om den uttrykte eit prinsipp om monarkens særlege stil-
ling i den store striden opp mot 1884 om kongeleg veto
ved grunnlovsendringar. Før Grunnlova i 1962 fekk den
nye § 93 (no § 115) om tilslutning til internasjonale
organisasjonar var § 1 òg utgangspunktet for drøftingar
av i kva grad Noreg kunne forplikte seg internasjonalt. I

samband med norsk NATO-medlemskap var den i 1949
grunnlaget for det norske forbodet mot framande – ame-
rikanske – militærbasar på norsk jord. Og i dei første
fasar av den norske EU-striden var òg § 1 sentral.

I periodar har § 1 òg blitt brukt som utgangspunkt for
drøfting av andre statsrettslege spørsmål. Særleg på fal-
lande er at uttrykket «frit» har vore brukt som utgangs-
punkt for drøftinga av i kor stor grad staten kunne binde
seg ved avtalar.

Kommentarane nedanfor er tematisk-kronologisk
ordna fordi § 1 tar opp i seg ulike viktige tema både om
forholdet til andre statar og den indre organiseringa av
den norske staten, som ikkje kan drøftast strengt krono-
logisk utan å bli vanskeleg tilgjengeleg.

2 Vedtakinga av § 1 på Eidsvoll
På Eidsvoll vart § 1 vedtatt med følgjande ordlyd:

Kongeriget Norge er et frit, uafhængigt og udeleligt Rige.
Dets Regjeringsform er indskrænket og arvelig-monarkisk.

Vedtaket skjedde ikkje utan strid. Ein av dei kløyvande
debattane på Eidsvoll gjaldt nettopp § 1 fordi den handla

1 Ein litt annleis versjon av denne kommentaren er tidlegare gitt ut under tittelen «Grunnlova § 1: Fleksibel suverenitet og udeleleg territorium» som
kapittel 15 i Holmøyvik og Michalsen, Lærebok i forfatningshistorie (2015).

2 Torkel Opsahl, «Selvstendighet og kongedømme. Den norske grunnlovs faneparagraf og dogmatikken 1814–2014», TfR 1969 s. 490 ff, her sitert
etter Torkel Opsahl, Statsmakt og menneskerett, bd. I Statsrett, Oslo 1995 s. 361ff. på s. 367. Uttrykket grunnorm er vel lånt frå Alf Ross, men blir
av Opsahl brukt på ein annan måte, sjå Alf Ross, Dansk Statsforfatningsret I, København 1959 s. 137–140, som berre bruker omgrepet om ein sed-
vanerettsleg regel som per definisjon ikkje kan stå i ei skriven grunnlov. Om kritikken mot Ross’ omgrepsbruk, sjå vidare Ross, Dansk Statsforfat-
ningsrett I, 2. utg. København (1966) s. 176–181, jf. Opsahls kritikk i «En moderne forfatning under debatt», i TfR 1962 s. 282ff på s. 314–316.
Den prosessuelle grunnorm er noverande § 121.
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om spørsmålet om sjølvstende eller union med Sverige.
Den direkte bakgrunnen for § 1 var den første av dei
elleve grunnsetningane på Eidsvoll som konstitusjons-
komiteen gjorde framlegg om før sjølve grunnlovsutkas-
tet vart utarbeidd. Komiteen føreslo følgjande: «Norge
bør være et indskrænket og arveligt Monarkie.»3 Det var
det heile. Framlegga frå komiteen blei lesne opp den
15. april så alle kunne notere dei ned. Dagen etter kom
den første innhaldsdebatten i Riksforsamlinga. Spørsmå-
let om sjølvstende eller union med Sverige dirra i lufta.

Representanten Ole Elias Holck reagerte på framleg-
get frå konstitusjonskomiteen fordi det, ifølgje hans eiga
dagbok, «forekom mig at ligge noget forborgent i denne
Punct». Det som han tenkte måtte liggje skjult, ser ut til
å ha vore at det ikkje var klart nok sagt at landet skulle
vere sjølvstendig og udeleleg og at regenten skulle ha
kongsnamn. Han meinte eit tillegg om dette høyrde til
«Fuldstændiggjørelse» av grunnsetninga. I sitt innlegg
spurde han om ikkje hans «ærede Landsmænd» syntest
at ein burde leggje til: «Norge bør være et frit selvstæn-
digt og udeleligt Monarchie, hvis Regent bør være
Konge».4

Først skapte dette ein omfattande debatt om ein kunne
votere over dette straks eller om det var tale om eit nytt
framlegg som måtte setjast fram dagen før det skulle
debatterast. Etter kvart blei det semje om at ein skulle
votere over realiteten etter opprop. Debatten heldt vid-
løftig fram før ein gjekk til votering. Den følgde repre-
sentantlistene og då voterte Peder Anker først, som før-
ste representant for Akershus amt, og Christian Magnus
Falsen deretter, som andrerepresentant for same amt.
Anker stemte for grunnsetninga slik som den var føre-
slått av komiteen utan tillegget frå Holck.

Falsen som var leiar av konstitusjonskomiteen,
omforma i debatten Holcks framlegg litt og voterte som
følgjer: «at Norge skal være et indskrænket arveligt
Monarchie, at det skal være et frit, uafhængigt og udele-
ligt Kongerige, og at Regenten skal føre Titel af
Konge».5 Det store fleirtalet følgde Falsen med 78 røys-
ter mot 23 som røysta for den føreslåtte grunnsetninga
utan tillegg og ein del røyster med eigne tillegg. Dette
var, og blei oppfatta som, ein avgjerande siger for sjølv-
stendepartiet mot unionspartiet. Den endelege versjonen
av vedtaket vart protokollert slik: «Norge skal være et
indskrænket og arveligt Monarchie; det skal være et frit

uafhængigt og udeleligt Kongerige, og Regenten skal
føre Titel af Konge.»6

Severin Løvenskiold, vel den mest forhatte mannen i
Riksforsamlinga, og viktig medlem av unionspartiet,
meinte dette ikkje hadde gått riktig for seg. I dagboka
noterte han: «Tydeligen skiønnedes at denne coup de
theatre var forud aftalt og forbereded og den lykkedes.»7

Ingen direkte kjelder tyder på at dette er riktig. Sjølv-
stendepartiet hadde stort fleirtal i konstitusjonskomiteen.
Om dei ville, kunne dei ha tatt dette tillegget inn i fram-
legget til grunnsetningar. Forklaringa må heller vere
Holcks direkte og fryktlause haldning som gjorde at han
reiste seg og sa det han meinte. Ei slik haldning frå hans
side ser ein òg i andre debattar på Riksforsamlinga. Men
Falsen utnytta dette raskt då han oppfatta situasjonen.

Dermed fekk ein inn i grunnlovsteksten formuleringa
«frit, uafhængigt og udeleligt Rige», som seinare i litt
endra form har vore utgangspunkt for mange diskusjo-
nar. Vi ser elles at Holck i sitt innlegg brukte ordet «selv-
stændigt», men at Falsen i staden sa «uafhængigt», som
blei vedtatt. Dette blei ikkje ståande lenge, for hausten
1814 kom ordet «selvstændigt» inn igjen i staden for
«uafhængigt». Meir om det i kommentarane nedanfor i
avsnitt 3.

At orda «frit, uafhængigt og udeleligt» kom inn som
benkeforslag, gjer at ein har få haldepunkt for kva som
var meininga med dei. Men nokre haldepunkt finst. I
heile situasjonen låg at fleirtalet ikkje ville i union med
Sverige. I sjølvstendeeiden som folket hadde avlagt i
kyrkjene etter 19. februar, hadde alle svore på følgjande:
«Sværge I at hævde Norges Selvstændighed, og at vove
Liv og Blod for det ælskede Fædreland?».8 Sjølvstende-
eiden bygde igjen på den norske sjølvstendeerklæringa
som regenten Christian Frederik sende ut 19. februar
1814. Kopling til sjølvstendeeiden var òg klar i soren-
skrivar Weidemanns grunnlovsforslag. Det blei inngitt
til konstitusjonskomiteen den 19. april og dermed etter
debatten om grunnsetningane, så der kan det ikkje ha
spelt noka særskild rolle. Men i § 1 hos Weidemann stod
at «det Land, som det norske Folk nu eier og besidder …
skal være et udeleligt, uafstaaeligt og uafhændeligt
Rige». Det viser same tenking som hos Holck.9

Ordet «frit» i § 1 har ofte blitt lese saman med «uaf-
hængigt» eller seinare «selvstændigt», altså at det gjeld
at staten ikkje skal vere bunden.10 Etter mitt syn er det
avgjort meir nærliggjande å seie at det gjeld den indre

3 Riksforsamlingens forhandlinger I (1914) s. 113.
4 «Eidsvoldsmanden Capitaine (senere Generaladjutant) Ole Elias Holcks Dagbog fra Aaret 1814» i Historiske Samlinger bd. II (1907) s. 1–35 på

s. 12.
5 Riksforsamlingens forhandlinger I (1914) s. 16. Her er ikkje ordet regjeringsform enno kome inn i teksten.
6 Riksforsamlingens forhandlinger I (1914) s. 21.
7 Løvenskiolds dagbok, sitert etter Fure, Eidsvoll 1814 (2013) s. 74.
8 Aall, Erindringer (1859) s. 357.
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fridommen i riket slik at Noreg skulle vere prega av fri-
dom. Det var dårleg språk dersom forslagsstillar Holck
og motformulerar Falsen meinte at fritt og uavhengig
skulle gjelde det same forholdet. I staden gir det betre
meining dersom fritt er meint å karakterisere den indre
fridommen i landet. I 1814 var fridom eit heilt sentralt
omgrep. Til dømes var «Frihed» det første ordet i innlei-
inga til Adler og Falsens grunnlovsutkast. Teksten der
heldt fram med at «Denne Frihed er Indbegrebet af de
naturlige og uafhændelige Rettigheder, hvormed hvert
Menneske fødes» og må derfor vere grunnleggjande i
statsbygningen.11 Det taler òg for at fritt ikkje blei opp-
fatta å gjelde det same forholdet som ordet uavhengig at
Christian Frederik og statsrådet sommaren 1814 med
sikte på union med Sverige ville ta ut ordet uavhengig,
men ikkje ordet fritt. Likeeins let dei svenske kommis-
særane i sitt framlegg til endra grunnlov ordet fritt stå,
men endra uavhengig til sjølvstendig, jamfør nedanfor i
avsnitt 3.12 Frederik Stang let dette spørsmålet stå litt
ope i si statsrettsbok. Han sa at det var eit «ligegyldigt
Spørgsmaal» om ordet «frit» var lagt til for «yderligere
at betegne Rigets Egenskab som souverain Stat, eller om
det snarere sigter til det Frie i Statsforfatningen». Men
Stang tok sjølv berre utgangspunkt i ordet «selvstæn-
digt» då han drøfta suvereniteten.13

Ordet udeleleg var også nærliggjande å tenkje på for
forslagsstillar Holck. Ved forhandlingane i Kiel og tidle-
gare hadde eit alternativ vore at Sverige skulle overta
Trondhjems stiftamt, altså landet frå Trøndelag og nord-
over.14 Kong Frederik 6. vart i staden til slutt tvinga til å
avstå heile det norske kongeriket. Andre delingar av det
gamle norske kongeriket kan òg ha spelt ei rolle. Svært

aktuelt var at Kiel-traktaten frådelte Island, Grønland og
Færøyane som tidlegare hadde lege under den norske
krona. Og lenger tilbake var Jemtland og Herjedalen, og
Bohuslen overført frå Noreg til Sverige.

Men eit delingsforbod står òg i ei anna, lengre og mar-
kert historisk linje. I den dansk-norske kongelova
artikkel XIX og XX var det delingsforbod.15 I art. XIX
heitte det om alle delar av riket at «altsammen, intet
undertaget, skall uskifftet og udeelt være og bliffve
under Een Danmarckes og Norges EenevoldsArffve-
Konge». Og i artikkel XX stod at «nemmelig disse Vore
Riger og alle de Lande, som Vi nu virckligen besidde
eller og i fremtiden kunde haffve ArffveRett og billig til-
tale till, ingenlunde maa adskillies, skifftes eller deelis».
Dette var føresegner om at staten skulle haldast samla,
ikkje berre om territoriell avståing. Ein måtte forstå dette
som forbod mot oppsplitting av staten i len. Iallfall for
ein jurist som Falsen var dette delingsforbodet vel kjent,
og kanskje òg for forslagsstillar Holck.

Nikolai Wergeland som i hovudsak stemte mot til-
leggsforslaget frå Falsen, sa også uttrykkjeleg i sitt
votum at riket skulle vere udeleleg på same vis som det
stod i hans eige grunnlovsforslag.16 Steenbuch la i sin
grunnlovskommentar utan vidare til grunn at det var det
gamle kravet om at riket var udeleleg som her vart ført
vidare og viste mellom anna til § 6 i Grunnlova om at
«Riget stedse bliver udeelt hos Een» arving.17 Samla er
det derfor nærliggjande at for dei som vedtok delingsfor-
bodet i 1814, så innebar det både eit forbod mot å dele av
ein del av territoriet og å dele forvaltninga av staten.
Dermed var det òg eit forbod mot lensinndeling, oppde-
ling i hertugdøme og liknande,18 og dermed kanskje òg

9 Sjå forslaget i Riksforsamlingens forhandlinger I (1914) s. 124 der det er grunngitt med at foreining med andre land ikkje skal «svække eller tilin-
tetgjøre Norges Selvstændighed». I innleiinga til forslaget er det vist til sjølvstendeeiden. Forslaget har påteikning frå medrepresentantane Stabel
og Lysgaard datert 5. og 7. april, så for dei var slike formuleringar kjende før grunnsetningsdebatten på Eidsvoll. Sjå op.cit. s. 156 og 437 (om inn-
levering til konstitusjonskomiteen).

10 Slik t.d. Torkel Opsahl i TfR 1969 s. 490 ff., her sitert etter Opsahl, Statsmakt og menneskerett, bd. I Statsrett, (1995) s. 361ff. på s. 371, og tidle-
gare Castberg, Statsforfatning II (1964) s. 132 og bd. I s. 152. Tilsvarande koplar Castberg og Opsahl uavhendeleg og udeleleg til territoriet. Også
dette er historisk feil, jf. nedanfor.

11 Riksforsamlingens forhandlinger III, (1916) s. 3.
12 Finn Hiorthøy var inne på noko av det same då han spekulerte over om ordet fritt i 1814 var meint å gjelde «den borgerlige frihet», sjå Hiorthøy,

«Grunnloven og forholdet til utlandet» NAT 1952 s. 12–33 på s. 14. Men han tok då ikkje opp det skiljet som i 1814 var viktig mellom politisk og
borgarleg fridom. Bruken av ordet i § 1 kan godt gjelde begge delar. Om skiljet, sjå Mestad (red.), Frihetens forskole (2013) s. 340.

13 Stang, grundlovbestemte Ret (1833) s. 63.
14 Sjå Nørregaard, Freden i Kiel 1814, København (1954) m.a. s. 87–89 og 131–132.
15 Sjå utførleg og interessant om delingsspørsmålet, Maliks, «Riksforsamlingen og enhetsstaten», i Bull og Maliks (red.), Riket og regionene. Grunn-

lovens regionale forutsetninger og konsekvenser, Trondheim (2014), særleg s. 42–50. Ifølgje Emer de Vattel var det òg etter naturretten forbod mot
at ein fyrste delte sin stat mellom fleire av etterkomarane, sjå Vattel, The Law of Nations, Liberty Fund 2008 [1. utg. 1758] s. 117.

16 Riksforsamlingens forhandlinger I (1914) s. 17, jf. Riksforsamlingens forhandlinger III (1916) med grunnlovsforslaget til § 1 s. 262. Også repre-
sentantane Moses og Hount som heller ikkje støtta Falsen, la til at riket skulle vere udeleleg, så Riksforsamlingens forhandlinger I (1914) s. 18 og
20. Også andre grunnlovsframlegg hadde delingsforbod, sjå J.H. Vogts forslag § 41 i Riksforsamlingens forhandlinger III s. 255, P.O. Bugges
utkast § 1 i op.cit. s. 67, Treschows utkast artikkel III b i op.cit. s. 224.

17 Steenbuch, Norges Grundlov, Trondhjem (1815) s. 10.
18 I Sverdrup og Berghs grunnlovsutkast § 8 ville dei la kongen kunne gi «Titler af een eller anden Rigets Deel; men aldrig medfører dette ringeste

Ret til en saadan Part mere end til det hele øvrige Rige; thi Riget er, med Hensyn til den Kongelige Familie eet og udeleligt», sjå Riksforsamlingens
forhandlinger III (1916) s. 204. Slike titlar til kongssøner var vanleg, t.d. i Sverige og i Storbritannia.
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eit forbod mot forbundsstat, ei statsorganisering som dei
kjende til frå Nord-Amerika.

I seinare teori vart delingsforbodet oppfatta på litt ulik
måte. I 1833 oppfatta Frederik Stang føresegnene om at
riket er uavhendeleg og udeleleg slik at det var forbod
mot i traktat å avstå nokon del av riket frivillig. Derimot
måtte det vere høve til å avstå ein del av territoriet under
tvang. Noko anna ville vere «fornuftsstridig» fordi ein
ikkje i så fall ved å avstå ein del, kunne redde resten av
riket.19 Peder Gaarder derimot meinte at oppdeling hel-
ler ikkje kunne skje under tvang. Alle delar av riket
skulle følgjast åt. Det følgde både av ordlyden og av at
ein ville få langt betre vilkår når heile riket blei sameint
med ein annan stat.20 Aschehoug stod derimot på Stangs
standpunkt.21

I tråd med konstitusjonskomiteens framlegg vart den
vedtatte ordlyden på Eidsvoll dermed:

Kongeriget Norge er et frit, uafhængigt og udeleligt Rige.
Dets Regjeringsform er indskrænket og arvelig-monar-
kisk.22

3 Unionsinngåing og grunnlovsendring hausten 
1814: Frå uavhengig til sjølvstendig?
I samband med unionsinngåinga blei «frit, uafhængigt
og udeleligt Rige» endra til «frit, selvstændigt, udeleligt
og uafhændeligt Rige, forenet med Sverige under een
Konge». At det no var ein union, gjekk fram av den siste
delen av det siterte. Endring av Grunnlova måtte til. Men
kva tyder og kva var bakgrunnen for endringane av
adjektiva? Fritt og udeleleg blei fasthaldne, medan uav-
hengig blei bytta ut med «selvstændigt» og uavhendeleg
kom i tillegg.

Før endringane blei vedtatt hadde det føregått ganske
omfattande diskusjonar på svensk side om kva for
endringar den svenske kongen skulle føreslå i den nor-
ske Grunnlova for å gjennomføre unionen. I Mossekon-
vensjonen var det avtalt at berre nødvendige endringar
skulle gjerast.

Men det første endringsforslaget vart utarbeidd meir
enn ein månad før Mossekonvensjonen – og på norsk

side. Det er ofte oversett at Kong Christian Frederik
førebudde unionen allereie i god tid før Mossekonven-
sjonen blei inngått 14. august. Rundt 7. juli 1814 laga
han, under trykket frå stormaktskommissærane som var
komne til Christiania for å syte for gjennomføring av
unionen, eit utkast til endra § 1 med sikte på union:

«Kongeriget Norge er et frit og udeleligt Rige ved Stort-
hingets Beslutning af … constitutionsmæssig foreenet
med Kongeriget Sverrig. Dets Regieringsform er ind-
skrænket og arvelig monarkisk –»23

I norsk statsråd 7. og 8. juli blei utkastet drøfta og det
blei avgjort at i tilfelle «mindelig Overenskomst» med
Sverige kunne ordet «uafhængigt» utgå, slik Christian
Frederik hadde lagt opp til.24 Poenget må ha vore at ein
ikkje lenger kunne oppfatte landet som uavhengig når
det blei part i ein union. Men ordet «frit» skulle altså bli
ståande. Det tyder på at ein i samtida ikkje meinte at dei
to orda var innhaldsmessig kopla saman, slik det seinare
gjerne er blitt forstått. Noreg ville framleis vere eit fritt
rike sjølv om det ikkje var uavhengig. Fritt måtte såleis
gjelde noko anna. Etter statsrådsbehandlinga vart ordly-
den i forslaget: «Kongeriget Norge er et frit og udeleligt
Rige. Dets Regieringsform er indskrænket og arvelig
monarkisk.»25 Den franske omsetjinga av forslaget som
stormaktskommissærane fekk og tok med til Karl Johan,
var heilt på linje med dette og lydde slik: «Le Royaume
de Norwége est un Royaume libre et indivisible. La
forme de gouvernement est monarchique, limitée, héré-
ditaire.»26

Dette blei eit innspel til den svenske førebuinga av det
ein meinte var nødvendige endringar. I førebuingsarbei-
det på svensk side viste det seg to linjer som etter kvart
mellom anna gav seg uttrykk i ulike forslag til § 1. Dette
fekk likevel ikkje nordmennene vite.27 Karl Johan var
opptatt av å sikre ei sterk kongemakt i den norske Grunn-
lova medan det svenske statsrådet på den andre sida var
opptatt av at kongemakta ikkje skulle vere for sterk, kor-
kje i Noreg eller Sverige, medan unionen burde vere tett.

Karl Johans første forslag blei lagt fram i statsråd i
Stockholm 9. september. Der stod i § 1: «Le Royaume
de Norvège formera avec celui de Suède un état libre,

19 Stang, grundlovbestemte Ret (1833) s. 63–64, 517 og 520. Synspunktet synest vere tatt frå den store naturrettsteoretikaren Vattel, sjå Vattel, The
Law of Nations, Liberty Fund 2008 [1. utg. 1758] s. 240.

20 Gaarder, Grundloven (1845) s. 5.
21 Aschehoug, Statsforfatning II (1892) s. 542–543.
22 Riksforsamlingens forhandlinger I (1914) s. 439.
23 Nielsen, Norges Historie i 1814, bd. II (1866) s. 266.
24 Nielsen, Norges Historie i 1814, bd. II s. 272.
25 Nielsen op.cit. s. 280.
26 Nielsen op.cit. s. 287.
27 Om den interne svenske striden, sjå Weibull, Carl Johan och Norge 1810–1814 (1957) s. 301–318.
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indépendant et indivisible, gouverné par un seul Roi. La
forme du Gouvernement sera monarchique-limitée.»28

Her stod såleis at Noreg og Sverige saman var ein stat,29

og den var fri, uavhengig (eller sjølvstendig, avhengig
av korleis ein omset «indépendant») og udeleleg. Det
neste forslaget vart utarbeidd av det svenske statsrådet
og avgitt 16. september. Her stod: «Konungariket Nor-
rige skall samfällt med Konungariket Sverige utgöra en
fri, oberoende och oskiljagtig Stat, som styres af en
Konung. Regeringsformen skall vara inskränkt Monar-
kisk.»30 Når det gjaldt § 1, var forslaget såleis heilt på
linje med Karls Johans forslag. Noreg skulle ikkje vere
ein sjølvstendig stat. Men så gav Karl Johans tenking
seg eit anna utslag. Han såg at statsrådet i andre delar av
utkastet la stor vekt på å styrkje det norske statsrådet mot
kongen og på at unionen skulle vere tett. Karl Johan var
mot det første, og då skifta han standpunkt også når det
gjaldt sjølvstende.

Med utgangspunkt i statsrådsforslaget og mellom
anna basert på drøftingar mellom dei svenske kom-
missærane og nordmennene tidlegare statsråd Carsten
Tank og eidsvollsmannen Peter Hount, utarbeidde Karl
Johan det som er blitt kalt Fredrikshaldforslaget. Det var
ferdig den 3. oktober. I dette var det skjedd viktige
endringar i § 1: «Konungariket Norrige skall vara ett
fritt, sjelfständigt och odelbart Arfrike, med Sverige
förenadt under en Konungs Styrelse. Regeringsformen
är Monarkisk och inskränkt.»31 Her er det Noreg som er
eit sjølvstendig rike, ikkje Noreg og Sverige saman som
er ein sjølvstendig stat. Dei tre adjektiva som i statsråds-
forslaget gjaldt den norsk-svenske staten, «fri, obero-
ende och oskiljagtig», er nesten direkte overført til det
norske riket. Men sjølvstendig er brukt i staden for «obe-
roende», som ligg tettare opp til uavhengig. Og gjen-
nomgåande var Fredrikshaldforslaget lagt mykje nær-
mare Eidsvollsgrunnlova enn dei andre mellomkomande
svenske forslaga. Det var utforminga i Fredrikshaldfor-
slaget som med ei språkleg endring blei lagt fram for
Stortinget den 13. oktober 1814 av dei svenske kommis-
særane. Ordlyden var slik:

«Kongeriget Norge skal være et frit, selvstændigt og ude-
leligt Arverige, forenet med Sverige under een Konges
Styrelse. Dets Regjeringsform er indskrænket-monar-
kisk.»32

Ein stortingsrepresentant hausten 1814 ville med ein
gong sjå at det stod i framlegget at riket skulle vere
«selvstændigt» og at det ordet var kome i staden for
«uafhængigt», som hadde stått frå våren. Stortinget
kjende nok ikkje dei svenske diskusjonane som hadde
vore om kva framlegget skulle gå ut på. Ordvalet måtte
innebere at svenskane oppfatta omgrepet sjølvstende
slik at det kunne sameinast med unionen. Å vere uav-
hengig ville derimot vere misvisande. Også ordet «frit»
blei ståande. I ettertid veit vi at det hadde vore med i alle
framlegga. Det tyder på at det blei oppfatta som å meine
ei fri styreform eller eit samfunn prega av fridom, og
ikkje fritt i tydinga utanrikspolitisk frittståande. Den
berande tanken i unionen var nettopp at utanrikspolitik-
ken skulle vere felles.

Ein merkar seg vidare at denne delen av det svenske
framlegget var tilnærma identisk med det representanten
Holck gjorde framlegg om på Eidsvoll: fritt, sjølvstendig
og udeleleg, men der Falsen omforma det med å skrive
uavhengig i staden for sjølvstendig. Det er vel usikkert
om Karl Johan eller dei andre svenskane kjende detal-
jane i kva som hadde skjedd på Eidsvoll. Men presten
Hount hadde vore eidsvollsmann slik at han kunne ha
formidla det i samtalane i Fredrikshald. I alle fall var det
eit godt uttenkt trekk å føre inn igjen ordet «selvstæn-
digt» i grunnlovsteksten fordi det viste linja tilbake til
sjølvstendeeiden som nordmennene hadde svore før
Riksforsamlinga. At ordet no stod i grunnlova, gjorde at
nordmennene ikkje ville bryte nokon eid ved å gå inn for
unionen med Sverige.

Bruken av ordet «Styrelse» i tillegget om å vere under
«een Konges Styrelse» var vel òg frå svensk side meint å
understreke styrken i kongemakta.

Stortingskomiteen som handterte forholdet til dei
svenske kommissærane utforma eit litt annleis framlegg
med følgjande ordlyd: «Kongeriget Norge er et frit, selv-
stændigt, udeleligt og uafhændeligt Rige, forenet med
Sverige under een Konge. Dets Regjeringsform er ind-
skrænket og arvelig monarkisk.»33 Dette blei vedtatt og
stod ved lag til 1905.

Som ein ser, hadde stortingskomiteen lagt til at riket
var uavhendeleg. Tillegget var nærliggjande når ein ten-
kjer på at krangelen om Kiel-traktaten og jamvel tidle-
gare gjekk på om kong Frederik 6. hadde rett til å
avhende Noreg til svenskekongen. No ville grunnlovs-
teksten halde fast ved det som var den norske oppfat-

28 Sjå Weibull op.cit. s. 302 og forslaget i Alin, Den svensk-norska unionen. Uppsatser och aktstycken, 1 Unionsfördragens tillkomst, Stockholm
(1889) s. 163.

29 Slik òg Weibull op.cit. s. 306.
30 Alin op.cit. s. 173.
31 Alin op.cit. s. 196. Sjå òg Torvald T:son Höjer, Carl XIV Johan. Kronprinstiden, Stockholm 1945 s. 323 og Weibull op.cit. s. 314.
32 Storthings Forhandlinger 1814 (1835) s. 61, og Storthings Efterretninger I s. 122.
33 Storthings Forhandlinger 1814 (1835) s. 384.
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ninga om verknadene av Kieltraktaten: Traktaten løyste
nordmennene frå deira eid til kong Frederik 6. og hans
hus, men kongen hadde ingen rett etter dansk-norsk
statsrett til å overføre riket til nokon annan.34 Frå
svensk side var som kjent oppfatninga at Frederik 6. i
Kiel-traktaten artikkel IV hadde avhendt kongeriket
Noreg til den svenske kongen og at dét var grunnlaget
for unionen.35 I Mossekonvensjonen godtok Karl Johan
på vegner av Sverige den norske Grunnlova, men dette
var ikkje meint å vere uttrykk for at Noreg ikkje hadde
vorte avhendt. Ei mogeleg svensk tolking var at Mosse-
konvensjonen representerte ein alternativ måte for opp-
fylling av Kiel-traktaten.36 I alle fall var det nærlig-
gjande for Stortinget hausten 1814 å skrive inn i Grunn-
lova at riket ikkje kunne avhendast. Forbodet måtte i så
fall ta sikte på heile riket med folk og territorium. Den
internasjonale diskusjonen i 1813 og gjennom våren
1814 hadde gjeldt nettopp dette. Kunne det norske folk
bli avhendt som ei bøling, «like a herd of cattle», som
det stadig blei gjentatt på engelsk.37 Derfor var det
logisk for Stortinget å grunnlovfeste den norske oppfat-
ninga om eit avhendingsforbod når ein på ny kom inn i
ein union.

I Stortinget var det elles tjue representantar som ikkje
godtok at «uafhængigt» blei tatt ut av grunnlovsteksten,
men røysta for at ordet skulle bli ståande. Det nye fram-
legget blei vedtatt med 58 røyster.38 Å la det bli ståande
ville då òg sjå merkeleg ut i ei grunnlov der unionsinn-
gåinga var føresett. Truleg var det dei ivrigaste motstan-
darane av unionen som ville halde på alt dei kunne av
den opphavlege teksten.

Uttrykket udeleleg reiste eit særleg spørsmål hausten
1814, for i Christiania gjekk det rykte om at Sverige i ein
hemmeleg traktat hadde lova å avstå Finnmark og Nord-
land til Russland. Stortingskomiteen tok dette opp med
dei svenske kommissærane som forsikra at det ikkje
fanst nokon slik traktat, at det heller ikkje var planar om
det og at ordet udeleleg ville hindre slik avståing.39

Det overordentlege stortinget vedtok altså til slutt
denne teksten med endringar i første, men ikkje i andre
setning i forhold til det som vart vedtatt på Eidsvoll:

«Kongeriget Norge er et frit, selvstændigt, udeleligt og
uafhændeligt Rige, forenet med Sverige under een
Konge. Dets Regjeringsform er indskrænket og arvelig
monarkisk.»

Formuleringa «forenet med Sverige under een Konge»
uttrykte unionen. Som det har framgått ovanfor, var
Christian Frederiks forslag meir omstendeleg med
uttrykket «constitutionsmæssig foreenet med Kongeri-
get Sverrig». Framlegget frå kommissærane hadde ord-
lyden «forenet med Sverige under een Konges Styrelse».
Den endelege varianten var såleis meir i slekt med den
svenske enn med Christian Frederiks forslag, men ein
hadde kutta ut ordet «Styrelse». Det vil eg tru hadde å
gjere med at Stortinget ønskte å tone ned den makta som
skulle liggje til kongen.

Hadde Karl Johans første utkast eller utkastet frå stats-
rådet i Stockholm blitt føreslått og vedtatt i Stortinget
hausten 1814, ville dei seinare debattane på 1800-talet
om karakteren av den svensk-norske unionen fått eit
heilt anna innhald. Samansmeltinga mellom dei to rika
ville vore klar allereie i § 1 i Grunnlova. Dei ulike
interne svenske posisjonane var ifølgje Jörgen Weibull
mykje av grunnen til at det gjennom 1800-talet var så
mykje strid i Sverige og mellom Sverige og Noreg om
karakteren av unionen.40

I 1905 erklærte Stortinget den 7. juni at «foreningen
med Sverige under en konge er opløst som følge af, at
kongen har ophørt at fungere som norsk konge».41 Om
hausten, den 18. november 1905, blei Grunnlova formelt
endra. Formelt fordi oppfatninga i Stortinget var at kons-
titusjonen reelt var endra som ei følgje av 7.-juni-vedta-
ket.42 Men sjølv om ein i 1905 stort sett reverserte
endringane frå hausten 1814, vart likevel ordet «selv-

34 Sjå Mestad, «Suvereniteten tilbakegitt det norske folk ved Kieltraktaten. Det oversedde natur- og statsrettsgrunnlaget for norsk sjølvstende og
grunnlov i 1814», i HT 2014 s. 35–65, særleg s. 58–60.

35 Sjå eit heller ukjent uttrykk for dette frå hausten 1814 i general Magnus Björnstjernas brev til pastor Niels Wulfsberg 13. september 1814 der
Björnstjerna skreiv for å få svenske standpunkt inn i avisa Tiden, i Alin, Den svensk-norska unionen. Uppsatser och aktstycken. 1. Unionsfördra-
gens tillkomst, Stockholm (1889) s. 160–161.

36 Men til dette er meir å seie, sjå t.d. L.M.B. Aubert, Kieler-Traktatens Opgivelse som Unionens retslige Grundlag (1894).
37 Sjå om den engelske debatten, Hemstad (ed.), «Like a herd of cattle». Parliamentary and Public Debates Regarding the Cession of Norway, 1813–

1814 s. 30–35 og meir generelt Hemstad, Propagandakrig. Kampen om Norge i Norden og Europa 1812–1814, (2014), særleg s. 318–321. Dette
var ein krig mykje ført med folkerettslege argument henta frå Hugo Grotius, Samuel Pufendorf og særleg Emer de Vattel. Sjå for ei tidleg og stort
sett oversett drøfting av desse debattane, L.M.B. Aubert, Norges folkeretslige Stilling, (1897) s. 100–109.

38 Storthings Forhandlinger 1814 (1835) s. 384, SE I s. 164.
39 Sjå melding frå kommissærane til kongen og til Karl Johan i Nielsen, 1814. Det første overordentlige Storthing (1886) s. 167 og 172.
40 Sjå Weibull, Carl Johan och Norge 1810–1814. Unionsplanerna och deras förverkligande (1957), særleg s. 341.
41 Utførleg om dette, sjå Mestad, Unionsoppløysinga i 1905: parlamentarisme, strategi og statsrett, i Mestad og Michalsen (red.), Rett, nasjon, union.

Den svensk-norske unionens rettslige historie 1814–1905 (2005) s. 334–419, særleg s. 375–385.
42 Sjå Mestad op.cit. s. 400–403.
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stændigt», som hadde kome inn hausten 1814, ståande i
staden for «uafhængigt», som var det som vart vedtatt på
Eidsvoll. Vedtaket var i samsvar med framlegget i pro-
posisjonen frå Justisdepartementet, og det var ingen
debatt om dette i Stortinget. Men det er seinare opplyst
at ekspedisjonssjefen i Lovavdelinga hadde meint at
orda måtte bytast om.43 Framlegget frå ekspedisjonssje-
fen var meint å gjennomføre konsekvent prinsippet om å
omgjere endringane frå hausten 1814. Justisminister og
høgsterettsdommar Edvard Hagerup Bull må ha meint
noko anna sidan proposisjonen ikkje tok det med. Kan-
skje meinte Hagerup Bull at ordet sjølvstendig var meir
høveleg språkbruk i samtida for det som ofte var
utgangspunkt for drøfting av norsk suverenitet, som blir
drøfta nedanfor.

Frå 1905 til språkrevisjonen i 2014 var dermed ordly-
den denne:

«Kongeriget Norge er et frit, selvstændigt, udeleligt og
uafhændeligt Rige. Dets Regjeringsform er indskrænket
og arvelig monarkisk.»

4 Eit innskrenka monarki – demokratisk-monar-
kisk statsform?
Det som ikkje var omstridd på Eidsvoll, var at Noreg
skulle vere eit innskrenka monarki. Kva meinte konstitu-
sjonskomiteen med det? Omgrepet var ganske godt kjent
i samtida og stod i motsetning til einevelde – det abso-
lutte monarkiet. Danmark-Noreg hadde vore eit eine-
velde frå 1660–61 og Danmark heldt fram som det til
1849.44 Dette punktet var derfor eit grunnleggjande brot
med den statsordninga ein kom frå og som alle var
vaksne opp under.

Men kva nærmare meinte ein med «indskrænket»? I
framlegget til og i dei vedtatte grunnsetningane er
hovudtrekka i dette ganske klart fordi andre og tredje
grunnsetning fastslo at «Folket» skulle utøve den lov-
givande makta gjennom sine representantar og likeeins

«ene» ha skattleggingsretten. Desse to sentrale stats-
funksjonane skulle altså ikkje liggje til monarken. I til-
legg stod det i sjette grunnsetning at dømande, lov-
givande og utøvande statsmakt skulle vere skilde, altså
eit maktfordelingsprinsipp. I eineveldet var derimot det
sentrale at alle statsfunksjonane var samla hos kongen.

Framover 1800-talet blei det likevel drøfta kva omgre-
pet «indskrænket … monarkisk» sa om forholdet mel-
lom kongemakta og folkerepresentasjonen. For å seie
noko om utgangspunktet lyt ein gå litt bakover i tid. Den
teoretikar som særleg hadde framheva det innskrenka
monarkiet som ei tenleg statsform, var den store natur-
rettstenkjar Samuel Pufendorf (1632–1694).45 Døme på
land med slik statsform var tradisjonelt Sverige med si
stenderforsamling som avgrensa kongemakta, og Stor-
britannia med parlamentet og sine ulike erklæringar om
sivile rettar. I tida like før 1814 gav den franske grunn-
lova av 1791, som blei viktig for Eidsvollgrunnlova, eit
døme på innskrenka monarki. Det var den einaste av dei
franske revolusjonsgrunnlovene som omfatta konge-
makt, for alt i 1792 blei kongen avsett og året etter giljo-
tinert.

Mest vanleg var det nok å sjå innskrenka monarki som
ein type blanda statsform. Statsrettslæraren J.F.W.
Schlegel, som hadde undervist dei komande eidsvollsju-
ristane i København, forklarte om dei blanda statsfor-
mene at der var fire variantar: 1) Blanding av alle dei tre
reine statsformene demokrati, aristokrati og monarki,
eller av to av dei, som 2) demokrati og aristokrati, 3)
demokrati og monarki, og, 4) aristokrati og monarki.46

Han drøfta berre nærmare den første typen, særleg med
sikte på Storbritannia, og omgrepet innskrenka monarki
blei ikkje brukt i det avsnittet. Men ein annan stad brukte
han uttrykket «uindskrænket Monarkie», som nettopp er
motsatsen.47

Schlegels litt eldre kollega Lauritz Nørregaard hadde
forklart at ei regjering «siges at være indskrænket (impe-
rium limitatum) naar Regenten eller de Regierende ere
forbundne til at udøve Majestæts-Rettighederne i Over-
ensstemmelse med visse Love».48 Majestetsrettane var

43 Finn Hiorthøy, «Grunnloven og forholdet til utlandet» NAT 1952 s. 12–33 på s. 16 note 8.
44 I den danske grunnlova av 1849 blei § 1 formulert nesten akkurat som andre punktum i den norske § 1. Ordlyden var: «Regjeringsformen er ind-

skrænket-monarkisk. Kongemagten er arvelig.» I nogjeldande grunnlov frå 1953 er ordlyden i § 2: «Regeringsformen er indskrænket-monarkisk.
Kongemagten nedarves til mænd og kvinder efter de i tronfølgeloven af 27. marts 1953 fastsatte regler.» Men innhaldet i den danske grunnlova av
1849 var likevel eit anna enn i den norske av 1814 fordi kongemakta var mykje sterkare i den danske. Sjå elles om forhistoria til og tolkinga av den
danske føresegna, Jes Fabricius Møller, «Det indskrænkede monarki og teorien om statsmagtens ligevægt», i norsk Historisk tidsskrift 2014 s. 539
ff.

45 Omgrepet innskrenka monarki heitte på latin «summum imperium … limitatum» eller «restrictum». På tysk «eingeschränkte Monarchie», sjå om
Pufendorfs omgrepsutvikling, Geschichtliche Grundbegriffe bd. 4 s. 180–181.

46 J.F.W. Schlegel, Naturrettens eller den almindelige Retslæres Grundsætninger, 1. utg., København 1798 bd. II s. 187, jf. Mestad (red.), Frihetens
forskole (2013) s. 239–240.

47 Schlegel 1. utg. bd. II s. 184.
48 Nørregaard, Naturens Ret (1784) s. 320. Nørregaard kallar dette for regjerings- og ikkje statsformer, men har dei same inndelingane som Schlegel,

sjå s. 345.
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lovgiving, utøvande makt og domsmakt. Nørregaard sa
vidare at det er av grunnlovene ein kan sjå om ei regje-
ring er «indskrænket eller uindskrænket». Då var det tale
om grunnlov «i en mer indskrænket Forstand … nemlig:
for en saadan Lov, som indskrænker Regentens Magt
ved at foreskrive Regler, efter hvilke Regieringen skal
udøves».49 Altså eit moderne grunnlovsomgrep.

Juristane i konstitusjonskomiteen på Eidsvoll var vel
fortrulege med Schlegels bøker, og truleg og med Nørre-
gaards bok. Det er derfor nærliggjande å sjå deira
omgrepsbruk på bakgrunn av dette. I tillegg var det slik
at ein i tysk statsrettsteori generelt rundt 1800 drøfta
«Monarchie mit Verfassungsbindung».50 Både styringa
av Danmark-Noreg og det akademiske miljøet i Køben-
havn var gjennomgåande svært tyskorientert. Derfor må
ein kunne seie at omgrepet innskrenka monarki var vel
kjent i tida før Riksforsamlinga.

Nørregaard omtalte òg i si naturrettsbok ulike blan-
dingsformer, men gjekk lite inn på den nærmare gjen-
nomføringa av blandingane. Med sikte på den seinare
norske konstitusjonen er det likevel interessant at han
framheva i definisjonen av monarki at det er når den
høgaste makta er hos eitt menneske: «det kommer aleene
an paa, om Personen haver saavel uindskrænket som
fuldkommen Regiering i Staten». Altså var eigentleg
berre einevelde monarki. Men så la han til at ein «tillæg-
ger undertiden i Stater, hvor Regierings-Formen er blan-
det, en Person Titel af Majestæt, Monark, Konge, Keiser,
Fyrste &c. Navne, som, naar de i Hensigt til større eller
mindre Anseelse skilles fra hinanden, have deres Grund
i Sædvaner og andre Nationers udtrykkelige eller stillti-
ende Samtykke».51 I hans definisjon ville altså eit inn-
skrenka monarki ikkje vere eit riktig monarki. Men i
praktisk språkbruk kunne likevel ein statsleiar i ei blanda
statsform ha kongetittel. Nærliggjande eksempel, men
som ikkje Nørregaard uttrykkjeleg omtalte, var Storbri-
tannia og Sverige. Dette viser kor skiftande bruken av
omgrepa monarki og konge kunne vere i tida fram mot
1814. Dermed ville kongetittel og bruk av omgrepet
monarki vere nærliggjande for eidsvollsmennene sjølv
om dei ikkje ville ha einevelde.

Dei viktigaste grunnlovsutkasta hadde ikkje noka
generell føresegn om statsforma. Men i J.F.W. Schlegels

ufullførte utkast heiter det i § 1: «Norges Statsforfatning
bliver et ved Folkets Deputeredes Deeltagelse i visse
Souverainitets Akter indskrænket Monarkie.»52 I doku-
menta og dagbøkene frå Eidsvoll er det ikkje vist til
Schlegels utkast, men det var stila til Christian Frederik
og blei funne i hans papir etter hans død. Det er ikkje
usannsynleg at prinsen kan ha vist det til Falsen eller
Diriks eller andre medlemer av konstitusjonskomiteen
på Eidsvoll sidan det liknar mykje på framlegget til den
første grunnsetninga. Alternativt kan det ha lege så nær å
tenkje på ein slik første paragraf for dei som hadde lese
si Schlegel-bok utan at dei trong å ha lese grunnlovsut-
kastet hans.

Ut frå den litteraturen som eidsvollsfedrane kjende,
låg det nær å karakterisere den nye norske statsforma,
eller forfatninga, som ei demokratisk-monarkisk blan-
dingsform. Dette synest òg å vere slik den blei oppfatta i
samtida. Allereie i 1815 skreiv Christian Magnus Falsen
at «Norge er da et constitutionelt eller indskrænket
Monarkie, et ved Demokratie indskrænket Konge-
rige».53 Likeeins meinte Henrik Steenbuch, som i 1815
skreiv den første kommentaren til Grunnlova, at den
norske statsforma «maatte henregnes til en Blanding af
repræsentativt Democratie og Monarchie».54 Og i Fal-
sens populære framstilling, Norges Grundlov, gjennem-
gaaet i Spørgsmaal og Svar, frå 1818 sa han likeeins at
den norske blanda regjeringsforma var «en Blanding af
Monarkie og Demokratie, eller et Monarkie indskrænket
ved Demokratie, hvilket er det som Grundloven kalder
Indskrænket Monarkie».55 Medlem av konstitusjonsko-
miteen Jacob Aall skreiv seinare i sine Erindringer om
«den demokratiske Aand, som gik gjennem Comitear-
beidets Bestemmelser» og at «det demokratiske Princip
var det raadende» i komiteen, i motsetning til grev
Wedel-Jarlsberg som i komiteen stod for «det aristokra-
tiske Princip».56

Eit anna spørsmål knytt til den opphavlege grunnlovs-
teksten gjeld omgrepa statsform og regjeringsform. I den
endeleg vedtatte teksten stod det ikkje lenger slik som i
grunnsetninga at Noreg skulle vere eit «indskrænket …
Monarkie», men at «Dets Regjeringsform er indskræn-
ket og arvelig monarkisk» (utheva her). Nytt var at ordet
regjeringsform kom inn i framlegget frå konstitusjons-

49 Nørregaard, Naturens Ret (1784) s. 321.
50 I faget ius publicum universale, altså den allmenne statsretten, sjå Stolleis, Geschichte des öffentlichen Rechts in Deutschland, bd. 1, Reichspubli-

zistik und Policeywissenschaft 1600–1800 München (1988) s. 296.
51 Nørregaard, Naturens Ret (1784) s. 351.
52 Riksforsamlingens forhandlinger III (1916) s. 151. Utkastet blei først offentleg kjent då det blei utgitt av Yngvar Nielsen i 1882, sjå Nielsen, Nor-

ges Historie i 1814 I s. 231.
53 Falsen, Norges Odelsret med Hensyn på Rigets Constitution, Bergen (1815) s. 63.
54 Steenbuch, Norges Grundlov (1815) s. 12 og sameleis s. 13 i oppsummeringa.
55 Falsen, Norges Grundlov (1818) s. 6.
56 Jacob Aall, Erindringer som Bidrag til Norges Historie frå 1800 til 1815 (1859) s. 403.
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komiteen til endeleg grunnlovstekst,57 og blei vedtatt
utan kommentarar. I overskrifta til del A av Grunnlova,
som er kalt «Om Statsformen og Religionen» er derimot
brukt omgrepet statsform, ikkje regjeringsform. Var det
meint ulike ting med desse to uttrykka?

J.F.W. Schlegel hadde drøfta skilnaden mellom stats-
form og regjeringsform.58 Statsformene gjaldt forde-
linga av suvereniteten, og, som nemnt ovanfor, var det
tre reine statsformer: demokrati, aristokrati og monarki.
Deretter peika han på at ein på liknande måte kunne dele
inn regjeringsformene («formæ regiminis») med omsyn
til «Maaden, den executive Magt eller Regieringen for-
valtes paa». Statsform går altså på suvereniteten, som
særleg knyter seg til lovgivingsmakta som den høgaste
makta i staten, medan regjeringsform går på organise-
ringa av den utøvande makta – regjeringa. Så la Schlegel
til at «denne Inddeling ofte forvirres med den foregaa-
ende». Altså hadde ein lett for å blande dei to uttrykka
statsform og regjeringsform. Dette går fram til dømes
hos Nørregaard der det som Schlegel kalte statsformer,
hos han blei kalt regjeringsformer.59 Eit velkjend eksem-
pel i samtida var òg at den svenske grunnlova frå 1809
heitte jamvel «Regeringsformen».

Det er ein nærliggjande tanke at konstitusjonskomi-
teen ved bruken av uttrykket «Regjeringsform» nettopp
og presist hadde tatt sikte på organiseringa av den
utøvande makta. Gjennom 1814 er det fleire haldepunkt
for at den kongemakta som Christian Frederik mottok
frå Riksforsamlinga nettopp var den «executive Magt».
Det er sannsynleg at iallfall Diriks og Falsen godt kjende
den teoretiske distinksjonen mellom statsform og regje-
ringsform. Og det ville nettopp i ei grunnlov basert på
folkesuverenitet høve å bruke uttrykket regjeringsform
for kongemakta. Diriks var òg ein av medlemene i
redaksjonskomiteen som skreiv inn uttrykket statsform i
overskrifta til del A i Grunnlova. Han var såleis med på
å skape den ulike ordbruken både i overskrifta til del A
og, som sekretær i konstitusjonskomiteen, i teksten i § 1.

Dersom det var uttrykkjeleg meint å skilje mellom
statsform og regjeringsform, blei ikkje dette oppfatta av
alle. Steenbuch, som ikkje sjølv hadde vore på Eidsvoll,
meinte i 1815 at omgrepa blei brukt om einannan i
grunnlovsteksten endå han sjølv kjende og brukte det
teoretiske skiljet.60 Jamvel om ein skulle godta at skiljet
ikkje blei brukt konsekvent, kan det likevel tenkjast at

redaksjonskomiteen som sette inn overskriftene i Grunn-
lova, med bruken av uttrykket statsform òg har vilja
framheve den sjølvstendige og uavhengige karakteren
av den nye norske staten. Sidan tilleggsframlegget frå
Holck kom inn i § 1 som den første og dermed den over-
ordna setninga, kan det vere at overskrifta ikkje berre tok
sikte på karakteren av den blandingskonstitusjonen som
ein hadde vedtatt.

5 Diskusjonen av statsform etter 1814 fram til i 
dag – frå demokratisk monarkisk til konstitusjonelt 
demokrati
Den første systematiske behandlinga av norsk statsrett
blei gjort av Frederik Stang i 1833. I første del av
avsnittet om dei «øverste Grundsætninger for Norges
Statsforfatning» tok han utgangspunkt i formuleringa
om innskrenka monarki i Grunnlova og riksakta frå
1815. Statsforma forklarte han ved å seie at når «man
seer hen til, hvilken anden Magt end den monarchiske,
der deeltager i Statsstyrelsen, saa kan man nøiagtigere
bestemme Begrebet derhen, at Statsformen er democra-
tisk-monarkisk, eller dannes ved de tvende Bestand-
dele: Folkets Magt eller den representativ-demokra-
tiske Statsmagt, og den monarchiske».61 Det er viktig å
merke seg at omfanget av stemmeretten, som i den nor-
ske Grunnlova var svært vid for si tid, cirka 45 % av
alle menn over 25 år, ikkje er del av dette resonnemen-
tet. Avgjerande var medverknaden frå folket. Korleis
folkeviljen var komen til uttrykk gjennom valsystemet,
ser ikkje ut til å ha opptatt teoretikarane på denne tida.
Gjennomgåande tenkte ein nok at når dei økonomisk
uavhengige familiefedrane hadde stemmerett, så repre-
senterte det folket.

I Ole Munch Ræders bok om den norske statsforfat-
nings «Historie og Væsen» frå 1841 gjekk han lenger i
karakteristikken. Fleire gonger omtalte han forfatninga
som demokratisk og ein gong at den «med fuld Ret for-
tjene Navn af demokratisk-monarkisk».62 I direkte til-
knyting til ordlyden i § 1 skreiv Ræder at ordbruken i
paragrafen er «neppe den nøiagtigste […] thi den demo-
kratiske Magt, som igjennem Rigsforsamlingen paa
Eidsvold grundlagde Norges Statsforfatning, og som
heri virkede med aldeles uindskrænket Myndighed,

57 Riksforsamlingens forhandlinger (1914) I s. 439.
58 Schlegel, Naturrettens eller den almindelige Retslæres Grundsætninger bd. II (1798) s. 84–85.
59 Nørregaard, Naturens Ret, (1784) s. 345.
60 Steenbuch, Norges Grundlov (1815) s. 11. Sjå òg Sverdrup og Berghs grunnlovsforslag § 6 som bruker uttrykket «Regjeringsformen» og forklarer

det på ein tredje måte, jf. Riksforsamlingens forhandlinger III (1916) s. 203.
61 Stang, grundlovbestemte Ret (1833) s. 64, jf. s. 49 der Stang seier at ein, nettopp med utgangspunkt i omgrepet «democratisk-monarchisk», ikkje

kan utleie altfor sikre slutningar av generelle forfatningsrettslege omgrep.
62 Ole Munch Ræder, Den norske Forfatnings Historie og Væsen, Kjøbenhavn (1841), sitat s. 77.
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glemte ikke at forbeholde sig selv de dominerende Driv-
hjul i det konstitutionelle Maskineri».63

Dette med dei dominerande drivhjula var riktig sett av
Munch Ræder, for Stortinget hadde den endelege kon-
trollen både over lovgivinga og grunnlovsendringar
fordi kongen hadde berre utsetjande veto ved lovgiving
og Stortinget var suverent ved grunnlovsendringar (men
det siste var lenge omstridd på 1800-talet frå konserva-
tivt hald).

Nokre år seinare, i 1845, skreiv Peder Gaarder igjen at
regjeringsforma var «demokratisk-monarkisk». Gaarder
peikte på at formuleringa i § 1 tilsynelatande viste at
kongemakta var «prædominerende eller det Principale i
Statsforfatningen». Men resten av Grunnlova viste at det
ikkje var tilfelle.64 Både Stang som tilhøyrde intelli-
genskretsen, og Gaarder som høyrde til den framveks-
ande venstreopposisjonen, var altså einige i karakteris-
tikken. Og Ræder som i tolkinga var endå meir «demo-
kratisk», høyrde vel òg helst til intelligenskretsen.

I denne perioden danna det seg samstundes ei anna
lesing av § 1 med vekt på ordet monarkisk. Den gjekk
direkte inn i forfatningskampane på 1800-talet og blir
behandla i avsnitt 6 nedanfor.

Hos dei sentrale etterfølgjande statsrettsforfattarane,
T.H. Aschehoug og Bredo Morgenstierne, Frede Cast-
berg og Johs. Andenæs, ser det ikkje ut til å vere gitt ein
samla karakteristikk av statsforma ifølgje Grunnlova.
Men iallfall dei to siste skriv som om statsforma er eit
representativt demokrati. I den nyaste statsrettsteorien
har Eivind Smith derimot vilja gi ein ny karakteristikk
ved omgrepet konstitusjonelt demokrati.65 Han tar
utgangspunkt i omgrepet innskrenka monarki i grunn-
lovsteksten og viser til at eit anna omgrep for innskrenka
monarki er konstitusjonelt monarki. Som vi har sett
ovanfor, var det alt språkbruken hos Falsen i 1815. Men
i staden for monarki skyv Smith demokrati fram som
hovudomgrepet og så bruker han kvalifiseringa konstitu-
sjonell for å framheve at demokratiet òg har grenser,
som følgjer av Grunnlova. På 200 år har ein altså fått ei
omgrepsforskyving frå konstitusjonelt monarki til kon-
stitusjonelt demokrati sjølv om denne delen av teksten i
§ 1 har stått uendra. Det sentrale er at forholdet mellom
statsmaktene har blitt endra gjennom praksis og seinare
konstitusjonell sedvanerett og endeleg lovfesting av par-
lamentarismen i § 15, og at andre grunnlovsreglar har
blitt endra, særleg stemmeretten og valordningane.

Gjennom parlamentarismen har den utøvande makta
blitt underlagt Stortinget. Dermed har det demokratiske
elementet vunne fram.

Sjølv om andre setning i § 1 har stått uendra sidan
Eidsvoll i 1814, har det ikkje mangla på endringsfram-
legg frå republikansk hald. Den er nemleg den sentrale
paragrafen å endre for dei som vil at Noreg skal bli ein
republikk. I eitt av dei nyaste framlegga lyder ny § 1 slik
i eit av alternativa: «Noreg er ein fri, sjølvstendig, udele-
leg og uavhendeleg republikk.»66 Men det vil nok ta
lang tid før eit slikt framlegg blir vedtatt.

6 Bruken av det monarkiske prinsipp i forfat-
ningskampane på 1800-talet
Ei stund etter at Grunnlova var vedtatt byrja nokre å lese
ei anna meining inn i § 1 enn den som utan særleg tvil
var tanken i 1814 og slik den blei forstått i dei første åra
etterpå. Ved å forstå «indskrænket … monarkisk» slik at
det fastslo som grunnleggjande i norsk statsrett det
såkalte monarkiske prinsipp, fekk dei som ville styrke
kongemakta mot Stortinget eit ganske kraftig teoretisk
våpen. I europeisk statsrettstenking og -praksis var det i
åra frå 1814 vakse fram ein sterk motstand mot den fol-
kesuverenitetstanken som hadde gjennomsyra revolu-
sjonsgrunnlovene. Den nye, eller meir presist, den gjen-
funne, tanken blei i staden at kongen, ikkje folket, var
berar av suvereniteten, eventuelt at dei saman var bera-
rar av den. Dette gjorde gjerne at grunnlover blei gitt
einsidig av kongane, eller dei blei konstruert som kon-
traktar mellom konge og folk. I begge tilfelle gav dei
kongane absolutt veto både mot vanleg lovgiving og mot
grunnlovsendringar. I den norske Grunnlova frå 1814 var
det derimot uttrykkjeleg berre utsetjande veto ved lov-
vedtak og ingen reglar om veto mot grunnlovsvedtak.

Tankegangen om det monarkiske prinsipp var etter
oppfatninga hos nokon meir moderne enn den gamal-
dagse revolusjonstenkinga. Dette er viktig for å forstå at
det ikkje var noka eintydig utvikling i meir demokratisk
retning frå 1814 til 1884, eller til 1905 eller til i dag. I
norsk rettslitteratur var det først Christian Magnus Fal-
sen som hevda det monarkiske prinsippet i 1824 – igjen
var han nyskapande, men i ei ny retning. Det var klart at
spørsmålet om grunnlovsveto ikkje var regulert i Grunn-
lova. Men dersom ein las § 1 slik at den uttrykte det

63 Munch Ræder op.cit. s. 31.
64 Gaarder, Grundloven (1845) s. 11.
65 Smith, Konstitusjonelt demokrati (2017) s. 29–31.
66 Sjå Dokument 12 (2011–2012) Grunnlovsforslag, forslag nr. 10 frå Hallgeir H. Langeland, Snorre Serigstad Valen, Eirin Sund, Truls Wickholm,

Marianne Marthinsen og Jette F. Christensen, s. 39. Framlegget er elles ikkje heilt godt, for det fordunklar det skiljet som m.a. ligg i § 1 i dag mel-
lom statsform og territorium.
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moderne monarkiske prinsipp, så følgde det av systemet
at kongen hadde absolutt grunnlovsveto, meinte Falsen.
Om lag tjue år seinare blei det monarkiske prinsipp igjen
sterkt hevda, i eit skrift av Bernhard Dunker i 1845. Der
sa han mellom anna at den «statsretslige Betydning af
den Sætning, at Regjeringsformen er indskrænket
monarchisk, er egentlig den, at Monarchen er indehaver
af den hele Statsmyndighed», med visse unntak.67 Der-
for hadde kongen absolutt veto. Fram mot riksrettsdom-
men i 1884 flytta forsvararane av vetorettten argumenta-
sjonen meir over på maktfordelingsprinsippet i Montes-
quieus tapping, som heller ikkje var historisk riktig, og
til sedvanerettsargument, men jamvel i betenkinga om
spørsmålet frå Det juridiske fakultet i 1881, bygde pro-
fessor Fredrik Brandt si avvikande grunngiving for veto-
rett på at det var «en naturlig Følge af den monarchiske
Forfatning».68 I riksrettsdommane i 1884 tapte alle desse
grunngivingane for vetoretten. For meir om vetostriden,
sjå kommentarane til § 121.

7 Omgrepet «frit» i § 1 som grense for at staten 
kan forplikte seg i kontrakt eller traktat
Ein overraskande bruk av omgrepet «frit» i Grunnlova
§ 1, både for ein notidig, og truleg for ein samtidig lesar,
var professor T.H. Aschehougs kopling mellom det og
spørsmålet om kontrakts- og traktatbinding av statleg
kompetanse. Å inngå traktatar var sjølvsagt vanleg mel-
lom statar, men tenkinga om grensene for traktatkompe-
tanse utvikla seg gjennom 1800-talet. Vidare blei det
utvikla teoriar om i kva grad staten kunne binde seg ved
kontrakt, som kunne gjelde binding av offentleg sty-
resmakt eller binding på privatrettsleg grunnlag.

Aschehoug valde i si store statsrettsframstilling å
knyte drøftinga av desse spørsmåla til ordet «frit» i § 1:
«At Riget er frit, vil sige, at det alene lyder de Love, det
selv giver sig.» Han heldt fram at dette likevel ikkje førte
så langt at norske statsmakter alltid måtte «forbeholde
sig fuld Frihed til at udøve sin grundlovbestemte Myn-
dighed efter sit eget Forgodtbefindende».69 Utgangs-
punktet var at staten måtte kunne forplikte seg overfor

framande statar så vel som overfor alle andre typar retts-
subjekt. Slike avtalar måtte ikkje stride mot grunnlovs-
føresegner, men elles var grensetrekkinga i mange til-
felle tvilsam, skreiv han.70 For å gjennomarbeide desse
tvilsame spørsmåla drøfta Aschehoug over fem sider
amerikansk teori og korleis dei tilsvarande spørsmåla
skulle løysast etter norsk rett. Han følgde slett ikkje sla-
visk dei amerikanske løysingane. Og han stilte opp ein
hovudregel: «Overhovedet maa Statens Selvbestemmel-
sesret medføre, at den gjennem de almindelige Stats-
magter kan binde sig paa enhver Maade, der er tjenlig til
Opnaaelsen af dens Øiemed.»71

Det er ikkje her rom for å sjå på alle dei ulike spørs-
måla som Aschehoug tok opp, men ein kan nemne at
han, med utgangspunkt i jernbanelova av 1848, som gav
særrettar til private jernbanselskap, drøfta om staten for
ein periode kunne avtale bort retten til å ekspropriere.
Visse typar styresmakt kunne i alle fall ikkje bindast. Det
gjaldt mellom anna å gi forskrifter som måtte «findes
paakrævede til Betryggelse af den offentlige Orden, Sik-
kerhed, Sædelighed eller Sundhed».72 Dette er òg reson-
nement der ein i dag kan kjenne seg igjen.

8 Suverenitet og «selvstændigt» – § 1 i diskusjo-
nane om internasjonal integrasjon fram til den 
andre verdskrigen

§ 1 har i norsk statsrett vore sentral i diskusjonen om i
kva omfang Noreg utan grunnlovsendring kunne slutte
seg til internasjonale organisasjonar og ordningar heilt
fram til den nye § 93, no § 115, blei vedtatt i 1962.

Tidleg blei ordet «selvstændigt» forstått som uttrykk
for suverenitet. I 1833 skreiv Frederik Stang: «Naar
Kongeriget Norge i Grundlovens og Rigsactens § 1
erklæres for et selvstændigt Rige, hvorved vel ikke kan
menes Andet, end at det ei erkjender nogen anden Stats
Overherredømme, eller med andre Ord, at det udgjør en
souverain Stat.» Vidare sa han at dette ikkje var i strid
med unionsforholdet til Sverige og forklarte korfor.73 At
den eine staten ikkje hadde noko overherredøme, var det

67 Dunker, Om den Norske Constitution (1845) s. 4, jf. s. 124–125. Sjå om Falsen og debatten i 1824, Eirik Holmøyvik i Holmøyvik (red.), Tolkingar
av grunnlova (2013) s. 315–320, om Dunkers monarkiske prinsipp, s. 323–328, og sitat frå forsvaret i riksrettssaka 1883–84 på s. 333.

68 Sjå Det juridiske Fakultets Betænkning angaaende Kongens Sanktionsret ved Grundlovsforandringer, i St.prp. nr. 20 1881 s. 40.
69 Aschehoug, Statsforfatning I (1892) s. 133.
70 Aschehoug op.cit. s. 134.
71 Aschehoug op.cit. s. 135. Dette er påfallande likt Høgsteretts syn på binding av forvaltningskompetanse i Rt. 1992 s. 1235 (Fiskevote-dommen) på

s. 1240: «Dersom det anses nødvendig eller ønskelig for å fremme vedkommende hjemmelslovs formål, har jeg vanskelig for å se avgjørende hen-
syn mot at det bør være adgang til, i atskillig utstrekning å binde utøvelsen av forvaltningsmyndighet gjennom avtaler eller tilsagn på spesielle
områder.» Men dette blir no drøfta utan tilknyting til Grunnlova § 1.

72 Aschehoug op.cit. s. 138.
73 Stang, grundlovbestemte Ret (1833) s. 63 og likeeins s. 61.
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sentrale poenget for Stang. Dette blei følgt av Gaarder
som også sa at riket «er en suveræn Stat».74

For T.H. Aschehoug synest ikkje suverenitetsomgre-
pet å ha vore så sentralt ved tolkinga av § 1. Han gjekk
heller direkte laus på kva det innebar at riket var sjølv-
stendig. For han var det mest sentrale at riket ikkje
kunne ha slike institusjonar som «alene Staten kan
grundlægge og bestyre, fælles med noget andet Rige».
Dette gjaldt òg mellombels oppretting av slike institusjo-
nar. Til dømes ville ein måtte ha grunnlovsendring der-
som ein skulle inngå tollforeining med eit anna land for
10 eller 20 år.75 Han presiserte si tolking til at hindringa
mot fellesskap med andre rike i offentlege institusjonar
låg i at «norsk offentlig Myndighed verken maa bortgi-
ves til eller deles med fremmede». Den nordiske mynt-
konvensjonen av 18. desember 1872 godtok han like-
vel.76

Det kan synast som om grunnlovsdiskusjonen om
rettsleg integrasjon særleg byrja med Aschehougs tol-
king. Iallfall er det mot slutten av 1800-talet at rettsleg
integrasjon faktisk skyt fart. Dei første viktige stortings-
debattane om dette gjaldt kravet om inngåing av vald-
giftstraktatar som sprang ut av fredsrørsla på 1890-
talet.77 Grunnlovsspørsmålet var om Noreg kunne inngå
traktatar om at alle tvistar med eit anna land skulle
avgjerast ved valdgift, utan at ein tok inn atterhald i trak-
taten om at visse tvistar likevel ikkje var omfatta. Dette
var del av større internasjonale diskusjonar om valdgifts-
traktatar, og den internasjonale debatten gjaldt atterhald i
traktatane om vitale interesser, nasjonal ære og uavhen-
gigheit.

Det norske statsrettslege spørsmålet var om det at
Noreg var «et frit, selvstændig og udelelig» rike gjorde
at ein måtte ta atterhald i traktatar for spørsmål om
«rikets uavhængighet eller integritet». Slik blei spørsmå-
let i 1913 formulert av den sakkunninge komiteen leia av
tidlegare professor og statsminister, då ambassadør
Francis Hagerup. Til dette svarte komiteen at eit slikt
atterhald ikkje var nødvendig, i motsetning til det
somme tidlegare hadde meint. Komiteen uttalte at alt

«hvad der for vort spørsmaal kan utledes av bestemmel-
sen, synes derfor at være den sætning, at ikke selve suve-
ræniteten – det at riket er frit, selvstændig og udelelig –
kan underkastes tvil og derfor gjøres til gjenstand for en
voldgiftsavgjørelse». Og for slike spørsmål om suvere-
niteten var eit atterhald unødvendig fordi slike avtalar
berre ville bli inngått av suverene statar. Dermed låg
anerkjenninga av dette alt i traktatinngåinga og ein trong
ikkje ta atterhald.78 Med dette synest ein å ha rydda til
side tvilen som hadde vore på norsk side. På grunn av
den første verdskrigen blei ikkje innstillinga om valdgift
arbeidd vidare med av regjeringa før i 1922. Men då
uttalte den reine Venstre-regjeringa ved statsminister
Otto Blehr at den var heilt einig i den tolkinga komiteen
hadde gitt.79

Erfaringane frå den første verdskrigen greip inn i
suverenitetsspørsmål internasjonalt og skipinga av Fol-
keforbundet var tenkt som eit grunnleggjande svar på dei
nye spørsmåla. Også i Noreg som hadde vore nøytralt
under krigen, slo ei ny tenking rot og landet melde seg
inn som ein av dei opphavlege medlemene av Folkefor-
bundet. I samband med spørsmålet om medlemskap var
det nødvendig å vurdere forholdet til Grunnlova. Ein
særskild sakkunnig komite med tung fagleg og politisk
deltaking vart sett ned for å vurdere medlemskapsspørs-
målet.80 Komiteen uttalte mellom anna om forholdet
mellom forbundstraktaten og norsk grunnlov:

«Da det system til fredens bevarelse og til løsning av
internasjonale konflikter som Forbundspakten etablerer,
hviler på en helt annen grunn-opfatning enn den som hit-
til har vært rådende i forholdet mellom suverene stater,
må det spørsmål optas til behandling, om Norges eventu-
elle tilslutning til Forbundet nødvendiggjør endringer i
norsk grunnlov eller lov.»81

Komiteen peikte på at Folkeforbundet «har sin dypeste
grunn» i den rettsoppfatninga som hadde slått gjennom
under krigen i breie folkelag i nær sagt alle siviliserte
nasjonar, og ikkje minst i det norske folk, at statane var

74 Gaarder, Grundloven (1845) s. 4.
75 Aschehoug, Statsforfatning I (1891) s. 139. Han gjennomførte ei omfattande drøfting av suverenitetsomgrepet i ein annan samanheng der det som

opptok han var makt- eller nettopp suverenitetesfordelinga i den norske Grunnlova. Han skreiv at «Fuld Souverænitet har den […] ikke betroet
nogen, ikke engang Konge og Folk i Forening», sjå Aschehoug, Statsforfatning II (1892) s. 75.

76 Aschehoug, Statsforfatning I (1891) s. 141–142. Om myntkonvensjonen, sjå kommentaren til tidlegare § 110.
77 Sjå St. med. nr. 7 (1923) med innstillinga frå ein sakkunnig komité som vedlegg. I den blir utviklinga frå 1890 fram til 1913 presist og ganske

utførleg gjennomgått, m.a. med analyse av ulike typar traktatar i praksis. Ein tidlegare strid var likevel diskusjonen om den franske traktatsak i
1865, sjå kommentaren til § 26 andre ledd.

78 St. med. nr. 7 (1923) s. 16 og 17, jf. s. 23. Dei andre medlemene av komiteen var kommandør Gustaf Gade, skipsmeklar Joachim Grieg og general-
sekretær Christian L. Lange.

79 St. med. nr. 7 (1923) s. 2.
80 I komiteen sat Joachim Grieg, Christian L. Lange og Mikael H. Lie (den siste var nettopp blitt professor i stats- og folkerett) i tillegg til tidlegare

og seinare statsminister Otto Blehr og den seinare statminister Johan Ludwig Mowinckel.
81 St. prp. nr. 33 (1920), bilag 4 s. 77.
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forplikta til å løyse konfliktar utan å «appellere til våb-
nene». Denne plikta kunne «alene opfylles ved at der
oprettes visse kollektive organer, og at statene forbinder
sig til visse, felles foranstaltninger til varetagelse av For-
bundets formål, på samme tid som handlefriheten i
nogen grad innskrenkes hvor det gjelder den enkelte
stats hevdelse av hvad dens myndigheter anser for dens
rett». Når det gjaldt innskrenkingar i statleg handlefri-
dom, var «Forbundspaktens bestemmelser så langt fra i
strid med den norske grunnlov, at forandringen i 1917 i
grunnlovens § 26 om at Kongen alene kan begynne krig
til landets forsvar, meget mer er i den beste overensstem-
melse med Forbundets grunnidé på dette område».82

Komiteen diskuterte ikkje konkret forholdet til § 1,
men tok opp andre meir spesifikke grunnlovsparagrafar,
som §§ 75 bokstav a og g, 19, 25 og 109. Men etter mitt
syn var den generelle vurderinga som her er delvis gjen-
gitt, den sentrale i forhold til § 1. Og det er den vurde-
ringa som ein seinare viste til i dei nye vurderingane om
tilsvarande spørsmål etter den andre verdskrigen.

9 Suverenitetsspørsmåla etter 1945 – FN, NATO 
og nordisk statsrettsteori
I 1945 vedtok Stortinget at Noreg skulle slutte seg til
FN. Dei statsrettslege vurderingane som blei gjort, var
svært kortfatta. Justisdepartementet uttalte om forholdet
til Grunnlova § 1 at FN-pakta

«inneholder ingen bestemmelse som ikke lar seg forene
med grunnlovens § 1. Den etablerer ikke noen overstat
eller noe statsforbund, og i dens art. 2 punkt 7, bestemmes
uttrykkelig at intet i Pakten berettiger de Forente Nasjo-
ner til å blande seg inn i forhold som «hovedsakelig lig-
ger innenfor noen stats egen jurisdiksjon eller innebærer
at noe Medlem må underkaste slike saker bileggelse etter
Pakten».

Det blei likevel sagt at Noreg blei underlagt «ganske
vidtgående forpliktelser av militær og annen art», men
ingen av dei hadde slik karakter at dei «medfører noen
innskrenkning i vår selvstendighet».

Utanriksdepartementet som la fram proposisjonen om
FN-medlemskap, kommenterte ikkje direkte grunnlovs-
spørsmålet, men viste til dei vurderingane som var gjort
ved tilslutninga til Folkeforbundet i 1920 samstundes
som det viste til at FN-pakta la større plikter på med-
lemsstatane enn Folkeforbundet, særleg når det gjaldt
bruk av tvangsmiddel mot andre statar. Det var svært
viktig at Noreg støtta den nye organisasjonen og det ville
«være store betenkeligheter ved at vårt land skulle holde
seg utenfor en verdensorganisasjon for å opprettholde
mellomfolkelig fred og sikkerhet».83

Ved avgjerda i 1949 om norsk medlemskap i Atlanter-
havspakta, som er traktatgrunnlaget for NATO, blei det
gjort nokre meir utførlege vurderingar av forholdet til
Grunnlova § 1 og i 1951 ved etableringa av NATOs
overkommando blei det ei større politisk sak.

Kriteria i § 1 om at riket er udeleleg og sjølvstendig blei
i 1949 forstått slik at Noreg ikkje kunne tillate framande
makter å ha permanente militærbasar på norsk territorium.
Vurderinga gjekk fram av eit internt PM av professor
Frede Castberg, som han skreiv i eigenskap av folkeretts-
rådgivar til Utanriksdepartementet. Standpunktet var i
tråd med juridisk teori både hos Castberg og forgjengarar.
Sidan 1949 har denne basepolitikken vore eit sentralt ele-
ment i norsk NATO-politikk, men det har stort sett vore
oversett at det låg ei grunnlovstolking under. I staden har
det i den statsvitskaplege litteraturen gjerne vore oppfatta
som ein sjølvpålagd restriksjon, altså noko som regjeringa
har valt å gjennomføre, men slik at ein kunne ha valt å
gjere noko anna. Ein grunn til at ein ikkje har sett den
underliggjande grunnlovsvurderinga er at i dei offentlege
dokumenta har styresmaktene stort sett vore svært presise
med ikkje å omtale rettsspørsmålet.84

I samband med etableringa av NATOs overkommando
i 1951 blei spørsmåla om forholdet til Grunnlova vurdert
på nytt. Forsvarsdepartementet hadde bede Justisdepar-
tementet uttale seg om dei konstitusjonelle spørsmåla
ved felles kommandosystem og felles forsvarsstyrkar.85

Justisdepartementet uttalte seg kort både om forholdet til
Grunnlova § 1 og § 25, altså dei same føresegnene som
hadde vore vurdert internt i Utanriksdepartementet i
1949. I høve til § 1 heldt departementet fram at den sette
«visse absolutte grenser for statsmaktenes traktatmyn-
dighet».86 Departementet meinte at suvereniteten kunne

82 St. prp. nr. 33 (1920), bilag 4 s. 78. Sjå elles kommentaren til § 26 andre ledd.
83 St.prp. nr. 5 1945 s. 14 og 17.
84 Sjå Frede Castberg, PM 27. januar 1949, s. 330 i Castberg, Utredninger om folkerettsspørsmål 1942–1951 og om inngåelse av traktater 1930–

1951, Utenriksdepartementet, Oslo 1952, og Mestad, NATO og suvereniteten 1949–1951, s. 114–135 i Roald Berg (red.), Selvstendig og beskyttet.
Det stormaktsgaranterte Norge fra Krimkrigen til NATO, Bergen 2008, særleg s. 118–119 og 134–135 med vidare tilvisingar. Om basepolitikken
som sjølvpålagde restriksjonar, sjå t.d. Knut Einar Eriksen og Helge Pharo, Kald krig og internasjonalisering 1949–1965. Bd. 5 i Norsk utenriks-
politikks historie (1997) s. 32f og Kjetil Skogrand, Alliert i krig og fred 1940–1970. Bd. 4 i Norsk forsvarshistorie (2004) s. 183 og 187.

85 St.prp. nr. 20 (1951).
86 St.prp. nr. 20 (1951) s. 8
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tenkjast å bli uthola av vidtgåande traktatplikter, men
«etter hevdvunnen tolking er grensene for statsmaktenes
handlefrihet i denne henseende meget vide». Dette blei
grunngitt på følgjande måte:

«Det økte internasjonale samarbeid i den siste menneske-
alder i og utenfor Folkeforbundet og De Forente Nasjoner
har skapt grunnlag for en forståelse av Grunnloven som
stemmer med den til enhver tid rådende oppfatning av
suverenitetsbegrepet.»

Til støtte for dette blei det vist til Aschehougs stats-
rettsverk frå 1891 og til Frede Castbergs statsrettsverk
som var kome i andre utgåve 1947, og der det var uttalt
uttrykkjeleg at § 1 i Grunnlova ikkje avskar ei ordning
«som utenfor Norges grenser stiller norske tropper under
internasjonal overledelse».

Denne gongen fekk Stortinget betre tid til å vurdere
spørsmåla enn det hadde hatt i 1949. Den utvida utan-
riks- og konstitusjonskomiteen gav innstilling saman
med forsvarskomiteen.87 Komiteen gjekk såpass grun-
dig til verks at den innhenta ei utgreiing frå Frede Cast-
berg om dei konstitusjonelle spørsmåla. Med dette vart
Castbergs vurderingar offentlege. Utgreiinga tok opp
forholdet til §§ 1 og 25 i Grunnlova og er på nesten fire
trykksider, heile resten av innstillinga er på fire og ei
halv.

Om § 1 skreiv Castberg om utviklinga frå slutten av
1800-talet og fram til den nære etterkrigstida. Han viste
til at ein på 1890-talet meinte Noreg ikkje kunne inngå
valdgiftsavtalar for alle typar tvistar, men at ein i mel-
lomkrigstida godtok valdgift, jamvel basert på vurderin-
gar av kva som var rimeleg («billighet»). Dette var eit
første steg i den nye oppfatninga.

Det neste argumentet hos Castberg gjaldt tilslutninga til
FN-pakta med kap. VII der Tryggingsrådet kunne gi bin-
dande pålegg om deltaking i internasjonale, også militære,
sanksjonar. Rett nok hadde systemet ikkje vore brukt på
grunn av forholda etter krigen (Sovjetunionens veto-
bruk). «Men ordningen», sa Castberg, «som utvilsomt må
medføre en internasjonal kommandoordning for de felles
stridskrefter, er – visstnok uten noensomhelst konstitusjo-
nelle betenkeligheter – godtatt av de norske statsmakter.»
Dette måtte vere «fullt forsvarlig». Den rettspolitiske vur-
deringa kom tydeleg fram i følgjande resonnement: «Det
kan ikke være meningen med denne grunnlovsbestem-

melse at den skal stå som en hindring for folkerettslige
ordninger, som Norge sammen med andre stater bringer i
stand til opprettholdelse av fred og sikkerhet og til
fremme av andre felles interesser.»88

Vidare tok Castberg opp at det § 1 derimot forbyr er at
Noreg blir innlemma i ein annan stat eller del av ein for-
bundsstat, og «å gi en fremmed stat en alminnelig per-
manent disposisjonsrett over Norges statsterritorium
eller noen del av det».89 Dette var den vurderinga av
basespørsmålet som Castberg hadde gjort i 1949 utan at
Castberg brukte det uttrykket i det nye dokumentet.

Castbergs tolkingar er tydeleg styrt av vurderinga av
kva som var høveleg i samtida. Sjølv om den samanslut-
ninga som Noreg gjekk med i hadde «beslutningsmyn-
dighet for internasjonale organer», måtte det vere aksep-
tabelt. Ei anna tolking «ville ikke kunne opprettholdes
overfor en prinsipielt nødvendig og gagnlig utviklings
tvingende krav». Dette var heilt i tråd med hans gene-
relle oppfatning av grunnlovstolking slik han hevda den
i si bok frå 1947:

«Lovene – også grunnlovene – må fortolkes slik at de
såvidt mulig ikke kommer i konflikt med de rettsgrunn-
setninger som ellers gjelder i samfunnet. De må fortolkes
slik at de tjener de formål både de selv og rettsordenen i
sin helhet søker å realisere. Men en slik fortolkning kan
ikke unngå undertiden å måtte sette seg ut over det som
bevislig var lovgivernes mening og hensikt, den gang de
under helt andre forhold ga den lov det gjelder.»90

I forlenginga av vurderinga av avgjerdsmakt som vart
lagd til dei internasjonale organ uttalte Castberg vidare
noko som i ettertid ikkje har vorte vurdert på same måte:

«Heller ikke spiller det noen rolle om de beslutninger
som de internasjonale myndighetsorganer kan fatte, er
rettet umiddelbart til visse militære instanser og ikke til
de høyeste statsmakter. Det kan ikke være mer stridende
mot grunnlovens § 1 at et internasjonalt myndighetsorgan
kan gi bindende pålegg til visse, dertil utpekte norske
militære kommandoorganer, enn at der kan gis bindende
pålegg til den norske stat, representert ved Regjering og
Storting.»91

Castberg skilde altså ikkje her mellom avgjerder i inter-
nasjonale organisasjonar som er bindande for staten, og

87 Innst. S. nr. 40 (1951).
88 Innst. S. nr. 40 (1951) s. 71.
89 Innst. S. nr. 40 (1951) s. 71–72.
90 Castberg, Statsforfatning I (1947) s. 94. Dette standpunktet blei sitert med tilslutning av justisminister O.C. Gundersen i Stortinget i 1952, sjå

St.tid. (1952) s. 1741.
91 Innst. S. nr. 40 (1951) s. 72.
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dermed har folkerettsleg karakter, og avgjerder som er
retta direkte til personar eller underordna organ, som
elles er underordna norsk statsmakt. I den seinare norske
diskusjonen vart dette skiljet lagt til grunn for utforminga
av Grunnlova § 93 som vart vedtatt i 1962. Eit slikt ana-
lytisk skilje låg òg til grunn for endringa av den danske
grunnlova i 1953. Dersom ein i analysen av det norske
grunnlovsspørsmålet hadde lagt til grunn eit slikt skilje,
ville ein truleg ha måtte kome til at grunnlovsendring var
nødvendig for å slutte seg til kommandosystemet.

Dei ulike framstøytane for internasjonal integrasjon
etter andre verdskrigen auka debatten om kva for grenser
§ 1 sette for norsk deltaking i internasjonale organisasjo-
nar. Eit sentralt og spesielt dokument i det norske ord-
skiftet var ei stortingsmelding med tittelen «Grunnloven
og Norges deltakelse i internasjonale organisasjoner»,
som i 1951 blei lagt fram av Justisdepartementet. Det
spesielle med meldinga var at det blei sagt i den at
departementet ikkje stod inne for heile innhaldet. Mel-
dinga hadde heller preg av ei utgreiing frå ekspedisjons-
sjef i lovavdelinga Finn Hiorthøy. Justisminister O.C.
Gundersen sa at den var «et selvstendig arbeid uten at
den har vært behandlet på ordinær måte i departemen-
tet». Han la likevel til at «departementet vil gi uttrykk
for at det i hovedsynspunktet og i de vesentlige konklu-
sjoner er enig i det som anføres i utredningen». Tanken
med å leggje meldinga fram var å gi grunnlag for ei drøf-
ting «ut fra videre perspektiver enn det vanligvis blir tid
og anledning til for de konstitusjonelle organer».92 Men
slik drøfting blei det ingenting av fordi utanriks- og kon-
stitusjonskomiteen i Stortinget ikkje ville gi ei utførleg
innstilling i ei sak som ikkje var lagd fram som eit
«statsdokument», men var uttrykk for ekspedisjonssjef
Hiorthøys «personlige meninger».93 Dermed blei det
med forsøket på meir prinsipiell debatt i Stortinget. Men
meldinga gir eit godt oversyn både over tidlegare norsk
traktatpraksis og av den nyare internasjonale og euro-
peiske utviklinga.

Det sentrale poenget hos Hiorthøy var at bedømming
av kva som følgjer av kravet om fritt og sjølvstendig i
§ 1, «vil variere med de skiftende utenrikspolitiske for-
hold og vil avhenge av oppfatningen blant en overvei-

ende flerhet av de stater som Norge har nærmere samar-
beid med og hvis internasjonale status i hovedsaken fal-
ler sammen med Norges, dvs. stater hvis folketall og
materielle ressurser ikke setter dem i stand til å føre en
uavhengig utenrikspolitikk».94 Kor langt ein kunne gå
måtte «søkes på det politiske plan, ikke i forfatnings-
rettslige overveielser». Hiorthøy la derfor ikkje vekt på
kva som måtte følgje av krava om fritt og sjølvstendig
rike i Grunnlova § 1. Dette gav han òg, og til dels endå
klarare, uttrykk for i ein artikkel året etter. Der uttalte
han mellom anna at «det hevdvunne selvstendighetsbe-
grep [i folkeretten] befinner seg i oppløsningstil-
stand».95 For eksempel meinte Hiorthøy at det «kan ikke
innses at det lar seg utlede av grunnloven at enhver over-
føring av direkte statsmyndighet til en internasjonal
organisasjon eller til utenlandske myndigheter, er for-
budt».96 Dette grunngav han særleg med at han oppfatta
situasjonen som eit spesialtilfelle av delegasjon.

Hiorthøys posisjon synest særleg å vere retta mot
Frede Castbergs behandling av spørsmåla om kva for
grenser som måtte følgje av § 1. Castberg hadde alt i si
statsrettsframstilling i 1935 uttalt at «Avgjort stridende
mot grunnlovens § 1 er imidlertid ethvert arrangement,
som tilsikter å gi Norge felles forfatning og felles stats-
organer med andre land». Samstundes var han på linje
med det som tidlegare hadde vore sagt om internasjonal
valdgift og at staten kunne forplikte seg til å etterleve
vedtak gjort av internasjonale forvaltningsorgan. Han
meinte òg at § 1 ikkje kunne vere til hinder for «at en
internasjonal institusjon ved lov gis myndighet endog
innen det norske rikes grenser».97 I den nye utgåva av
statsrettsboka etter krigen var framstillinga heilt lik.98

Men framover på 1950-talet kom dei nye spørsmåla
opp om europeisk integrasjon i samband med det som
seinare skulle bli EU. Det første utgangspunktet var
traktaten om Kol- og stålfellesskapet frå 1951. Deretter
kom Roma-traktaten om Det europeiske økonomiske
fellesskap frå 1957. Også norsk medlemskap i dette trak-
tatsbaserte fellesskapet av ein ny type blei vurdert.
Spørsmålet om grensene i § 1 blei igjen aktualisert.

I 1954 blei debatten løfta opp på eit nordisk plan og
det førte inn nokre nye, og, skulle det vise seg, teoretisk

92 St.meld. nr. 89 (1951) s. 2. Denne spesielle karakteren av meldinga blir ofte oversett. Sjå t.d. Hans Petter Graver, «Grunnlovens § 115 og (særlig
ACER-saken – Betenkning avgitt til Nei til EU», datert 18. september 2018, s. 7–10 som ikkje nemner den spesielle karakteren av stortingsmel-
dinga, men behandlar den som om det var ei vanleg stortingsmelding. Sjå elles om meldinga, Mestad, «NATO og suvereniteten 1949–1951», i
Berg, Selvstendig og beskyttet. Det stormaktsgaranterte Norge fra Krimkrigen til NATO (2008), særleg s. 130–133.

93 Innst. S. nr. 114 (1952).
94 St.meld. nr. 89 (1951) s. 44. Justisministeren tok i Stortinget avstand frå siste del av den siterte setninga, sjå St.tid. 1952 s. 1742. Drøftinga direkte

av § 1 står på s. 42–44.
95 Hiorthøy, «Grunnloven og forholdet til utlandet», i NAT 1952 s. 12–33 på s. 21 (Hiorthøys kursivering). I artikkelen er s. 12–22 analyse av § 1.
96 Finn Hiorthøy, «Grunnloven og forholdet til utlandet», i NAT 1952 s. 12–33 på s. 25.
97 Castberg, Statsforfatning II (1935) s. 161.
98 Castberg, Statsforfatning II (1947) s. 166–170.
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viktige synsmåtar på § 1. «Konstitusjonelle spørsmål
som oppstår ved statens deltagelse i internasjonale orga-
nisasjoner» blei gjort til tema for drøftinga på det nor-
diske juristmøtet det året.99 Castberg var innleiar og tok
utgangspunkt i Grunnlova § 1 samstundes som han
gjorde merksam på at Danmark og Sverige ikkje hadde
tilsvarande føresegner. Så viste han til kol- og stålfelles-
skapet og andre nyskapingar før han kommenterte dei
nye synsmåtane frå Hiorthøy, som han var usamd i: «Jeg
anser Grunnlovens § 1 for fremdeles å være hovedbe-
stemmelsen på dette område. Og jeg tror at den faktisk i
norsk politikk kommer til å spille en betydningsfull rolle
også i fremtiden.»100 Castberg forkasta Hiorthøys dele-
gasjonssynspunkt, etter mitt syn med rette.101 Så fram-
heva han at «kamuflert» underkasting under ei stormakt
ikkje er tillate. Og at eit viktig moment ved vurderinga
var om ein internasjonal organisasjon ville rette sine
direktiv til staten eller om den får kompetanse til å gi
direktiv «innenfor Statens eget område». Då ville ein
kome nær «den klassiske forbundsstatsordning», som
iallfall var i strid med § 1. Men det måtte likevel vere lov
i medhald av § 1 å kunne gi internasjonale organ slik
type kompetanse. Som eksempel nemnde han ein inter-
nasjonal straffedomstol som kunne få kompetanse til å
døme norske borgarar. Når andre sjølvstendige statar
kunne inngå traktat om kull- og stålunionen, var det lite
rimeleg om ikkje det skulle vere tillate også etter den
norske Grunnlova. Makt til å handheve internasjonale
avgjerder i det enkelte land kunne derimot ikkje avstå-
ast.102 I 1952 var det òg gjort framlegg i Stortinget om
det som seinare blei § 93 (no § 115). Ei slik føresegn
meinte Castberg ikkje var nødvendig når «man tolker
Grunnloven så liberalt som jeg».103

Om § 1 og om forslaget til ny grunnlovsføresegn blei
det debatt på det nordiske juristmøtet, særleg frå dansk
side. Danmark hadde nettopp i 1953 sett inn i si grunn-
lov § 20 ei føresegn som det nye norske forslaget delvis
bygde på.104 Professorane Max Sørensen og Alf Ross
tok begge i debatten utgangspunkt i at Danmark ikkje
hadde ein sjølvstenderegel i si grunnlov, men likevel
hadde problem med tilslutning til internasjonale organi-
sasjonar. Utgangspunktet var det analytiske skiljet mel-

lom rettsakter som var bindande for den danske staten på
den eine sida og rettsakter som var gjeldande «umiddel-
bart for private borgere og underordnede myndigheder»
på den andre.105 Poenget frå dansk side synest å vere at
ein skulle ta utgangspunkt i dei enkelte kompetanseføre-
segnene i grunnlova. Dei blei krenka dersom slik kom-
petanse blei tillagt internasjonale organisasjonar. Ross sa
uttrykkjeleg at § 1 i den norske Grunnlova hadde i dis-
kusjonen fått «en ejendommelig betydning». Etter hans
meining skulle ikkje § 1 spele noka rolle i diskusjonen.
Dei enkelte kompetanseparagrafane skulle vere avgje-
rande. Ross fann det samstundes påfallande at Noreg
med sin særskilde grunnlovsregel, iallfall etter Castbergs
framstilling, var det landet som var mest liberalt med
omsyn til å godta internasjonale ordningar.

Debatten på det nordiske juristmøtet peikte framover
mot seinare norske debattar. Skulle grensene liggje i § 1
med sine skjønnsmessige vurderingar eller skulle ein
som dei danske professorar fokusere direkte på den for-
melle avgivinga av kompetanse? Det er slåande korleis
den norske tilnærminga på dette tidspunktet var meir
skjønnsmessig og knytt til omgrepet sjølvstendig medan
den danske tilnærminga var meir analytisk og omgreps-
bunden, særleg med omsyn til kompetanseomgrepet.
Men den vidare diskusjonen om dette høyrer heime i
kommentaren til § 115.106

10 Europeisk integrasjon, det norske medlem-
skapsspørsmålet og § 1
I 1961 blei det aktuelt med norsk medlemskap i det euro-
peiske økonomiske fellesskap (EEC). Den utvida utan-
riks- og konstitusjonskomiteen bad professorane Cast-
berg og Johs. Andenæs og rettsavdelinga i Utanriks-
departementet og lovavdelinga i Justisdepartementet om
å vurdere dei konstitusjonelle spørsmåla.107 Castberg
konkluderte med at Noreg ikkje kunne bli medlem av
EEC utan at ein ved grunnlovsendring laga ein heimel
for dette. Han heldt fast ved sitt synspunkt om at det ville
vere lov å melde seg inn i ein organisasjon som «gir
visse fellesorganer en sterkt begrenset direkte myndig-

99 Forhandlinger på det tyvende Nordiske Juristmøte i Oslo den 23.–25. august 1954, Oslo 1956 s. 57–79 pluss bilag II.
100 Forhandlinger op.cit. s. 62.
101 Tarjei Bekkedal held i nyare tid fast ved eit etter mitt syn feilaktig delegasjonssynspunkt, sjå Tarjei Bekkedal, «Suverenitet og samarbeid. Grunnlo-

vens skranker for delegasjon av statsmakt», Kritisk juss nr. 1 2016 s. 3–37. Avvisande til delegasjonssynspunktet også Hans Petter Graver,
«Grunnlovens § 115 og (særlig) ACER-saken – Betenkning avgitt til Nei til EU», datert 18. september 2018, s. 14–15.

102 Forhandlinger op.cit. s. 63–64.
103 Forhandlinger op.cit. s. 65.
104 Sjå nærmare om dette, kommentaren til § 115.
105 Sørensen i Forhandlinger op.cit. s. 67 og Ross i tilslutning til Sørensen s. 74.
106 Sjå òg drøftinga av forholdet mellom omgrepet sjølvstendig i § 1 og internasjonal integrasjon i Inge Lorange Backer, «Er Norge fortsatt en selv-

stendig stat?», i Rettsteori og rettsliv: Festskrift til Carsten Smith (2002) s. 43–58, om § 1 særleg s. 43–47.
107 Utgreiingane er samla i Dok. nr. 3 (1961–62).
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het innenfor Norges grenser». Slik kompetansar og for-
mål for EEC var formulert, stod likevel spørsmålet i «en
vesentlig annen stilling».108 Dette framstår i utgreiinga
som ei vurdering basert på § 1, men tilknytinga til føre-
segna er lite aksentuert i teksten.

Johs. Andenæs konkluderte i si langt meir utførlege
utgreiing med at tilslutning til EEC var akseptabelt i for-
hold til § 1. I tolkinga av den måtte ein ta utgangspunkt i
«det syn på statssuvereniteten som i våre dager er
rådende i folkerettssamfunnet».109 Men han fann at
medlemskap var i strid med fleire av dei einskilde kom-
petanseføresegnene i Grunnlova. Det gjaldt både lovgi-
vings-, toll- og traktatkompetanse. Og då let han vere å
gå inn på spørsmålet om forvaltningskompetanse.110 Til-
nærminga hos Andenæs var såleis den same som tidle-
gare hos professorane Sørensen og Ross. Utanriksdepar-
tementet hadde tilsvarande syn både på § 1 og på dei
spesielle kompetanseføresegnene.111 Justisdepartemen-
tet meinte òg at medlemskap ikkje var i strid med § 1,
heller ikkje når ein bygde på det tradisjonelle synet på
§ 1. Og iallfall gjaldt det om ein la til grunn dei syns-
punkta som Hiorthøy tidlegare hadde forfekta.112 Men
Justisdepartementet òg fann at medlemskap var i strid
med dei særskilde kompetanseføresegnene.113

Desse diskusjonane førte òg til at spørsmålet blei
drøfta i litteraturen. I 1962 tok Andenæs i tredje utgåva
av Statsforfatningen i Norge i eit særskilt tillegg opp
spørsmålet om konstitusjonelle problem ved eventuell
norsk tilslutning til EEC. Også her heldt han fast ved at
§ 1 ikkje var til hinder for medlemskap fordi ingen ville
«for alvor hevde» at dei dåverande medlemene i EEC
hadde mista sin status som sjølvstendige og uavhengige
statar. Dette måtte òg vere avgjerande for Noregs stil-
ling. Men Andenæs meinte også her at EEC-medlem-
skap ville vere i strid med ei rekkje av dei konkrete kom-
petansereglane i Grunnlova og derfor ville grunnlovs-
endring vere nødvendig.114 Også den generelle drøftinga
av grensene som § 1 måtte setje, blei markert utvida i
denne utgåva. Andenæs meinte generelt at også overdra-

ging av materiell lovgivingsmakt til internasjonale fel-
lesorgan ville vere tillate etter § 1 så lenge «det er tale
om et samarbeid mellom likestilte stater i felles
interesse» og ikkje etablering av eit «lydrikeforhold til et
annet land».115

Norsk medlemskap blei deretter uaktuelt fordi Frank-
rike erklærte at Storbritannia ikkje kunne godtakast som
medlem. Då var det òg uaktuelt for Noreg.

Neste gong det statsrettslege spørsmålet kom opp var i
1967. Då innhenta statsminister Per Borten utgreiingar
frå professorane Castberg, Andenæs og Torkel Opsahl.
Castberg uttalte at medlemskap ikkje ville vere i strid
med § 1. Det same gjorde Andenæs og Opsahl. Den siste
framheva òg at tolkinga av § 1 måtte vere modifisert av
vedtakinga av § 93.116 Men no var tyngdepunktet i dis-
kusjonen om medlemskap flytta over i tolkinga av § 93.
For nærmare drøfting av internasjonal integrasjon, må vi
derfor vise til kommentarane til denne, no som § 115, og
til § 26 andre ledd.

11 § 1 i dag og framover
Framleis er § 1 faneparagrafen i den norske Grunnlova.
Den slår fast at Noreg er ein suveren stat og tar opp i seg
sjølvstendeerklæringa frå 19. februar 1814.117 Andre
setning i § 1 om det innskrenka monarkiet er òg framleis
på ein måte riktig. Noreg har enno ein konge som stats-
overhovud. Og innskrenkingane av kongedømmet har
berre auka på. Men dei nasjonale innskrenkingane som i
dag gjeld, er heilt andre enn dei ein såg for seg i 1814.

Dei internasjonale innskrenkingane av suvereniteten,
som gjeld første setning, er òg blitt heilt andre. I dag har
§ 1 mista den store rolla den lenge spelte som eventuell
restriksjon på norsk tilslutning til internasjonale organi-
sasjonar. Men som ein ser i drøftinga om norsk sam-
tykke til Schengen-avtalen i 1999, gjennomførte Utan-
riksdepartementet i proposisjonen ei poengtert heil-
skapleg vurdering i høve til § 1, i tillegg til tolkingane av

108 Dok. nr. 3 (1961–62) s. 8 og 6.
109 Dok. nr. 3 (1961–62) s. 11.
110 Dok. nr. 3 (1961–62) s. 16.
111 Dok. nr. 3 (1961–62) s. 28.
112 Dok. nr. 3 (1961–62) s. 44. Hiorthøy var i mellomtida blitt høgsterettsdommar.
113 Dok. nr. 3 (1961–62) s. 46–48.
114 Andenæs, Statsforfatningen (1962) s. 369–377, særleg s. 372 og 375.
115 Andenæs, Statsforfatningen (1962) s. 241. i dei tidlegare utgåvene i 1945 og 1948 hadde desse spørsmåla vore svært kort behandla. I seinare utgå-

ver har behandlinga i forhold til § 1 vore på linje med det som blei skrive i 1962, sjå no Andenæs og Fliflet, Statsforfatningen 10. utg. (2006)
s. 313. Men der er etter det eg kan sjå ikkje lydrike-spørsmålet omtalt. I 11. utg. (2017) er verknaden av § 1 drøfta på ein ny måte og der er tanken
om «lydrikeforhold» igjen inne som eit sjølvstendig forbod utleidd av § 1, sjå Andenæs og Fliflet, Statsforfatningen (2017) s. 386–387.

116 Sjå Dok. nr. 10 (1966–67) s. 3, 13 og 28.
117 Om den norske sjølvstendeerklæringa og grunnlovsarbeidet med samanlikning av stituasjonen i Amerika 1776 og 1787, Frankrike 1789 og Spania

1812, sjå Ola Mestad, «The 1814 Treaty of Kiel – Norwegian Sovereignty and Natural Law», i Stefan Lorenzmeier og Hans-Peter Folz (Hrsg.),
Recht und Realität. Festschrift für Christoph Vedder, Baden-Baden (2017) s. 536–555.
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§§ 26 andre ledd og 93.118 Og framleis gjeld § 1 som eit
forbod mot tilslutning til ein forbundsstat utan grunnlovs-
endring. Eit særleg spørsmål som har vore omtalt inni-
mellom er om den òg inneber eit forbod mot at Noreg
blir ein lydrikestat. Og kva det i så fall måtte vere?119

Delingsforbodet i § 1 for det norske territoriet gjeld
vel i like stor grad i dag som i 1814.

Framleis er § 1 eit grunnlag for den norske basepoli-
tikken – forbodet mot amerikanske basar på norsk jord.
På grunn av utviklinga i NATOs forhold til Russland
etter Ukraina-krisa i 2014–2015 kan spørsmålet om dette
kanskje igjen bli like aktuelt som det var i 1951.

Det er lite sannsynleg at § 1 vil bli endra i framtida.
Til det har den for stor symbolverdi. Og den har vore
fleksibel nok. Innføringa av ordet «selvstændigt» etter
framlegg frå Karl Johan hausten 1814 har gjort at den
sentrale formuleringa har blitt ståande. Paragrafen vil
heller, som tidlegare, bli omtolka om det skulle trengjast.
Berre innføring av republikk vil måtte krevje endring.

118 Sjå St.prp. nr. 50 (1998–1999) s. 44–45, og meir om Schengen-avtalen i kommentaren til § 115.
119 Jf. Inge Lorange Backer som peikar på at å vise til ytterpunkta lydrike og forbundsstat ikkje er godt nok i den moderne debatten om § 1, sjå Backer,

«Er Norge fortsatt en selvstendig stat?», i Rettsteori og rettsliv: Festskrift til Carsten Smith (2002) s. 43–58 på s. 58.
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§ 2
Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv. Denne Grunnlov skal sikre demokratiet,
rettsstaten og menneskerettighetene.

Verdigrunnlaget skal framleis vere den kristne og humanistiske arven vår. Denne grunnlova skal
tryggje demokratiet, rettsstaten og menneskerettane.

Av Dag Michalsen

1 Innledning1

Den nye Grunnloven § 2 ble vedtatt av Stortinget
21. mai 2012. Bestemmelsen hadde da ordlyden «Vær-
digrundlaget forbliver vor kristne og humanistiske Arv.
Denne Grundlov skal sikre Demokratiet, Rettsstaten og
Menneskerettighederne». På Stortinget var det et over-
veldende flertall som stemte for den nye paragrafen: 161
representanter mot 3. Dermed hadde – som det ofte sies
under stortingsbehandlingen – en ny verdiparagraf blitt
innført i Grunnloven.2 Grunnloven har ikke tidligere hatt
noen tilsvarende formåls- og verdibestemmelse. Vedta-
ket av den nye verdiparagrafen var del av reformen av
statskirkeordningen og slik sett er det nær sammenheng
mellom Grl. § 2 og den nye § 16 som er blitt sentralbe-
stemmelsen for den reformerte stat-kirke-ordningen:
religionsfrihet, den nye «Norske Folkekirke» og den
økonomiske sikringen av alle tros- og livssynssamfunn.
Det følgende vil bare berøre § 16 der dette er naturlig for
tolkningen av § 2.3

§ 2 er delt i to som angår to ulike typer verdier i sam-
funnet. Første punktum regulerer betydningen av nasjo-
nale-kulturelle verdier der den normative vekten etter
ordlyden ikke er opplagt: «Verdigrunnlaget forblir vår
kristne og humanistiske arv.» Selve formuleringen hen-
spiller på den tidligere § 2: «Den evangelisk-lutherske
Religion forbliver Statens offentlige Religion» – der
ordet forblir bevisst er brukt som en symbolsk referanse
til den gamle bestemmelsen. Men nå har altså «vår

kristne og humanistiske arv» erstattet bestemmelsen om
statens offentlige religion. Andre punktum sammenfatter
og aktualiserer de klassiske forfatningspolitiske idealer
fra det sene 1700-tallet som formet 1814-Grunnloven og
som har vært sentrale de siste 200 årene: «Denne Grunn-
lov skal sikre demokratiet, rettsstaten og menneskeret-
tighetene.» Denne delen av bestemmelsen henger umid-
delbart nærmere sammen med Grunnlovens mange
andre bestemmelser som mer presist regulerer disse
spørsmålene. Formuleringen i andre punktum har dessu-
ten en mer rettslig operativ karakter enn første punktum.
Langt på vei mener jeg at andre punktum rettslig sett
konsumerer første punktum, om ikke helt. Dette og
andre spørsmål kommer jeg tilbake til etter hvert.

2 Stat-kirke-utvalgets forslag til ny § 2
Den umiddelbare bakgrunnen for vedtaket om § 2 var
Stat-kirke-utvalgets forslag om å erstatte statskirkeord-
ningen med en såkalt lovforankret folkekirke.4 Som
følge av forslaget om å oppheve statskirkeordningen
med tilhørende redigering av § 16, der også religionsfri-
hetsbestemmelsen skulle plasseres, ville § 2 bli tom.
Denne lovtekniske situasjonen ble så koblet til ideen om
en ny verdiparagraf med en referanse til kristendom.
Politisk ble dette underforstått som en kompensasjon for
opphevelsen av statskirken. Dette peker på et helt sent-

1 Jeg takker Fredrik Sejersted (som var medlem av Stat-kirke-utvalget), Eirik Holmøyvik og Ola Mestad for viktige kritiske kommentarer.
2 Se Sak nr. 1, Stortingsforhandlingene (2012), s. 3457–3481.
3 Se kommentaren til § 16.
4 NOU 2006:2 Staten og Den norske kirke. I det følgende kaller jeg utvalget (som av og til også blir kalt Gjønnes-utvalget) for Stat-kirke-utvalget.
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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ralt forhold i paragrafens forhistorie: Grunnlovens nye
verdiparagraf ble vedtatt på grunnlag av et forarbeid som
hadde til formål å endre statskirkeordningen. Og videre:
Forslaget ble utformet av et utvalg som hadde store
interesser i kirke- og trosspørsmål. Følgelig var det i for-
arbeidsprosessen ingen grunnlovshelhetlig tilnærming
til spørsmålet om hvordan en verdiparagraf skulle utfor-
mes. Den mest omdiskuterte formuleringen er at verdi-
grunnlaget skal «forbli vår kristne og humanistiske arv».
Slik ble en kristen dimensjon bevart i Grunnloven, men i
en avdempet form sammenlignet med tidligere. Interna-
sjonalt var imidlertid denne henvisningen til kristendom
hverken nytt eller overraskende.5

I Stat-kirke-utvalget ble spørsmålet om en ny § 2 dis-
kutert flere steder. Dets sentrale bidrag i forhistorien til
§ 2 var å drøfte flere mulige alternative utforminger av
en verdiparagraf. Til slutt fremsatte utvalget fire ulike
forslag. Ingen av dem ble den endelige vedtatte, om enn
den nye § 2 i all hovedsak var en fusjon av to av utval-
gets foreslåtte.6 Utvalgets diskusjoner kan tidvis synes
preget av at det ikke var oppnevnt for nettopp det å
utforme en ny verdiparagraf, noe den også selv uttrykke-
lig konstaterte: «Spørsmålet om en ny verdiparagraf er et
omfattende tema som reiser problemstillinger langt
utover det utvalget er sammensatt til å utrede. Det føl-
gende må sees som en skisse av mulige alternativer som
utredes nærmere dersom det blir aktuelt.»7 Det uheldige
var at Kultur- og kirkedepartementet og Storting ikke
fulgte denne oppfordringen.

At utvalget ikke var sammensatt for å utrede spørsmå-
let om verdiparagraf, viste seg når enkelte i utvalget syn-
tes å mene at den gamle § 2 var en verdiparagraf: Eller
som det noe svevende heter: «Ut fra innhold og plasse-
ring opplever mange denne bestemmelsen som en verdi-
paragraf.»8 Slik skapte utvalget en distanse til spørsmå-
let om den gamle § 2 var en verdiparagraf eller ei, enda
flere i utvalget selvsagt ikke mente dette. Men oppfat-
ningen fulgte med på lasset inn i stortingsbehandlingen.
Utvalget kunne nok ha sagt helt entydig at den tidligere
§ 2 («Statens offentlige religion») ikke var en verdipara-
graf for hele 1814-Grunnloven. Derved hadde det blitt
mindre usikkert hvilken rolle den lutherske lære skulle
ha for Grunnlovens verdigrunnlag.9 Utvalgets mandat
antydet også en kontinuitet: Der het det at de løsningene

som skulle foreslås skulle sikre at «kirkens medlemmer
opplever å ha sin kirke i behold og at samfunnets verdi-
forankring ikke svekkes».10

Av mandatet var det imidlertid vanskelig å slutte at
Regjering og Storting forventet at utvalget skulle foreslå
en samlet verdiparagraf. Å utarbeide mulige alternativer
for et senere vedtak var utvalgets egen beslutning.
Denne beslutningen forutsettes mange steder der det å
oppheve den gamle § 2 ble et avgjørende argument for å
få en «egen paragraf som definerer samfunnets verdi-
grunnlag».11 I utvalget fremholdes det nok at verdipara-
grafer først og fremst har «en ideologisk og symbolsk
funksjon, snarere enn en rettslig». Men det påpekes også
at en verdiparagraf ikke er uten normativ betydning og
utvalget insisterer blant annet på at en endret kirkeord-
ning (som jo var et rettslig entydig forhold) ikke skulle
føre til «en svekkelse av sentrale verdier». Å forhindre
en slik svekkelse vil selvfølgelig kreve visse normative
tiltak, ikke bare symbolsk retorikk. Men hvilke sentrale
verdier det er tale om diskuteres ikke.12

Hvordan utvalget nærmere drøftet utformingen av
verdiparagrafen fremgår ikke klart av NOU-teksten.13

Først synes det som om det ble debattert om det uteluk-
kende skulle henvises til «den kristne kulturarv» eller
om det dessuten skulle vises til noe mer: Bare problem-
stillingen røper hvordan utvalgets hovedoppgave om
statskirkespørsmålet formet tenkningen om en ny § 2.
Men etter hvert i teksten blir formuleringen «humanis-
tisk kulturarv» brakt inn i diskusjonen. Utvalget drøftet
så verdityper på en interessant måte ved å skille mellom
det «nasjonale fellesskapet (etnos)» og «det politiske fel-
lesskapet (demos)». Det siste førte til at formuleringen
«Denne Grundlov skal sikre Demokrati, Retsstat og
Menneskenes iboende og ukrænkelige Rettigheder» ble
fremsatt som en av flere mulige formuleringer (se særlig
s. 103) som til slutt også fant veien inn i noen av forsla-
gene.

Om spørsmålet har det åpenbart vært diskusjon.
Medlemmet Inge Lønning (som også var professor i teo-
logi) mente for det første at det lå utenfor utvalgets man-
dat å foreslå en verdiparagraf siden det ikke fulgte av
dens oppgave å foreslå endringene av forholdet mellom
stat og kirke. For det andre var han skeptisk til betegnel-
sen verdiparagraf både om dagjeldende § 2 og om det

5 Se nærmere om dette under pkt. 5.
6 Se for et følgende NOU 2006:2, s. 101–104, s. 111–112, s. 164 og s. 179–180. Forslagene er samlet referert på s. 181.
7 NOU 2006:2, s. 102.
8 NOU 2006:2, s. 101 (min uthevelse).
9 Jeg kommer tilbake til dette spørsmålet under i punkt 7.
10 NOU 2006:2, s. 101–102, (min uthevelse).
11 NOU 2006:2, s. 102.
12 NOU 2006: 2, s. 101–104.
13 Se særlig NOU 2006:2, s. 102, 2 spalte. Hvorvidt diskusjonene faktisk forløp slik jeg leser NOU-teksten, er selvfølgelig vanskelig å vite.
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aktuelle forslaget. Følgelig ville han ikke foreslå en ny
§ 2.14 Utvalgets eneste forfatningsjurist, Fredrik Sejer-
sted, fremholdt i sin inngående særmerknad at hvis det
skulle foreslås en slik verdiparagraf, måtte den få en helt
annen karakter enn bare å henvise til kristen kulturarv.
Grunnloven burde da få «en innledning som gir en mer
dekkende formulering av grunnprinsippene i vår konsti-
tusjon og som uttrykker ‘statsformen’ på en korrekt og
verdig måte».15 I all hovedsak vant Sejersteds linje frem
i Stortingets endelige vedtak, og særlig viktig var hans
oppfatning om at Grunnlovens sentrale politiske verdier
måtte nedfelles i § 2.

I utvalget fantes det altså flere og delvis mangety-
dige oppfatninger av sammenhengene mellom den
gamle statskirkens konfesjonelle grunnlag og Grunnlo-
vens mer sammensatte verdigrunnlag. Dette viste seg
så til slutt tydelig i de fem ulike forslagene som ble
fremsatt til ny § 2.16 Flertallets forslag (11 av 20 med-
lemmer) ville ha § 2 som en direkte videreføring av den
gamle § 2 ved å begrense bestemmelsen til å angå
etnos-verdier: «Den kristne og humanistiske Arv for-
bliver Statens Værdigrundlag.» Et mindretall – på bare
to – ville koble denne formuleringen til de politiske
grunnverdiene: «Denne Grundlov skal sikre Demo-
krati, Retsstat og Menneskenes iboende og ukrænke-
lige Rettigheder.» To forskjellige mindretall ville av
ulike grunner ikke ha en verdiparagraf i det hele tatt, og
endelig forelå et forslag som ville ha en skarpere kon-
fesjonsfri formulering.

Ut av utvalgets arbeid med en ny verdiparagraf kom
det altså en rekke ulike forslag som viste forskjellige
holdninger både til om det å ha en slik bestemmelse
overhodet og om hvilke verdier som best ville uttrykke
statens verdiforankring. Men at et flertall bare så for seg
første punktums henvisning til den kristne og humanis-
tiske arv som en tilstrekkelig verdiparagraf, viser etter
mitt skjønn at det her nok manglet innsikt om en grunn-
lovs mangslungne oppgaver i dagens norske samfunn.
Viktigst historisk er likevel at utvalget som helhet
uttrykkelig ba om videre utredninger av spørsmålet
(s. 102) og at utvalget i ettertid må krediteres for å ha
generert en rekke formuleringer som skulle bli viktige i
den videre politiske prosessen.

3 Stortingets kirkeforlik av 2008 og den nye § 2 i 
2012
Slik stod saken da Stat-kirke-utvalgets forslag ble over-
sendt Regjering og Storting. Den politiske interessen for
utvalgets forslag dreide seg om å få til et grunnlovsfler-
tall for endringen av statskirkeordningen. Samlet var
dette en omfattende grunnlovsreform som innebar end-
ringer av syv paragrafer (§§ 2, 4, 12, 16, 22, 23 og 27;
§§ 2 og 16 var helt nyskrevne). Stoltenberg II-regjerin-
gen søkte å finne løsning på spørsmålet og kirkestatsråd
Trond Giske fremforhandlet en politisk avtale mellom
alle politiske partiene på Stortinget, datert 10. april
2008. Det er grunn til å understreke at alle stortingsparti-
ene ble med på avtalen til tross for at deres underlig-
gende kirke- og religionspolitiske oppfatninger gikk i
svært forskjellige retninger. Derved var det ikke bare et
grunnlovsflertall som ble oppnådd, men en tverrpolitisk
enighet. Politisk var nok dette også en fordel for Stolten-
berg-regjeringen som ellers ville ha blitt splittet i saken.
Mellom Senterpartiets statskirketilhengere og Sosialis-
tisk Venstrepartis statskirkekritiske holdning var det et
langt sprang. At det ble utøvet usedvanlig godt politisk
håndverk i saken, er derfor hevet over tvil. I den senere
stortingsdebatten var dette endog et eget tema.

Den sentrale endringen i kirkeforliket som berørte
Grunnloven var at Den norske kirke skulle få en særskilt
forankring i en ny § 16 og at det skulle komme en ny § 2.
Dette var nok første gang at det forelå en offentlig skrift-
lig avtale mellom alle stortingspartiene om en grunnlovs-
endring. I St.meld. nr. 17 konstateres det at den nye § 2s
formulering fulgte av den politiske avtalen av 10. april:
«Værdigrundlaget forbliver vor kristne og humanistiske
Arv. Denne Grundlov skal sikre Demokrati, Rettsstaten
og Menneskerettighederne.»17 Hvordan man nådde frem
til akkurat denne ordlyden – som er noe annerledes enn
utvalgets – fremgår ikke av de offentlige dokumen-
tene.18 Selv om det sentrale temaet i reformen angikk
stat-kirke-relasjonen, er det utvilsomt at den nye § 2
spilte en viktig rolle for å oppnå enigheten. I avtalen av
10. april står det da også at «alle punkter i denne avtalen
henger sammen og består av en helhet».19

Stat-kirke-utvalgets ønske om en ytterligere utredning
om verdiparagrafen vant åpenbart ikke gehør i Kirkede-
partementet. Departementet anså nok at forslagene i
utvalgets innstilling var tilstrekkelige for å nå frem til en
formulering av § 2 som ville vinne tilslutning av de poli-

14 NOU 2006: 2, s. 179.
15 NOU 2006: 2, s. 179.
16 For det følgende NOU 2006:2, s. 181.
17 På dette tidspunktet i grunnlovsprosessen het det ennå «Demokrati» i ubestemt form.
18 St.meld. nr. 17 (2007–2008), s. 71–72 og Innst. 233 S (2011–2012), s. 1 flg. Et forsøk på å få enkelte sentrale politikere i saken i tale, førte ikke

frem og antakelig ville de ikke belyse avtalen utover dens knappe ordlyd og stortingsdebatten selv.
19 Innst. 233 S (2011–2012), s. 1.
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tiske partiene. Ja, antakelig ville ytterligere utredning
bare ha forsinket kirkeforliket fordi de underliggende
kirke- og livssynspolitiske uenighetene lett hadde kun-
net føre til politisering av debatten og derved skapt van-
skeligheter for et politisk kompromiss. Følgelig reflek-
terte departementets begrunnelse for den fremforhand-
lede § 2 den usikkerhet man kunne spore hos flertallet i
Stat-kirke-utvalget både om den tidligere § 2s egenskap
som verdiparagraf og hvilken normativ betydning
bestemmelsen skulle få.20

Om opphevelsen av tidligere § 2s sentrale formulering
«Statens offentlige religion» heter det at det «av mange
kunne oppfattes som en vesentlig, reell eller symbolsk,
svekkelse av statens eller samfunnets verdiforankring».
Uttrykkelig sier departementet at den nye verdiparagra-
fen skal erstatte opphevelsen av statskirkeordningen.
Men samtidig vil den «primært ha et politisk-ideologisk
siktemål» og «i liten grad ha egentlig rettslige funksjo-
ner». Den rettslige operasjonalisering av prinsipper og
verdier vil derfor skje gjennom Grunnlovens øvrige
bestemmelser. Annerledes enn Stat-kirke-utvalget frem-
hever departementet dessuten relasjonen mellom statens
internasjonale forpliktelser (og antakelig siktet departe-
mentet til EMK artikkel 9) og nyordningen av forholdet
mellom staten og Den norske kirke som taler for at ver-
diparagrafen skulle formuleres «nokså åpent». Men
departementet selv ga lite bidrag til ordlyd eller til for-
ståelsen av den nye paragrafen ganske enkelt fordi for-
muleringen på det tidspunktet allerede var fastlagt av de
politiske partiene.

Da grunnlovsforslagene kom opp for Stortinget i mai
2012, var de altså allerede avgjort som følge av kirkefor-
liket i 2008. I innstillingen fra kontroll- og konstitu-
sjonskomiteen sies det derfor lite som ytterligere kunne
belyse den historiske bakgrunnen eller det rettslige inn-
holdet av paragrafen.21 Den eneste endringen fra den
politiske avtalen var at «sikre Demokrati» var blitt til
«sikre Demokratiet».22 Om noe ble det bekreftet at det
var nyordningen av statens forhold til Den norske kirke
som hadde vært avgjørende for utformingen av § 2. Den
politiske avtalen ga i sin siste passus partiene anledning
til å gi uttrykk for primærstandpunkter som avvek fra
avtalen. Derfor forelå det noen forslag til andre utfor-

minger av § 2, men som følgelig utelukkende hadde en
politisk markeringsfunksjon.23

I stortingsmøtet den 21. mai var det 25 hovedinnlegg
og de fleste berørte den nye § 2.24 Ut av stortingsdebat-
ten kommer et broket bilde. I det alle partiene var bun-
det til ordlyden i den nye § 2 synes det som om de har
tilpasset begrunnelsene for utformingen i henhold til
sine partiers generelle politikk, og debatten var preget
av mange omtrentlige, ja delvis feilaktige, gjengivelser
av paragrafens ordlyd. Men alle partiene sa på en eller
annen måte at paragrafen skulle vise at kristendommen
fortsatt skulle ha betydning i det norske samfunnet, om
enn det var et betydelig sprang fra Sosialistisk Venstre-
parti til Kristelig Folkeparti. At det var det sistnevnte
partiet som hadde presset på for å sikre henvisningen til
kristendommen, fremgikk klart av Geir Jørgen Bekke-
volds innlegg. Han fremholdt at partiet hadde «et ufra-
vikelig krav da vi gikk inn i disse forhandlingene, og
det var at kristendommen fortsatt måtte ha en sentral
posisjon».25 Partiet mente endog at den nye paragrafen
ville bli et «bedre verktøy for å sikre fortsatt forankring
i det kristne verdigrunnlag enn den gjeldende», en for-
mulering som altså forutsatte at bestemmelsen hadde et
normativt potensial. Selv om de andre partiene ikke var
like rause i sin tolkning, uttalte Arbeiderpartiets Marit
Nybakk at «kristendommens plass i vårt samfunn ikke
endres som følge av endringene i § 2»;26 Fremskritts-
partiets Anders Anundsen sa at den kristne arv skal
fortsatt være «vårt verdigrunnlag»;27 Høyres Per-Kris-
tian Foss definerte statens verdigrunnlag ved å utdype
første punktum – og slik fortsatte det gjennom hele
debatten.

Sett stortingsdebatten under ett, er det påtakelig at all
interesse ble lagt på første punktums henvisning til «vor
kristne (…) Arv». Sjelden fremstod «humanistiske Arv»
som et selvstendig element og nesten aldri sies det noe
som helst om andre punktum utover å bli referert. For
Stortinget var det også naturlig å koble verdiparagraf og
kirkeforlik sammen, og slik gjøre bestemmelsen politisk
og rettslig nødvendig. Hvis man derfor kan slutte noe
rettskildemessig fra Stortingets syn på den nye verdipa-
ragrafen, er det nettopp at representantene tilskrev
bestemmelsen relativt stor normativ betydning, men i
vage vendinger. Politisk kan det ikke være tvil om at alle

20 Sitatene i det følgende er fra St.meld. nr. 17 (2007–2008), s. 71–72.
21 Innst. 233 S (2011–2012), s. 1–8.
22 Det var Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité som skiftet ut demokrati i ubestemt form entall («Demokrati») med «Demokratiet». Antakelig

vil det være feil å legge noe særskilt i denne forandringen utover de stilistiske hensyn som krever at alle substantivene skulle ha bestemt form.
23 Se særlig Innst. 233 S (2011–2012), s. 2–3 (Sosialistisk Venstreparti).
24 Se Sak nr. 1, Stortingsforhandlingene 2012, s. 3457–3481.
25 Stortingsforhandlingene 2012, s. 3464.
26 Stortingsforhandlingene 2012, s. 3459.
27 Stortingsforhandlingene 2012, s. 3459.
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partiene bestrebet seg på å understreke kontinuitet og
ikke brudd i kirkeforlikets betydning for innholdet av
statens verdigrunnlag. Den uro man måtte ha hatt for at
Stat-kirke-utvalget med sin særskilte sammensetning og
oppgave overhodet foreslo en verdiparagraf ble altså
videreført av stortingsdebatten. Men selv om verdipara-
grafen fungerte som politisk betaling for å få til et grunn-
lovsflertall for endringen av statskirkeordningen, repre-
senterte den samtidig en viktig nyhet i forfatningshis-
torien. Og som kjent har mange grunnlovsendringer vært
basert på politiske kompromisser av de forskjelligste
slag.

Så kan vi kontrafaktisk spørre: Ville et bredere sam-
mensatt utvalg ha kommet opp med en vesentlig annen
og bedre formulering som samtidig hadde kunnet oppnå
grunnlovsflertall i Stortinget? Antakelig ikke. Formo-
dentlig ville det bare ha kommet til en skarpere motset-
ning mellom et utvalg som sikkert ville ha hatt en klarere
sekularitetsprofil og et Storting som av åpenbare poli-
tiske grunner måtte ha med referanser til kristendom.
Likevel ville et bredere sammensatt utvalg ha drøftet
nærmere det tematiske og normative innholdet i verdipa-
ragrafen slik at vi ikke nå står med nokså få holdepunk-
ter for tolkingen. Og ikke minst ville et slikt utvalg ha
pekt på sammenhenger med samtidige internasjonale
tendenser som paradoksalt nok hadde kunnet støtte det
valget som Stortinget til slutt gjorde.

Den partipolitiske avtalen la sannsynligvis et lokk på
det som kunne ha blitt en større offentlig debatt om
Grunnlovens verdiparagraf. Annerledes enn grunnlovs-
debattene våren 2014 var jo saken avgjort på forhånd.
Med rette skrev Tore Lindholm i 2009 at med en politisk
avtale som den fra 2008 «kan åpen offentlig politisk dis-
kusjon lett bli skadelidende».28 Slik gikk det også. En
politisk debatt ville ikke ha endret den avtalen som var
inngått, og de politiske partiene ville bare ha opplevd en
debatt som politisk vanskelig å håndtere. Men også den
juridiske diskusjonen om § 2 synes å ha blitt skadeli-
dende, og fra 2008 til i dag er det ikke skrevet et eneste
større bidrag om den nye bestemmelsen.29

4 Generelle tolkningsspørsmål ved § 2
Hvordan skal den nye § 2 tolkes? Hvordan skal dens
særskilt utformede prinsipp-orienterte ordlyd og dens
spesielle forhistorie og forarbeider vurderes rettskilde-
messig? Som kjent hersker det noe uenighet om grunn-
lovstolkningens karakter, blant annet om betydningen av
forarbeider til Grunnloven.30 I forhold til den nye § 2 er
det grunn til å nevne to særskilte rettskildespørsmål. Det
første angår § 2s egenskap av preambel og verdipara-
graf. Det andre angår betydningen av forarbeidene.

Eivind Smith har fremholdt at § 2s symbolske karak-
ter gjør at den neppe kan anses som en selvstendig vir-
kende rettsregel, men vil bare få betydning for tolking av
andre grunnlovsbestemmelser.31 Dette er et naturlig
utgangspunkt. At § 2 har en annen normativ karakter enn
de fleste andre grunnbestemmelser, er klart. Men jo mer
normativt innhold fremtidige grunnlovstolkere gir § 2,
desto mer selvstendig vil bestemmelsen bli. Særlig gjel-
der dette andre punktum. Og Lønningsutvalgets flittige
bruk av nettopp den delen av bestemmelsen (som jeg
kommer tilbake til) er kanskje et første tegn i den ret-
ning. Komparativt kan vi observere ulike holdninger til
preamblers og verdiparagrafers normative karakter.
Dette gjelder både deres tekstlige utforming og ikke
minst i hvordan domstoler tolker slike bestemmelser.32

For § 2 er det viktig å konstatere at den er en integrert
del av grunnlovsteksten, annerledes enn i mange forfat-
ninger der de plasseres i preambler. En preambelløsning
inviterer nok mer til en diskusjon om grunnlovsteksten
skal anses som en egen separat tekst eller som del av for-
fatningen. Et annet interessant metodisk spørsmål er om
§ 2s verdiformuleringer følges opp i senere operative
bestemmelser eller ikke. At det skjer for andre punktum,
er klart. Men også for første punktums formulering om
kristen arv finnes det visse sammenhenger til resten av
Grunnloven. Dette gjelder særlig til § 16, annet punk-
tum.33 Der verdiparagrafer kobler seg til operative
bestemmelser er det lettere rettskildemessig å tilskrive
dem normale normegenskaper som igjen styrker deres
brukspotensial.

28 Tore Lindholm, «Samfunnets verdier og Grunnlovens verdier» (2009), s. 173.
29 Eivind Smith, Konstitusjonelt demokrati (2017), har flere interessante synspunkter på den nye § 2 (se videre nedenfor), men gir ingen helhetlig

tolkning.
30 Se de siste sentrale bidragene: Erik Boe, Rettskildelære under debatt (2012), særlig s. 87–113; Smith, Konstitusjonelt demokrati (2017), s. 96–117;

Alf Petter Høgberg / Benedikte Moltumyr Høgberg, «Tolkning av Grunnloven» (2013), s. 193–226. Se også de mange bidragene i Eirik Holmøy-
vik (red.), Tolkingar av Grunnlova. (2013), særlig for det følgende, Fredrik Sejersted, «Det elastiske panser. Om utviklingen av den norske stats-
forfatningen 1814–2014» (2013), s. 35–109 (særlig s. 71–91).

31 Smith, Konstitusjonelt demokrati (2017), s. 104.
32 Justin O. Frosini, Constitutional Preambles (2012), s. 49–77 om ulike holdninger i amerikansk og fransk forfatningsrett til sine respektive forfat-

ningspreambler. Se historisk-analytisk Tom Ginsburg, Nick Foti & Daniel Rockmore, «‘We the Peoples’: The Global Origins of Constitutional
Preambles» (2013).

33 Siden forslag om den såkalte familieparagrafen ikke fikk gjennomslag ved grunnlovsreformen i mai 2014, mistet § 2, første punktum derved en
mulig kobling til Grunnlovens videre bestemmelser.
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Det andre rettskildespørsmålet gjelder betydningen av
forarbeidene til § 2. Der finnes det to interessante
rettskildetrekk. Som nevnt over er de første forarbeidene
skrevet av et utvalg som ikke var satt sammen for å
utrede en verdiparagraf og utvalget ba selv uttrykkelig
om at spørsmålet måtte utredes nærmere. Dette skjedde
ikke. Slik er forarbeidene til § 2 et unntak fra den nyere
tendensen til utførligere forarbeider til grunnlovs-
endringer enn tidligere. Dette svekker kanskje også
deres rettskildeverdi, i hvert fall når dette angår mer
detaljerte tolkningsspørsmål. Men det andre forholdet
trekker i en noe annen retning. Det kan nemlig ikke her-
ske den minste tvil om hva som er Stortingets oppfat-
ning: Fra 2008 til 2012 foreligger det et konsistent syn
nedfelt i en politisk avtale. Derved finnes nettopp ikke
en slik avstand mellom utredning og vedtak som ellers
kan tenkes å svekke et forarbeid til Grunnloven.34 Det
finnes en kontinuitet ved rettskildebetydningen av de
utsagn i forarbeidene, særlig de som angår første punk-
tum, som leder frem til det nesten enstemmige vedtaket.
Problemet ligger da snarere i innholdet – hva var det
Stortinget vedtok i 2012?

5 Historiske og internasjonale trekk ved Grunn-
lovens nye verdiparagraf
Grunnloven av 1814 hadde aldri noen fortale (eller
preambel), innledningssetninger eller uttrykkelig verdi-
paragraf. Hvorvidt § 1 kunne betegnes som en slags
fanebestemmelse, er vel heller tvilsomt.35 At Stortinget i
2012 med en ny § 2 også innførte en verdiparagraf som
skulle ha virkning for hele Grunnloven, ble uttrykkelig
sagt mange ganger i forarbeidene. Nesten 200 år tidli-
gere forholdt det seg altså ganske annerledes.

Derimot hadde de fleste grunnlovsutkastene til Eidsvoll
forslag om preambler eller generelle innledningssenten-
ser.36 Adler-Falsen hadde en omfattende innledningsdel
der en rekke forfatningsideologiske prinsipper ble nedfelt
med de franske 1790-tallsforfatningene som fremste for-
bilde.37 I overensstemmelse med forbildet var Adler-Fal-
sen lite uttrykkelig kirkelig religiøs i sin verdiorientering:

I dens § 6 heter det «Ethvert i Selskabet levende Men-
neske har Ret til at tilbede det høieste Væsen paa den med
hans Overbeviisning og Følelse meest overeensstem-
mende Maade» og henviste slik til opplysningstidens
abstrakte deisme. Teologen Wergelands utkast innleder
med ti grunnsetninger av forfatningsfilosofisk karakter,
ingen omhandlet religion. Utkastene til Elieson, Sebbelow
og Treschow hadde alle noen få innledninger om forfat-
ningspolitiske eller filosofiske temaer, men heller ikke
disse sa noe om verdigrunnlaget i religiøse termer. Det
eneste utkastet som utvilsomt ville gi Grunnloven en slags
symbolsk kristen verdiforankring var Sverdrup og Bergh
som innledet hele utkastet med formuleringen «I den hel-
lige Trefoldighetens navn»; men dette var like mye en
form som noe annet, og har vært brukt helt opp i moderne
tid (Hellas, Irland). Selv om man på 1800-tallet brukte
Riksforsamlingens ti vedtatte grunnsetninger som argu-
menter i en del tolkningssammenhenger, vil det være galt
å hevde at Riksforsamlingen selv oppfattet dem som for-
målsbestemmelser eller særskilt verdifundament. At Riks-
forsamlingen på Eidsvoll ikke skrev inn en verdiparagraf,
var følgelig et bevisst valg.38

Gjennom de neste to hundre årenes norske forfat-
ningshistorie har ingen foreslått en omfattende verdipa-
ragraf, selv om det har vært mange fremmede forfatnin-
ger som i mellomtiden har brukt verdipremabler og lig-
nende generelle innledningsdeler.39 Dette gjelder for
eksempel den tyske av 1949 og franske forfatningen av
1958 og det gjelder EMKs innledningsord (1950) som er
helt rettet på de politiske forfatningsverdiene («med en
felles arv av politiske tradisjoner, idealer, frihet og retts-
statsprinsipper»).

Det eneste stedet i forarbeidene til § 2 der det henvises
til et utenlandsk eksempel på en verdipreambel er Stat-
kirke-utvalgets omtale av den nye finske forfatningen av
1999.40 I den senere behandlingen ble det ikke gjort mer
av det. Et blikk på den finske forfatningen viser at den
har en bredere tilnærming til verdiparagrafens oppgave
enn den nye § 2, og at den ikke sier noe særlig om de
nasjonal-kulturelle verdiene. I den finske forfatningens
§ 1 heter det blant annet at «Konstitutionen skall trygga
människovärdets okränkbarhet och den enskilda män-

34 På den ene siden, se Smith, Konstitusjonelt demokrati (2017), s. 113 som legger vekt på dette politiske tidsgapet; på den andre side, se Høgberg/
Høgberg «Tolkning av Grunnloven» (2013), s. 200–201 som ikke kan se at dette tidsaspektet svekker klare forarbeidsuttalelser.

35 Se kommentar til § 1.
36 For det følgende se Riksforsamlingens forhandlinger bd. 3 (1916).
37 Se utkastet til Adler-Falsen, både dets innledning og §§ 1–15.
38 Det bevisste valget fulgte nok særlig av at Falsen fikk Riksforsamlingens knappe flertall med seg til ikke å behandle andre saker enn det som strikt

fulgte av grunnlovsarbeidet og av finanskomiteens arbeid, og at alt annet følgelig skulle ligge, særlig utenrikssaker og lovboksarbeidet. Dette ledet
nok også til at eventuelt arbeid med å lovfeste generelle forfatningsprinsipper ikke kunne bli prioritert. Se videre kommentar til tidligere § 94 om
Falsens ‘forslag utenfor dagsorden’.

39 Se informativt Frosini, Constitutional Preambles (2012), særlig s. 79 flg.
40 NOU 2006: 2, s. 179 (Sejersteds særmerknad).
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niskans frihet och rättigheter samt främja rättvisa i sam-
hället. Finland deltar i internationellt samarbete i syfte att
säkerställa fred och mänskliga rättigheter samt i syfte att
utveckla samhället». I § 2 heter det blant annet «Till demo-
kratin hör att den enskilde har rätt att ta del i och påverka
samhällets och livsmiljöns utveckling. All utövning av
offentlig makt skall bygga på lag.» I de påfølgende §§ 6–23
står alle de sentrale og moderne borgerrettigheter som i
den nye § 2 – om enn litt velvillig fortolket – er oppsum-
mert i § 2, andre punktum: «Denne Grunnlov skal sikre
demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene.»

Hvis man ikke hadde kjent til den spesielle historiske
bakgrunn for den nye § 2, hadde man kunnet blitt over-
rasket over at Stortinget i 2012 ikke også ville uttrykkelig
fremheve andre sentrale verdier enn § 2s, verdier som
står i grenseland mellom demos og etnos. Eksempler på
dette er det å sikre sosial trygghet eller å skape likhet
mellom kjønn. Tatt i betraktning Norges internasjonale
forpliktelser kunne man dessuten – som i den finske for-
fatningen – ha knyttet Grl. § 1 til den verdi å fremme
internasjonalt fred og samarbeid. Heller ikke er det særlig
vanskelig å finne andre sentrale verdier i vårt samfunn.
Slike temaer er blitt drøftet mer indirekte i Menneskeret-
tighetsutvalgets rapport og i debatten som fulgte. Spørs-
målet her blir om det er nødvendig å nedfelle verdier
uttrykkelig i en grunnlov, eller om det er tilstrekkelig å
avfatte de operative bestemmelsene som inneholder det
vesentlige normative innholdet. Dette temaet spilte også
en viss rolle i debattene i tilknytning til grunnlovsrefor-
men i 2014 om hvilke typer menneskerettigheter som
skulle inntas i Grunnloven. Og når man først gjør det –
hva vil man oppnå? I 2012 trengte Stortinget en ny § 2
for å få til et kirkeforlik og slik sett var dette vellykket.
Men en ny grunnlovsbestemmelse med en så prinsipp-
orientert formulering vil med sikkerhet få et eget liv fra-
koblet de umiddelbare omstendighetene som skapte den.
I tillegg kommer en historisk observasjon: Bestemmelsen
er ikke bare en verdiparagraf, men også en formålspara-
graf med den potensielle rettskildefunksjon dette repre-
senterer. Slik kan § 2 derfor sees i lys av den tiltakende
lovgivertekniske innovasjon som lovers formålsparagra-
fer har representert de siste tiårene.

6 Religion og forfatning: «vår kristne og humanis-
tiske arv» – nyere internasjonale tendenser
Den mest omdiskuterte delen av § 2 var utvilsomt hen-
visningen i første punktum til «vår kristne og humanis-

tiske arv». Nettopp den passasjen som Stortinget la sær-
lig vekt på i vedtaket – «vår kristne arv» – synes også å
være vanskeligst å plassere i et moderne forfatningsland-
skap. Eller er det slik? Dette spørsmålet angår det store
temaet om forholdet mellom religion og forfatning. For-
fatningsideologien fra rundt 1800 var del av opplys-
ningstiden og dens sekulære tendens, noe som formet
både den amerikanske og franske revolusjonen. I løpet
av årene 1789–1791 ble den nye franske sekulære stat
skapt.41 Stat og religion ble skilt, og slik forble det i
Frankrike, særlig skarpt etter 1905. Denne nye franske
modellen erklærte at staten og dens forfatning ikke tren-
ger religion som sammenbindende element. Derfor har
de franske forfatninger vært et uttrykkelig bidrag til det
moderne samfunnets sekularisering, selv om dette tidvis
har vært ganske konfliktfylt. I all hovedsak representerte
forfatningsideologien også en særskilt form for sekulari-
sering, det som i det franske vokabularet kalles laïcité.42

Denne franske modell av sekularitet forhindret selv-
sagt ikke at mange forfatninger fra 1800 frem til i dag
henviste og henviser til religion helt allment, eller til
kristendom, til Gud (invocationes dei) eller som nevnt
mer sjelden den hellige treenighet (Irland, Hellas) som
del av forfatningens verdigrunnlag. Den tyske forfatnin-
gen av 1949 henviser for eksempel direkte til Gud i
preamblets første setning («Im Bewußtsein seiner
Verantwortung vor Gott»). Den spanske forfatningen av
1978 (artikkel 16) krever at den sekulariserte staten må
ta hensyn til religiøse oppfatninger i det spanske sam-
funn. I det italienske konkordatet av 1984 heter det at
«katolisismens prinsipper er del av det italienske folkets
historiske arv» (art 1) – og listen er lang.43 Derfor blir
det feil å si at forfatning og sekularisering følges nød-
vendig ad i den forstand at forfatninger som henviser til
religiøse forhold mister sin fundamentale sekulariserte
karakter. Både historisk og aktuelt er dette forholdet mer
sammensatt.

Denne observasjonen bekreftes av at de fleste forfat-
ninger også regulerer religiøst liv på forskjellige måter,
avhengig av den statlige andel av kirkelig liv. I den siste
store europeiske forfatningsbevegelse etter 1989 har de
aller fleste tidligere østblokkstatene ingen preambelhen-
visning til Gud, kristendom eller religion mer generelt,
men de har selvfølgelig en del bestemmelser om religi-
øst liv. Det store unntaket er Polens forfatning av 1997
som i sin preambel har en kombinasjon av kristendom
og sekularitet idet Gud uttrykkelig påkalles som kilde til
sannhet og rettferdighet og det henvises til «nasjonens
kristne arv og universelle menneskelige verdier»; det

41 René Rémond, Religion and Society in Modern Europe (1999), s. 38–50.
42 Jean-Paul Willaime, «European Integration, Laïcité and Religion» (2013), s. 17–29.
43 Se bare listen i http://en.wikipedia.org/wiki/Constitutional_references_to_God (sist lest 1.10.2020).

http://en.wikipedia.org/wiki/Constitutional_references_to_God
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siste er altså ikke så ulikt den nye § 2.44 Sør-Afrikas for-
fatning av 1996 har også en uttrykkelig henvisning til
Gud i siste setningen i preamblet («May God protect our
people»).

I forslaget til preamblet for den ikke-ratifiserte EU-
forfatningstraktaten av 2004 ble det henvist til religio-
nens betydning. Formuleringen var resultat av intense
dragkamper mellom ulike land (særlig Polen og Frank-
rike) og mellom politiske fraksjoner over landegrensene.
Dette utløste en omfattende debatt om forholdet mellom
religion, kristendom og sekularisert forfatning.45 I den
vedtatte Lisboa-traktaten står det nå i preamblets
åpningssetning at medlemsstatene hadde latt seg inspi-
rere «av Europas kulturelle, religiøse og humanistiske
arv, som er grunnlaget for utviklingen av de universelle
verdiene som utgjøres av menneskets ukrenkelige og
umistelige rettigheter som frihet, demokrati, likhet og
rettssikkerhet».46 Også medlemskapsforhandlinger
mellom Tyrkia (med sin islamske befolkning) og EU
som startet i 2005 har hatt betydning for debatten om
religionens rolle i et sekularisert Europa. Selv om EU i
sitt opphav, sin politiske og økonomiske karakter og
overnasjonale formål har vært religiøst nøytral, kom det
til et visst skifte i løpet av 1990-tallet. Dette fulgte av
den allmenne kulturelle normative vendingen med den
nye betydningen av menneskerettigheter i det offentlige
rom. Viktig var også de mange nye medlemsstatene som
gjorde EU mer konfesjonelt sammensatt.47 Nettopp
denne situasjonen avspeilte seg i Det europeiske forfat-
ningskonventets forslag til EU-forfatningens preambel.
EU legger utvilsomt til grunn at det er en sekulær poli-
tisk identitet, men dette betyr ikke at den er forpliktet til
å fremme en sekulær fundamentalisme. Allerede religi-
onsfriheten motsier et slikt formål. En integrert del av
EUs sekulære karakter er derfor at den anerkjenner reli-
gioner og institusjonelt åpner opp for dialogformer av
forskjellig art. En tilsvarende form for sekularitet som
anerkjenner religionens betydning er også forankret i
EMK.48

En sentral – og på flere måter representativ – euro-
peisk stemme for den nye verdivendingen etter 1990 har
vært den tyske filosofen Jürgen Habermas. To aspekter

ved hans holdning viser hen til sider av Grl. § 2, første
punktum. Det ene angår det generelle forholdet mellom
religion og forfatning. Det andre gjelder hvordan man
kan betrakte den historiske betydningen av kristendom i
europeisk historie.

For det første har Habermas i mange sammenhenger
kritisert en for snever forstått sekularitet når temaet er
religionens rolle i det moderne samfunn.49 Blant hans
synspunkter er at den liberale stat har en interesse i at
religiøse stemmer utfolder seg i den politiske offentlig-
heten og at religionen ikke må gi avkall på sitt særskilte
språk for å kunne utøve legitim politisk innflytelse. Reli-
gionsfrihet må nettopp bety at en sekularisert oppfatning
av politisk fornuft også må innbefatte mer enn såkalte
vitenskapelige sannheter. «Så lenge sekulære borgere er
overbevist om at religiøse overleveringer og religions-
fellesskap stort sett er arkaiske relikter som kommer ut
av det førmoderne samfunn, kan jo religionsfriheten
egentlig bare forstås som et slags kulturelt naturvern for
utdøende arter», som han ironisk bemerket. Omvendt må
imidlertid også de religiøse borgere på sin side aner-
kjenne den sekulære politiske beslutningsmodellen som
er vesentlig for den liberale forfatningsideologien.

For det andre har Habermas sterkt fremholdt betyd-
ningen av det han kaller «den jødisk-kristelige tradisjon»
for vestlig tenkning og liberal politisk orden.50 I en sent-
ral passasje definerer han koblingen mellom kristen-
dommens arv og den sekulære politiske kultur: «Den
egalitære universalisme som har kommet ut av ideene
om frihet og solidarisk samliv, videre, ut av autonom
livsførsel og emansipasjon, av den individuelle samvit-
tighetsmoral, menneskerettigheter og demokrati – alt
dette er en umiddelbar arv av jødiske rettsferdighetsfore-
stillinger og kristelig kjærlighetsetikk. I sin substans
uforandret blir denne arv stadig kritisk debattert og på ny
fortolket. Til dette finnes det i dag intet alternativ.»
Habermas’ standpunkt er selvsagt historisk og normativt
diskutabelt og er som forventet blitt skarpt kritisert fra
mange hold. Her dreier det seg imidlertid bare om å peke
på et historisk interessant sammenfall mellom hans syn
på den kristne religionens historiske og rettslig-ideolo-
giske plass i det moderne, europeiske, liberale demokra-

44 «Both those who believe in God as the source of truth, justice, good and beauty, as well as those not sharing such faith but respecting those univer-
sal values as arising from other sources» / «for our culture rooted in the Christian heritage of the Nation and in universal human values.»

45 L.N. Leustean, «The Place of God: religious terms in the debate on the European Constitution» (2007), s. 113–127.
46 http://www.regjeringen.no/upload/UD/Vedlegg/Europa/Lisboatraktat/lisboatraktaten_komplett_korrigert_m_forside.pdf.
47 Tony Judt, Postwar. A History of Europe since 1945 (2005), s. 749–776.
48 Willaime, «European Integration, Laïcité and Religion» (2013), s. 23–26.
49 For det følgende Jürgen Habermas, Zwischen Naturalismus und Religion (2009), s. 119–154 (sitat s. 145, oversatt av meg). At Habermas’ tekster

hadde innflytelse på utformingen av den nye Grl. § 100 (2004), er klart nok, se inngående Ragnvald Kalleberg, «Scholarly texts’ influence on the
2004 revision of the Norwegian Constitution’s Article 100» (2014). Habermas’ mulige innflytelse på ny § 2 er selvfølgelig av en helt annen gene-
rell karakter enn tilfellet var ved den nye § 100.

50 Jürgen Habermas, Zeit der Übergänge (2001), s. 175 (oversatt av meg).

http://www.regjeringen.no/upload/UD/Vedlegg/Europa/Lisboatraktat/lisboatraktaten_komplett_korrigert_m_forside.pdf
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tiet og EUs nye praksis å anerkjenne religionens rolle i
samfunnslivet. Habermas foretar også – som vi nettopp
så – en entydig kobling mellom etnos- og demos-verdi-
ene slik Lisboa-traktaten gjør. Vi skal straks se at § 2
ikke gjør dette så åpenbart.

7 «Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanis-
tiske arv», § 2, første punktum
Mot denne historiske og komparative bakgrunnen vil jeg
nå gå over til en analyse av Grl. § 2, første punktum:
«Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske
arv.» Var det i strid med Grunnlovens tiltakende seku-
lære karakter å henvise til den kristne arv? Var ikke
andre punktums stadfestelse av de sentrale politiske ver-
diene tilstrekkelig: «demokratiet, rettsstaten og mennes-
kerettighetene.» Etter mitt skjønn nødvendigvis ikke.
Det var nettopp ikke bare politisk hestehandel som fikk
grunnlovsgiverne til å lage henvisningen til «den kristne
og humanistiske arv»; som jeg har vist over, var det både
en omfattende forfatnings- og traktatpraksis og en
offentlig debatt som gjorde dette til en forståelig formu-
lering.51 På mange måter er Habermas’ observasjon om
religionens og kristendommens plass i liberale samfunn
også treffende for store deler av det politiske miljøet
som forfattet § 2, første punktum. Selv om verdiformu-
leringen «vår kristne og humanistiske arv» var del av et
politisk kompromiss, skjedde det altså ikke i et forfat-
ningsmessig tomrom. Likevel er det ikke opplagt hva
denne setningen betyr, selv om man selvsagt forstår ret-
ningen og den underliggende betydning i dagens Norge,
med den store rollen Den norske kirke har hatt og delvis
fortsatt har. At denne rollen skal reflekteres i en norsk
grunnlov, er politisk og historisk forståelig. Og uansett
er det et nesten enstemmig Stortings valg. I det følgende
tar jeg stilling til seks av de tolkningsspørsmål som rei-
ser seg ved § 2, første punktum.

(1) I forarbeidene sies det lite hva det siktes til med
«kristne og humanistiske arv». Med den «kristne arv» er
det imidlertid for det første klart at det er gjort et bevisst
ikke-konfesjonelt valg og følgelig er det ikke bare de
kristne verdiene som den lutherske norske kirke er bærer
av som er innbakt i uttrykket «kristne arv».52 Valget
representerer i seg selv en betydelig generalisering av
hvilken arv det kan være tale om; det er nettopp ikke bare
Den norske kirkes lutherske verdiarv. Dette konfesjons-

uavhengige valget kunne bare vært gjort i vår tid da de
kristne konfesjonelle spenningene i Europa er blitt langt
mindre, ja nesten umerkelige. Med dette får de teolo-
giske kanontekstene som tidligere var normerende for
innholdet av den lutherske lære eller andre sentrale kon-
fesjonstekster bare en relativ betydning for spørsmålet
for hva denne arv innebærer: Det avgjørende er at dette i
Grunnlovens forstand nå er blitt en avteologisert kristen
arv.

(2) For det andre må henvisningen til «kristen arv» for-
stås i en nokså uhistorisk idealistisk forstand. Det sier seg
selv at kirkens og den kristne religionens omfattende
repressive rolle i historien ikke er del av den «arv» som
§ 2 snakker om. Stortinget må følgelig ha ment at grunn-
lovstolkeren skulle gjøre en slags historisk fortolkning
for å identifisere det materielle innholdet i denne kristne
arven som er verdig til å falle inn under § 2. Dette er den
eneste rimelige forståelsen av ordlyden. Og dette gjelder
ikke bare «den kristne arv», men også uttrykket «den
humanistiske arv». I forarbeidene formuleres «den
humanistiske arv» som «den vide, klassiske humanisme-
tradisjon som har sitt verdisyn forankret i antikken og
som ble videreført i Europa gjennom renessansen og
senere opplysningstiden, frem til våre dagers velferds-
samfunn».53 På et så abstrakt nivå kan jo dette fenomenet
omfatte det meste av vestlig historie som nettopp innbe-
fatter både frihetlige og repressive ordninger og ideolo-
gier.54 Bestemmelsen forutsetter derfor for begge alter-
nativenes vedkommende («kristne og humanistiske») en
spesifikk ideologisk metafortolkning av det i historiens
praksis som er blitt overlevert som denne «arv» i § 2s
forstand. Denne arv formes gjennom brillene til vår tids
verdisyn. Følgelig er det for hele kriteriet «kristne og
humanistiske arv» først og fremst tale om en bestemt
nåtidig verdirekonstruksjon av den historiske arv, ikke en
teologisk, faghistorisk eller idéhistorisk fortolkning.

(3) Denne oppfatningen av første punktum har også sam-
menheng med min kritikk av uttrykket «forblir» vår
kristne og humanistiske arv. Kan grunnlovsgiveren påby
at et verdigrunnlag skal «forbli» en viss arv? Ordet «for-
blir» er som nevnt hentet fra den tidligere § 2, men der
var ordet knyttet til statskirkens formaliserte læresetnin-
ger. Dette ga bestemmelsen god mening fordi den luther-
ske lære bygde på at visse konstituerende teologiske
tekster skulle fortsette å være grunnlaget for statens reli-
gion. Men det er et meget langt sprang fra en spesifikk

51 Se klargjørende allerede Ingvill Thorson Plesner, «Statens verdigrunnlag – Norge i utakt med Europa?» (2005), s. 233–242.
52 Uttrykkelig formulert som et valg i NOU 2006: 2, s. 102, 2 spalte.
53 NOU 2006: 2, s. 102.
54 Dag Michalsen, Rett: En internasjonal historie (2011), s. 35–46.
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«luthersk lære» til det helt generelle «kristen arv». Hvor-
dan kan en arv, som er en historisk-sosial prosess, påbys
å forbli verdigrunnlaget? Det er i praksis svært vanskelig
å tenke seg at noe så upresist som en «arv» – som per
definisjon er noe foranderlig med en åpen fremtid – sam-
tidig skal kunne fungere som et uforanderlig verdigrunn-
lag. Hele forfatningens karakter er å være en dynamisk
praksis innenfor rammen av rettskildestrukturer. Derfor
er det tilnærmet umulig å tolke bestemmelsen etter sin
ordlyd på dette punkt fordi selve fenomenet ‘arv’ i egen-
skapen kvasi-uforanderlig verdigrunnlag ganske enkelt
ikke finnes som et plausibelt empirisk saksforhold. Der-
for burde uttrykket «forblive» også ha blitt sløyfet som
resten av den gamle § 2. I stedet burde det ha stått at
grunnlovgiveren anerkjenner den kristne og humanis-
tiske arv. Dette hadde dessuten gitt bestemmelsen en kla-
rere normativ karakter.

(4) Denne forståelsen av § 2, første punktum fører etter
mitt skjønn til at denne delen av § 2 bare kan realiseres
innenfor rammen av annet punktum. Den kristne og
humanistiske arv kan – i all hovedsak – bare vedbli å
være et verdigrunnlag etter Grunnloven så fremt dette
ikke strider mot «demokratiet, rettsstaten og menneske-
rettighetene». Denne tolkingen har to grunner. Dels gjel-
der at det historisk-materielle innholdet av «kristen og
humanistisk arv» vanskelig kan være noe annet enn den
rettslig relevante idealistiske historiske fortolkning vi
gjør av denne arv som langt på vei må bli identisk med
de verdiene som følger av kriteriet ‘demokratiet, rettssta-
ten og menneskerettighetene’. Dels gjelder også at de
politiske verdiene som ligger i andre punktum har et noe
annet presisjonsnivå som gjør denne delen av bestem-
melsen mer juridisk operativ. Men dette betyr ikke at det
ikke kan tenkes å bli konflikt mellom bestemmelsens to
deler: En skarp sekularisert fortolkning av religionsfrihet
kan derfor godt sies å kunne stride mot første punktums
‘kristne arv’, for eksempel etter de linjer som Habermas
fremholdt. Denne observasjonen leder også til en kritikk
av at de to delene er så språklige atskilte – nesten som to
uavhengige setninger. Mer heldig er her Lisboa-trakta-
tens preambel som kobler etnos og demos slik at de to
typer av verdier bringes argumentativt sammen, annerle-
des altså enn § 2 som har hakket dette opp i to.

(5) Et særskilt tema ved § 2 første punktum er uttrykket
«vår» arv («verdigrunnlaget forblir vår kristne og huma-
nistiske arv»). I Stat-kirke-utvalgets flertallsforslag stod
det å lese «Den kristne og humanistiske Arv forbliver
Statens Værdigrundlag» (mine uthevelser). Ordet «vor»

kom inn i den politiske avtalen i 2008 og av forarbeidene
er det uklart hvorfor dette ordet ble valgt. I Stortinget
varierte oppfatningene av ordet så mye at det ikke er lett
å trekke noen sikre slutninger ut av debatten. Noen repre-
sentanter sa fortsatt ‘staten’ som en selvfølge, men en så
sentral representant som Helga Pedersen (Arbeiderpar-
tiet) sa uten reservasjoner «Norges verdigrunnlag», eller
Anders Anundsen (Fremskrittspartiet) brukte det mer
vage «vår videre samfunnsbygging».55

Ut av den nye formuleringen kom altså et nytt subjekt:
Stat-kirke-utvalget hadde et identifiserbart subjekt som
verdigrunnlaget var knyttet til, nemlig staten. Den ende-
lige teksten derimot har generalisert dette i en vanskelig
tolkbar retning – «vår» – hvem er vår? Menes det fortsatt
staten eller samfunnet? Menes det «Norge» eller en mer
abstrakt ‘nasjonen’ (som i den polske forfatningen av
1997, se over) eller menes ‘alle norske borgere’? Rent
bortsett fra at et slikt ordvalg kan ha uheldige politisk
dikotomiske effekter (vi/dere) oppstår også rettslige
uklarheter. Hvis det menes noe i retning av ‘norske bor-
gere’ kan bestemmelsen komme i et uavklart forhold til
religionsfriheten. Ja, man kan gå ett skritt til: Ordvalget
kan føre til at bestemmelsen blir vanskeligere å bruke
fordi den kommer på kant med den liberale forfatnin-
gens grunnleggende borgeroppfatning, nemlig den per-
sonlige autonomi. Dessuten ville en slik tolkning viske
ut forskjellen mellom stat og det sivile samfunn, en for-
skjell som andre punktum nettopp gir bidrag til å styrke.
I mangel på gode og konsistente forklaringer fra grunn-
lovsgiverne bør uttrykket derfor best leses som «Sta-
tens» slik det opprinnelige forslaget lød.

(6) Også skiftet fra ‘verdigrunnlag’ i ubestemt form
entall til § 2s bestemt form entall (verdigrunnlaget) er
etter mitt skjønn ikke heldig. Fordelen med Stat-kirke-
utvalgets formulering var at det språklig ikke var åpen-
bart at formuleringen var ment uttømmende. Det kunne
finnes annet som ga bidrag til statens verdigrunnlag enn
den kristne og humanistiske arv. Med det gjeldende ord-
valget er dette ikke lenger så enkelt fordi bestemt form
entall trekker i retning av å se ordlyden som uttømmende.
Nå kan det selvsagt hevdes at det meste vil få plass i en
av de to kategoriene som er plausibelt å tenke som «arv»
i en forfatning som Grunnloven, i hvert fall slik jeg har
tolket dette uttrykket ovenfor. Men grunnlovsbestem-
melser bør skrives for lang tid fremover og her har § 2-
formuleringen feilet. Siden det heller ikke på dette punk-
tet er gitt noen gode forklaringer, bør det kanskje likevel
leses som ubestemt form entall – selv om dette kanskje er
en vel dristig tolkning.

55 Se Stortingsforhandlingene 2012, hhv. s. 3466 og s. 3459.
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Selv om jeg historisk-ideologisk kan forstå bakgrun-
nen for Stortingets vedtak av § 2, første punktum er det
alt i alt grunn til å kritisere ordvalget. Kombinasjonen av
svært abstrakte kategorier og en uklar operasjonalitet til-
sier denne kritikken. Derfor burde ordlyden ha vært en
annen. Mitt forslag lyder: «Som statens verdigrunnlag
anerkjennes den kristne og humanistiske arv.» Etter mitt
skjønn hadde det vært en fordel om bestemmelsen i det
følgende ble tolket slik.

8 «Denne grunnlov skal sikre demokratiet, retts-
staten og menneskerettighetene» – § 2 andre 
punktum
§ 2 andre punktums politiske trekløver – demokratiet,
rettsstaten og menneskerettigheter – oppsummerer vår
tids politiske grunnverdier. Selv om ordene har vært
brukt i svært lang tid og tilhørt det politiske og konstitu-
sjonelle vokabular, er de alle relativt nye i grunnlovs-
språket selv. Menneskerettigheter i 1994 (§ 92); demo-
krati kom så sent som i 2004 (§ 100) og rettsstaten først
i 2012 med § 2. Man kan selvfølgelig diskutere om de
tre verdiene uttømmer det Grunnloven skal sikre. At en
så sentral verdi som velferdsstaten ikke fant veien inn i
Grunnlovens formålsparagraf, kan bare konstateres.56

Det er tre hovedspørsmål som reiser seg ved tolkningen
av bestemmelsen. Det ene angår hva som rettslig ligger i
disse tre abstrakte kategoriene. Det andre er relasjonen
mellom de tre verdiene; og endelig oppstår spørsmålet
om forholdet mellom andre og første punktum. For det
siste har jeg allerede antydet at første punktum langt på
vei bør tolkes innenfor rammen av andre punktum. Disse
tre temaene veves sammen i den følgende fremstillingen
(1–4).

(1) Først er det grunn til å stille det generelle spørsmålet
hvilken selvstendig rettslig funksjon § 2, andre punktum
vil få i relasjon til resten av Grunnloven? Allerede finnes
det nå viktige nye indikasjoner. Særlig interessant er rap-
porten fra Menneskerettighetsutvalget (Lønningutval-
get) som avleverte sin innstilling desember 2011, altså
noen måneder før stortingsdebatten om § 2.57 Utvalget
fremhever andre punktum som sentralt for dets arbeid og

utvalget brukte § 2 som en prinsipiell metabestemmelse
for å begrunne forslaget om nye menneskerettigheter i
Grunnloven. I rapporten henvises det til § 2 mange steder
og mest programmatisk i forordet selv: «Mandatet påleg-
ger videre utvalget å legge de grunnlovsforslag som føl-
ger av det tverrpolitiske forlik om stat/kirke fra 2008 til
grunn for sin utredning (…) Utvalget har i den sammen-
heng lagt særlig vekt på den foreslåtte formålsbestem-
melse i ny § 2.» Senere fremholder utvalget at § 2 «taler
for at Grunnlovens menneskerettighetsvern revideres og
suppleres, slik at disse verdiene synliggjøres og formåls-
bestemmelsen i ny § 2 kan oppfylles». Dette temaet vari-
eres flere steder i rapporten – som dette: «Fragmenterin-
gen av rettigheter i Grunnloven i dag gir imidlertid
begrensede muligheter til å oppfylle formålsbestemmel-
sen i forslaget til ny § 2» (s. 56). § 2 ga imidlertid ikke
bare grunn for grunnlovsgiveren til å skrive inn nye ret-
tigheter, men dessuten å formulere en norm for hvordan
Grunnloven heretter skal tolkes: «Den nye § 2 vil således
bli en viktig bestemmelse, bl.a. for tolkningen av de
øvrige bestemmelsene i Grunnloven (s. 51).»

Utvalget presiserer en rekke steder hvordan flere av
dets forslag om nye menneskerettigheter må forstås i
relasjon til § 2, og da alltid andre punktum. Dette går jeg
ikke nærmere inn på her. Men det er grunn til å nevne
Grl. § 109 som grunnlovsfester retten til utdannelse.58

Der bestemmes det også at all opplæringen «skal ivareta
den enkeltes evner og behov og fremme respekt for
demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene». Slik
knyttes det en direkte sammenheng mellom Grunnlo-
vens verdiparagraf, Grunnlovens nye utdannelsespara-
graf og skolens alle fremtidige læringsplaner. Denne
koblingen styrker et stykke på vei den oppfatning jeg
fremholdt overfor, nemlig at det skal mye til at § 2 første
punktum kan gi grunnlag for slutninger som strider mot
andre punktum.

(2) Med den nye § 2 kom uttrykket «rettsstaten» for før-
ste gang inn i Grunnloven. Rettsstat (tysk «Rechtsstaat»)
var ett av de viktigste uttrykkene som tyske forfat-
ningstenkere lanserte på begynnelsen av 1800-tallet.59

Opprinnelsen til ordet må sees i lys av at så mange tyske
stater ikke hadde forfatning før langt opp på 1800-tallet
eller at de som fantes stort sett var monarkiske. Å kreve

56 Se Ola Mestads kritikk av § 2 på dette punktet i: «Lyksalighed og pragmatisme» i: Nordisk Administrativt Tidsskrift (2014), særlig s. 34.
57 Dokument 16 (2011–2012). Som nevnt over hadde Inge Lønning som medlem av Stat-kirke-utvalget vært prinsipiell motstander av den verdipara-

grafen han nå aktivt brukte i Lønningutvalget.
58 Se Dokument 12 (2011–2012), s. 202. Se videre kommentar til § 109.
59 Dieter Grimm, Die Zukunft der Verfassung (1991), s. 159 flg. og Uwe Wesel, Geschichte des Rechts (2006), s. 434–438 og Michael Stolleis,

Öffentliches Recht in Deutschland (2014), særlig s. 61 flg. og s. 144 flg. For tidligere norsk debatt om begrepet, se de sentrale tekstene av Francis
Sejersted, Demokrati og rettsstat (2001), s. 112 flg. og Jens Arup Seip, Politisk ideologi. Tre lærestykker (1988), s. 127–152. Se også Dag Michal-
sen. «Rechtsstaatlichkeit and the Norwegian Constitution 1814–2014» i: Ola Mestad/Hans Petter Graver/Peter-Christian Müller-Graff (eds.),
European Law and National Constitutions (2016) s. 83–96.
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at en stat var en rettsstat, eller måtte oppfylle rettsstatlige
kriterier, innebar for liberale tyske jurister på 1800-tallet
å stille visse materielle krav til enhver styreform, selv om
styreformen ikke var forankret i en formell forfatning
eller hvis forfatningen var autoritær. Innholdet av uttryk-
ket rettsstat var stort sett respekt for de sentrale mennes-
kerettigheter, krav om maktfordeling, lovbundet forvalt-
ning og uavhengige domstoler.60 Rettsstat var slik sett en
rettsideologisk erstatningsidé for de formelle liberale
forfatningene som de fleste tyske stater ikke hadde.

I de tyske statene inngikk også rettsstat ofte som retts-
lig og politisk argument i de mange reformer av rettsve-
senet som foregikk århundret ut, uavhengig av forfat-
ningsformen. Dette gjaldt slik som at strafferetten måtte
bygge på legalitetsprinsippet, at prosessretten måtte ta
hensyn til partenes rettigheter, at det måtte føres dom-
stolskontroll med fyrstenes forvaltning og at dommere
måtte være uavsettelige. Ofte hadde uttrykket rettsstat
langt mer polemisk-politiske egenskaper enn rettslige –
en tendens som også gjenfinnes senere. Etter 1945 fikk
ordet rettsstat i Tyskland av forståelige grunner en for-
sterket rettslig og symbolsk betydning. Særlig har den
tyske forfatningsdomstolen brukt uttrykket intenst i sin
prøving av lovgivning, selv om uttrykket har en svak
forankring i 1949-forfatningen selv.61 Uttrykket har
dessuten fått innpass i mange lands forfatninger, ja, det
er blitt et internasjonalt forfatningsmessig metabegrep
på linje med ord som demokrati. Uttrykket har flere his-
toriske linjer, som til den franske tradisjons «etat de
droit» og den engelske «rule of law».62

En sentral observasjon er så langt dette: Uttrykket
‘rettsstat’ er historisk og aktuelt svært variert og har
begrenset fast betydning. Dette må gjelde desto mer for
Norge som ikke har hatt særlig forfatningsrettslige tradi-
sjoner for uttrykket, men som har vært mer historiefag-
lige eller politisk-ideologiske. Blant norske jurister fan-
tes det allerede spredt bruk av ordet i mellomkrigsti-
den.63 Men ordet fikk deretter et kraftig oppsving i noen
få år etter 1945. Men videre i etterkrigstiden slo ordet
ikke særlig gjennom som et etablert juridisk uttrykk.64 I
norsk juridisk debatt på den tiden hadde heller uttrykket
‘rettssikkerhet’ fått stor rettslig betydning, særlig i til-

knytning til diskusjonene om reformene av forvaltnings-
lovgivningen på 1950- og 1960-tallet.65 Men fra 1970-
tallet har det igjen vært en markert økt bruk av ordet,
som har fortsatt frem til i dag.66

Uansett historisk og internasjonal bakgrunn vil uttryk-
ket «rettsstaten» i § 2 måtte bli tolket i lys av sitt rele-
vante rettskildemateriale. Men forarbeidene er nesten
tause om hva det siktes til med uttrykket. Tatt i betrakt-
ning at grunnlovgiveren her innførte et nytt sentralt ver-
diord i forfatningen, kunne man vel ha håpet på at
uttrykket hadde blitt drøftet noe nærmere. Men av den
historiske bakgrunnen kan man kanskje slutte dette:
Siden rettsstat og menneskerettigheter historisk sett ofte
har vært sammenkoblet, og siden begge uttrykkene nå er
nevnt i bestemmelsen, bør det legges en noe snevrere
forståelse av uttrykket rettsstat enn det dagens varierte
språkpraksis i og for seg tilsier. Følgelig er det kanskje
tilstrekkelig her å nevne som særlig betydningsfulle
trekk ved ordet slik som prinsippet om at offentlig makt
skal utøves i overensstemmelse med lov og rett og at de
grunnleggende liberale domstolsprinsippene (som uav-
hengige domstoler, likhet for loven, rettssakenes åpenhet
osv.) skal råde. Men tatt i betraktning av at en rekke av
de nye grunnlovsbestemmelsene av 2014 nettopp regu-
lerer domstolens virkemåte (se §§ 94–98) kan det jo
argumenteres for at uttrykket ‘rettsstaten’ ikke har en
særlig selvstendig rettslig betydning.67

Kan man til og med hevde at ‘rettsstaten’ i § 2 et
stykke på vei er overflødig fordi de fleste av de rettsstat-
lige mekanismer som ordet rimeligvis kan sikte til er
nedfelt som spesifiserte menneskerettigheter, enten i
Grunnloven eller i EMK? Kanskje. Et ytterligere argu-
ment i den retning er at det vanskelig vil finnes rettsstat-
lige mekanismer som ikke har status som menneskeret-
tigheter, slik som en del prosessuelle rettigheter, som
ville få ytterligere vern gjennom henvisningen til krite-
riet ‘rettsstaten’ i § 2. Faren med et ord som rettsstaten er
at det nettopp kan fylles med nokså mye uforutsigelig
innhold, særlig med tanke på den ekspansive bruken
uttrykket har fått i internasjonal rett. Likevel har ordet en
viktig europeisk historie og det bidrar med en fin grunn-
lovsklang i den nye verdiparagrafen. Hvorvidt aktører i

60 Se interessant Bayerns forfatning av 1818 som i sitt preambel henviser til de viktigste rettsstatsprinsippene, men uten at uttrykket selv er nevnt:
«Gleichheit der Gesetze und vor dem Gesetze» og «Unpartheylichkeit und Unaufhaltbarkeit der Rechtspflege», se http://www.verfassungen.de/.

61 Stolleis, Öffentliches Recht in Deutschland (2014), s. 153.
62 Se Venezia-kommisjonens rapport av 2011 der en rekke lands bruk av uttrykket i deres forfatninger er omtalt, se http://www.venice.coe.int/

webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2011)003rev-e. For England se særlig interessant Tom Bingham, The Rule of Law (2011),
part II om ulike egenskaper fra et common law perspektiv.

63 Castberg, «Rettsstat – Forvaltningsstat» i: Nordisk Administrativt Tidsskrift (1933) og Ragnar Knoph, Oversikt over Norges ret (1934) s. 7.
64 Se f.eks. Knut Blom, Rettsstat og regulering (1952).
65 En viktig historisk tekst er Torstein Eckhoff, «Effektivitet og rettssikkerhet i den offentlige forvaltning» (1958), s. 239–249.
66 Se Nasjonalbiblioteket N-gramsøk for kvantitativ utbredelse av ordet rettsstat. Jeg takker Daniel Morken Farstad for bidrag.
67 Se videre Dokument 16 (2011–2012) s. 118 flg.

http://www.verfassungen.de/
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2011)003rev-e
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2011)003rev-e
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rettssystemet vil bruke uttrykket rettsstaten i § 2 mer
systematisk som følge av dets nye grunnlovsstatus, gjen-
står å se. I så fall vil dette bli i sammenheng med de mer
spesifiserte bestemmelsene i Grunnlovens typiske retts-
statsbestemmelser, særlig de nye §§ 94–98.

(3) Den nye § 2, andre punktum setter «demokratiet,
rettsstaten og menneskerettighetene» på lik linje uten prio-
ritet. Det er vel lite trolig at dette i og for seg skal tilleg-
ges vekt. Likevel kan man overraskes over dette i en så
utpreget folkesuverenitetsforfatning som den norske.68

Burde ikke demokratiet ha fått en mer prioritert plass? Vi
kan i hvert fall minne om den svenske 1974-forfatnin-
gens første bestemmelse: «1 §: All offentlig makt i Sve-
rige utgår från folket.» Kanskje kan vi hevde at den nye
§ 2s oppregning er et tidstypisk uttrykk for det som kan
kalles rettighetsgjøringen av demokratiet, at folkestyret i
betydningen et suverent folk bare kan utøves av suverene
individer; det forutsettes at borgerne har de individuelle
rettigheter som gjør dem til aktive borgere.69 Historisk er
imidlertid dette en formuleringsmåte som bare kunne
skje etter 1990, etter den normative vendingen som nett-
opp bandt utøvelsen av demokratiet til en mer omfat-
tende håndhevelse av individuelle rettigheter.70 De spen-
ningene som fantes mellom rettsstat og demokrati – som
så mange identifiserte og drøftet i hele etterkrigstiden –
synes nå å ha blitt fusjonert på en ny måte. Slik kan i
hvert fall formuleringen i § 2, andre punktum historisk
forstås. Generelt er det derfor trolig at denne fusjonen av
de ulike verdiene som ligger under «demokratiet, retts-
staten og menneskerettighetene» vil føre til et styrket
individvern, slik også rapporten fra Lønningutvalget
viste – og som sitatet straks ovenfor uttrykte – selv om
ordet demokratiet sikkert med omhu er nevnt først.

(4) Ordet «demokratiet» er selvsagt ikke selvforklarende.
Det finnes et utall demokratiteorier og det er ikke mulig
på grunnlag av bestemmelsenes forhistorie å knytte noen
av disse til § 2. I norsk forfatningshistorie fikk et reelt
folkestyre gjennomslag i tiårene rundt 1900 da parlamen-
tarismen slo gjennom og den allmenne stemmeretten
suksessivt ble innført 1898–1919.

Forfatninger er både demokratibegrunnende og demo-
kratibegrensende. Hos Lønningutvalget understrekes det
at uttrykket «rettsstaten» ville ha folkestyrebegrensende

funksjoner. Utvalget fremhever at «rettsstaten blir såle-
des et korrektiv til flertallsviljen. Det er dette samspillet
som bl.a. er kommet til uttrykk i forslag til ny § 2 i
Grunnloven».71 Man kan nok spørre om dette er en helt
rimelig tolkning av § 2 – og ikke minst – om den repre-
senterer en helhetlig tolkning av Grunnlovens karakter.
Men i norsk forfatningshistorie har oppfatninger av
demokrati også vært forstått i lys av rettsstatlige meka-
nismer. Her har debatten om domstolenes prøvingsrett
hatt stor betydning.72

Slike observasjoner viser det mangetydige i § 2s for-
mulering. Et beslektet tema er hvordan vi skal forstå
demokratiet og rettsstaten i § 2 i lys av den pågående
rettslige internasjonalisering. Hvis vi holder oss til
Grunnloven, dreier dette seg om forholdet mellom § 2
og særlig §§ 1 og 115. Spørsmålet lyder da om ‘demo-
kratiet’ i § 2 utelukkende sikter til nasjonalstatens demo-
krati. I så fall ville Norges tilslutning til internasjonale
ordninger som har andre demokratiske representasjons-
ordninger enn de nasjonale (som EU) få vansker i for-
hold til § 2. Dette anser jeg som usannsynlig, dels med
tanke på det stortingsflertallet som stod bak vedtaket i
2012, dels fordi dette overhodet ikke er antydet i forar-
beidene. Og uansett er det ingen grunn til å definere
‘demokratiet’ i § 2 som bare et nasjonalt demokrati når
de andre betegnelsene i bestemmelsen i så utpreget grad
har internasjonale konnotasjoner.

(5) Heller ikke uttrykket «menneskerettighetene» er
selvforklarende og er ikke nærmere angitt i forarbeidene.
Sammenhengen mellom § 2 og den § 94 (tidligere
§ 110 c) tilsier at § 2 skal sikre menneskerettigheter den
selv ikke uttrykkelig hjemler i egne bestemmelser.73 I
dag er det vanskelig å si hvor grensene vil bli trukket for
hva som faller innenfor og utenfor dette uttrykket i § 2. I
behandlingen av den nye § 94 ble det drøftet om § 2 ville
være en tilstrekkelig generell bestemmelse. Svaret var at
den ikke inneholdt en god nok operativ forpliktelse, noe
som må være riktig.74

(6) Endelig nevner jeg et spørsmål som angår hele § 2:
Har den nye verdiparagrafen betydning for tolkningen av
§ 121s formulering av ‘ånd og prinsipper’?75 Kravet om
at grunnlovsendringer ikke skal stride mot Grunnlovens
ånd og prinsipper har mindre betydning i dag enn tidli-

68 Grunnleggende om dette Eirik Holmøyvik, Maktfordeling og 1814 (2012).
69 Dette er videre drøftet hos Johan P. Olsen, Folkestyrets varige spenninger (2013).
70 Se bl.a. Rune Slagstad, Rettens ironi (2011), s. 11 flg.
71 Dokument 16 (2011–2012), s. 42
72 Se kommentar til § 89. Se også videre Slagstad, Rettens ironi (2011), s. 355 flg.
73 Se kommentar til § 94.
74 Dokument 16 (2011–2012), s. 113 flg.
75 Se nærmere kommentaren til § 121 (tidligere § 112).



A.  Om statsformen90
gere, og i alle fall er det andre verdier nå som er mer
naturlig å se på som mulige materielle skranker enn i
tiden etter 1814.76 At det ikke ble regnet å stride mot
§ 121 å endre § 2, er verdt å notere. Likevel kan det ha
skjedd en liten forskyving i hvordan § 121 skal forståes i
lys av den nye verdiparagrafen. Stortingets sterke under-
strekning av den nye § 2s betydning må tas til etterret-
ning. Verdiene som står i andre punktum (demokratiet,
rettsstaten og menneskerettigheter) har derfor fått en ny
forankring som ‘ånd og prinsipper’. Følgelig vil et
grunnlovsforslag som åpenbart vil underminere disse
verdiene kunne betraktes som stridende mot § 121. Mest
sannsynlig vil dette i så fall være hvis alle tre verdiene
blir skadelidende med en grunnlovsendring (for eksem-
pel ved en formell innføring av en autoritær styringsmo-
dell). Ellers vil dette neppe være særlig praktisk siden
‘demokratiet’ her nettopp kan være en verdibegrunnelse
for å innskrenke betydningen av de to andre verdiene,
eller omvendt. Og da er det mindre å hente i bestemmel-
sen. Men fortsatt vil nok § 121 på dette punkt bli lest i lys
av § 2.

9 Avslutning
Med sitt grunnlovsvedtak i 2012 innførte Stortinget en
ny type grunnlovsbestemmelse. I forarbeidene går den
under navnet verdiparagraf eller formålsparagraf.
Bestemmelsen er preget av mange spenninger. § 2 kom
ut av Stat-kirke-utvalgets arbeid med å nyordne statskir-
kesystemet. Særlig første punktums referanse til den
kristne arv var del av en politisk betaling for å få til en
tverrpolitisk enighet i Stortinget. Like fullt har bestem-
melsen et helt generelt siktemål. Den tverrpolitiske enig-
heten mellom de politiske partiene ble oppnådd i luk-
kede rom og dette har ført til en påtakelig mangel på for-
klarende synspunkter om bestemmelsen. Dette gjør tol-
kingen av § 2 ikke lettere.

§ 2, første punktum er utvilsomt den vanskeligste
delen av bestemmelsen. Henvisningen til «den kristne
og humanistiske arv» kan umiddelbart synes å stride mot
forfatningers grunnleggende sekulære karakter. Men
slike henvisninger til religion og kristendom har vært del
av en internasjonal forfatningspraksis i svært lang tid.
Innen EU synes slike holdninger enda å ha blitt noe styr-
ket som del av den generelle normative vendingen etter
1990. Slik sett stikker § 2 seg ikke vesentlig ut interna-
sjonalt. Derimot er ordlyden uheldig formet, noe som
kan føre til at den kan få mindre betydning enn det som

syntes å være et nesten enstemmig Stortings oppfatning i
2012. Fordi andre punktums henvisning til demokratiet,
rettsstaten og menneskerettigheter er så sentrale for en
moderne liberal forfatning, er det mest sannsynlig at
denne delen av bestemmelsen vil konsumere første del:
Det er vanskelig å tenke seg at den kristne og humanis-
tiske arv som utgjør statens verdigrunnlag skal kunne
føre til normative oppfatninger som strider mot det som
følger av demokratiet, rettsstaten og menneskerettighe-
ter. Men forholdet mellom de to delene vil nok forbli noe
uavklart en stund til. Uansett vil § 2 få betydning både
for fremtidige grunnlovsgivere, grunnlovstolkere og lov-
givere: Hvorvidt bestemmelsens sentrale plassering og
fleksible bruksmuligheter vil bli utnyttet av domstoler
og andre, slik som allerede Menneskerettighetsutvalgets
rapport viste, gjenstår å se. Så langt har domstolene vært
tilbakeholdne med å bruke bestemmelsen.77

76 Smith, Konstitusjonelt demokrati (2017) bl.a. s. 94–96.
77 Søk på rettspraksis knyttet til Grl. § 2 fra 2012 til 2020 (per 01.10.2020) ga få funn, og Høyesterett har ennå ikke tatt prinsipielt standpunkt til

bestemmelsen. I enkelte lagmannsrettsdommer er bestemmelsen nevnt, men uten rettslig betydning.
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Den evangelisk-lutterske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der
bekjende sig til den, ere forpligtede til at opdrage sine Børn i samme.

Av Torbjørn Backer Hjorthaug

1 Innledning: Religion og forfatning
Fra 1814 til 2012 var Grunnloven § 2 det juridiske
ankerfestet for statskirkeordningen. Bestemmelsen om
statens offentlige religion var i 1814 først og fremst et
uttrykk for at staten var konfesjonell – at staten hadde en
religion, men også en kirke og et kirkeliv. Religion,
kirke, stat og samfunn var både rettslig, kulturelt og sosi-
alt vevd sammen. Derfor ble den evangelisk-lutherske
religionen i Grunnloven gjort til statens religion og et
fortsatt statsformål. Bestemmelsen ble plassert allerede i
Grunnlovens kapittel A under overskriften «Om stats-
formen og Religionen», som et grunnleggende konstitu-
sjonelt prinsipp i forfatningen. Opprinnelig brukte
Grunnloven bare uttrykkene «Statens offentlige Reli-
gion», «den evangelisk-lutherske Religion» eller bare
«Religionen», og den omtalte i og for seg ikke noen
«kirke». Det eneste stedet der ordet «kirke» ble brukt – i
§ 10 (§ 12 på Eidsvoll), betegnet det et konkret kirke-
bygg, se nærmere nedenfor. Ordet «statskirke» ble først
tatt i bruk i forbindelse med forarbeidene til
dissenterloven i 1840-årene,1 og uttrykket «Statskirken»
kom inn i Grunnlovens tekst i 1919 gjennom en endring
i § 27. Den offisielle betegnelsen «Den norske kirke» ble
innarbeidet gradvis fra så tidlig som 1850.2 Nå bruker

Grunnloven § 16 betegnelsen «Den norske kirke» og
karakteriserer denne som «Norges folkekirke».3

Grunnlovens tidligere religionsparagrafer – det som
etter hvert ble omtalt som statskirkeordningen – utgjorde
et sammenhengende system, med § 2 som et fundament.
Kirkevesenet ble i 1814 særskilt lagt til Kongen i den
sentrale innholdsmessige bestemmelsen i § 16 og i
bestemmelsene om også geistlige embetsmenn i §§ 21
og 22, i og for seg på samme måte som enkelte andre
forvaltningsområder. Men dette hadde også en særskilt
begrunnelse i både § 2 og i Kongens opprinnelig person-
lige bekjennelsesplikt i § 4 (§ 15 i Eidsvollgrunnloven)
og alle embetsmennenes (herunder dommeres) bekjen-
nelsesplikt i § 92 (§ 93 på Eidsvoll). De særlige bestem-
melsene i §§ 12 andre ledd og 27 andre ledd om bekjen-
nelsesplikt for mer enn halve statsrådet og såkalt kirkelig
statsråd kom inn i Grunnloven i 1919. Verken stortings-
representantene eller medlemmer av Riksretten har vært
underlagt regler om bekjennelsesplikt. Bekjennelse til
statsreligionen har heller aldri vært vilkår for borgerlig
valgbarhet eller stemmerett. Det kan skyldes at en ikke
tenkte på spørsmålet i 1814, eller at det ikke ble vurdert
som aktuelt når et så forsvinnende lite antall sto utenfor
statsreligionen.4 Ett av grunnlovsutkastene inneholdt

1 Stang brukte allerede i 1833 formuleringen «fra Statskirken dissenterende Religionsbekjendere», jf. Friederich Stang, Systematisk Fremstilling av
Kongeriget Norges constitutionelle eller grundlovbestemte Ret, (1833), s. 560.

2 I tittelen «Den norske Kirkes symbolske Bøger». I lovtekst ble navnet først brukt i 1926 (lov 19. mars 1926 om utnevnelse av biskoper i Den nor-
ske kirke).

3 Jf. også lov 7. juni 1996 nr. 31 om Den norske kirke (kirkeloven).
4 Se Trygve Leivestad, «Religionsfrihet i Norge» (1963), s. 518, med henvisning til at dette framgikk av en proposisjon om kvekerne fra 1818 (Stor-

tingsforhandlinger 1818, Anden Deel, s. 302 flg.) og Arne Fliflet, «Den norske kirkes private autonomi» (2001), s. 335.
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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likevel en bestemmelse om at «fremmede Christne Reli-
gions Bekjendere» ikke skulle være valgbare til nasjo-
nalforsamlingen.5 Før endringene i Grunnloven i 2012
var det bestemmelser i sju grunnlovsparagrafer som
utgjorde statskirkeordningens konstitusjonelle for-
ankring.

Noen har også sett enkelte andre bestemmelser i
Grunnloven i sammenheng med statskirkeordningen og
trukket dem inn i statskirkedebatten. Det gjelder § 5
(ordet «hellig»),6 §§ 9 og 44 (Kongens og prinsers/prin-
sessers edsavleggelse7) og særlig § 116 (tidligere § 106)
om blant annet «det gods som er benefisert geistligheten»
(Opplysningsvesenets fond). Ingen av disse bestemmel-
sene hadde imidlertid rettslig sett noen direkte sammen-
heng med statskirkeordningen slik den etter hvert hadde
utviklet seg. Men de kan absolutt sees som uttrykk for
den nære koblingen det historisk var mellom religion,
forfatning og konge. Opprinnelig inneholdt dessuten § 10
(§ 12) en bestemmelse om at Kongen skulle krones og
salves «i Trondhjems Domkirke»,8 som representerte en
symbolsk viktig kobling mellom kongen og kirken, og
§ 100 om ytringsfrihet forbød ytringer som viste «Ringe-
agt mod Religionen». §§ 3 og 81, slik de ble vedtatt på
Eidsvoll, uttrykte direkte tanken fra eneveldet om kongen
som konge «af Guds Naade», men denne formuleringen
ble tatt ut begge steder i november 1814.

Grunnlovens ordning av forbindelsen mellom stat og
religion/kirke i 1814 hadde tydelige linjer tilbake i tid.
Kontinuiteten ble understreket ved at § 2 uttrykkelig sa
at den evangelisk-lutherske religion «forbliver» statens
offentlige religion.9 Det har vært den vanlige oppfatnin-
gen at § 2 og ordningen av kirkestyret nærmest ble vide-
reført fra eneveldet. Religions- eller kirkeområdet var i
utgangspunktet derfor et konserverende element i forfat-
ningen. De liberale og demokratiske opplysningsideene
som inspirerte Grunnloven ellers, slo tilsynelatende ikke
inn på dette området.

Utover 1800-tallet, og særlig på 1900-tallet, ble Grunn-
lovens statskirkeordning og religionsområdet videre regu-
lert og utformet gjennom ulike typer regelverk vedtatt av
Storting, Konge og – fra 1984 – også Kirkemøtet i Den
norske kirke. Ordningen av «Statens offentlige Religion»
ble modernisert i den forstand at den gjennom tolkninger,
lovgivning med videre ble tilpasset endringer i statsopp-

fatning, kirkeforståelse, samfunnsforhold og ideologiske
strømninger. § 2 var utgangspunkt og ramme for denne
utviklingen, men ga i stadig mindre grad et dekkende
bilde av statskirkeordningen slik den virket i praksis.

I forlengelsen av bestemmelsen om statens offentlige
religion i § 2 het det helt fram til 2012 at «[d]e Indvaa-
nere, der bekjende sig til den, ere forpligtede til at opp-
drage deres Børn i samme». Opprinnelig var denne opp-
dragerplikten reell og straffesanksjonert i lovgivningen,
men den mistet etter hvert sitt rettslige innhold og la ver-
ken plikter på staten eller foreldre.

Det kom ikke med noen eksplisitt bestemmelse om
religionsfrihet i Grunnloven i 1814. Behandlingen av
religionsfrihetsspørsmålet på Eidsvoll var diffus og
etterlot et stort tolkningsrom. Uklarheten hadde tilknyt-
ning til både rekkevidden av bestemmelsen om statens
offentlige religion og de positivt ekskluderende bestem-
melsene om jøder, jesuitter og munkeordener.10 Det tid-
ligere første leddet i § 2 om religionsfrihet, som fra 2012
er flyttet til § 16, ble først tatt inn i 1964 i forbindelse
med grunnlovsjubileet. Grunnlovfestingen var da ment å
kodifisere allerede gjeldende rett. Fra 1964 til 2012 sto
altså bestemmelsen om religionsfrihet og bestemmelsen
om statens offentlige religion som to ledd i samme
grunnlovsparagraf. I en viss forstand er religionsfrihets-
bestemmelsen fortsatt plassert i eller sammen med en
nedarvet statskirkeparagraf.11

2 Reformasjonen og eneveldet
Helt siden kristningstida rundt år 1000 har det vært nære
bånd mellom stat/kongemakt og religion/kirke i Norge,
men det prinsipielle synet på og den praktiske ordningen
av forholdet har variert. Den norske (stats)kirkeordnin-
gen har røtter helt tilbake til kristendomspåbudet på
Mostratinget i 995 og til Olav Haraldssons kristenrett.
Kirken i Norge var fram til reformasjonen en del av den
romersk-katolske kirken. Også i Norge ble kirken i mid-
delalderen oppfattet som en overnasjonal institusjon ved
siden av verdslige makter, og mellom dem hersket både
strid og samarbeid. Særlig mot slutten av middelalderen
var forbindelsen mellom kongemakt og kirke sterk, og
kirken hadde statskirkelignende trekk.12

5 Bugges utkast § 9, Riksforsamlingens forhandlinger III (1916) s. 69.
6 Ordet «hellig» ble tatt ut av Grunnloven § 5 ved grunnlovsvedtak 8. mai 2018 kunngjort ved res. 1. juni 2018 nr. 788, jf. Dokument 12:35 (2015–

2016) og Innst. 246 S (2017–2018). Se kommentaren til § 5.
7 Se Dokument 12:5 (2015–2016) «endelig avskaffelse av statskirkeordningen», der det foreslås endringer i Grunnloven §§ 2, 4, 9, 16 og 44.
8 Denne «investitur-ordningen» ble avviklet ved grunnlovsendring i 1908, se nedenfor om § 10.
9 Og jøder skulle «fremdeles» være utelukket fra riket, se kommentar til tidligere § 2 tredje punktum om jødeforbudet.
10 Se kommentar til tidligere § 2 tredje og fjerde punktum.
11 Se nærmere nedenfor under § 16.
12 Andreas Aarflot, Norsk kirke i tusen år, (1978), s. 44 flg.
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Reformasjonen ledet til konfesjonelle stater. Evange-
lisk-luthersk lære og kirkeordning ble innført i Danmark-
Norge på grunnlag av begivenhetene i Tyskland. Etter år
med religionsstrid i det tysk-romerske keiserriket ble
Confessio Augustana lagt fram på riksdagen i Augsburg i
1530 av de lutherske fyrstene som et forsvarsskrift mot
den katolske keiseren. Dette skriftet er grunnlagsdoku-
mentet for «den evangelisk-lutherske Religion» som
Grunnloven førte videre i 1814, og for Den norske kirke i
dag. Etter reformasjonen ble Kongen kirkelivets øverste
leder som «kirkens fremste medlem» (praecipuum memb-
rum ecclesiae), og fyrstens styringsrolle i kirken ble tyde-
ligere begrunnet i øvrighetsfunksjonen.13 Prinsippet om
at fyrstens religionstype eller konfesjon (religio) skulle
gjelde i hans fyrstedømme (cuius regio, eius religio) slo
gjennom ved den såkalte religionsfreden i Augsburg i
1555. Kongen fastsatte religionen og hvilken kirkerett
som skulle gjelde i riket. Dette prinsippet kan også sees
som et skritt mot en form for lovbeskyttet religionsfri-
het.14 Religionsfrihet for den enkelte i mer moderne for-
stand kom imidlertid langt senere.

Reformasjonen i Danmark-Norge ble innført ved lov.
De katolske biskopene ble avsatt og alt bispegodset
annektert av kongen i 1536. Det lokale kirkegodset ble
likevel ikke lagt under kronen på samme måte.15 Den
dansk-norske kirkeordinansen fra 1537 (latin) og 1539
(dansk) var en utførlig kirkelov. Den opphevet den nor-
ske versjonen av den katolske kirkeretten og medførte
store politiske og kirkelige endringer.16 Den norske kir-
keordinansen forelå i 1607. Reformasjonens statskirke-
system hadde som formål å bevare den rette evangelisk-
lutherske læren. Fremmedartiklene fra 1569 formulerte
læren som innvandrere («fremmede») måtte slutte seg til
for å få lovlig opphold i riket.17

Med eneveldet fra 1660 kom statskirkesystemet i mer
klassisk utforming. Kongeloven fra 1665 var det stats-
rettslige utgangspunktet for det dansk-norske riket og
hadde flere bestemmelser om kongens kompetanse i kir-
kesaker. Noen av disse dannet senere konkret mønster
for grunnlovsparagrafer i 1814. All kirkelig makt havnet
hos Kongen som person, men kongen var likevel grunn-
leggende forpliktet på konfesjonen. Han «lovgav, og sty-

rede selv, samt dømte i sidste Instans ogsaa i religiøse
Sager».18 Kongen var konge av Guds nåde og hadde
ikke bare makt over religionens ytre forhold, men også i
åndelige spørsmål. Kirkeretten var del av statsretten og
den offentlige retten, og statsretten fikk derved også et
religiøst innslag.19 Forholdet mellom denne statlige ret-
ten og den lokalt forankrede kirkeretten var en vedva-
rende spenning, som i og for seg fortsatt er aktuell: Den
norske kirke kan ikke uttømmende beskrives som en
reformert statskirke, den er også en lokal kirke med stor
rettslig selvstendighet for soknene.20

Den kirkelige lovgivningen fra siste halvdel av 1600-
tallet var preget av Kongens myndighet over de geistlige
embetsmennene og ordningen av gudstjeneste. Kong
Christian Den Femtis Norske Lov (NL) kom i 1687 og
avløste Magnus Lagabøters 400 år gamle landslov. NL
hadde en omfattende bolk om religion og kirke, og prin-
sippene fra Fremmedartiklene ble ført videre.21 Mange
av reglene i NL var gjeldende rett helt opp til våre dager.

I eneveldet var felles religion viktig for staten. Luth-
ersk konfesjon var lim i eneveldets konglomeratstat.
Kristenplikt var borgerplikt. Dåp, konfirmasjon (innført
i 1736), altergang og kirkelig begravelse var rettsplikter.
Bare kirken kunne stifte ekteskap. Religiøs utfoldelse
skulle skje innenfor statens og embetsverkets kontroll.22

Både pedagogiske og strafferettslige virkemidler ble
brukt for å sikre konfesjonell enhet. Kirketuktsanksjoner
virket hånd i hånd med statens rettspleie. Allmueskolens
formål var å oppdra barna i rikets religion med sikte på
konfirmasjon. Konventikkelplakaten fra 1741 innebar
forbud for lekmenn mot å forkynne Guds ord uten tilla-
telse fra soknepresten og var et redskap for å ordne og
kontrollere alt religiøst liv.23

Kongen skulle sørge for at undersåttene holdt seg til
konfesjonen i og for riket. Bekjennelse til en annen reli-
gion ville være en trussel mot riket, og NL 6-1 anviste
straff for alle som sluttet seg til eller praktiserte andre
religioner. Dette strenge religionsmonopolet hadde like-
vel visse, begrensede åpninger for andre konfesjoner.24

Noen få grupper av innflyttere og individer hadde fått til-
latelse til å bo i landet uten å bytte religion. Blant annet
kunne jøder komme inn i landet med kongens tillatelse

13 Per-Otto Gullaksen, Stat og kirke i Norge, (2000), s. 26. Se Øystein Rian, Sensuren i Danmark-Norge, (2014), s. 88 flg.
14 Oskar Skarsaune, «Den historiske bakgrunn for Grunnlovens pararagraf fire» (2012), s. 204.
15 Se kommentaren til § 116 (tidligere § 106).
16 Rian, op.cit., s. 331 flg.
17 Artikler signert 20. september 1569, se Oddvar Jensen, «Fremmedartiklene 1569» (2009), s. 308–319.
18 H. Madzen og J. Timm, Haandbog i den danske kirkeret (1891), s. 56, sitert etter Henrik Zahle, Dansk forfatningsret 3, (2007), s. 163.
19 Bernt T. Oftestad, Den norske statsreligionen, (1998), s. 55–56.
20 Se nærmere under § 16.
21 Bernt T. Oftestad, «Religionen i Grunnloven – i kontekst og utvikling» (2014), s. 22.
22 Rian, op.cit., s. 381 flg.
23 Konventikkelanordning 13. januar 1741.
24 Oftestad, op.cit., s. 70–74.
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(leidebrev), jf. NL 3-22-1. Såkalte sefardiske jøder («por-
tugiserjøder») hadde, på et litt uklart rettslig grunnlag, til-
gang til tvillingriket.25 Diplomater kunne på strenge vil-
kår utøve sin egen, fremmede religion i sitt eget hjem.26

Et reskript fra 1745 vedrørende blant andre kvekere og
baptister nyanserte kravet om religiøs enhet noe.27

Åpningen i religionsmonopolet skjedde på strenge vilkår,
blant annet kunne annerledes troende ikke ha offentlige
gudstjenester eller samlinger. Nisjene var oftest begrun-
net i statens økonomiske interesser. Den svært begren-
sede religionsfriheten var dermed kontrollert av staten for
å beskytte statsreligionen. Vanlige norske borgere skulle
være lutheranere, og den naturlige konsekvensen av den
konfesjonelle enheten i Danmark-Norge var at en søkte å
verne landet mot påvirkning fra andre kristne retninger,
og da særlig Den katolske kirke. Fremst blant katolske
misjonærer var jesuittordenen, som man både før og etter
1814 fant grunn til å rette spesielle tiltak mot.28

3 Grunnlovens § 2 – statens offentlige religion og 
religionsfrihet på Eidsvoll 1814
De aller fleste grunnlovsutkastene fra våren 1814
omhandlet ordningen av religionen eller religionsvese-
net.29 Dette ble altså oppfattet som et viktig område for
den nye forfatningen, men et fellestrekk var at tvillingri-
kenes statsreligion og kirkestyre i hovedsak var tenkt
videreført.30 Ordningen av religionen ble karakterisert på
litt ulike måter i forslagene, men realiteten var nok langt

på vei den samme.31 Formålet var antakelig å sikre konti-
nuitet og å fastslå statens religiøse grunnlag. Bare ett
utkast – Niels Treschows32 – brukte formuleringen
«offentlig» religion33 («Kongens og Landets offentlige
Religion»), som var uttrykksmåten som kom inn i den
endelige ordlyden i § 2. Flere av de andre, sentrale utkas-
tene talte i stedet om en «herskende» religion34 eller om
«Landets (almindelige) Religion».35 I sammenheng med
forslag om en form for statsreligion, la de fleste av disse
utkastene også plikt til å bekjenne seg til religionen på
kongen, ett utkast påla regjeringen bekjennelseplikt og
ett utkast la til grunn at alle embetsmenn skulle ha en slik
plikt.36 Mange av utkastene la kirkelig forvaltningsmyn-
dighet eksplisitt til kongen.37 Det viktige Adler-Falsen-
utkastet inneholdt et særlig forslag om et eget geistlig,
kollegialt organ for å sikre en kompetent behandling av
kirkesakene. Dette organet skulle anordnes av kongen og
avlegge «hver Rigsforsamling Regnskab».38

Religionsfrihet var direkte og indirekte tematisert i
mange utkast.39 Tre utkast inneholdt uttrykkelige forbud
mot jøder.40 Flere av forslagsforfatterne ville kombinere
en «herskende» religion, «landets» religion eller lignende
med åpning for privat religionsutøvelse for andre
kristne.41 Det var dessuten eksempler som antakelig også
ville åpne for andre religionsbekjennere enn kristne.42 Til-
synelatende gjaldt dette Adler-Falsen. I utkastet § 6 fantes
en bestemmelse som mange har ment gikk langt:43

«Ethvert i Selskabet levende Menneske har Ret til at til-
bede det høieste Væsen paa den med hans Overbeviis-

25 Se nærmere nedenfor under del III.
26 NL 6-1-5.
27 Rescript 5. mars 1745.
28 Se nærmere nedenfor under del IV.
29 Femten av utkastene, se Ulrik Sverdrup-Thygeson jr., Grunnlovens forbud mot jesuitter og munkeordener, (2010), s. 13, med henvisning til Ragn-

hild Marthins, Synet på religionsfrihet i Norge i første halvdel av det 19. århundre slik det kommer fram i debatten om § 2 i grunnloven (1963), s. 4.
30 Marthins, op.cit. opererer med elleve slike utkast. Hun regner imidlertid ikke med Adler-Falsen, som i § 117 sier at den evangelisk-lutherske reli-

gionen skal være den «herskende» i riket, se nærmere nedenfor.
31 Per Kristian Aschim, «Enige i tro til Dovre faller?» (2014), s. 53.
32 Treschow ble i 1814 Norges første kirkestatsråd.
33 Riksforsamlingens forhandlinger III (1916) s. 239, punkt XXXII.
34 Adler-Falsen § 117, Wergeland 2. kap. § 5, Weidemann § 12, Lysgaard og i Christian Frederiks merknader til Treschows utkast på s. 250 i Riksfor-

samlingens forhandlinger III (1916).
35 Utkastet til Peter Olivarius Bugge (biskop i Nidaros) § 9 og Schlegels utkast punkt 6, jf. Riksforsamlingens forhandlinger III (1916), s. 68 og s. 153.
36 Sverdrup-Thygeson, op.cit., s. 13, og videre henvisning der.
37 Se for eksempel Schlegels utkast punkt 8, jf. Riksforsamlingens forhandlinger III (1916) s. 153.
38 Adler-Falsen § 219, Riksforsamlingens forhandlinger III (1916), s. 54.
39 Tolv utkast, ifølge Marthins, op.cit., s. 8.
40 Utkastene fra Wergeland, Weidemann og Elieson, se nærmere kommentar til tidligere § 2 tredje punktum.
41 Se utkastet fra Bugge § 9, jf. Riksforsamlingens forhandlinger III (1916), s. 69, Wergeland § 6, samme sted s. 263, Elieson § 4 bokstav h), samme

sted s. 83, Adler-Falsen § 117 samme sted s. 36.
42 Tydeligst i utkastet fra Schlegel punkt 6, jf. Riksforsamlingens forhandlinger III. Det er mer uklart om religionsfriheten i realiteten er forbeholdt

kristne hos Holstein-Holsteinborg § 2, samme sted s. 130, Sebbelow punkt 19, samme sted s. 184, Treschow XXXII og prinsens mulig innskren-
kende kommentar og henvisning til Falsen, samme sted s. 239 og 249–250 og Lysgaard punkt 4, Riksforsamlingens forhandlinger I (1914) s. 163.

43 Einar Molland, «Problemet religionsfrihet i norsk politikk og lovgivning 1814–1964» (1967), s. 143, Einar Østvedt, Christian Magnus Falsen:
Linjen i hans politikk (1945), s. 248 og Arne Bergsgård, Året 1814 – Grunnlova (1943), s. 270.
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ning og Følelse meest overeensstemmende Maade, og for
sine religieuse Meninger maa Ingen forfølges, eller berø-
ves nogen af sine Borger-Rettigheder, forudsat, at han
ikke ved Samme forstyrrer den offentlige Rolighed, eller
hindrer Andre i deres Gudstjeneste.»44

Denne prinsipielle bestemmelsen, som pekte i retning
opplysningsfilosofien, den franske revolusjonen og de
amerikanske mønsterforfatningene som framhevet indi-
videts religionsfrihet,45 var imidlertid neppe ment å
skulle bety full religionsfrihet i moderne forstand. I
§ 117 i det samme utkastet het det samtidig at den evan-
gelisk-lutherske religionen skulle være «den herskende i
Riget», men at enhver «der bekjender sig til Christi
Lære» ellers skulle «taales».46 Falsen synes heller ikke å
ha talt mot begrensninger i religionsfrihet i debattene på
Eidsvoll om grunnsetning åtte eller ordlyden i § 2. Og i
sin grunnlovskommentar fra 1816 forsvarte Falsen § 2
slik den ble stående i 1814.47

Det var altså flere utkast som åpnet for religionsfri-
het, men som i praksis likevel ville begrense. Kildene
gir liten hjelp til sikkert å fastlegge hva som egentlig
var ment, men gjennomgående synes hensynet til å
bevare den evangelisk-lutherske religionen som
rådende i landet å ha stått sterkere enn en mer abstrakt
tanke om religionsfrihet. En kunne tillate en viss
åpning for privat utøvelse av avvikende, i all hovedsak
kristen, religion, men begrensningene av hensyn til sta-
tens tarv var svært tydelige. Religionsfriheten var
underordnet hensynet til staten. Bildet som utkastene
samlet formidlet, var altså i tråd med det som var gjel-
dende rett i 1814.

En av de ti grunnsetningene som ble vedtatt på Eids-
voll, omhandlet religion og religionsfrihet. Grunnset-
ning åtte fikk følgende ordlyd:

«Den evangelisk-lutherske Religion bør forblive Statens
og Regentens Religion. Alle Religions Secter tilstædes fri
Religions Øvelse, dog ere Jøder fremdeles udelukkede
fra Adgang til Riget.»

Debatten om grunnsetningen begrenset seg i hovedsak
til å handle om utelukkelsen av jøder,48 men Arnaldus
Koren trakk tydelig linjen mellom forbud og det større
spørsmålet om religionsfrihet. Han argumenterte for full
religionsfrihet og mente det umulig kunne kombineres
med utestengelse av jøder. I sine «Strøetanker», som han
hadde fått delt ut dagen før debatten, la han til grunn at
«Statens Grundlove bør tilstaae alle Religioner, uden
undtagelse, fri Religions Øvelse og Borger Ret i vort
Land, endog den blinde Hedning». Koren tilføyde like-
vel at både Kongen og alle embetsmennene burde
bekjenne seg til den evangelisk-lutherske eller refor-
merte lære for å bevare «Eenhed i Statsbestyrelsen».49

I det første utkastet fra konstitusjonskomiteen var både
grunnsetningens vide formulering om religionsfrihet og
ekskluderingspassusen utelatt i religionsparagrafen, § 25.
Ordlyden i førsteutkastet var litt justert, ved at uttrykket
«Statens og Regentens Religion» var byttet ut med formu-
leringen «Statens offentlige Religion».50 Denne formule-
ringen ble beholdt i komiteens andre utkast, og da var reli-
gionsparagrafen plassert som § 2. Religionsfrihetsbestem-
melsen var dessuten tatt inn igjen. Kildene forklarer ikke
hvorfor komiteen har vinglet slik på dette punktet.51

I plenumsdebatten 4. mai om § 2 foreslo noen at ordet
«offentlig» skulle utgå. Wulfsberg tok til orde for at
bestemmelsen ble justert til at «den lutherske Religion i
Almindelighed skulde blive Statens Religion».52 Hount
stilte det sentrale spørsmålet om det var meningen at
enhver skulle ha adgang til fri, offentlig gudsdyrkelse
eller kun til privat. Han mente videre at bestemmelsen

44 Riksforsamlingens forhandlinger III (1916, s. 9. Koren gikk i sine «Strøetanker», som ble distribuert på Eidsvoll, inn for religionsfrihet også for
ikke-kristne, se nærmere nedenfor. Se også ovenfor om grunnlovsutkastene.

45 Jf. for eksempel formuleringene i den franske menneskerettighetserklæringen fra 1789 artikkel 10, Virginias konstitusjon fra 1776 (Bill of Rights)
section 16, preamblet til Uavhengighetserklæringen (Declaration of Independence) og First Amendment til den amerikanske konstitusjonen fra
1791. Se Oftestad, op.cit., s. 23–25.

46 Riksforsamlingens forhandlinger III (1916) s. 36.
47 Falsen, op.cit., se nærmere i Per Kristian Aschim, «Enige i tro til Dovre faller?» (2014), s. 54–57. Falsens rolle på Eidsvoll og senere, med særlig

henblikk på bestemmelsen om utelukkelse av jøder, er framstilt i Håkon Harket, Paragrafen (2014), se særlig side 114 flg.
48 I Kong Christian Frederiks dagbok fra hans ophold i Norge, (1914) s. 197 er det føyd til følgende parentes etter gjengivelsen av grunnsetning åtte:

«Dette møtte motstand til gunst for jøderne; men politiken seiret over trosfriheden, og de blev utelukkede.» Debatten om grunnsetningen er kortfat-
tet oppsummert i Stortings-Efterretninger 1814–1833, 1. bind, (1874), s. 11 og i Eli Fure, Eidsvoll 1814 – Hvordan grunnloven ble til (2013),
s. 74–75. Se mer utførlig om debatten i Frode Ulvund, Fridomens grenser 1814–1851 (2014), s. 79–120 og Harket, op.cit., s. 84–89.

49 Riksforsamlingens forhandlinger I (1914) s. 158.
50 Riksforsamlingens forhandlinger III (1916) s. 302. Kongens bekjennelsesplikt og plikten til å håndheve og beskytte religionen var også tatt inn i

§ 25, men ble flyttet til § 4 i andreutkastet.
51 Prins Christian Fredrik gjorde i sin kommentar til førsteutkastet oppmerksom på at toleransen mot kristelige religionssekter (og utelukkelsen av

jødene), men altså ikke toleranse mot alle religionssekter – slik grunnsetningen foreskrev, ikke var tatt med i § 25. Ulvund påpeker at komiteen i
første omgang kan ha oppfattet at flertallet i Riksforsamlingen, i tilknytning til diskusjonen om utelukkelsen av jøder, hadde gitt til kjenne et mer
generelt standpunkt mot religionsfrihet, til tross for ordlyden i grunnsetningen, se Ulvund, «Grundlovens Taushed», (2014), s. 388.

52 Stortings-Efterretninger 1814–1833, 1. bind, (1874), s. 34.
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om jøder var «afskyelig intollerant». Også Midelfart
argumenterte på nytt mot utestenging av jøder.53 Diriks
og flere bemerket at paragrafen tidligere var antatt som
prinsipp.54 Sorenskriver Wilhelm Frimann Koren Chris-
tie var sentral i debatten. Han leste opp sin egen
betenkning og fremmet et alternativt forslag:55

«Den evangelisk-Lutherske Religion forbliver Statens
offentlige Religion. Alle christelige Religions-Secter til-
stædes frie Religionsøvelse; dog ere Jøder og Jesuitter
fremdeles udelukkede fra Adgang til Riget. – Munke-
ordener maa ikke taales. – Landets Indbyggere, som
bekjende sig til Statens offentlige Religion, ere forplik-
tede til at opdrage deres Børn i den samme.»

Christies forslag ville beskjære grunnsetningens og
utkastets religionsfrihetsbestemmelse på fire måter:
Religionsfriheten skulle bare gjelde kristne; i tillegg til
jødene skulle jesuitter (fremdeles) være utelukket fra
riket, og munkeordener måtte ikke tåles; endelig ble en
plikt til luthersk oppdragelse foreslått for dem som
bekjente seg til statens offentlige religion. Christie la i
sin betenkning stor vekt på at landets innbyggere måtte
vernes mot påvirkning fra fremmede religioner. Bare
kristne religioner burde tillates. Proselyttmakeri var en
fare for den religiøse enheten, og dermed for statens
interesser, og det måtte forebygges.56

Debatten viste at bindingen til det bestående regimet
var sterk. Flertallet syntes å ville bevare status quo, og
oppmerksomheten var heller på å begrense religionsfri-
heten enn å åpne opp. Innleggene bidro imidlertid ikke
til å klargjøre betydningen av at den evangelisk-luther-
ske religionen skulle være statens «offentlige» religion,
om den offentlige religionen skulle forstås som en mot-
setning til «privat», eller hvordan religionsfrihetsbe-
stemmelsen var å forstå. Wulfsberg gjorde i debatten
oppmerksom på en uklarhet i forslaget: Oppbygningen
av bestemmelsen innebar at jødene ble regnet som

kristne. Det var åpenbart ikke meningen, og Wulfsberg
gikk ut fra at denne feilen ville bli rettet i redigeringen.57

Christies forslag ble vedtatt med 94 stemmer.58 Den
endelige utformingen av § 2 i 17. mai-Grunnloven ble
likevel følgende:

«Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens
offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende sig til
den, ere forpligtede til at opdrage sine Børn i samme.
Jesuiter og Munkeordener maae ikke taales. Jøder ere
fremdeles utelukkede fra Adgang til Riget.»

Gjennom arbeidet i redaksjonskomiteen med å sette
Grunnloven i «Stiil og Orden» forsvant altså bestemmel-
sen om religionsfrihet for kristelige religionssekter ut av
paragrafen. Spørsmålet om hvorfor dette skjedde, har
vært diskutert mange steder, og ulike forklaringer har
vært lansert. Enkelte, særlig framstillinger fra årene nær-
mest 1814, men også mye senere, mente at det må ha
vært en glipp eller forglemmelse.59 Dette er også forkla-
ringen hos Aschehoug og Morgenstierne.60 Flere har
ment at en slik tolkning ikke er overbevisende.61 Kil-
dene gir neppe noe entydig svar, men det framstår av
mange grunner som lite trolig at utelatelsen skyldtes
slurv eller hastverk. Særlig Berge Furre har argumentert
utførlig for at redaksjonskomiteen gjorde bevisste og
gjennomtenkte endringer i § 2.62 Han viser blant annet
til at det ikke bare var én, isolert formulering som for-
svant; hele paragrafen ble omredigert. Den skiftet karak-
ter fra å signalisere oppmyking av religionsmonopolet til
å varsle sterkere vern om statsreligionen. Furre mener
utelatelsen skjedde fordi forsamlingen i ettertid så at for-
slaget var for radikalt, at det kunne tolkes for liberalt.
Han peker på at en eventuell feil jo kunne vært rettet
senere, for eksempel i november samme året eller på
senere storting. Plenumsdebatten hadde vist at det var
ulike forståelser av religionsparagrafen og spørsmålet
om religionsfrihet, og dette kunne gi rom for tolkninger

53 Se nærmere nedenfor, Ulvund, Fridomens grenser (2014), s. 91 og Harket, op.cit., s. 108.
54 Stortings-Efterretninger 1814–1833, 1. bind, (1874), s. 35.
55 Riksforsamlingens forhandlinger I (1914) s. 180.
56 Stortings-Efterretninger 1814–1833, 1. bind, (1874), s. 35.
57 Se Harket, op.cit., s. 109 og hans videre henvisning til Wulfsbergs dagbok.
58 Stortings-Efterretninger 1814–1833, 1. bind, (1874), s. 36, kfr. Ulvund, op.cit., s. 91.
59 Jacob Aall, Erindringer som bidrag til Norges historie fra 1800–1815, bind 3 (1845), s. 112–113, Peder K. Gaarder, Fortolkning over Grundloven

og de øvrige Love, som danne Norges Riges offentlige Ret (1845), s. 14. Stortingskomiteen for Kirke og underviisningsvæsenet skrev i 1833 at de
trykte referatene ikke avklarte om det skjedde «forsætlig eller uforsætlig», jf. Stortingsforhandlinger (1833), bind 7, s. 308. Se også Innstilling til
lov om trossamfunn, (1962), s. 25 og Stortingsforhandlinger (1963–64) s. 2900 flg.

60 T.H. Aschehoug, Norges nuværende statsforfatning II (1892), s. 490 og Bredo Morgenstierne, Lærebog i den norske statsforfatningsret (1900),
s. 622.

61 Claus Winter Hjelm, Betænkning om og Forslag til Lov om Grændserne for Religionsfriheden (1840), Ivar Arctander, Statsmonopoler (1928), s. 86
flg, Nils Höjer, Norska Grundlagen och dess källor (1882), s. 150.

62 Berge Furre, «Kva skjedde med religionsfridomen på Eidsvoll 1814» (2002), s. 261–284. Se også hans henvisninger til drøftelser av spørsmålet
andre steder, blant andre Arctander, Statsmonopoler (1928) og Frede Castbergs anmeldelse av boken i Tidsskrift for Retsvidenskap (1930), s. 328
flg., og Andreas Seierstad, Kyrkjelegt reformarbeid i Norig i nittande hundreaaret (1923), s. 56 flg.
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som kunne komme til å utfordre statsreligionens mono-
pol i den offentlige sfæren. Dessuten legger Furre vekt
på at det var vanskelig å forene den vedtatte ordlyden
med en rimelig forståelse av Kongens kirkestyre og for-
utsetningen om at eneveldets lovgivning skulle føres
videre, jf. bruken av ordet «forbliver» i § 2 og regelen i
Grunnloven § 94.

En noe annen tilnærming legger større vekt på betyd-
ningen av opplysningsideer. Religionsfrihetsbestemmel-
sen kan ha blitt utelatt fordi forsamlingen vurderte det
som rettslig unødvendig at Grunnloven skulle «tilstæde»
noen en naturrettslig frihet som borgerne allerede
hadde.63 Det har også vært skissert som en mulighet at
eidsvollsmennene kan ha forstått religionsfriheten som
fastslått med de positive unntakene.64

Etter min oppfatning argumenterer Furre godt for sitt
syn, og jeg er enig i at det framstår som mest sannsynlig
at redaktørene bevisst utelot religionsfrihetsbestemmel-
sen. Men det gir ikke nødvendigvis svar på hva de da
oppfattet ville bli rettstilstanden. Riksforsamlingens
behandling av hele § 2, ikke bare spørsmålet om religi-
onsfrihet, etterlot vesentlig uklarhet også etter vedtaket
4. mai. Det var neppe noen klar, felles oppfatning av
disse spørsmålene i forsamlingen. Under behandlingen
var det blant annet stilt spørsmål om tolkningen av
bestemmelsen om statens offentlige religion og om for-
holdet mellom grunnlovsbestemmelsen, gjeldende regu-
lering og framtidig lovgivning, jf. bruken av ordet
«fremdeles» i jødeforbudet og forutsetningene om ny
lovbok og videreføring av gjeldende regelverk i Grunn-
loven § 94. Wulfsberg hadde pekt på behovet for redige-
ring i bestemmelsen. Religionsfrihetsbestemmelsen ble,
som nevnt ovenfor, også utelatt tidligere i arbeidet. Den
uklare situasjonen kan redaksjonskomiteen ha ment ga
dem et visst handlingsrom.65 Det er verdt å merke seg at
medlemmene i redaksjonskomiteen – Diriks, Sverdrup
og Weidemann – alle hadde gått inn for en restriktiv linje
i religionsfrihetsdebatten.66 Både Diriks og Sverdrup,
sammen med flere andre eidsvollsmenn, fikk i nye posi-
sjoner i årene etter 1814 muligheter til å endre på beslut-
ningene fra Eidsvoll, men dette skjedde ikke, se nær-
mere nedenfor. Et hovedargument for at utelatelsen var
forsettlig er – med Furre – at komiteen gjorde mange
endringer i paragrafen. Ordet «dog» i det vedtatte forbu-

det mot jøder og jesuitter ble for eksempel tatt bort når
hovedregelen forsvant. Enda mer interessant er redak-
sjonskomiteens formulering av oppdragerplikten. Den
positivt formulerte religionsfrihetsbestemmelsen for-
svant, men ordlyden i oppdragerplikten forutsatte «Ind-
vaanere» utenfor statsreligionen. Dermed kan en si at § 2
i sin endelige form inneholdt en slags negativt formulert
religionsfrihet, eller i det minste en forutsetning om at
religionsfrihet kunne tilstedes ved lov eller av Kongen.67

Som Furre har pekt på, fikk Kongen i Grunnloven § 16
myndighet til å «anordne al offentlig Kirke- og Guds-
tjeneste, alle Møder og Forsamlinger om Religionssa-
ger». Denne formuleringen er i utgangspunktet ikke
avgrenset til å gjelde bare statens religion selv om den
tidlig ble tolket slik.68

Resultatet av redaksjonskomiteens arbeid ble dermed
at § 2 eksplisitt bare regulerte ytterpunktene for reli-
gionsutøvelsen. Det var uklart hva dette skulle bety for
religionsutøvere mellom på den ene siden «Statens
offentlige Religion» og på den andre siden de marginale
og forbudte gruppene jøder, jesuitter og munkeorde-
ner.69 En første mulighet var altså å tolke forbudene anti-
tetisk med støtte fra grunnsetning nummer åtte og for så
vidt den vedtatte ordlyden, slik at hovedregelen var det
naturrettslige utgangspunktet om religionsfrihet. Den
andre teoretisk mulige tolkningen var motsatt, nemlig at
§ 2 innebar et forbud mot å utøve noen annen religion
enn den «offentlige». En slik forståelse var vanskelig å
forene med bestemmelsen om bekjennelsesplikt for alle
embetsmenn som ble plassert i § 93 på Eidsvoll, og ikke
minst med formuleringen av oppdragerplikten. Uttrykks-
formen som redaksjonskomiteen valgte, viste at det ville
eller kunne finnes noen «Indvaanere» som ikke tilhørte
den offentlige religionen. Det var jo allerede noen, rik-
tignok få, grupper og personer i Norge med avvikende
trosoppfatninger. Dette peker videre mot den tredje tolk-
ningen, som ble den rådende oppfatningen,70 nemlig at
§ 2 ikke sa mer enn det ordlyden ga uttrykk for, og at det
fremdeles var opp til Kongen, eventuelt nå Stortinget, å
treffe bestemmelser om «fri Religionsøvelse» for bor-
gere som befant seg i rommet mellom statsreligionen og
de tre ekskluderte gruppene.

Det har vært vanlig å se eidsvollsmennenes ordning av
religionen som et tydelig konserverende element i forfat-

63 Arne Fliflet, Kongeriket Norges Grunnlov. Grunnloven med kommentarer (2005), s. 59–60.
64 Innstilling til lov om trossamfunn (1962), s. 23.
65 I 1836 etterlyste Jonas Anton Hielm den forsvunne setningen, og han ville stille redaksjonskomiteens medlemmer for Riksrett, men det ble ingen

sak, Innstilling til lov om trossamfunn (1962), s. 23.
66 Harket, op.cit., s. 110.
67 Jf. også Ulvund, «Grundlovens Taushed» (2014), s. 389.
68 Se nærmere i kommentarene til Grl. § 16.
69 Sverdrup-Thygeson jr., op.cit., s. 20.
70 Se nærmere nedenfor.
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ningen. Hovedbestemmelsen om statens offentlige reli-
gion og kongens særskilte kirkestyre, fraværet av en
positiv religionsfrihetsbestemmelse og først og fremst
de tre intolerante forbudene i § 2 har vært vurdert som
klare unntak fra Grunnlovens øvrige, liberale preg. På
religionsområdet seiret tradisjonen, mens Grunnloven
ellers var radikal. T.H. Aschehoug uttrykte det slik i
1892: «Men Grundloven gjorde dog mindre Forandring i
Kirkens end i Statens Forfatning.»71 Kontinuiteten på
religions- og kirkeområdet kan ha sammenheng med et
mer generelt forhold, nemlig at den norske Grunnloven,
i motsetning til de franske og amerikanske mønsterfor-
fatningene, ikke representerte en politisk reaksjon mot
Kongen og eneveldet som system.72 I tillegg var aktø-
rene som satte sporene på Eidsvoll, representanter for
eneveldet. 60 av de 112 hadde bakgrunn som embets-
menn.73 Av konstitusjonskomiteens 15 medlemmer var
14 embetsmenn. Alle Eidsvollsmennene hørte naturlig-
vis til den offentlige religionen, og 14 av dem var
prester.74 Det ble mange referanser til Gud og religion i
Grunnloven i 1814. Dette viste i sum ikke bare tilbake i
tid – til tradisjonen, men må også bety at religion var en
del av forståelseshorisonten som arbeidet på Eidsvoll
foregikk innenfor.75 Grunnloven var følgelig også i en
videre og mer grunnleggende forstand preget av kris-
tent, naturrettslig tankegods, men uten at dette godset
nødvendigvis kan karakteriseres som spesifikt kris-
tent.76 I Frankrike tok revolusjonen tydelig avstand fra
kirken, som del av det gamle regimet, og den franske
tenkningen var tydeligere sekulær enn den samtidige
amerikanske. I Amerika bygget konstitusjonalismen i
større grad på naturrettslig tenkning i en kristen ver-
sjon, og den amerikanske revolusjonen var tross alt mer
konservativ i sin form. Det norske forfatningsprosjek-
tet hadde slik sett et tettere slektskap til den amerikan-
ske enn den franske revolusjonen, men de amerikanske
og den norske forfatningen valgte naturligvis svært
ulike løsninger.77

Samtidig som eneveldets religionsenhet ble ført videre i
1814 var det krefter før og på Eidsvoll som ønsket en
form for religionsfrihet regulert i Grunnloven. Religions-
frihet var en fundamental rettighet i opplysningsideolo-
gien, men en kombinasjon mellom statsreligion og full
religionsfrihet kan i utgangspunktet synes vanskelig å for-
ene med den samtidige, europeiske opplysningsteknin-
gen. Både den franske og den amerikanske revolusjonen
ledet til prinsipielle skiller mellom stat og religion,78 men
den amerikanske, sekulære forfatningen var altså i større
grad inspirert av en naturrett med kristen forankring, og
den hadde et opplevd, religiøst erfaringsgrunnlag fra
Europa og et heterogent befolkningsgrunnlag i etnisk og
religiøs forstand som begrunnet religionsfrihet.

To andre mønsterforfatninger som var viktige for
arbeidet på Eidsvoll hadde andre religionspolitiske løs-
ninger enn den franske og de amerikanske forfatningene.
I Sverige var stat og kirke vevd sammen, og den svenske
regeringsformen fra 1809 pålå kongen bekjennelsesplikt
til den evangelisk-lutherske religion i § 2. Samtidig
hadde kongen etter Regeringsformens § 16 plikt til «å
skydda hvar och en vid en fri utöfning af sin religion».
Enda nærmere det som ble resultatet i Norge i 1814, lå
den spanske Cadiz-konstitusjonen fra 1812. Den span-
ske konstitusjonen avskaffet eneveldet og innførte opp-
lysningstidens statsrettslige prinsipper om folkesuvere-
nitet, maktfordeling og menneskerettigheter. Men kons-
titusjonen utfordret ikke kirkens religionsmonopol, og
monarkiet ble beholdt. Grunnloven fastsatte at statens
religion skulle være apostolisk romersk-katolsk, og
annen religionsutøvelse var uttrykkelig forbudt.79

I den statsteoretiske litteraturen i Danmark-Norge fra
slutten av 1700- og begynnelsen av 1800-tallet kan det
finnes en samtidig og mer lokal tenkning om forholdet
mellom religion, stat og individ som kan ha hatt betydning
for den konkrete utformingen av Grunnlovens religions-
paragrafer og for tolkningen av grunnlovsbestemmelsene
i årene etter 1814.80 Både Fabricius81 og Nørregaard,82 og

71 Aschehoug, Norges nuværende statsforfatning II (1892), s. 477.
72 Holmøyvik, Maktfordeling og 1814 (2012), s. 474.
73 Johan Ernst Sars, Norges historie fremstillet for det norske folk, b. VI del 1 Tidsrummet 1814–1884, Kristiania 1914 s. 34.
74 Religionsfrihet og offentlig religion, utredning fra Det frivillige kirkelige landsråds § 2-utval, Oslo 1980, s. 25 og 26.
75 Jørn Øyrehagen Sunde, «Gud, religion og Grunnlova av 1814» (2014), s. 49.
76 Se ovenfor under A om den gjeldende § 2 og formuleringen «vår kristne og humanistiske arv».
77 Se Henrik Syse, «Opplysningstidens tredje grunnlov» (2014). Se også Ulvund, Fridomens grenser (2014), s. 106 og Oftestad, op.cit., s. 23–25.
78 Jf. særlig den amerikanske forfatningens «First Amendment»: «Congress shall make no law respecting an establishment of religion …»
79 Cadiz-forfatningen artikkel 12 (engelsk oversettelse fra www.cervantesvirtual.com): «The religion of the Spanish nation is, and ever shall be, the

Catholic Apostolic Roman and only true faith; the State shall, by wise and just laws, protect it and prevent the exercise of any other.» Se også for
den spanske 1977-forfatningen over ved gjeldende § 2 ved note 43.

80 Utrykt manuskript fra Per Kristian Aschim. Jeg takker Aschim for tilgang til hans tekstutkast og for gode innspill til mitt arbeid. Se også Per Kris-
tian Aschim, Herskende religion i den kristelige stat. Den statsteoretiske diskursen om religion og stat med henblikk på norsk religionspolitikk i
1840-årene, avhandling for bedømmelse for graden ph.d. ved Det teologiske Menighetsfakultet, 2017.

81 Johan Christian Fabricius, Anfangs-Gründe der Oeconomischem Wissenschaften sum Gebrauch akademischer Vorelsungen (1773), s. 261.
82 Lauritz Nørregaard, Natur-rettens første Grunde, (1784), s. 335–336.
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for så vidt Schlegel i sitt grunnlovsutkast,83 mente det
var mulig å kombinere en herskende religion med et rom
for religionsfrihet definert av statsmaktene (regenten).

Spenningen mellom statsreligion eller offentlig reli-
gion og religionsfrihet som en grunnleggende, natur-
rettslig frihetsverdi kan være en del av forklaringen på
uklarhetene rundt religionsparagrafen på Eidsvoll og
noen av diskusjonene om religionsfrihet som kom til å
gjøre seg gjeldende i ettertid. Dette leder videre til et mer
grunnleggende synspunkt: § 2s krav om kontinuitet på
religionens område sto i et spenningsforhold til resten av
forfatningen. Folkerepresentasjon og maktfordeling sto i
et konkurrerende forhold til § 2 og den konfesjonelle
bindingen. Staten hadde fått et dobbelt autoritetsgrunn-
lag – fortsatt religiøs begrunnelse i § 2 og det sekulære
folkesuverenitetsprinsippet. Derfor ble religionsområdet
langsomt omformet utenfra – fra resten av Grunnloven
og de nye sekulære statsrettslige betingelsene. «Statens»
offentlige religion ble nettopp påvirket av at staten var
blitt en liberal og demokratisk forfatningsstat.84 § 2
stengte ikke for en utvikling av større religionsfrihet i
rommet mellom statens offentlige religion og paragra-
fens forbud i retning av den religionsfriheten som den
vedtatte formuleringen av § 2, og enda tydeligere grunn-
setning åtte på Eidsvoll, bar bud om.

4 § 2, statskirkeordningen og religionsfrihet – en 
oversikt
I løpet av 200 år har det skjedd store endringer i
statsmaktenes rolle overfor Den norske kirke, i kirken og
i samfunnet. Alt dette har preget forståelsen av § 2.
Utgangspunktet var et enhetssamfunn med sammenfall
mellom kirke, folk og stat. Staten var konfesjonell, og
folkets kirke var statskirke. Fra 1840-årene etablerte lov-
giver frihetsrom for individene og for andre trossam-
funn, og videre utover 1800-tallet ble statsreligionens
tvangskarakter dempet. Religionsfriheten for de andre
ble gradvis styrket, og Den norske kirke trådte gradvis
fram som noe annet enn staten. Utviklingen gjennom
1800- og 1900-tallet tvang den konfesjonelle staten til
retrett. Den offentlige religionen fikk et stadig redusert
og svekket offentlig nedslagsfelt og ble stadig mer syno-
nymt med Den norske kirke. Religionsfriheten for også
Den norske kirke ble styrket. De generelle utviklings-

trekkene kan, i et rettslig perspektiv, også spissformule-
res på følgende måte: Statsreligionen ble modernisert
inn i det konstitusjonelle demokratiet, og § 2 utviklet seg
fra å være en reell rettsregel til historisk og symbolsk
arvesølv.

Den liberale statsoppfatningen satte ikke på et bestemt
tidspunkt den gamle forståelsen av den konfesjonelle
staten fullstendig til side. De to forståelsene har levd
parallelt, og i et spenningsforhold.85 Denne spenningen
har vært med på å drive omformingsprosessen av § 2 og
statskirkeordningen helt fram til endringene som kom
med den store statskirkereformen i 2012. Kanskje kan
spenningen gjenfinnes i ordlyden i den nye § 2 (og den
nye § 16). Særlig etter de epokegjørende endringene i
bestemmelsen i 2012 kan en konstatere at § 2 represen-
terer en av paragrafene i Grunnloven der en har latt end-
ringer i tråd med utviklingen komme til uttrykk i teksten.
Noen endringer har – i ettertidens klarere lys – utvilsomt
kommet i seneste laget. Alle endringene, hvis en ser bort
fra innlemmelsen av religionsfrihetsbestemmelsen i
1964, har også møtt motstand.

Bestemmelsene som etablerte og regulerte statskirke-
ordningen, inngikk i et helhetlig system, og i dette
systemet var det ikke alltid enkelt å presist fastlegge det
rettslige innholdet i enkeltbestemmelsene. Det gjør at
noen av de juridiske spørsmålene som statskirkeordnin-
gen gjennom årene har reist – og den mer generelle stats-
kirkedebatten – kan knyttes til flere grunnlovsparagrafer.
For eksempel har det vært ulike meninger om hvilken
sammenheng det var mellom § 2 og de andre statskirke-
bestemmelsene; om § 2 nærmest hadde tautologisk
karakter eller om den hadde selvstendige rettsvirknin-
ger.86 Og enkelte aktører har vurdert bestemmelsen om
statens offentlige religion mer som en verdiparagraf for
staten enn som en egentlig statskirkebestemmelse.87 I
det følgende gjennomgås § 2s utviklingshistorie i et rela-
tivt bredt perspektiv, slik at blant annet også hovedpunk-
ter i moderniseringsprosessen av statskirkeordningen og
religionspolitikken inkluderes.

5 Statskirkeordningen, religionsfrihet og § 2, 
1814–1905
I 1814 var hovedformålet med Grunnloven § 2 å videre-
føre koblingen mellom staten og den evangelisk-lutherske

83 Schlegels utkast punkt 6, jf. Riksforsamlingens forhandlinger III (1916), s. 153. Schlegel er mer radikal i sin lærebok, der han avviser at staten bør
ha en herskende religion, jf. Schlegel, Naturrettens eller den almindelige Retslæres Grundsætninger, II (1805), s. 118.

84 Se Oftestad, op.cit., s. 23.
85 NOU 1975: 30 s. 144 og St.meld. nr. 17 (2007–2008) s. 30.
86 Se for eksempel Interpellasjon nr. 75 (2006–2007) og debatten 14. mai 2007.
87 Se nærmere nedenfor.
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religionen. Religiøs enhet sto sterkt som ideal, og religi-
onen var del av statens grunnlag. De strenge tiltakene
for å beskytte den religiøse enheten var i all hovedsak
de samme før og etter 1814.88 Plasseringen av religio-
nen i § 2, som halvparten av kapitlet «Om Statsformen
og Religionen», var et tydelig uttrykk for religionsbe-
stemmelsens grunnleggende betydning og symbolkraft i
også den nye forfatningen. I sammenheng med dette så
for eksempel Frederik Stang i 1833 – og sikkert eids-
vollsmennene før ham – § 2 som ett av «denne Grund-
lovs Principer» som etter § 112 var uforanderlige.89

Illustrerende i så måte var også at § 1 i loven om straffe-
bestemmelser for regjeringens medlemmer med flere
fra 1828, blant annet satte straff for medlem av stats-
rådet som «… maatte foranledige eller medvirke til […]
nogen Forandring i Grundlovens § 2, forsaavidt denne
byder, at den evangelisk-lutherske Religion forbliver
Statens offentlige Religion». Denne loven gjaldt helt
fram til 1932.90

Eneveldets kirkeordning ble rettslig videreført på to
plan i 1814. Grunnlovsparagrafene om religionen førte
ytre sett tradisjonen videre, og det underliggende kirke-
lige regelverket gjaldt fortsatt, jf. også Grunnloven § 94.
Hva som skulle forstås med formuleringen «[d]en evan-
gelisk-lutherske Religion» i Grunnloven § 2, var angitt i
NL fra 1687, andre bok første kapittel. Skriftene som er
regnet opp der (Bibelen, Den apostoliske, nikenske og
athanasianske trosbekjennelsen, Confessio Augustana
og Luthers lille katekisme), fortsatte som Den norske
kirkes formelle læregrunnlag.

Bestemmelsen om statens offentlige religion bekreftet
og førte videre visse statlige plikter. Staten var etter § 2
forpliktet til å organisere, administrere og finansiere et
religionsvesen eller en kirke som hadde den evangelisk-
lutherske religion som trosgrunnlag – altså et organisato-
risk prinsipp. Stang formulerte plikten slik i 1833:

«Meningen af Den Sætning, at den evangelisk-lutherske
Religion forbliver Statens offentlige Religion, kan ikke
være anden end den, at den evangelisk-lutherske Religi-
ons Lære og Cultus fremdeles skal paa offentlig Beskost-
ning, det vil sige gjennem Bidrag, som Staten paalægger
alle Borgere i Almindelighed at udrede, vedligeholdes og

fremmes, og at idethele dens Vedligeholdelse og Fremme
skal betragtes som et Statsanliggende.»91

Plikten ble supplert gjennom de andre bestemmelsene i
Grunnloven om Kongens kirkestyre. Fra det organisato-
riske prinsippet som fulgte av § 2, gikk det også en linje til
den generelle bestemmelsen om kongens utøvende makt i
Grunnloven § 3 og til kongens generelle organisasjons-
myndighet. § 2 alene ga neppe kongen selvstendig myn-
dighet til å treffe vedtak. Vedtakskompetansen måtte
søkes i andre bestemmelser, primært §§ 3 og 16, i teorien
også § 17 om provisoriske anordninger. Statens plikter har
vært formulert i litt forskjellige, men svært generelle ven-
dinger hos ulike teoretikere fra 1800-tallet og framover.92

Grensene for religionsfrihet, og dermed tolkningen av
§ 2, ble utfordret allerede i de første årene etter 1814. På
1830- og 40-tallet ble det reist krav om større reformer
på religionsområdet: for det første kravet om mer religi-
onsfrihet og for det andre kravet om et demokratisk, kir-
kelig representasjonssystem etter mønster fra det poli-
tiske livet. Begge disse kravene reflekterte en gryende
erkjennelse av at stat og kirke og folk og kirke ikke var
identiske størrelser.

Behandlingen av § 2 og religionsfrihetsspørsmålet på
Eidsvoll etterlot, som nevnt ovenfor, vesentlig rettslig
usikkerhet: Tillot Grunnloven § 2 religionsutøvelse i
rommet mellom den «offentlige» religionen og de
uttrykkelig forbudte gruppene? Fram mot 1840 vant den
grunnlovstolkningen fram som kunne tillate lovgivning
om religionsutøvelse for midtgruppen. Et nøkkelpunkt
var forståelsen av uttrykket statens «offentlige» religion
i § 2 (og § 16). Nettopp det at Grunnloven § 2 anvendte
ordet «offentlig» ble brukt til å etablere et rom for annen
religion og religionsutøvelse. Dels skapte en dette rom-
met ved å tolke «offentlig» i motsetning til «privat»,
men også ved en distinksjon mellom «offentlig» og
«herskende» religion.93

Det var særlig kvekerne som først utfordret grensene for
religionsfrihet og dermed tolkningen av § 2.94 Noen nord-
menn var blitt kvekere i «prisoner» i England under Nape-
leons-krigene. Kvekerne forkastet kirkelig dåp, konfirma-
sjon, vigsel og begravelse, de nektet militærtjeneste og
edsavleggelse, og dette ble forfulgt av myndighetene.95

88 Rian, op.cit., s. 441–442.
89 Stang, op.cit., s. 70–71. Stang synes for øvrig å ha inkludert også reglene om bekjennelsesplikt i Grunnloven §§ 4 og 92 som uforanderlige prinsip-

per etter § 112.
90 Sverdrup-Thygeson jr., op.cit., s. 24–25. Loven ble avløst av lov 5. februar 1932 nr. 1 om straff for handlinger som påtales ved riksrett.
91 Stang, op.cit., s. 557.
92 Se for eksempel Aschehoug, Norges nuværende statsforfatning II (1892), s. 482–483, Kristian Hansson, Norsk kirkerett (1957), s. 28 og Jens

Edvin Andreassen, Stat og kirke. Noen refleksjoner om forholdet mellom stat og kirke med utgangspunkt i «Børre Knudsen-saken» (1984), s. 187.
93 Se nærmere Aschim, «Enige i tro til Dovre faller?» (2014), s. 52–71.
94 Dessuten ble rekkevidden av jødeforbudet tidlig et tolkningsspørsmål, se Ulvund, Fridomens grenser (2014), s. 141 flg. og nedenfor under del III.
95 De første utvandrerne fra Norge til Amerika var kvekere, Leivestad, «Religionsfrihet i Norge» (1963), s. 519.
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Prestenes religionsmonopol innenfor statsreligionen ble
også utfordret. Hans Nielsen Hauge og hans tilhengere
utfordret myndighetene ved å samle folk til oppbygge-
lige prekenmøter uten at det var innhentet tillatelse fra
soknepresten, slik konventikkelplakaten fra 1741 stilte
krav om.96 Både statsforvaltningen og domstolene, Høy-
esterett inkludert, måtte ta stilling til flere konkrete saker
som angikk religionsparagrafen.97

Regjeringen utformet, etter en utredning fra en egen
kommisjon, i 1818 en proposisjon om religionsfrihet og
kvekerne. Blant statsrådene var da Christian Diriks og
tre andre eidsvollsmenn. Proposisjonen la til grunn at
Grunnloven ikke vernet fri religionsutøvelse, heller ikke
for kristne, men at privat religionsutøvelse kunne tillates
ved lov eller reglement.98 Stortingskomiteen foreslo et
reglement i hovedsak i tråd med proposisjonen, men
Odelstinget forkastet forslaget.99 I 1821 fremmet regje-
ringen en proposisjon med forslag om at tilhengere av
kristelige sekter og av fremmede religioner, unntatt jøder
og munker, skulle kunne få opphold i riket og adgang til
privat religionsutøvelse under tilsyn. Proposisjonen ble
henlagt.100 Forslag til lov om fri religionsutøvelse for
kristelige religionssekter i 1833 ble fremmet av Søren
A.W. Sørensen for å innføre «den Religionsfrihed, som
hiin saa hemmelighedsfuldt forsvundne Constitutions-
Grundsætning agtede at indføre».101 Forslaget var, i tråd
med den siterte henvisningen til Eidsvoll, blant annet
begrunnet i den åttende grunnsetningen fra riksforsam-
lingen og «Constituenternes Villie», og forslaget viste til
at domstolene i riket under påberopelse av Grunnloven
§ 94 ikke bare hadde anvendt, men også «til afskyeligt
Barbarie» hadde utvidet påbudene om religionstvang i
«den ældre, bigotte, intolerante og tildeels fanatiske
Lovgivning» fra eneveldet.102 Lovforslaget ble frarådet
av Universitetets teologiske fakultet og enstemmig hen-
lagt i Stortinget.103 Som begrunnelsen for lovforslaget
pekte på, behandlet domstolene i årene fram mot 1840
flere saker om ulike sider ved religionsfrihetsspørsmålet.

Det satt flere eidsvollsmenn som dommere i Høyesterett
i perioden, men retten ryddet ikke uklarhetene i religi-
onsparagrafen av veien.104 Bortfallet av religionsfrihets-
bestemmelsen ble ikke forklart, og hva uttrykket
«offentlig Religion» i § 2 skulle bety, ble heller ikke
avklart. Det var ulike syn representert i Høyesterett, slik
det antakelig også hadde vært på Eidsvoll.105

Også i rettslitteraturen ble tolkningen av § 2 drøftet i
denne perioden. Fra et naturrettslig ståsted framholdt
Henrik Steenbuch i 1815 religionsfrihet som en av men-
neskets tre opprinnelige og uavhendelige rettigheter. De
to andre var tale-/skrivefrihet og næringsfrihet.106 Steen-
buch tolket Kongens myndighet etter Grunnloven § 16
til å anordne «al offentlig Kirke og Gudstjeneste, alle
Møder og Forsamlinger om Religionssager» slik at
denne ikke utelukket annen religionsutøvelse enn den
offentlige.107 Det var likevel først og fremst Frederik
Stang som la grunnen for den åpnende tolkningen av § 2.
Stang fremholdt at evangelisk-luthersk religion etter
Grunnloven var et særlig anliggende for staten, og at
religionen inngikk i statens grunnlag. Grunnloven § 2
var i seg selv ikke noen bestemmelse om religionsfrihet,
men det betød ikke av den grunn at den offentlige religi-
onen nødvendigvis måtte være «herskende», forstått
som den eneste tillatte i riket. Etter Stangs oppfatning
stengte altså ikke Grunnloven for trosfrihet og religions-
utøvelse for andre trosretninger, og det var «overladt til
Statsstyrelsen efter Omstændighederne at fastsætte,
hvorhvidt de […] skulle taales eller ikke taales».108

I sin grunnlovskommentar fra 1815 støttet Peder
Krabbe Gaarder Stangs tolkning: Grunnloven avgjorde
ikke om andre religionsbekjennere kunne få frihet til å
utøve sin religion, og det måtte derfor bestemmes posi-
tivt. Han vektla også tydelig at Grunnloven, sammen
med den fortsatt gjeldende privatlovgivningen, sterkt
begrenset religionsfriheten. De gamle, men fortsatt gjel-
dende, bestemmelsene ble karakterisert som «inhumane
og forvirrede, af hvilke Grunnloven § 2 er en Gjengan-

96 Aage Skullerud, Bondeopposisjonen og religionsfriheten i 1840-årene (1971), s. 18 flg.
97 Ulvund, «Grundlovens Taushed» (2014).
98 Stortingsforhandlinger 1818, Anden Deel, s. 302 flg. og Ulvund, «Grundlovens Taushed» (2014), s. 391.
99 Stortingsforhandlinger 1818, Anden Deel, s. 310 flg. og Ulvund, op.cit., s. 391. Sverdrup satt i stortingskomiteen.
100 Stortingsforhandlinger 1821, Tillægshefte Aug., s. 179, Leivestad, «Religionsfrihet i Norge» (1963), s. 519.
101 Stortingsforhandlinger 1833, Syvende Deel, s. 300 flg. (s. 308).
102 Stortingsforhandlinger 1833, Syvende Deel, s. 308.
103 Stortingskomiteen antydet imidlertid at konventikkelplakaten kunne oppheves, jf. Stortingsforhandlinger 1833, Syvende Deel, s. 318. Se Skulle-

rud, Bondeopposisjonen og religionsfriheten i 1840-årene (1971), s. 23.
104 Motzfeldt, Omsen, Kiønig og Falsen, jf. Ulvund, «Grundlovens Taushed» (2014), s. 393 og s. 403.
105 Ulvund, op.cit., s. 403–404.
106 Dette var i tråd med Schlegels kategorisering, jf. Schlegel, Naturrettens eller den almindelige Retslæres Grundsætninger, II, (1805), s. 118. Det er

interessant i denne sammenhengen at stortingskomiteen i 1836 påpekte at Grunnloven gir næringsfrihet og ytringsfrihet, og at det da burde være
like selvfølgelig at folk fikk komme sammen til gjensidig oppbyggelse, Stortingsforhandlinger op.cit. 1836.

107 Henrich Steenbuch, Bemærkninger over Norges Grundlov af 4de November 1814 (1815), s. VI–VII og s. 38–39.
108 Stang, op.cit., s. 560.
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ger».109 Dessuten viste han både til bestemmelsen om
religionsfrihet for kristelige religionssekter som forsvant
på Eidsvoll og til grunnsetning åtte, som likevel «neppe
nu ansees for gjældende».110 Norges første kirkerettslæ-
rer U.A. Motzfeldt beskrev de tette koblingene mellom
stat, religion og kirke, men også han argumenterte for et
visst rom for religionsfrihet; Motzfeldt var medlem i
kommisjonen som la fram forslag til dissenterlov i
1844.111 Grunnlovstolkningen som Stang var hovedtals-
mann for, var imidlertid ikke enerådende. For eksempel
tolket Claus Winter Hjelm Grunnloven mer restriktivt,
slik at den stengte for at andre religionsbekjennere
kunne gis mulighet for å utøve sin religion i offentlighet.
De kunne bare tillates opphold i riket. Hjelm vurderte
haugianerne på samme måte som sekter utenfor statsreli-
gionen.112 Hjelms lovforslag ble møtt med sterk kritikk
fra flere hold, blant annet fordi han ble oppfattet å bygge
på eneveldets illiberale premisser og ikke var i pakt med
den nye tiden.113

I første halvdel av 1840-tallet vant altså en grunnlovs-
tolkning fram som gjorde at lovgiver kunne besvare kra-
vet om mer religionsfrihet med å åpne et rom for reli-
gionsbekjennere i midtgruppen.114 Religiøs enhet sto
likevel sterkt som ideal, og den offentlige religionen ble i
rettslitteraturen fortsatt sett som del av statens grunnlag.

Første skritt i oppmykningen av eneveldets absolutis-
tiske religionsrett var opphevelsen av konventikkelpla-
katen fra 1741 ved et enstemmig lovvedtak i 1842, slik
at statskirkemedlemmer fikk forsamlingsfrihet. Kve-
kerne fikk samtidig dispensasjon på visse vilkår. Stortin-
gets tidligere vedtak om opphevelse av plakaten i både
1836 og 1839 var for øvrig blitt nektet sanksjon. Sank-
sjonsnektelsene hadde sammenheng med den utøvende
maktens motstand mot haugianerne. Saken inngikk
imidlertid også i den større forfatningskampen mellom
Stortinget og Kongen, og stortingsdebatten i 1842 var
preget av spørsmålet om tredje gangs vedtak om opphe-
velse og Grunnloven § 79.115

Kampen mot konventikkelplakaten handlet om en
beskjeden åpning innen statsreligionen, mens kampen
for en dissenterlov handlet om åpninger i statsreligio-
nens hegemoni i samfunnet.116 Dissenterloven ble ved-
tatt og sanksjonert i 1845, og den gjorde det mulig å stå
utenfor statsreligionen, men likevel være norsk statsbor-
ger. Det ble også åpnet adgang til å etablere andre kristne
trossamfunn på visse vilkår, og en kan kanskje si at
loven da innførte den religionsfriheten som forsvant i
redaksjonsarbeidet på Eidsvoll. Katolikkene hadde fått
lov til å etablere seg på ny og holde offentlig guds-
tjeneste i Christiania i 1843, altså før dissenterloven.117

Fra 1850 og utover ble det stiftet en rekke nye kirkesam-
funn og kristelige organisasjoner. I 1865 var det cirka 7000
personer utenfor statskirken – 99,8 prosent av befolknin-
gen var statskirkemedlemmer.118 Metodistene etablerte
seg i 1856, i 1860 kom baptistene til landet, den første
evangelisk-lutherske frikirken ble stiftet i 1877, Det nor-
ske Misjonsforbund ble opprettet i 1884 og adventistene
ble organisert i Norge i 1887.119 Høyesterett kom i 1853
til at mormonene ikke var å anse som kristne og derfor
ikke kunne utnytte dissenterlovens åpning, til tross for at
Universitetets teologiske fakultet hadde hatt motsatt vur-
dering.120 Debatten om jødenes adgang til riket pågikk
mens dissenternes stilling ble drøftet. I forlengelsen av
opphevelsen av jødeforbudet i 1851121 ble det også tatt
initiativ for å innføre en bestemmelse om religionsfrihet
i Grunnloven, men det førte ikke til noe. Stortinget
hadde forkastet forslag om å innføre religionsfrihet i
Grunnloven § 2 i 1845 og 1848.122

Embetsmennenes bekjennelsesplikt ble en trosfrihets-
sak fra 1840-tallet. Det ble fra 1854 fremmet flere for-
slag om endringer i bestemmelsene i Grunnloven § 92,
men først i 1878 ble Grunnloven endret slik at den bare
fastsatte bekjennelsesplikt for statsråder og dommere. I
1880 ble det som en følge av grunnlovsendringen fast-
satt bestemmelser om bekjennelsesplikt i lov for en
rekke grupper embetsmenn fra geistlige til styrere av

109 Gaarder, op.cit., s. 14.
110 Loc.cit. 
111 Motzfeldt, Den norske kirkeret (1844), s. V–VI og VIII.
112 Hjelm, Betænkning og Forslag til Lov om Grændserne for Religionsfriheten, (1840).
113 Se for eksempel Aage Skullerud, Bondeopposisjonen og religionsfriheten i 1840-årene, (1971), s. 33–35 og Hallgeir Elstad, «Den geistlege

reformrørsla i 1840-åra – eit svar på moderniseringa av det norske samfunnet» (2008), s. 91 flg.
114 Det ble gitt noen få, konkrete dispensasjoner til kvekere tidligere på 1800-tallet, og herrnhuterne (Brødremenigheten) i Oslo fikk i 1820 midlertidig

rett til å samle seg, se Frode Ulvund, «Grundlovens Taushed» (2014), s. 391–392.
115 Se Seierstad, Kyrkjelegt reformarbeid i Norig i nittande hundreaaret (1923) og Skullerud, Bondeopposisjonen og religionsfriheten i 1840-årene

(1971), s. 18 flg.
116 Se forrige note.
117 Kongelig resolusjon 6. mars 1843.
118 Ingunn Folkestad Breistein, «Grunnlovens manglende religionsfrihet» (2014), s. 128 og Rian, op.cit., s. 442.
119 Breistein, «Grunnlovens manglende religionsfrihet» (2014), s. 126.
120 Leivestad, «Religionsfrihet i Norge» (1963), s. 523.
121 Se nedenfor under del III.
122 Leivestad, op.cit., s. 522.
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høyere allmennskoler. Lovbestemmelsene om bekjen-
nelsesplikt ble senere endret i flere etapper, slik at stadig
færre embeter ble forbeholdt statskirkemedlemmer.
Grunnlovsbestemmelsen ble på nytt endret i 1882, slik at
bekjennelsesplikten ble opphevet også for dommere.123

Et nytt skritt var dissenterloven som kom i 1891, men
loven representerte i første omgang ikke egentlig vesent-
lige endringer i dissenternes stilling. Kirkesamfunnene
opplevde fortsatt ulike utfordringer, for eksempel knyttet
til utmelding fra statskirken og dåps- og nattverdsprak-
sis.124 Aschehoug slo i sin statsforfatning fra 1892 fast at
Grunnloven, utover forbudene, ikke innskrenket lovgiv-
ningens adgang til å «forunde fremmede Kirkesamfund
Frihed i deres Anliggender».125 Dissenterloven fra 1891
ble først utvidet til også å gjelde for jøder,126 og fra 1896
fikk unitarer rettigheter som dissentere med hjemmel i
loven. Andre religioner var ikke ved loven sikret fri reli-
gionsutøvelse, men i praksis falt forfølgelsen mot andre
bort. I 1897 kom det til debatt og votering over forslag
om grunnlovfesting av full religionsfrihet og opphevelse
av de gjenstående forbudene, men kun det minst vidtgå-
ende forslaget, som innebar opphevelse av forbudet mot
munkeordener, fikk kvalifisert flertall.127

Ved århundreskiftet var det dermed relativt stor grad
av religionsfrihet i Norge, forstått både som frihet fra
tvang og som frihet til religion, det siste i alle fall for
kristne. Tallet på utmeldte fra statskirken hadde nå steget
til 52 000.128 Den nye straffeloven fra 1902, som trådte i
kraft i 1905, innebar at alle eldre straffebud på religions-
området falt bort, og fri religionsutøvelse når denne ikke
var i strid med annen lovgivning.129 Det såkalte Dissen-
tertinget ble opprettet av frikirkelige samfunn i 1902 og
arbeidet med saker av spesiell interesse for dissentere,
blant annet behovet for endringer i dissenterloven.130

I de første årene etter 1814 var det stille omkring kir-
keforfatningsspørsmålet. Utviklingen av embetsmanns-
staten bidro nok i første omgang til å legitimere Kongens

kirkestyre som et geistlig embetsmannsstyre. Den
episkopale styringsformen i kirken passet godt inn i
embetsmannsstaten. Men også det kirkelige embetssty-
ret ble over tid påvirket av den allmenne demokratise-
ringsprosessen. Noen av drivkreftene i dette var de
samme som generelt utfordret den norske embetsmanns-
staten. Det er grunn til å peke særskilt på den folkelige
vekkelseskristendommen etter Hans Nielsen Hauge som
spesielt påvirket kirken, men som også fikk stor og
generell samfunnsmessig betydning.131 Lekmannsorga-
nisasjonene som oppsto fra midt på 1800-tallet, og som
til dels hadde røtter i Hauges virke, var selvstendige,
men forble innenfor statskirken. De var med på å påvirke
arbeidet med å utvikle Den norske kirkes organisering
og arbeid, blant annet gjennom den kirkelige reformbe-
vegelsen.132 Dette bidro til å svekke de kirkelige
embetsmennenes (prestenes) makt. Lekmannsbevegel-
sen var dessuten en del av den allmenne moderniserings-
prosessen i samfunnet.133 Vektleggingen av personlig
religiøsitet i vekkelsesbevegelsene var en faktor som
fremmet religionsfrihet.134 Den lavkirkelige delen av
bevegelsen sto på Venstres side i forfatningsstriden i de
siste tiårene av 1800-tallet, mens geistligheten og den
mer kirkelige delen av lekmannsbevegelsen i hovedsak
sto på den andre siden.135

Fra 1840-årene ble organiseringen av statens offent-
lige religion debattert og behandlet i mange runder i
utredningskommisjoner, i regjeringen og i Stortinget.136

Men det tok tid før det ble konkrete resultater. Det vik-
tigste kirkeforfatningsspørsmålet handlet om å etablere
egne, kirkelige organer innenfor rammen av Grunnloven
§ 2 og Kongens særskilte kirkestyre. Dette knyttet an til
den generelle utviklingen av demokrati, men var også
motivert av behovet for å markere kirkens indre frihet og
selvstendighet. Kirkeforfatningsdebatten hang dessuten
sammen med åpningen for en prinsipiell religiøs plurali-
sering som kom med religionsreformene på 1840-tallet.

123 Se nærmere under § 92 og de nå opphevde bestemmelsene om statsrådenes bekjennelsesplikt og kirkelig statsråd i §§ 12 andre ledd og 27 andre
ledd.

124 Breistein, «Grunnlovens manglende religionsfrihet» (2014), s. 126–128.
125 Aschehoug, Norges nuværende statsforfatning (1892), s. 490.
126 Se nedenfor i kommentarer til tidligere § 2 om jøders utelukkelse fra riket.
127 Se nedenfor i kommentarer til tidligere § 2 om utelukkelse av jesuiter og munkeordener.
128 Breistein, «Grunnlovens manglende religionsfrihet» (2014), s. 128.
129 Ingunn F. Breistein, Har staten bedre borgere? (2003), s. 225 flg.
130 Breistein, «Grunnlovens manglende religionsfrihet» (2014), s. 129–130.
131 Dag Thorkildsen, «Vekkelse og modernisering» (1998), s. 125 flg. og Berge Furre, «Hans Nielsen Hauge, kyrkja og embetsstaten» (1997), s. 141

flg.
132 Se nærmere om den kirkelige reformbevegelsen nedenfor.
133 Elstad, «Den geistlege reformrørsla i 1840-åra – eit svar på moderniseringa av det norske samfunnet» (2008), Dag Thorkildsen, «Vekkelse og

modernisering i Norden på 1800-tallet», (1998).
134 Einar Molland, Norges kirkehistorie i det 19. århundre, bind II, (1979), s. 9.
135 Dag Thorkildsen, Grunnloven, religionen og norsk nasjonsbygging, (2014), s. 67–68.
136 Sokneprest Jens L. Arup, senere biskop i Christiania, lanserte det første forslag til kirkeforfatning i 1840, se nærmere Elstad, «Den geistlege

reformrørsla i 1840-åra – eit svar på moderniseringa av det norske samfunnet» (2008).
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Kirken måtte settes organisatorisk i stand til å møte
denne utfordringen.137 Stortinget behandlet i 1851 flere
forslag om endringer i «Kirkens Forholde» og ba regje-
ringen igangsette et arbeid med forslag til kirkelige
reformer.138 Det ble nedsatt en kirkekommisjon i 1859,
og kommisjonen foreslo en struktur for kirkeorganisa-
sjonen som har vært førende for reformarbeidet helt til
våre dager. Kommisjonen trakk også grenser mellom
stat og kirke i form av forslag til regulering av konfirma-
sjon og ekteskap. Stortinget behandlet flere forslag fra
kommisjonen, men det magre resultatet var at Kongen
med hjemmel i Grunnloven § 16 innførte et menighets-
møte i 1873. Dette var en av grunnene til at det ble eta-
blert et frivillig kirkelig landsmøte, som møttes første
gang i 1873.139 Det frivillige kirkelige landsmøtet ble et
kraftsentrum i det kirkelige reformarbeidet helt fram til
Kirkemøtet ble opprettet ved lov i 1984. Striden om kir-
keorganisasjonen pågikk i 60 år, og de ulike partene
skiftet standpunkt flere ganger. I løpet av denne striden
inntok Stortinget det standpunktet at kirkens organise-
ring var en lovsak, til tross for ordlyden i Grunnloven
§ 16, som la til Kongen å «anordne alle Møder og For-
samlinger om Religionssager».140

Parlamentarismens gjennombrudd etter 1884 berørte
selvfølgelig også kirkestyret. Selv om Kongens kirke-
styre ble skjermet fra Stortingets politiske innflytelse
ved prerogativlæren (§§ 16, 21 og 22), ble det i prinsip-
pet større uklarhet omkring kirkestyrets kirkelige og
konfesjonelle forankring. Stortingsrepresentantene var
jo, som nevnt, ikke pålagt noen bekjennelsesplikt.141

Mot slutten av 1800-tallet ble statskirkeordningen angre-
pet fra ulike kanter. I de siste tiårene av århundret skjedde
det en tydelig liberalisering i offentligheten. De generelle
liberale, og til dels kristendomskritiske, strømningene i
offentligheten påvirket statskirkedebatten. Den gamle
enhetskulturen forsvant, og statens religiøse funksjon ble
gradvis endret. Omskiftningene rundt 1870–1880 omtales
som «det moderne gjennombrudd».142 Demokratiserings-
politikken og det stadig mer differensierte samfunnet førte
til at geistlighetens, og dermed kirkens, makt i det offent-

lige ble redusert. Det viktigste området var antakelig
grunnskolen. I 1877 ble det fremmet grunnlovsforslag om
å oppheve statskirkeordningen ved endringer i blant andre
Grunnloven § 2, men Stortinget forkastet dette enstemmig
i 1882.143 Ved århundreskiftet fremmet flere kravet om en
såkalt fri folkekirke uavhengig av statens organisasjon.
Denne dreiningen på kirkelig side hadde flere årsaker,
blant annet frustrasjon over reformforslagenes manglende
resultater og den harde kirkestriden rett etter århundreskif-
tet mellom konservativ og liberal teologi.144

Utviklingen gjennom 1800-tallet reduserte med små
skritt statsreligionens «herskende» karakter, og den bidro
til et mer differensiert samfunn og til styrket religionsfri-
het. Så sent som i 1898 ble en far likevel bøtelagt fordi
han hadde forsømt å framstille et hjemmedøpt barn til kir-
kelig stadfestelse av dåpen,145 men det skjedde et omslag
i synet på tvang i disse forholdene. Kirkedepartementet
uttalte for eksempel i en skrivelse i etterkant av dommen
at det var ønskelig å unngå rettslig tvang i slike tilfeller.146

6 Statskirkeordningen, religionsfrihet og § 2, 
1905–1964
Det kirkelige reformarbeidet var blitt radikalisert rundt
århundreskiftet. En sentral talsmann på kirkelig side var
professor Absalon Taranger. Han satt blant annet som
medlem i den andre store kirkekommisjonen fra 1908.
Fra 1908 til 1917 ble det fremmet flere forslag, blant
annet på initiativ fra det frivillige kirkelige landsmøtet,
om å oppheve statskirkeordningen. Forslagene ville inn-
føre «fri folkekirke» gjennom endringer i blant andre
§ 2.147 Kirkekommisjonens innstilling ble lagt fram i
1911, men forslaget førte ikke til store endringer.
Mindretallet, blant andre Taranger, hadde lagt fram et
totalutkast til ny kirkeforfatning, men flertallet nøyde
seg med å fremme forslag til lov om menighetsråd.
Regjeringen gjennomførte i 1914 en slags folkeavstem-
ning,148 og etter den var ikke lenger «fri folkekirke»
praktisk politikk.

137 Elstad, «Den geistlege reformrørsla i 1840-åra – eit svar på moderniseringa av det norske samfunnet» (2008), s. 104.
138 Stor. Forh. 7D. No. 65 og vedtak 12. august 1851, s. 71.
139 Birger Løvlie, Kirke, stat og folk i en etterkrigstid (1996), s. 19.
140 Se nærmere kommentarer til Grl. § 16.
141 Dette forholdet ble påpekt av stortingskomiteen i forbindelse med behandlingen av grunnlovsendringene om statsråders bekjennelsesplikt i 1919,

Indst. S. LI, 1919, s. 9.
142 Se for eksempel Rune Slagstad, De nasjonale strateger (1998).
143 Dokument No. 90 (1877), jf. Indst. S. No. 95 (1882) og Storthingstidende (1882) s. 847.
144 Oftestad, Den norske statsreligionen (1998), s. 238 flg. og «Statsreligionens moderne rekontruksjon» (1995).
145 Rt. 1898 s. 575.
146 Departementets skrivelse er inntatt i Lovtidende 1904, 2. avd. s. 298.
147 Se for eksempel Dokument nr. 81 (1908) s. 11 og Dokument nr. 72 (1911), jf. Indst. S. nr. 64 (1914) og Stortingsforhandlinger (1914) s. 264.
148 Se nærmere NOU 1975: 30 s. 26: Kirkedepartementet oversendte i 1914 kommisjonens forslag til landets menigheter, skolestyrer og kommunesty-

rer til avstemning. Medlemmene av disse organene avga stemme. Bare 15,5 % stemte for fri folkekirke.
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I stedet vedtok Stortinget menighetsrådsloven i
1920.149 Den markerte starten på utbyggingen av den
kirkelige rådsstrukturen, og den ble derfor en viktig
reform. På 1920-tallet ble det fremmet forslag om å opp-
rette et kirkemøte og et kirkeråd, men dette ble ikke fulgt
opp. I stedet ble den kirkelige organisasjonsstrukturen
bygget videre ut med loven om bispedømmeråd i
1933.150 I 1934 fikk Bispemøtet, som allerede hadde eta-
blert seg som en fast ordning, sitt offisielle reglement
ved kongelig resolusjon.

Spørsmålet om endringer i statsrådenes grunnlovbe-
stemte bekjennelsesplikt ble tatt opp i Stortinget i 1901,
1906 og 1908, men først i 1919 ble Grunnloven endret
slik at bekjennelsesplikten for statsrådene ble flyttet fra
§ 92 til § 12, og regelen ble innskrenket slik at bare
halve statsrådet måtte bekjenne seg til statens offentlige
religion. Samtidig kom det inn en ny bestemmelse i § 27
som sa at bare statsråder som bekjenner seg til statens
offentlige religion, kunne delta i behandlingen av stats-
kirkelige saker.151 Lovreglene om embetsmenns bekjen-
nelsesplikt ble endret utover 1900-tallet, slik at stadig
færre – også innenfor skolevesenet – måtte tilhøre stats-
kirken.152

Erfaringene høstet gjennom kirkekampen i krigsårene
1940–1945, ga kirken større selvtillit. Kirken levde i rea-
liteten en tilværelse som fri folkekirke etter bruddet med
det nazistiske, statlige kirkestyret i 1942. Løsrivelsen
kom 1. påskedag med bekjennelsen «Kirkens Grunn»,153

der prestene «bekjenner» og «erklærer» hvorfor de ned-
legger den statlige delen av sitt embete.154 Selv om
Quisling-regjeringen opprettholdt et visst statskirkelig
apparat, ble forumet «Kristent Samråd» et sentralorgan
som i krigsårene koordinerte den kirkelige aktiviteten.
Der fant representanter for geistligheten og de frivillige
kristelige organisasjonene sammen. Ved frigjøringen
gikk en tilbake inn i statskirkeordningen.

De politiske partienes fellesprogram etter krigen slo
fast at Den norske kirke skulle bevares som statskirke,
men innenfor denne rammen «sikres organer som er til-
fredsstillende for kirkens liv». Kirkeordningsnemnda ble
oppnevnt i 1945, med biskop Eivind Berggrav som for-
mann. Nemnda la fram en enstemmig innstilling i 1948,

og innstillingen inneholdt forslag til lov om Den norske
kirkes ordning.155 Hovedanliggendet var å skape vilkår
for en «statskirke med åndelig frihet», og blant forsla-
gene var å opprette et kirkeråd. Via proposisjonen og – i
særlig grad – stortingsbehandlingen gjennomgikk forsla-
gene omfattende endringer før lov om Den norske kirkes
ordning ble vedtatt i 1953. Kirkeordningsloven ble på
kirkelig side opplevd som skuffende amputert.

Året 1953 ble begivenhetsrikt. Da brøt nemlig også
striden om «de evige helvetesstraffer» ut. Biskop Kris-
tian Schjelderup tok kraftig til motmæle etter Ole Hal-
lesbys trusselforkynnelse i en radiotale. Schjelderup ble
på sin side anklaget for å ha brutt sine tjenstlige forplik-
telser på bekjennelsesgrunnlaget ved sine kritiske
uttalelser om den evige fortapelsen, og han henvendte
seg på egen hånd til det statlige kirkestyret for å få klar-
lagt dette. Departementet innhentet uttalelser fra kirke-
lig-teologisk ekspertise og la også spørsmålet fram for
professor Frede Castberg til vurdering. Saken ble heftig
debattert, og debatten dreide etter hvert retning fra det
teologiske til å stå om Kongens myndighet i Den norske
kirkes lærespørsmål. Castberg hevdet blant annet at kon-
gemakten suverent kunne avgjøre konfesjonsspørsmål
på egen hånd, uten å innhente råd fra teologisk sakkyn-
dige. Betenkningen hans156 utvidet debatten videre til å
omfatte bortimot hele kirkeforfatningsretten og statskir-
kesystemet. Castbergs statskirkeoppfatning provoserte
de ledende talsmennene på kirkelig side kraftig, og
utredningen fikk stor betydning for den senere statskir-
kedebatten,157 se også nærmere nedenfor under § 16.

Bekjennelsesgrunnlaget i NL 2-1, som Grunnloven
§ 2 bygget på og viste til, fikk uomtvistelig rettslig
betydning i statskirkesystemet, og her kunne det bli van-
skelige kollisjoner mellom teologi og juss, slik blant
annet debatten omkring Castbergs utredning illustrerte. I
utgangspunktet er skriftene teologiske utsagn som inne-
holder teologiske begreper, men i enkelte sammenhen-
ger måtte de også undergis en «juridisk» tolkning. For
eksempel måtte kongen i utøvelsen av sitt kirkestyre i
mange sammenhenger utlede rettslige normer av bekjen-
nelsesgrunnlaget. Spørsmålet om hvilken rettslig status
bekjennelsesgrunnlaget i NL 2-1 hadde, ble hyppig dis-

149 Lov 3. desember 1920.
150 Lov 16. juni 1933.
151 Se nærmere nedenfor under §§ 92, 12 og 27.
152 For en oversikt fram til 1963, se Leivestad, «Religionsfrihet i Norge» (1963), s. 521–522.
153 Se Torleiv Austad, Kirkens grunn, analyse av en kirkelig bekjennelse fra okkupasjonstiden 1940–45 (1974).
154 Denne distinksjonen ble for øvrig tatt opp i nyere tid av enkelte prester i protest mot statens lovgivning om abort. Høyesterett avviste i Rt. 1983

s. 1004 i saken mot Børre Knudsen at en slik sondring mellom statlige og kirkelige deler av embetet var mulig.
155 Instilling til lov om Den norske kirkes ordning gitt av kirkeordningsnemnda av 1945, Innstillinger og betenkninger fra kongelige og parlamenta-

riske kommisjoner, departementale komiteer m.m., bind I, (1948).
156 Castberg, Statsreligion og kirkestyre (1953).
157 Torbjørn Backer Hjorthaug, Frede Castbergs statskirkeoppfatning (1998).
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kutert blant de stats- og kirkerettslærde fra Stang (1833)
og fram til våre dager. Problemstillingen var i første
rekke hvilken betydning uttrykket «forbliver» i § 2
hadde for trinnhøyden til bekjennelsesskriftene i NL 2-1,
men også det materielle spørsmålet om hvilke innholds-
messige forandringer en kunne gjøre, ble drøftet. Det var
ulike oppfatninger om på hvilken måte bekjennelses-
grunnlaget eventuelt kunne endres. Teoretisk kunne en
tenke seg endringer i form av både modifikasjoner, inn-
skrenkninger og utvidelser. Stang og Motzfeldt la til
grunn at forbindelsen mellom Grunnloven § 2 (og § 16)
og bekjennelsesgrunnlaget i Norske Lov ikke var så tett
at det var nødvendig med grunnlovsvedtak for å forandre
bekjennelsen.158 Endringer kunne skje ved lovgivning,
mente Stang, mens Motzfeldt hevdet at en et stykke på
vei kunne gjøre endringer uten å også måtte endre
Grunnloven. Gaarder, Aschehoug, Morgenstierne og
Robberstad hevdet derimot at Grunnloven § 2 (og § 16)
også for ettertiden fastslo bekjennelsesskriftene som
gjeldende, og at endringer i NL 2-1 måtte skje etter pro-
sedyren i Grunnloven § 112.159 Frede Castberg inntok et
nytt og tredje standpunkt:

«Spørsmålet om en endring av bestemmelsen om bekjen-
nelsesskriftene kan gjennomføres ved kgl. resolusjon,
eller om der kreves formell lov, er tvilsomt. Sterke grun-
ner taler for at det kan skje ved kgl. resolusjon.»160

Spørsmålet om formelle endringer i kirkens trosgrunn-
lag ble nærmest en «klassisk kirkerettslig problemstil-
ling» – en helt parallell diskusjon gikk også i Dan-
mark.161 I dag er den rådende oppfatningen at bestem-
melsen ikke har grunnlovs rang, og NL 2-1 ble ikke opp-
hevet i forbindelse med endringene i § 2 i 2012.162 Et
viktigere spørsmål i praksis har vært hvordan bekjennel-
sesgrunnlaget i § 2, jf. NL 2-1, skal tolkes rettslig. Under
kirkestriden, som pågikk de to første tiårene av 1900-tal-

let, bidro professorene Aschehoug og særlig Morgensti-
erne ved sine statsrettslige tolkninger av bekjennelses-
forpliktelsene til en endret forståelse av statsreligionen.
De var med på å åpne selve innholdet i «Statens offent-
lige Religion» for påvirkning fra samfunnsutviklin-
gen.163 Dette poenget ble enda tydeligere gjennom Cast-
bergs tolkninger av statens materielle myndighet i kirke-
saker i tilknytning til den nevnte Schjelderup-saken.

Dissenterloven fra 1891 ga ikke full religiøs frihet og
likhet selv om det, som nevnt, var relativt stor grad av
religionsfrihet etter opphevelsen av gamle straffebud i
1905. Det siste lovforbudet mot et religiøst samfunn –
Grunnlovens forbud mot jesuitter – ble behandlet i Stor-
tinget i 1925, men først opphevd i 1956.164 Fram mot
1960-tallet var det den jødiske minoriteten som i all
hovedsak var det ikke-kristne religiøse innslaget i
Norge, og den reelle, religiøse pluralismen var begren-
set.165 Etniske og religiøse minoriteters stilling ble prin-
sipielt styrket ved statens tilslutning til FNs menneske-
rettighetserklæring fra 1948 og EMK fra 1950.166 Forbe-
holdet ved ratifikasjonen av EMK i 1952 fikk konkret
betydning for opphevelsen av jesuittforbudet.167 Utover
1900-tallet ble det etter hvert tatt initiativ til endringer i
regelverket om dissentere. Særlig Dissentertinget hadde
flere ganger, blant annet i 1955, reist krav om full revi-
sjon av dissenterlovgivningen. Justisdepartementet
hadde laget utkast til lovgivning om registrering av tros-
samfunn utenfor statskirken i 1930-årene, men på grunn
av krigsutbruddet ble det ikke fremmet noen proposi-
sjon.168

Regjeringen oppnevnte Dissenterlovkomiteen i 1957,
med senere høyesterettsdommer Trygve Leivestad som
formann. Komiteen fikk blant annet i oppdrag å vurdere
behovet for revisjon av regler om personer og trossam-
funn som sto utenfor statskirken og i tilfellet foreslå nye
lovbestemmelser,169 og komiteen la fram en banebry-
tende innstilling i 1962 med utkast til en lov om trossam-

158 Stang, op.cit., s. 335–336 og Motzfeldt, Den norske Kirkeret tilligemed den øvrige geistligheden især vedkommende lovgivning (1844), s. 2–3.
159 Gaarder, op.cit., s. 17, Aschehoug, Norges nuværende statsforfatning, II (1879), s. 303, Morgenstierne, Lærebog i den norske statsforfatningsret

(1909), s. 598, Knut Robberstad, «Vedkjenningsskrifter» (1945), s. 153–158. Ingeborg Wilberg helte også mot denne oppfatningen, jf. Wilberg,
«Statskirkens stilling etter Grunnloven» (1957).

160 Castberg, Statsreligion og kirkestyre (1953), s. 43.
161 I Danmark førte en rettslig diskusjon omkring bekjennelsen (Danske Lov 2-1) i 1825–26 til at den framtredende juristen A.S. Ørsted måtte forlate

posten som lærer i kirkerett og fikk forbud fra kongen mot å utgi flere skrifter. Se Preben Espersen, Kirkeret. Almindelig del (1993), s. 84 og hans
videre henvisninger for oversikt over den danske debatten.

162 Se Prop. 71 L (2011–2012) s. 27.
163 Oftestad, Statsreligionens moderne rekonstruksjon (1995), s. 3–4, Aschehoug, Norges nuværende statsforfatning, andet bind (1892), s. 481, Mor-

genstierne, Lærebog i den norske statsforfatningsret (1909), s. 599.
164 Se nærmere nedenfor under IV.
165 Berit Reisel, «‘Jødeparagrafen’ og Grunnloven» (2014), s. 114.
166 Kontrollsystemet rundt EMK ble utviklet etter hvert, og først i siste halvdel av 1960-årene fikk det virkning for Norge, se nærmere nedenfor under

§ 92.
167 Se nærmere nedenfor under IV.
168 Innstiling om lov om trossamfunn (1962), s. 5.
169 I 1960 var 96,3 % av befolkningen medlemmer av Den norske kirke, Rian, Sensuren i Danmark-Norge (2014), s. 442.
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funn. Før arbeidet var ferdig foreslo komiteen også at
religionsfriheten ble tatt inn i Grunnloven § 2.170 I inn-
stillingen drøftet komiteen om det var behov for en
grunnlovsbestemmelse i og med det konkrete forslaget
om lovfesting av full religionsfrihet. Som bakgrunn for
grunnlovsforslaget viste komiteen til flere forhold: De
særegne begivenhetene på Eidsvoll,171 at Grunnloven
fastslo statskirkeordningen, men uten balanserende reli-
gionsfrihet, hensyn til andre land og oppfølging av Nor-
ges internasjonale forpliktelser, endrede oppfatninger i
samfunnet, og endelig, at fullstendig religionsfrihet ikke
var så gammel hos oss «som kanskje de fleste ville tro».
Komiteen mente det historisk ikke ville være «så misvi-
sende om man nå endelig fastslår den religionsfrihet som
vi først etter hånden er kommet fram til, bl.a. ved opphe-
velsen av jesuittforbudet så sent som i 1956».172 Den
utførlige definisjonen av religionsfrihet i komiteens inn-
stilling har for øvrig vært sitert i norske sammenhenger
helt fram til våre dager.173

I forbindelse med Grunnlovsjubileet vedtok Stortinget
enstemmig 4. mai (29. mai) 1964, altså på dagen 150 år
etter vedtaket av § 2 på Eidsvoll, et nytt første ledd i § 2,
slik at paragrafen fikk følgende ordlyd:174

«Alle Indvaanere af Riget have fri Religionsøvelse.

Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens
offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende sig til
den, ere forpligtede til at opdrage sine Børn i samme.»

Stortingsbehandlingen viste at Stortinget ønsket å
bekrefte utviklingen som hadde skjedd siden 1814. Kons-
titusjonskomiteen utttalte blant annet at prinsippet om fri
religionsutøvelse «forlengst [hadde] festnet seg som en
grunnsetning i vårt konstitusjonelle regelverk», men
mente likevel det var naturlig at prinsippet ble gitt for-
melt uttrykk i en grunnlovsbestemmelse.175 I stortings-
debatten ble det også understreket at den nye formulerin-

gen knyttet an til grunnsetningen som ble vedtatt på
Eidsvoll, at Grunnlovens 150-årsjubileum var en god
anledning til å rette opp inkurien i 1814, og at den nye
bestemmelsen var i samsvar med Norges internasjonale
forpliktelser.176 Forarbeidene, og særlig stortingsdebat-
ten, presiserte at den nye bestemmelsen ikke ville
avskjære nødvendige innskrenkninger i religionsutøvel-
sen ved lov. Denne tolkningen er fulgt opp i praksis.177

Spørsmålet om også å ta inn «livsanskuelse» i ordlyden i
§ 2 ble, blant annet med henvisning til EMK, berørt i
debatten i 1964, men det ble ansett som unødvendig.178 I
både 1966 og 1970 avviste Stortinget slike forslag.179

Fra 1964 sto dermed religionsfrihetsprinsippet og
prinsippet om offentlig religion som to ledd i samme
paragraf, og dette tydeliggjorde egentlig et spennings-
forhold som lå innbakt i Grunnlovens opprinnelige sys-
tem. Vedtakelsen av § 2 første ledd om religionsfrihet
gjorde at «[s]tatens gamle janusansikt trådte fram i
grunnlovs form»180. Stortinget forutsatte åpenbart at de
to leddene kunne forenes: Statskirkeordningen var i seg
selv ikke i strid med religionsfriheten, men ordningen
måtte heller ikke utformes eller virke på en slik måte at
religionsfriheten ble krenket.181

7 Statskirkeordningen, religionsfrihet og § 2, 
1964–1980
Det gikk ikke lang tid etter skuffelsene med kirkeord-
ningsloven før kirkelige aktører tok initiativ til å utrede
nye reformer i kirkeordningen.182 Mens det kirkelige
utredningsarbeidet pågikk, vedtok et nesten enstemmig
Storting i 1969 å lovfeste et kirkeråd (bispedømmeråde-
nes fellesråd). Den kirkelige statskirkedebatten var bak-
grunn for at Stortinget og regjeringen i samarbeid i 1971
oppnevnte et offentlig utvalg (Sivertsen-kommisjonen)
til «å vurdere det statskirkelige system i sin helhet slik
det er utformet og virker i Norge».183 Flertallet i NOU

170 Brev fra komiteen til Stortinget 9. mai 1960, se nærmere Innstiling om lov om trossamfunn, (1962), s. 23 flg.
171 Komiteen mente man ville få realisert den åttende grunnsetningen, rette en feil og bringe Grunnloven «i samsvar med hva eidsvollsmennene hadde

tilsiktet», jf. innstillingen s. 25.
172 Innstiling om lov om trossamfunn, (1962), s. 24–25.
173 Innstiling om lov om trossamfunn, (1962), s. 17, se NOU 1975: 30 s. 147 og NOU 2006: 2 s. 73.
174 Dok. nr. 13 for 1959–60, forslag nr. 1, Innst. S. nr. 184 (1963–64) og Stortingsforhandlinger (1963–64) s. 2899 flg.
175 Innst. S. nr. 184 (1963–64) s. 428.
176 Stortingsforhandlinger (1963–64) s. 2899 flg.
177 Vibeke Blaker Strand, Forholdet mellom den norske Grunnlovens menneskerettigheter, de internasjonale menneskerettskonvensjonene og ordinær

lovgivning (2007), s. 1–23. Se Rt. 1974 s. 688, Rt. 1980 s. 537 og Rt. 1984 s. 1359.
178 Stortingsforhandlinger (1963–64) s. 2901–2902.
179 Dok. nr. 15 (1963–64), Innst. S. nr. 91 (1965–66), Stortingsforhandlinger (1965–66) s. 2214–2225 og Dok. nr. 13 (1967–68), Innst. S. nr. 166

(1969–70), Stortingsforhandlinger (1969–70) s. 2406–2423.
180 Oftestad, Statsreligion som kirke, (1997), s. 62.
181 Jf. Torkel Opsahl, «Religionsfrihet og statskirke» (1980), s. 183.
182 Birkeli-kommisjonen avga sin utredning i 1969, og arbeidet ble ført videre av Støylen-kommisjonen, som leverte sitt arbeid i 1973.
183 Se om oppnevningprosessen og mandatet i NOU 1975: 30 s. 1–2.
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1975: 30 Stat og kirke foreslo endringer i Grunnloven,
blant annet å oppheve daværende § 2 andre ledd, for å
legge til rette for en overgang til en selvstyrt folkekirke.
Religionsfrihetsprinsippet, forstått både som et hensyn
til likestilling mellom trossamfunnene og et hensyn til
selvstendighet for Den norske kirke, var et viktig argu-
ment for at utvalgsflertallet gikk inn for å skille stat og
kirke.184 Utvalget la til grunn at religionfrihetsprinsippet
«som nå er fastslått i Grunnlovens § 2, … i dag [er] et
alminnelig anerkjent utgangspunkt når forholdet mellom
staten og trossamfunnene skal vurderes».185 Utvalgets
framstilling viste videre at grunnlovsbestemmelsen ikke
ble vurdert isolert, men i lys av Norges menneskeretts-
lige forpliktelser (FNs menneskerettighetserklæring og
EMK artikkel 9). Den klare vektleggingen av religions-
frihet, herunder de internasjonale konvensjonsbestem-
melsene, som utgangspunkt for vurdering av statskirke-
relasjonen i Norge, kan ha vært påvirket av det samtidige
svenske utredningsarbeidet omkring det samme temaet,
av det kirkelige reformarbeidet, men selvfølgelig også
rettsutviklingen i Norge.186

Et overveldende flertall i den påfølgende høringen
gikk likevel inn for fortsatt statskirke, men mange
understreket samtidig behovet for reformer innenfor
statskirkeordningens ytre rammer. Fra 1975 og helt fram
til våre dager har det – nærmest rutinemessig – vært
fremmet forslag om endringer i Grunnloven, blant andre
§ 2, for å oppheve statskirkeordningen, men ingen av
forslagene fikk gjennomslag før i 2012.187

Etter lange forberedelser vedtok Stortinget trossam-
funnsloven i 1969.188 Lovproposisjonen framhevet
eksplisitt at intern norsk rett ikke var i strid med konven-
sjonsbestemmelsene om religionsfrihet.189 Trossam-
funnsloven erstattet dissenterloven fra 1891. Uttrykket
«dissenter» – som markerte at en var utenfor «den rette
læren», og som mange derfor oppfattet som diskrimine-
rende, ble fjernet.190 Loven tok for det første sikte på å
sikre den enkelte borgeren retten til fri religionsutøvelse,

ikke bare kristen, alene eller sammen med andre. For det
andre la loven til rette for en formell likestilling mellom
trossamfunnene, herunder Den norske kirke. Og for det
tredje hadde loven et ambisiøst mål om å skape reell
likestilling både trossamfunnene imellom og i forholdet
mellom statskirken og dens medlemmer og de andre
trossamfunnene og deres medlemmer. Til erstatning for
den tidligere individuelle skattefritaksordningen for per-
soner som sto utenfor statskirkeordningen, innførte
loven en ordning med tilskudd til registrerte trossam-
funn. I 1982 ble ordningen utvidet til også å gjelde
såkalte uregistrerte trossamfunn og livssynssamfunn.191

Prinsipielt interessant var det at trossamfunnsloven til
dels også fikk anvendelse for Den norske kirke. Dette
ble senere oppfattet som en markering av at Den norske
kirke ikke bare var statskirke, men også et trossamfunn
med et berettiget krav om religionsfrihet.192 Begrepet
‘trossamfunn’ har vært viktig særlig i det kirkelige reform-
arbeidet, og det har vært brukt både teologisk, rettslig og
politisk for å markere at Den norske kirke må gis mulig-
het til å virke etter sin egenart innenfor statskirkeordnin-
gens rammer.193 Det var også en sentral premiss for fler-
tallsforslaget i NOU 1975: 30.194 Karakteristikken «tros-
samfunn» har egentlig vært en sammenfatning av flere
rettslige og faktiske forhold, og det har til en viss grad
vært uavklart hvilke rettslige konsekvenser det skulle ha
eller få. Trossamfunnsbegrepet ble særlig av kirkelige
aktører, men altså også i NOU 1973: 30, koblet til kir-
kens rettslige status.195

På 1800- og særlig 1900-tallet diskuterte en hyppig og
inngående i ulike sammenhenger – i rettslitteraturen og i
statlige og kirkelige utredninger – spørsmålet om Den
norske kirke kunne karakteriseres som et selvstendig
rettssubjekt. Kirkens rettslige status ble gjerne drøftet i
tilknytning til Grunnloven § 2 (ev. § 16 eller statskirke-
ordningen som system), og det var gjengs oppfatning i
statsrettslitteraturen at Den norske kirke ikke i generelle
termer kunne karakteriseres som et selvstendig rettssub-

184 NOU 1975: 30 s. 146 flg.
185 NOU 1975: 30 s. 146.
186 NOU 1975: 30 s. s. 2, se også Birger Løvlie, Kirke, stat og folk i en etterkrigstid (1996), s. 189–190, og Den norske kirke og staten, Innstilling fra

Det frivillige kirkeråds utredningskommisjon av 1969 (1973), s. 126 flg. Torkel Opsahl var medlem av utvalget.
187 Se for eksempel Dokument nr. 13 (1975–76) s. 7 flg. og Dokument nr. 12:17 (2003–2004).
188 Lov 13. juni 1969 nr. 25 om trudomssamfunn og ymist anna.
189 Ot.prp. nr. 27 (1967–68) s. 17.
190 Innstiling om lov om trossamfunn, (1962), s. 64–66. Dissenter betyr medlem av et kristent trossamfunn utenfor den dominerende kirken, og det er

avledet at det latinske «dissentire» (ha en annen mening), Store norske leksikon.
191 Lov 12. juni 1981 nr. 64 om tilskott til livssynssamfunn, samtidig som trossamfunnsloven fikk bestemmelser om «andre organiserte trudomssam-

funn», jf. trossamfunnsloven § 19 a.
192 Se for eksempel Den norske kirke og staten, Innstilling fra Det frivillige kirkeråds utredningskommisjon av 1969 (1973), s. 43 og s. 126 flg., jf.

også Gullaksen, Stat og kirke i Norge (2000), s. 88–90,
193 Løvlie, Kirke, stat og folk i en etterkrigstid (1996).
194 NOU 1975: 30 s. 146 og s. 198.
195 Se Den norske kirke og staten, Innstilling fra Det frivillige kirkeråds utredningskommisjon av 1969 (1973) og Andreas Aarflot, Trossamfunn og

folkekirke (1999), s. 94–97. NOU 1975: 30 s. 152.
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jekt, adskilt fra staten.196 Denne vurderingen lå til grunn
for utbyggingen av det kirkelige selvstyret som kom på
1900-tallet, og som skjøt særlig fart fra 1980-årene.
Utviklingen av større kirkelig autonomi gjorde tilknyt-
ningen mellom staten og Den norske kirke stadig mer
sammensatt. Dessuten var synet på staten som en enhet-
lig og ensartet rettslig struktur under endring. Men uan-
sett var den herskende læren at Den norske kirke i stats-
kirkeordningen ikke kunne forstås som et selvstendig
rettssubjekt, adskilt fra staten.197

8 Lovgivning og debatt om statskirkeordning og 
§ 2, 1980–2012
Med bakgrunn i Sivertsen-utvalgets utredning og den
påfølgende høringen la regjeringen i 1981 fram St.meld.
nr. 40 (1980–81) Om stat og kirke. Regjeringen konklu-
derte med at «statskirkerelasjonene burde opprettholdes
for den tid vi med rimelighet kan overskue fram-
over».198 I tråd med dette la meldingen til grunn forut-
setningen om at «Grunnloven forblir uendret på alle
punkter som vedkommer denne sak», og at det etter en
samlet vurdering var «alt i alt riktig å beholde disse
bærebjelker i relasjonene mellom kirke og stat». Det var
likevel ønskelig å gjennomføre reformer innen rammen
av de gjeldende grunnlovsbestemmelsene, og departe-
mentet uttalte at det var «parat til å gå yttergrensene for
en forsvarlig forståelse av mulighetene for desentralise-
ring og delegasjon».199 Regjeringen knyttet dette kirke-
politiske programmet til mer generelle trekk i utviklin-
gen av statlig styring gjennom stikkord som demokrati-
sering, desentralisering, avbyråkratisering og faglig og
saklig kompetanse. Stortinget sluttet seg til meldin-
gen.200

Grunnlovsbestemmelsene skulle altså ikke endres,
men innenfor Grunnlovens rammer skulle en gi trossam-
funnet Den norske kirke større selvstyre ved videre
utbygging av et kirkelig representasjonssystem og påføl-
gende delegasjon av myndighet til det som meldingen
omtalte som «rent» eller «spesifikt kirkelige» orga-
ner.201 Da dukket naturlig nok også spørsmålet om

hvilke rammer grunnlovsbestemmelsene i praksis satte
for videre utvikling, blant annet hvilke skranker for dele-
gasjon bestemmelsene i Grunnloven innebar. Delega-
sjonsspørsmålet hadde for øvrig blitt trukket inn i stats-
kirkedebatten også tidligere, og det var ulike syn på om
det offentligrettslige delegasjonssporet var en hensikts-
messig vei til større kirkelig selvstendighet. Fra en side
sett kunne delegasjon til spesifikt kirkelig organer opp-
fattes som en uthuling av statskirkesystemet, mens dele-
gasjon fra et annet ståsted kunne tolkes som en type
annenrangs eller uekte selvstendiggjøring. Kongen eller
departementet ville jo ved delegasjon ikke gi fra seg sin
myndighet, men kunne når som helst trekke myndighet
tilbake, eventuelt instruere om eller overprøve avgjørel-
ser i et kirkelig organ som hadde hjemmel i delegert
myndighet.202 Fra statlig side ble det lagt til grunn at
Stortinget ville stå svært fritt, både når det gjaldt sakenes
art og hvilke organer det kunne delegere til. Når det
gjaldt delegasjon fra kongens myndighetsområde, ble
Grunnloven oppfattet å sette noen skranker.203

For det første måtte embetsmenn utnevnes av kongen i
kirkelig statsråd, jf. Grunnloven § 21. Spørsmålet var i
hvor stor utstrekning bestemmelsen forutsatte at det
skulle være geistlige embetsmenn og hvor langt en
kunne gå i å omgjøre embeter til ordinære tjeneste-
mannsstillinger. Opprinnelig var alle prestene embets-
menn, men fra 1989 ble sokneprester og kapellaner med
grunnlag i delegert myndighet tilsatt av bispedømme-
rådene som tjenestemenn. Før endringene i blant annet
§ 21 i 2012 var den alminnelige oppfatningen at en også
kunne gjøre proster til tjenestemenn, men at en ikke
kunne tømme kategorien «geistlige embetsmenn»
helt.204 Biskopene måtte derfor forbli embetsmenn
(«geistlige Overøvrighetspersoner», jf. den tidligere
Grunnloven § 22). Regjeringens tidligere myndighet til
å utnevne biskoper (og proster) var ett av elementene
som på samme tid ble mye kritisert og hyppig framhevet
som en styrke i den tidligere statskirkeordningen.

For det andre fulgte det en delegasjonsskranke av den
generelle bestemmelsen i Grunnloven § 28 om at «saker
av viktighet» skal behandles i statsråd. Det synes å ha vært
lagt til grunn at den skjønnsmessige vurderingen av viktig-

196 Se for eksempel Motzfeldt, Den norske kirkeret (1844), s. 18, Aschehoug, Norges nuværende statsforfatning II (1879), s. 306 (1892-utgaven
s. 483), Morgenstierne, Lærebog i den norske statsforfatningsret (1909), s. 599–600 (1927-utgaven s. 312–314), Castberg, Statsreligion og kirke-
styre (1953), s. 61–62, Castberg, Norges statsforfatning, II (1964), s. 139–140, NOU 1975: 30 s. 152, Johs. Andenæs, Statsforfatningen i Norge,
(1991), s. 289 og Fliflet, Kongeriket Norges Grunnlov. Grunnloven med kommentarer (2005), s. 128.

197 Se for eksempel NOU 2006: 2 s. 48–49.
198 St.meld. nr. 40 (1980–81) s. 19.
199 St.meld. nr. 40 (1980–81) s. 52.
200 Innst. S. nr. 265 (1980–81) var enstemmig, se også Stortingsforhandlinger (1980–81) s. 3604–3643.
201 St.meld. nr. 40 (1080–81) s. 37.
202 Se for eksempel NOU 1985: 21 s. 89.
203 St.meld. nr. 40 (1980–81) s. 38.
204 NOU 2006: 2 s. 87.
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het måtte skje ut fra statsrådets samlede portefølje, og ikke
mer isolert på kirkeområdet. Et annet synspunkt var imid-
lertid også til stede, og det ble stilt spørsmål om kongens
særskilte kirkestyre og statskirkeordningen som system,
tilsa at viktige kirkesaker, uavhengig av statsrådets sam-
lede saksbyrde, måtte behandles i (kirkelig) statsråd.

Det kirkepolitiske programmet som ble skissert i stor-
tingsmeldingen fra 1980 og fikk bred støtte i Stortinget
våren 1981, ble realisert i årene som fulgte. Det endret
kirkeordningen vesentlig. Opprettelsen av Kirkemøtet
som kirkens øverste, representative organ ved lov i 1984
var en milepæl,205 og Kirkemøtet ble tilført myndighet
på viktige områder ved delegasjon fra Stortingets og
kongens myndighetsområder.206 Likedan var opprettel-
sen av Den norske kirkes lærenemnd i 1987 prinsipielt
viktig.207 Formålet var å etablere en ordning som sikret
en mer forsvarlig behandling av læresaker. En viktig
konkret bakgrunn for dette var den såkalte Hognestad-
saken, der en prest med sterkt omdiskuterte teologiske
oppfatninger – mot blant andre biskopenes råd – ble
utnevnt til kallskapellan.208

Grunnloven fikk i 1814 ikke noen uttrykkelig verdipa-
ragraf.209 Hovedformålet var den gangen å videreføre
eneveldets religions- og kirkeordning, og andre funda-
mentale verdier ble nedfelt i andre bestemmelser i
Grunnloven. Religionen inngikk opprinnelig som del av
statens grunnlag. Men utviklingen ledet til at identifika-
sjonen mellom stat, evangelisk-luthersk kristendom og
kirke ubønnhørlig ble løst opp. Berge Furre har betegnet
dette som en utvikling fra en statsbærende kirke til en
kirkebærende stat.210 Statens nye, prinsipielt sekulære
karakter gjorde § 2 andre ledd i rettslig forstand til en
kirkeparagraf. Det er umulig å fiksere et bestemt tids-
punkt for når dette skiftet skjedde. Det fantes forskjel-
lige oppfatninger, og ulike forståelser levde side om
side. At stat og kirke prinsipielt var to ulike størrelser,
ble uttrykt av Bredo Morgenstierne i 1909, og han
anførte religionsfrihet som begrunnelse for utviklingen
bort fra den eldre enheten mellom kirke og stat:

«Ved sine forskjellige Bestemmelser om Religion og kir-
kelige Anliggender etablerer vor Grundlov en Statskirke
i den Betydning dette Udtryk i den nyere Tid benyttes,
nemlig et Kirkesamfund, som er stillet i et nøie Forhold
til Staten, hvis Støtte det nyder, og hvis Kontrol og i stor
Udstrækning ogsaa hvis Ledelse den er underkastet.»211

Fra kirkelig side ble bestemmelsen om statens offentlige
religion, og statskirkeordningen som system, til dels for-
stått slik at den i vid forstand forpliktet staten på kirkens
bekjennelsesgrunnlag. I flere av erklæringene fra kirke-
lig hold under den tyske okkupasjonen viste en til § 2
som et verdigrunnlag for hele det norske samfunnet som
ledd i motstandskampen, ikke minst for å forplikte staten
på bekjennelsesgrunnlaget.212 Også fra de kirkelige
debattantene som reagerte på Frede Castbergs utredning
fra 1953, jf. ovenfor, ble synspunktet om at Grunnloven
§ 2 og statskirkeordningen forpliktet staten på kirkens
premisser, hevdet.213 Senere tolket enkelte kristelige
kretser både i og utenfor Den norske kirke § 2 som en
bestemmelse med betydelig symbolkraft, slik at den
nærmest ble oppfattet som en «programerklæring» for
staten eller en generell kristen verdi- eller formålspara-
graf for riket.214 Koblingen mellom § 2 og statskirkeord-
ningen ble samtidig gjerne oppfattet som løsere. Dermed
framsto det også som et aktuelt alternativ å beholde,
eventuelt omformulere, § 2 andre ledd selv om en ville
avvikle statskirkeordningen.215 Dette siste synspunktet
har også vært framme senere, og senest i forbindelse
med grunnlovsendringene i 2012.216 Disse oppfatnin-
gene har, etter mitt skjønn, gjennomgående vært vage og
upresise, men de har like fullt vært oppriktige og
levende.

I den kirkelige reformbevegelsen fra 1960-tallet og
framover kunne en finne slike oppfatninger om at § 2
andre ledd måtte forplikte statens allmenne lovgivning
og forvaltning på kristne verdier uttrykt. Illustrerende
for dette er utredningen «Religionsfrihet og offentlig
religion. Grunnlovens § 2 i går, i dag og i morgen» fra

205 Endringslov 8. juni 1984 nr. 63, Ot.prp. nr. 74 (1983–1984) og Innst. O. nr. 79 (1983–1984).
206 Den dagjeldende lov 29. april 1953 nr. 1 om Den norske kirkes ordning § 54 om Kirkemøtet. Kongens liturgimyndighet etter den gamle Grunnlo-

ven § 16 ble delegert til Kirkemøtet i 1990, se nærmere under § 16.
207 Endringslov 12. juni 1987 nr. 58, Ot.prp. nr. 50 (1986–1987), Innst. O. nr. 52 (1986–1987) og NOU 1985: 21.
208 Se framstillingen av saken i St.meld. nr. 40 (1980–81) s. 46 flg.
209 Jf. ovenfor under A.
210 Berge Furre, «Frå 1814 til Gudmund Hernes. Politikk, kyrkje og kyrkjepolitikk» (1994), s. 6.
211 Morgenstierne, Lærebog i den norske statsforfatningsret (1909) s. 597–598, se også hans egen note til utsagnet.
212 Torleiv Austad, «Naturretten i den norske kirkekamp» (1982).
213 For eksempel Eivind Berggrav, Contra Castberg om kirkens grunn (1954), s. 24–25 og Sverre Aalen, Stat og kirke i rettslig belysning (1955),

s. 42–43.
214 Se Torkel Opsahl, «Grunnlov, livssynsfrihet og menneskerettigheter», (1978), s. 91, Ingvill Thorson Plesner, Statens verdigrunnlag – Norge i utakt

med Europa? (2005).
215 Se Religionsfrihet og offentlig religion. En utredning fra Det frivillige kirkelige landsråds § 2-utvalg (1980), s. 164 flg., særlig side 166–167.
216 Se nærmere ovenfor om debatten forut for Stortingets vedtak av ny § 2.
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1980, som ble utarbeidet av et utvalg oppnevnt av Det
frivillige kirkelige landsråd. Formålet var å undersøke
hvilken betydning en kunne tillegge bestemmelsen i den
aktuelle «juridiske, politiske og kirkelige virkelighet ved
inngangen til 1980-årene».217 Utredningen inneholdt
blant annet en betenkning om Grunnloven § 2 andre
ledd, forfattet i 1979 av professor Johs. Andenæs. Han
slo tydelig fast at:

«det i våre dager ikke [er] juridisk meget å hente fra grl.
§ 2, 2. ledd til støtte for kristenfolkets ønskemål overfor
lovgivning og forvaltning. Det har vist seg at juridisk
argumentasjon på grunnlag av bestemmelsen har hatt
liten gjennomslagskraft overfor lovgivningsmakten, og
muligheten til å få lover underkjent av domstolene på
dette grunnlag, anser jeg lik null.»218

At Andenæs’ vurdering traff blink, viste seg i Høyeste-
retts dom i den såkalte Børre Knudsen-saken (Rt. 1983
s. 1004). Spørsmålet der var om § 2 andre ledd satte
begrensninger for Stortingets alminnelige lovgivning.
Knudsen var avskjediget som sokneprest fordi han i pro-
test mot abortloven fra 1975, ikke utførte sine statlige
plikter som embetsmann. Høyesterett la til grunn at § 2
og «Den evangelisk-lutherske Religion» ikke kunne tol-
kes slik at bestemmelsen medførte skranker for statens
alminnelige lovgivning, men også at § 2 (og § 4) satte
visse grenser for lovgivning om kirkelige forhold. Høy-
esterettsdommen gjorde det dermed klart at bare i svært
begrenset forstand hadde Norge en statsreligion. Likevel
har oppfatningen av § 2 andre ledd som en slags kristen
verdiparagraf for staten eller samfunnet vært levende til
stede også i de seneste rundene av statskirkedebatten, og
den spilte antakelig en vesentlig rolle som premiss for at
det ble vedtatt en ny verdiparagraf i 2012, se nærmere
nedenfor og kommentaren til § 2.219

Som en oppfølging av stortingsbehandlingen av stats-
kirkeordningen i 1981 nedsatte regjeringen i 1982 et
utvalg til å utrede reformer i det lokale kirkestyret. Etter
et omfattende arbeid (NOU 1989: 7 Den lokale kirkes
ordning), forslag og høringer vedtok Stortinget i 1996 ny
kirkelovgivning, blant annet en ny lov om Den norske
kirke. Reformen var en foreløpig sluttstein i det kirke-

lige reformarbeidet som fulgte opp stortingsmeldingen
fra 1980, men som hadde røtter helt tilbake til andre
halvdel av 1800-tallet. Kirkeloven gjorde det klart at
soknene var selvstendige rettssubjekter og rettslig uav-
hengige av kommunene. Kommunenes økonomiske for-
pliktelser for virksomheten i regi av lokalkirken ble like-
vel videreført.

Bare ett år etter at kirkelovreformen trådte i kraft ned-
satte Kirkerådet et utvalg for å utrede forholdet mellom
kirke og stat (Bakkevig-utvalget), og utredningen forelå
i 2002.220 Det kirkelige utvalget tok et tydelig utgangs-
punkt i statens generelle tros- og livssynspolitikk og
behovet for større grad av likestilling mellom ulike tros-
og livssynssamfunn. Utvalget utarbeidet blant annet en
egen delrapport om religionsfrihet og religionspoli-
tikk.221 Flertallet i utvalget anbefalte opphevelse av eller
endringer i alle Grunnlovens bestemmelser om statskir-
keordningen og dermed en ny kirkeordning med større
selvstendighet for Den norske kirke og større grad av
likebehandling mellom alle tros- og livssynsamfunn. De
kirkelige høringsinstansene var usikre på utvalgets for-
slag til nyordning, men det var stor oppslutning om at
det var behov for videre reformer i kirkeordningen.222

Kirkemøtekomiteen som senere behandlet saken, merket
seg blant annet at «mange av høringsinstansene er opp-
tatt av å videreføre de lange historiske båndene mellom
kristne verdier og staten».223

Denne kirkelige utredningen var med på å begrunne at
et enstemmig Storting i 2002 vedtok å be regjeringen
oppnevne et offentlig utvalg til å vurdere forholdet mel-
lom stat og kirke. Det såkalte Gjønnes-utvalget ble opp-
nevnt ved kongelig resolusjon i 2003 for å «gi grunnlag
for å treffe beslutning om statskirkeordningen skal vide-
reføres, reformeres eller avvikles».224 Flertallet i utval-
get anbefalte i NOU 2006: 2 at den daværende statskir-
keordningen ble opphevet, og at en i stedet etablerte det
som ble kalt en lovforankret folkekirke. Modellen som
flertallet foreslo, lignet mye på flertallsforslaget fra Bak-
kevig-utvalget. Departementet sendte utredningen på en
omfattende høring. Et flertall av de lokale instansene
ønsket å videreføre en form for statskirke som var forank-
ret i Grunnloven. Også mange lokale, men særlig de
regionale og sentrale kirkelige instansene, uttalte seg for

217 Religionsfrihet og offentlig religion. En utredning fra Det frivillige kirkelige landsråds § 2-utvalg, 1980, s. 9.
218 Johs. Andenæs, «Synspunkter på Grunnlovens § 2, 2. ledd», (1980), s. 184–203.
219 Se diskusjonen i NOU 2006: 2 s. 101 og gjengivelsen av mandatets punkt 8 på s. 10 i utredningen.
220 Samme kirke – ny ordning, innstilling fra Kirkerådets kirke/stat-utvalg, (2002).
221 Religionsfrihet og Religionspolitikk, (2001).
222 Sammenfatning av høringsuttalelsene, (2002), www.kirken.no.
223 Kirkemøtet 2002 om Kirke/stat-innstillingen, www.kirken.no. Komiteen ville «derfor understreke at det i sammenheng med en eventuell senere

debatt omkring relasjonene mellom kirke og stat, må finne sted en drøftelse av hvordan en gjennom en eventuell framtidig endringsprosess kan
sikre at staten har en forankring i et kristent-humanistisk verdigrunnlag».

224 NOU 2006: 2 s. 9.

www.kirken.no
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en endring i eller avvikling av statskirkeordningen. Tros-
og livssynssamfunnene utenom Den norske kirke gikk
inn for avvikling.225

Det menneskerettslige perspektivet – både forstått
som ideologi og som juridiske rettigheter om tros- og
livssynsfrihet, organisasjonsfrihet, diskrimineringsvern
og så videre – fikk stadig større plass og tyngde i juri-
diske tolkninger av både bestemmelsen om statens
offentlige religion, oppdragerplikten og religionsfrihets-
bestemmelsen i Grunnloven § 2 fra særlig 1960-tallet og
framover. Perspektivet påvirket stadig tydeligere politiske
diskusjoner om statskirkeordningen og andre tros- og livs-
synspolitiske spørsmål.226 Dette skyldtes både rettslige og
andre forhold – nasjonalt og internasjonalt – for eksempel
utviklingen av de internasjonale konvensjonssys-
temene,227 arbeidet med å styrke menneskerettighetenes
stilling i intern norsk rett gjennom først og fremst vedta-
kelsen av Grunnloven § 110 c i 1994 og menneskerettslo-
ven fra 1999,228 økt kunnskap og oppmerksomhet om
menneskerettighetene i det praktiske rettslivet, i juristut-
danningen og i allmennheten, den dynamiske utviklingen
av menneskerettighetene og et voksende kulturelt og tros-
og livssynsmessig mangfold i samfunnet.229

Det har gått fram at bestemmelsene i Grunnloven § 2,
med forbehold for det tidligere forbudet mot jesuitter,230

ikke har vært vurdert til å være i motstrid med Norges
internasjonale forpliktelser gjennom konvensjonsbestem-
melsene om religionsfrihet, diskrimineringsvern med
videre, heller ikke da menneskerettsloven ble vedtatt i
1999.231 Men tolkningen og anvendelsen av bestemmel-
sene i Grunnloven § 2 måtte i økende grad ta opp i seg
Norges menneskerettslige forpliktelser.232 Dette bidro til å
sette statskirkeordningen under et sterkere press fra de
siste tiårene på 1900-tallet og fram mot 2012. En stats-
kirke eller statskirkeordningen er i seg selv ikke i motstrid

med menneskerettighetene selv om en slik ordning kan
oppfattes som prinsipielt problematisk, i strid med kon-
vensjonenes «ånd» eller lignende.233 Det avgjørende er
hvordan ordningen utformes og virker i praksis.234 I tråd
med dette var den alminnelige oppfatningen at heller ikke
den norske statskirkeordningen i seg selv var rettslig
uforenlig med menneskerettighetene, men at den på
samme tid kunne kritiseres ut fra prinsippene om tros- og
livssynsfrihet og ikke-diskriminering.235 Enkelte elemen-
ter i ordningen ble imidlertid hevdet å være også rettslig
problematiske. Det gjaldt først og fremst bestemmelsen
om oppdragerplikten, se nærmere nedenfor, og til dels
bestemmelsene om bekjennelsesplikt for halvparten av
statsrådene og kirkelig statsråd i den tidligere § 12 andre
ledd, jf. tidligere § 27 andre ledd.236

9 Særlig om § 2s oppdragerplikt
Forståelsen av oppdragerplikten i den tidligere § 2 andre
ledd som bånd på medlemmer av Den norske kirke har
naturligvis endret seg etter som statskirkesystemets
tvangskarakter ble avdempet. Som nevnt ovenfor, var
det dåpsplikt i eneveldets religionssystem. Og oppdra-
gerplikten som kom inn i Grunnloven i 1814 var knyttet
til den eldre lovgivningen om straff for brudd på pliktene
til blant annet dåp og konfirmasjon. Disse reglene ble
mot slutten av 1800-tallet uten realitet. Som nevnt oven-
for, skjedde det et omslag i synet på tvang i slike forhold
rundt forrige århundreskifte, og det fant neppe sted noen
rettsforfølgning av unnlatt dåp på 1900-tallet. Selv om
det fra 1940-tallet ble gjort gjeldende at oppdragerplik-
ten i realiteten ikke lenger kunne anses straffesanksjo-
nert, var plikten i prinsippet sanksjonert helt fram til
1987.237

225 Se oppsummeringen av høringen i St.meld. nr. 17 (2007–2008) s. 46 flg.
226 Se for eksempel NOU 2006: 2 s. 72 flg., St.meld. nr. 17 (2007–2008) s. 33 flg. og NOU 2013: 1 s. 95 flg.
227 For eksempel de ulike FN-konvensjonene.
228 Se kommentarer til Grl. § 92 (tidligere § 110 c). Heller ikke i 1999 ble forholdet til religionsfrihetsbestemmelsen i § 2 vurdert som problematisk.
229 Pr. 1. januar 2008 var om lag 82 % av befolkningen medlemmer av Den norske kirke, St.meld. nr. 17 (2007–2008) s. 8.
230 Se nærmere nedenfor under IV.
231 Vibeke Blaker Strand, «Forholdet mellom den norske Grunnlovens menneskerettigheter, de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene og

ordinær lovgivning» (2007), s. 1–23.
232 Se Anine Kierulf, «Innenfra og utenfra – Grunnloven og menneskerettighetene» (2013), s. 424–448, om forholdet mellom Grunnloven og mennes-

kerettighetene.
233 Se NOU 2006: 2 s. 75 flg., Frede Castberg, Den europeiske konvensjon om menneskerettigheter (1971), s. 136.
234 Darby-saken fra EMD, sak 11581/85 (1989) i relasjon til EMK artikkel 9, uttalelse fra FNs menneskerettighetskomite i relasjon til SP artikkel 18,

HRC General Comment No 22 1993). Justisdepartementets lovavdeling i brev 30. mai 2008 i tilknytning til kirkeforliket (se nedenfor under § 16).
235 Se for eksempel NOU 1975: 30 s. 151, Samme kirke – ny ordning, Innstilling fra Kirkerådets kirke/stat-utvalg, (2002), s. 65, Opsahl, «Religions-

frihet og statskirke» (1980), s. 181, Torkel Opsahl, «Fra Grunnloven til menneskerettighetene: Grunnverdier og livssynsfrihet» (1995), Andenæs,
Statsforfatningen i Norge (1998), s. 243–244 og 341–343, Andreas Aarflot, «Religionsfrihet og kirkerett i et menneskerettsperspektiv» (2001),
s. 475–489, Fliflet, «Den norske kirkes private autonomi» (2001), s. 340–342, Njål Høstmælingen, «Grunnlov, stat og kirke» (2005), s. 149–164,
Høstmælingen, Lindholm, Plesner, Stat, kirke og menneskerettigheter (2006).

236 Se nærmere nedenfor under §§ 12 og 27.
237 Robberstad, Lærebok i kyrkjerett (1945), s. 80, motsatt Hansson, Norsk Kirkerett (1957), s. 100. NL 2-5-6, jf. strl. ikrl. § 4, ble opphevet i 1987.
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På 1950-tallet ble det hevdet at oppdragerplikten hel-
ler ikke lenger kunne anses som en (ikke-sanksjonert)
rettsplikt.238 Både Frede Castberg og Johs. Andenæs har
senere brukt uttrykket «plikt» for foreldrene i omtalen av
den tidligere § 2 andre ledd andre punktum, men vel
ikke som en egentlig rettslig forpliktelse.239 FNs men-
neskerettighetskomite uttalte i 1993 at bestemmelsen om
oppdragerplikt var i strid med SP artikkel 18, og at den
burde oppheves. Komiteens kritikk og anbefaling ble
også gjentatt.240 Fra norske myndigheters side ble det
framholdt nettopp at bestemmelsen ikke innebar
rettsplikter.

Bestemmelsen om oppdragerplikt har sammenheng
med spørsmålet om kristendomsundervisning i sko-
len.241 Enkelte tolket dessuten bestemmelsen om statens
offentlige religion direkte slik at den forpliktet staten til
å tilby offentlig opplæring i evangelisk-luthersk kristen-
dom – en slags offentlig oppdragerplikt.242 I statsrettslit-
teraturen og i ulike offentlige dokumenter om grunnsko-
len kan en spore en utvikling der betydningen av § 2 for
kristendomsundervisningen i skolen blir stadig svakere.
Dette er et godt eksempel på hvordan § 2 har blitt tolket
innskrenkende og endret karakter fra pliktregel til arve-
sølv. Frede Castberg mente i 1964 at § 2 forpliktet staten
til å tilby kristendomsundervisning i skolen, og at det
dessuten kunne stilles visse innholdsmessige krav –
«rent religionshistorisk skoleundervisning er neppe til-
strekkelig til oppfyllelse av budet i grunnlovens § 2».243

Johs. Andenæs og Torkel Opsahl forfektet et mindre
strengt syn enn Castberg. De mente at § 2 ikke stilte
rettslig krav om å tilby kristendomsundervisning, langt
mindre materielle krav til undervisningen.244 I forbin-
delse med diskusjonene rundt det nye grunnskolefaget
«kristendomskunnskap med religions- og livssynsorien-
tering», utarbeidet daværende lagdommer Erik Møse i
1997 en utredning om juridiske skranker for utforming

av faget, og han konkluderte blant annet med at Grunn-
loven § 2 ikke stilte krav til innholdet i religions- og livs-
synsundervisningen i skolen.245 Dette var gjeldende
rettsoppfatning da Stortinget opphevde bestemmelsen i
2012. Utformingen av skolefaget har like fullt forblitt
omdiskutert – og stadig endret – helt fram til våre
dager.246 EMD vurderte faget i en dom fra 2007.247

10 Kirkeforliket og endringen i 2012
Mens departementet arbeidet med en stortingsmelding
som skulle følge opp Stat-kirke-utvalgets (Gjønnes-
utvalget) arbeid og den påfølgende høringen, ble det
gjennomført politiske forhandlinger på Stortinget om
endringer i forholdet mellom stat og kirke. Forhandlin-
gene førte fram, og alle partiene som var representert
på Stortinget, inngikk 10. april 2008 en avtale om det
framtidige forholdet mellom staten og Den norske
kirke (kirkeforliket). Allerede dagen etter la departe-
mentet fram St.meld. nr. 17 (2007–2008), som bygget
på kirkeforliket.248 Stortinget fulgte opp forslagene i
meldingen, blant annet slik at det ble fremmet et felles
formelt forslag om endringer i Grunnloven,249 samtidig
som den politiske avtalen også åpnet for at partiene
kunne fremme egne primærforslag.250 I løpet av den
neste stortingsperioden (2009–2013) ble kirkeforliket
fulgt opp av regjering og Storting og Den norske kirke.
I tråd med kirkeforliket ble det i samarbeid mellom stat
og kirke gjennomført en såkalt demokratireform i kir-
ken for å styrke de kirkelige organenes demokratiske
legitimitet og forankring.251 Regjeringen oppnevnte i
2010 et offentlig utvalg (Stålsett-utvalget) til å foreta
en gjennomgang av statens tros- og livssynspolitikk.252

Oppfølgingen av kirkeforliket ledet fram til de omfat-
tende endringene i § 2 og de andre bestemmelsene om

238 Daværende lagdommer, senere høyesterettsdommer, Trygve Leivestad, i kronikker i Vårt Land 9. april og 18. juni 1954. Hansson, Norsk kirkerett
(1957), s. 100 la på den andre siden til grunn at foreldrene var rettslig forpliktet til å døpe sine barn.

239 Castberg, Norges statsforfatning, II (1964), s. 141 og Andenæs, Statsforfatningen i Norge (1976), og Johs. Andenæs, «Synspunkter på Grunnlo-
vens § 2, 2. ledd» (1980), s. 192.

240 Se St.meld. nr. 17 (2007–2008) s. 71.
241 Se nå nedenfor den nye § 109.
242 I denne retningen for eksempel Aschehoug, Norges nuværende statsforfatning II (1892), s. 491.
243 Castberg, Norges statsforfatning, II (1964), s. 141.
244 Andenæs, Statsforfatningen i Norge (1991), s. 409 og Opsahl, Religionsfrihet og statskirke (1980).
245 Erik Møse, Fritak for undervisning i faget kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering. Forholdet til Norges folkerettslige forplik-

telser, utredning vedlagt Ot.prp. nr. 38 (1996–97).
246 Det finnes en omfattende litteratur om temaet, se for eksempel oversikten (fram til 2005) hos Njål Høstmælingen, «Grunnlov, stat og kirke»

(2005), s. 158, note 32.
247 Dom 29. juni 2007 (EMDN-2002-15472-3), se også Rt. 2001 s. 1006 og behandling i FNs menneskerettskomite (Communication No. 1155/2003).
248 St.meld. nr. 17 (2007–2008) s. 8 og s. 67. Kirkeforliket er tatt inn på s. 67–68 i meldingen.
249 Innst. S. nr. 287 (2007–2008) og Dokument nr. 12:10 (2007–2008).
250 Dokument nr. 12:2 (2007–2008), Dokument nr. 12:20 (2007–2008) og Dokument nr. 12:25 (2007–2008).
251 Kirkeforliket punkt 1 og innstillingen Styrket demokrati i Den norske kirke, (2008), Ot.prp. nr. 34 (2008–2009), Innst. O. nr. 57 (2008–2009), Prop.

71 L (2011–2012) s. 11–22, Prop. 78 L (2012–2013) og Innst. 363 L (2012–2013).
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statskirkeordningen i Grunnloven 21. mai (15. juni)
2012.253

Det tok noe tid før den prinsipielle endringen av § 2
og avviklingen av Kongens særskilte kirkestyre fikk mer
inngripende konsekvenser for den nærmere organiserin-
gen av og funksjonsmåten til Den norske kirke. Grunn-
lovsendringene ble i første omgang fulgt opp med det
som ble vurdert som strengt nødvendige endringer i
kirkeloven og annet underliggende regelverk.254 De før-
ste årene fortsatte det meste som før til tross for at det
konstitusjonelle rammeverket ble fundamentalt endret.
Få av kirkens medlemmer merket derfor noe til de prin-
sipielle endringene i statskirkesystemet i 2012. Den vik-
tigste grunnen til dette var at utviklingen fra 1814 i stor
grad hadde tømt grunnlovsbestemmelsene for reelt inn-
hold. Statskirkeordningen var innholdsmessig først og
fremst etablert og regulert gjennom lov og annet regel-
verk.255 Kirkeforliket inneholdt dessuten noen sentrale,
materielle føringer som sterkt begrenset hvilke praktiske
konsekvenser grunnlovsendringene skulle få for den
nærmere organiseringen av Den norske kirke. Med virk-
ning fra 1. januar 2017 ble imidlertid Den norske kirke
skilt ut fra staten og etablert som et selvstendig rettssub-
jekt, og det pågår et arbeid for ytterligere å bygge ned
den særlige lovgivningen om Den norske kirke, se nær-
mere nedenfor under § 16.

Som nevnt allerede, ville grunnlovsfedrene ganske
sikkert regnet bestemmelsen om statens offentlige reli-
gion som hørende til Grunnlovens ånd og prinsipper, slik
at den ikke kunne endres innenfor rammen av § 112. Et
slikt syn var for lengst forlatt,256 og dette var ikke en
aktuell problemstilling i 2012.

Grunnlovsendringene i 2012 medførte at det nå først
og fremst er Grunnloven § 16, innenfor de absolutte
skrankene som følger av menneskerettighetene, som leg-
ger grunnlag og rammer for statens tros- og livssynspoli-
tikk, se nærmere under § 16.

252 Stålsett-utvalget la fram sin utredning i NOU 2013: 1 Det livssynsåpne samfunn. Gjønnes-utvalget hadde foreslått at det ble oppnevnt et utvalg til
å utrede statens generelle tros- og livssynspolitikk, se NOU 2006: 2 s. 112, St.meld. nr. 17 (2007–2008) s. 56 (og s. 18) og Innst. S. nr. 287 (2007–
2008) s. 15.

253 Innst. S nr. 233 (2011–2012) og sak nr. 1, 21. mai 2012.
254 Prop. 71 L (2011–2012), Innst. 292 L (2011–2012).
255 St.meld. nr. 17 (2007–2008) s. 24 flg., Fliflet, «Den norske kirkes private autonomi», (2001), s. 330–332.
256 Se for eksempel Andenæs, Statsforfatningen i Norge (1991), s. 41 og Smith, Konstitusjonelt demokrati (2012), s. 105.
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(1814–1897–1956)

Jesuitter og Munkeordener maae ikke taales.

Av Ulrik Sverdrup-Thygeson

Forbudene mot jesuitter og munkeordener i § 2 er min-
dre kjent enn jødeforbudet i § 2 siste setning, men de ble
begge stående lenge etter jødeforbudets opphevelse.
Forbudet mot munkeordener ble opphevet i 1897; jesu-
ittforbudet falt først etter internasjonalt press i 1956.
Forbudene ble i begrenset grad praktisert, men hadde
like fullt praktisk betydning. Forbudene gjenspeilte
tidens skepsis til katolisisme og frykt for nasjonal split-
telse, samtidig som jesuittforbudet kanskje er det kla-
reste eksempelet på fenomenet grunnlovskonservatisme
i norsk statsrett. Ordet jesuitt var langt på vei synonymt
med «ond person», uten at dette ble allment problemati-
sert før 1950-tallet; det kan vanskelig ses isolert fra for-
budets plassering i Grunnloven.1

1 Bakgrunnen for forbudene
Jesuittordenen – Societas Iesu – ble stiftet av den span-
ske adelsmannen Ignatius av Loyola i 1534 og fikk
pavelig godkjennelse i 1540. Ordenen ble raskt en dri-
vende kraft i motreformasjonen, og ekspanderte i de føl-
gende århundrer til å bli Den katolske kirkes største
ordenssamfunn. Som maktfaktor både i Kirken og uten-
for fikk ordenen fiender både blant katolikker og andre.
Protestantene så dem som en trussel. Blant den sekulære
fyrstemakten i Europa var jesuittene upopulære som
rivaler, også fordi jesuittisk misjonsvirksomhet i Sør-
Amerika til tider kom i konflikt med verdslige politiske
mål. Andre katolske grupperinger, og særlig jansenis-

tene i Frankrike, kritiserte jesuittene for en lempelig
morallære. I 1773 ble ordenen universelt oppløst av pave
Clemens XIV, offisielt begrunnet med at jesuittene
hadde vært en kilde til uopphørlig strid. Den overlevde
likevel i det protestantiske England og det ortodokse
Russland. I august 1814 ble ordenen gjenopprettet av
pave Pius VII.2

I Norden skjedde flere forsøk på fordekt jesuittisk
misjon tidlig på 1600-tallet. Mest berømt er den norske
jesuitt Laurits Nielssøn, kjent internasjonalt som pater
Norvegus, i Norge som Kloster-Lasse. Under dekke av å
være protestant fikk han blant annet en prominent stil-
ling ved det svenske hoff før han ble oppdaget og utvist
fra landet.3

Foranlediget av at Kloster-Lasse forsøkte å vinne ham
over til katolisismen, utstedte Christian IV i 1604 en for-
ordning om at ingen som hadde fått sin utdannelse hos
jesuittene, måtte betros noe embete i kirke eller skole.
Samme år sendte han brev til den norske stattholderen
der han presiserte at en jesuitt som kom til landet, straks
skulle vises ut. Fra 1624 ble jesuitt- og munkeforbudet
fastsatt i lovs form, slik i Christian IVs danske lov av
1643 1-3-2:

Muncke, Jesuviter oc dislige Papistiske Geistlige Perso-
ner, maa under deris Liffs Fortabelse, icke her udi disse
Riger oc Lande lade sig finde eller opholde, som de imod
voris Christelige Troes Bekiendelse, oc Kircke Ordni-
nansse, Atskillige Vildfarende Noviteter og Superstitio-
ner vilde Indføre oc paa trenge.

1 Fortsatt er jesuitt definert i Bokmålsordboka som både «medlem av jesuittordenen» og «person som bruker moralsk forkastelige midler for å nå et
mål».

2 Ulrik Sverdrup-Thygeson, Grunnlovens forbud mot jesuitter og munkeordener (2011), s. 8–10.
3 Se Oskar Garstein, Klosterlasse: stormfuglen som ville gjenerobre Norden for katolisismen (1998).
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.
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Bestemmelsen ble videreført i NL 6-1-3. Virke i skole
eller kirke var videre forbudt etter 6-1-2 for den som
hadde gått på jesuittisk skole i utlandet. Katolisisme i det
hele var dessuten i all hovedsak forbudt etter 6-1-1.

Helt fritt for munker og jesuitter var landet likevel
ikke i perioden frem mot 1814. Noen misjonsforsøk ble
gjort, og så lenge misjonsvirksomhet ikke fant sted, tole-
rerte kongemakten at jesuitter bodde i landet og virket
for katolikker i privat sammenheng. To jesuitter reiste
dessuten til Vardø for å observere en venuspassasje i
1769; reisen var finansiert av kongen, og på veien ble
messe feiret for 100 katolske leiesoldater som befant seg
i Trondheim.4

2 Forbudene mot munkeordener og jesuitter 
1814–1897
Verken jesuitt- eller munkeforbud ble nevnt i grunnlovs-
utkastene på Eidsvoll, og de var heller ikke del av grunn-
setningene, ulikt både religionsfriheten og jødeforbudet.
Det var først under plenumsdebatten 4. mai om § 2 at
W.F.K. Christie fremmet sitt «benkeforslag» om inn-
skrenkninger i religionsfriheten, se kommentaren til tid-
ligere § 2 første og andre punktum. De færreste av eids-
vollsmennene kan ha hatt førstehåndskunnskap om jesu-
itter, og ingen talte til deres gunst; de som motsatte seg
Christies forslag, gjorde det primært på grunnlag av tan-
ken om toleranse og religionsfrihet. Jesuittenes pan-
europeiske upopularitet smeltet i Norge således sammen
med protestantisk frykt for det katolske og et sterkt
ønske om å beholde landet konfesjonelt enhetlig. Forbu-
det mot munkeordener må ses i lys av sistnevnte.

Forbudene ble stående i noe av en særstilling da
hovedregelen om religionsfrihet – som hadde foranledi-
get dem – ble redigert bort, se kommentaren til tidligere
§ 2 første og andre punktum.5 Og hvordan forbudet
skulle praktiseres, ble i begrenset grad diskutert i den
statsrettslige teori. Det lille som finnes om forbudene på
1800-tallet, diskuterte heller hvem som ble rammet av
forbudene. Både Steenbuch (1815) og Stang (1833) la til
grunn at forbudet omfattet den enkelte jesuitt, mens det
for munker kun var forbudt med ordensdannelser. Motz-
feldt tolket i sin kirkerett fra 1844 derimot forbudet til

også å gjelde enkelte munker, slik at jesuittforbudet sto
«pleonastisk». Han fikk støtte fra Gaarder (1845), som
for øvrig stilte seg kritisk til forbudene. En slik tendens
til strengere tolkning blant dem som ønsket forbudene
opphevet, enn dem som ønsket å beholde forbudene, har
gjort seg gjeldende i hele § 2s historie.6

Ved innføringen av dissenterloven i 1845 ble forbudet
mot katolikker i NL 6-1-1 og jesuitt- og munkeforbudet i
NL 6-1-3 opphevet. Fra 1843 etablerte den første katol-
ske menighet seg i Christiania, etter tillatelse ved konge-
lig resolusjon. Etter vedtakelsen av Kriminalloven i
1842 ble straffen for jesuitter omgjort fra dødsstraff til
livsvarig straffarbeid.7

Flere ordensprester virket fra tidlig av i Christiania, og
St. Josef-søstrene, som var sterkt influert av jesuittene,8
etablerte seg i 1865. Dette later imidlertid ikke til å ha
påvirket Aschehougs tolkning av forbudene i sin stats-
forfatning (1874–1881, omarbeidet 1891–93). Han var
enig med Steenbuch og Stang om at forbudet kun omfat-
tet ordensdannelser for munker som ikke var jesuitter;
han inkluderte imidlertid også nonneordener, hvilket på
tidspunktet allerede fantes etablert i landet. Utover Gaar-
der synes det ikke å ha skjedd nevneverdig problemati-
sering rundt forbudenes berettigelse i teorien på 1800-
tallet.

Det ble i 1892 stilt flere forslag om å oppheve jesuitt-
og munkeforbudet, innføre religionsfrihet i § 2 samt
motsatt å innføre forbud også mot frimurerordenen.9 Det
siste forslaget ble dog ikke behandlet nærmere verken i
innstilling eller debatt. Samtlige forslagsstillere kom fra
partiet Venstre.

I 1897 hadde forbudene mot jesuitter og munkeorde-
ner fortsatt ikke blitt praktisert rettslig, i den forstand at
myndighetene ikke hadde truffet noen foranstaltninger
for å håndheve bestemmelsene. Det var uansett tanken
om religionsfrihet og toleranse som var styrende for
endringenes tilhengere i 1897. Grunnloven skulle brin-
ges i overensstemmelse med intensjonen fra 1814 ved å
gjeninnføre den forsvunne bestemmelse om religionsfri-
het. Endringsskranken i § 112 om at Grunnloven ikke
kan endres i strid med sine «Principer», ble denne gang
benyttet som endringsbegrunnelse, da regelen om religi-
onsfrihet i Grunnsetning 8 ble antatt å være et slikt prin-
sipp.

4 Vera Henriksen et al. (red.) (1993), Den katolske kirke i Norge, s. 137–141.
5 § 2 ble stående i samme form i Novembergrunnloven, med unntak av at «lutherske» nå ble skrevet med h, «sine» barn ble «deres», jesuitter ble nå

stavet med én t, og jødeforbudet ble satt som eget andre ledd.
6 Se nærmere henvisninger i Sverdrup-Thygeson op.cit.
7 Kriminalloven kapittel 28 § 6 ga overgangsregler for strafformer. Etter bokstav a ville «Livsstraf» i gitte tilfeller «overgaa til Strafarbeide paa

Livstid». I fotnotene ble det vist til NL 6-1-3, som riktignok ble opphevet tre år senere. Dette var eneste straffehjemmel for jesuitter fra 1842 av.
8 Linda Sangolt, «Religionspolitiske grunnsatser» (2014), s. 330–331.
9 Forslag om dette ble stilt av Venstre-representantene Five og Okkenhaug. De to later til å ha benyttet anledningen til å foreslå ytterligere inn-

skrenkninger på religionfriheten idet innføring av religionsfrihet ble foreslått; noe mer om begrunnelsen vites ikke.
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At jesuittene var uønsket i landet, ble stående som et
postulat for hele debatten. I tilfelle av opphevelse skulle
bestemmelsen flyttes til privatlov; noen slik lov var
imidlertid ikke forberedt. Tilhengerne av opphevelse (og
innføring av religionsfrihet) fremmet dermed den
abstrakte toleranse som fremste argument, mens mot-
standerne fremmet det konkret uønskede ved å la jesuit-
ter slippe inn i landet.

Ved avstemningen ble det oppnådd kvalifisert flertall
for å fjerne munkeforbudet (77 mot 34 stemmer), men
kun alminnelig flertall for å fjerne jesuittforbudet og inn-
føre religionsfrihet (63 mot 48 stemmer). Hovedtyngden
av dem som stemte mot, kom fra Høyre, mens hoved-
tyngden av dem som stemte for, kom fra Venstre.

Bestemmelsens nye ordlyd ble med det:

Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens
offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende sig til
den, ere forpligtede til at opdrage sine Børn i samme.
Jesuiter maa ikke taales.10

3 Debatten om opphevelse i 1925
Jesuittforbudet ble på nytt satt under debatt på 1920-tal-
let. Siden 1897 hadde katolikkene dessuten vokst i antall
og betydning i landet. Flere prominente konvertitter –
fremst blant dem var Sigrid Undset – bidro til en tidvis
opphetet offentlig «åndskamp» som gjorde frontene stei-
lere også i spørsmålet om å oppheve Grunnlovens jesu-
ittforbud. Straffehjemmelen mot jesuitter forsvant med
straffeloven av 1902, og da den danske jesuittpater Men-
zinger i full offentlighet besøkte Studentersamfundet i
Kristiania i 1921, reagerte Justis- og politidepartementet
med å foreslå opphevelse av Grunnlovens jesuittfor-
bud.11

Konstitusjonskomiteens innstilling forelå i 1925, og
med fem mot tre stemmer innstilte komiteen mot å opp-
heve forbudet. Under stortingsbehandlingen stemte 99
representanter mot opphevelse og 33 for. Hovedtyngden
av representanter som stemte for opphevelse, kom fra de
mer moderate arbeiderpartier.12

Fortsatt i 1925 besto en nær universell enighet om at
jesuittene ville utgjøre en negativ påvirkning på landet
om de fikk adgang. Styrende ble synet på jesuittenes
mål, religiøst og politisk, sammenholdt med deres meto-
der, som kort oppsummert ble fremstilt som gjennomgå-
ende amoralske. «Målet helliger middelet» ble for jesuit-
tene fremhevet å være en «etisk grunnsetning», og mot
deres «våpen» ville nordmenn ha liten sjanse: «Det vilde
bli omtrent som når Tordenskiold gikk til duell med sin
korte kårde og fikk sitt bryst gjennomboret.»13

Bare to talere omtalte jesuittene i noenlunde positive
ordelag, og klart mest uttalt av disse var C.J. Hambro,
men han stemte likevel mot opphevelse med henvisning
til folkemeningen,14 som av flere enn ham ble tillagt
betydelig vekt. Særlig gjaldt dette hva det såkalte «kir-
kefolket» – bruken av anførselstegn ble også diskutert –
mente om saken. Det protestantiske Norge var i all
hovedsak mot opphevelse, i tråd med tidens «ånds-
kamp» mellom katolikker og protestanter.15 Fortsatt sto
jesuittforbudet uten eksempler på praktisering, så det
nærmere innholdet av forbudet – hvem og hva det
omfattet, og hvordan det skulle praktiseres etter at straf-
fehjemmelen var opphevet – ble opp til Stortinget å dis-
kutere. Flertallet synes å ha lagt til grunn en noe lempe-
ligere tolkning enn tidligere, slik at den enkelte jesuitt nå
hadde adgang, mens organisasjonen og jesuittisk virk-
somhet fortsatt var forbudt. Konstitusjonskomiteen la til
grunn at forbudet kunne praktiseres «ad administrativ
vei», det vil si ved utvisning, men intet kunne gjøres
med eventuelle norske jesuitter.16 Motstanderne av opp-
hevelse la stor vekt på vilkåret om «Erfaring» etter
Grunnloven § 112 (§ 121). Med gjeldende Grunnlov
etablert som nullpunkt kunne de avkreve tilhengerne av
opphevelse konkret «Erfaring» for at det var behov for
jesuitter i Norge. «Erfaring» ble av disse særlig fremhe-
vet å foreligge ved manglende praktikabilitet og brudd
på religionsfriheten, mens motstanderne fremmet at
«Erfaring» ikke forelå, og henviste til folkemeningen,
som referert over.17

Det norske studentersamfund, som hadde foranlediget
endringsforslaget, fremmet i en offentlig uttalelse at et
land «som er ledende på misjoneringens område», ikke
kunne utelukke andre fra å misjonere i eget land, og

10 Av rent språklige endringer kan nevnes at flertallsformen maae ble til maa i 1878. I 1897 fjernet man samtidig med munkeforbudet også verbal-
kongruensen i bestemmelsen om oppdragelsesplikt – flertallsformen bekjende ble til bekjender, ere ble til er. Ved den språklige revisjonen i 1903
kom flertallsformene bekjende og bekjender tilbake slik at man beholdt skriveformen fra 1814, mens maa ble stående.

11 Ulrik Sverdrup-Thygeson, Grunnlovens forbud mot jesuitter og munkeordener (2010), s. 77–78.
12 Sverdrup-Thygeson, op.cit., s. 114.
13 Tveiteraas (Venstre). St.forh. (1925), s. 2789 annen spalte.
14 St.forh. (1925), s. 2786–2788.
15 Sverdrup-Thygeson, op.cit., s. 86–88.
16 Sverdrup-Thygeson, op.cit., s. 82–85.
17 Sverdrup-Thygeson, op.cit., s. 104–112.
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synsmåten fikk tilslutning av flere i Stortinget.18 Mot-
standerne argumenterte for at forbudet ikke utgjorde noe
inngrep i religionsfriheten, da katolikker i alminnelighet
hadde slik frihet; jesuittene ble stengt ute på grunn av
sine metoder, ikke sin tro. Dessuten fortjente ikke de
som selv ikke respekterte religionsfriheten, slik frihet
selv: «… likeoverfor nogen der viser intoleranse i den
grad som disse jesuitter gjør og viser det på den måte
som de gjør, er det ikke spørsmål om toleranse eller ikke
toleranse.»19

Grunnloven § 2 ble dermed stående med samme ord-
lyd som før.

4 Mot opphevelsen av jesuittforbudet 1956
Blant andre verdenskrigs konsekvenser internasjonalt
var erkjennelsen av behovet for et bedre vern om indivi-
det. Den europeiske menneskerettskonvensjon ble
undertegnet av Norge 4. november 1950 og ratifisert av
Stortinget 21. desember 1951. Imidlertid kunne ikke
dette skje uten forbehold så lenge Grunnlovens jesuitt-
forbud besto. Forbeholdet ble tatt ved ratifikasjonen,
ikke ved signeringen, da man antok at dette ville «vekke
mindre oppsikt».20 Ratifikasjonsdokumentet fikk føl-
gende påtegning:

L’article 2 de la Constitution de la Norvège du 17 mai
1814 contenant une disposition selon laquelle les Jésuites
ne sont pas tolérés, une réserve correspondante est faite
en ce qui concerne l’application de l’article 9 de la Con-
vention.21

Under arbeidet med konvensjonen hadde Norge blitt
«sterkt kritisert av en del av de øvrige medlemsstater på
konferansen» på grunn av forbudet.22 Utenriksdeparte-
mentet ba følgelig per brev Justis- og politidepartemen-
tet om å fremme forslag om opphevelse «så raskt som
mulig». Dette skjedde allerede i St. prp. nr. 202 (1952).
Det later til at det var forbudet etter sin ordlyd som ble
vurdert opp mot EMK, ikke forbudet slik det ble «prak-
tisert». I 1951 hadde man fortsatt aldri grepet inn mot en

jesuitt på besøk i Norge. Eneste kjente tilfelle av prakti-
sering av Grunnlovens jesuittforbud kom først tre år
senere.

Den protestantiske Teologisk forening i Oslo sendte i
februar 1954 søknad om innreisetillatelse for Heinrich
Roos, dansk jesuitt. Roos var ønsket som foredragshol-
der i foreningen, og søknaden oppga at det aktuelle
møtet «var motivert ut frå den pågåande diskusjon om
oppheving av jesuiterforbudet i Grunnloven».23 Søkna-
den ble behandlet på 19 dager og på grunnlag av ett kort-
fattet notat; regjeringen fattet 25. februar vedtak om at
dispensasjon fra Grunnloven ikke kunne gis, og Roos
ble nektet innreise.24

Ny søknad om innreisetillatelse for Roos ble sendt
halvannet år senere, denne gang fra Katolsk forum,
dominikanernes foredragsaftener i Oslo. Spørsmål i
Stortinget om saken ble varslet til justisminister Jens
Christian Hauge, og kanskje derfor ble den noe grundi-
gere utredet sammenliknet med året før, denne gang av
Justisdepartementets lovavdeling. Lovavdelingen pro-
duserte et tolv siders notat om saken samt et innlegg for
Hauge i Stortinget.25 Om tolkningen av forbudet skrev
lovavdelingen at det nå var:

… forsvarlig å tolke Grl. § 2 siste punktum slik at den
ikke påbyr at myndighetene har plikt til å avvise enhver
jesuitt som ønsker innreisetillatelse men kan tillate slik
innreise når det bare er tale om kortvarige opphold og
vedkommende jesuitt avstår fra enhver propaganda for
katolisismen.26

I tråd med dette ble Roos gitt innreisetillatelse på vilkår
av at han meldte seg til politiet ved ankomst og avreise,
at han avsto fra «propaganda», og at han forlot landet
straks foredraget var holdt.27 Roos fant dette «kren-
kende» og avsto fra reisen. Til Information uttalte han:

… at modtage tilladelsen til at rejse til Norge, vilde være
det samme som at indrømme, at jesuitisk lære er noget
særligt, noget samfundsskadende. […] der mangler kun,
at en politieskorte skulde udkommanderes til at følge mig
til og fra baaden, hvis jeg var kommet!28

18 Sverdrup-Thygeson, op.cit., s. 102–103.
19 Seip (Venstre). St.forh. (1925), s. 2783 første spalte.
20 Utenriksdepartementets arkiv 1950–59, Riksarkivet. 3702. Notat fra møte i lovavdelingen 23. oktober 1950.
21 Utenriksdepartementets arkiv 1950–59, Riksarkivet. 1802.
22 Lovavdelingens arkiv, Justisdepartementets lovavdeling. Notat fra Utenriksdepartementet av 19.10.1950.
23 Justisdepartementets arkiv, 4. politikontor, Riksarkivet. Brev datert 15.2.1954.
24 Justisdepartementets arkiv, 4. politikontor, Riksarkivet.
25 Ibid.
26 Justisdepartementets arkiv, 4. politikontor, Riksarkivet. Jnr. 1799/55-E s. 12.
27 St.forh. (1955), s. 2594.
28 Justisdepartementets arkiv, 4. politikontor, Riksarkivet. Information 2. november 1995.
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På denne bakgrunn ble jesuittforbudet debattert i Stortin-
get 1. november 1956. For første gang skjedde det i Stor-
tinget en faktisk materiell problematisering av forbudet,
slik at begrunnelsen for forbudet, derunder spørsmålet
om faren ved å tillate jesuitter i landet, endelig ble gjen-
stand for debatt. De kirkelig orienterte representanter var
som før unisont mot at forbudet skulle oppheves, men
denne gangen mente alle andre at begrunnelsen for et
slikt forbud ikke lenger holdt. Resultatet ble opphevelse,
men ikke uten kamp. Tilfellet med pater Roos og forbe-
holdet ved ratifiseringen av EMK hadde satt forbudet i
perspektiv. I 1956 var Norge så godt som alene om å ha
et slikt grunnlovsforbud i Europa – bare Sveits hadde
noe tilsvarende, da jesuittisk virksomhet i skole og kirke
var forbudt etter den sveitsiske grunnloven, et forbud
som først ble opphevet ved folkeavstemning i 1973.

Vedlagt forslaget om opphevelse (St. prp. nr. 202
(1952)) var uttalelser fra landets biskoper og professo-
rene ved menighetsfakultetet og det teologiske fakultet.
Representantene for begge institusjoner delte seg i synet
om opphevelse; professor ved menighetsfakultet Ole
Hallesby var sammen med «legfolkets talsmann» Olav
Valen-Sendstad blant de sterkeste offentlige stemmer
mot å gi jesuittene tilgang. Flertallet av biskoper var for
opphevelse (syv for, én mot).29

Konstitusjonskomiteen gikk i Innst. S. nr. 224 (1956)
inn for opphevelse mot et mindretall på tre medlemmer.
Vedlagt innstillingen var en utredning av professor i teo-
logi Einar Molland, der jesuittforbudets historie og jesu-
ittenes moralteologi ble gjort rede for, samt en uttalelse
fra 22 «tillitsmenn i frivillig kristelige organisasjoner»
som gikk imot opphevelse. Mollands utredning ga repre-
sentantene et langt bedre faktisk grunnlag for debatten
enn hva som hadde vært tilfellet i 1897 og 1925.

Stortingsdebatten fant sted 1. november 1956. Den
varte hele dagen til ti om kvelden, og med atskillig tem-
peratur.30 Den viktigste talsmann mot opphevelse var
Erling Wikborg (Kristelig Folkeparti), som også var
medlem av konstitusjonskomiteen. I et svært langt inn-
legg begrunnet han sin skepsis til jesuittene med deres
morallære, noenlunde i tråd med hva jansenisten Pascal
hadde hevdet i Provinsialbrevene 300 år tidligere,31 så
vel som erfaringer med jesuitter internasjonalt. Han så
stor fare for landets unge dersom de fikk slippe inn.32

Under debatten var likevel, også denne gangen, C.J.
Hambro (Høyre) i en klasse for seg blant opphevelsens
motstandere. I motsetning til den positive omtale av
jesuittene som han foresto i 1925, beskrev han i 1956
hvordan «hverken nazismen i Tyskland, fascismen Italia,
rexismen i Belgia, […] Petains bevegelse i Frankrike,
Francos bevegelse i Spania […] hadde vært mulige uten
jesuittenes støtte og aktive medarbeiderskap».33 Jesuit-
tene skulle dessuten stå i nær forbindelse med Moskva
og ha kjempet for liberalismen med USA. Svært nega-
tive forestillinger om jesuittene gjorde seg fortsatt gjel-
dende i landet, og særlig blant dem med kirkelig bak-
grunn.

Tilpasning til EMK fikk betydelig plass i debatten.
Heller ikke denne gang var alle enige om at jesuittforbu-
det utgjorde noe inngrep i religionsfriheten, og slettes
ikke at Grunnloven skulle endres for tilpasning til en
internasjonal konvensjon. Det ble fremhevet at det i så
fall fantes andre bestemmelser det også burde vært tatt
forbehold for, blant annet bekjennelsesplikt for stats-
råder og obligatorisk kristendomsundervisning i sko-
lene. Andre land som ikke hadde tatt forbehold, for
eksempel Sverige med sitt forbud mot klostre, ble også
trukket frem. Jesuittene ble videre hevdet ikke å være et
«religionssamfunn» – katolikkene hadde full religions-
frihet, og jesuittene var stengt ute på grunn av sine meto-
der, ikke sin tro. Dessuten ble det igjen anført at jesuit-
tene ikke anerkjente religionsfriheten selv, og dermed
heller ikke hadde gjort seg fortjent til toleranse fra norsk
hold.34

Forbeholdet ved ratifikasjonen ble opplevd «flautt»,35

og særlig Hambro polemiserte mot en slik tilnærming:
«Hvis man skal trekke konsekvensene av de alminnelige
sympatiuttalelser der fremkommer for generelle og vel-
menende konvensjoner så vidt som det her er gjort, da er
det umulig for et land å ha en grunnlov som kan respek-
teres.»36 Det var likevel de internasjonale impulser som
til slutt vekket norsk opinion tilstrekkelig til at forbudet
ble opphevet.37

Med 111 mot 31 stemmer ble forslaget om opphevelse
vedtatt. Kristelig Folkeparti (14 representanter) var uni-
sont mot. Høyre (16 for, syv mot) og Bondepartiet (seks
for, syv mot) delte seg. De øvrige partier var nær samlet
i sin støtte til forslaget.

29 Sverdrup-Thygeson, op.cit., s. 139–141.
30 Sangolt, op.cit., s. 336.
31 Sverdrup-Thygeson, op.cit., s. 155–157.
32 Sverdrup-Thygeson, op.cit., s. 148–150.
33 St.forh. (1956), s. 2980 annen spalte.
34 Sverdrup-Thygeson, op.cit., s. 160–168.
35 Torkell Tande (Venstre). St.forh. (1956), s. 2994/2.
36 St.forh. (1956), s. 2981 annen spalte.
37 Sangolt, op.cit., s. 343.
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§ 2 fikk da ny ordlyd:

Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens
offentlige Religion. De indvaanere, der bekjende sig til
den, ere forpligtede til at opdrage deres Børn i samme.

Kort tid etterpå ble forbeholdet ved ratifikasjonen av
EMK trukket tilbake.

Bare tre dager etter opphevelsen, 4. november, kom
de første jesuitter til Norge. Disse var ungarere som flyk-
tet fra den sovjetiske invasjonen. Noen organisert virk-
somhet har jesuittene ikke bedrevet etter opphevelsen,
men fire ungarske jesuitter har virket her som vanlige
katolske prester. Den siste av dem døde i 2007, og i dag
er det visstnok ingen jesuitter fast bosatt i Norge.
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(1814–1851)

Jøder ere fremdeles udelukkede fra Adgang til Riget.

Av Ulrik Sverdrup-Thygeson

1 Innledning

Grunnlovens jødeforbud – som bestod mellom 1814 og
1851 – representerte både en videreføring og en skjer-
ping av jødeforbudet i Kong Christian Vs Norske Lov.
Forbudet var del av grunnsetningene som dannet
utgangspunkt for Grunnloven, men ble praktisert på
varierende vis; umiddelbart etter 1814 svært strengt,
etter hvert mer tilfeldig, og mot midten av århundret ble
det gitt generelle amnestier. Forbudet har blitt stående
som symbol på intoleranse i en ellers liberal grunnlov
for sin tid, ikke minst i lys av jødenes senere skjebne.
Quisling-regimet ‘gjeninnførte’ bestemmelsen på ukons-
titusjonelt vis i perioden 1942–1945.

2 Jødenes stilling i Europa frem mot 1814
Grunnloven ble til i en brytningstid også for Europas
jøder.1 Rettighetstanken fra den franske revolusjon med-
førte økte rettigheter for jødene i en rekke europeiske
land. I Frankrike, som stod i en særstilling, fikk alle jøder
fulle borgerrettigheter i 1791.2 I Preussen fikk jødene
borgerrett og rett til å velge yrke og bosted i 1812, sam-

tidig som de var nektet karriere i militæret eller embets-
verket.3 Denne jødiske emansipasjonen var ønsket av
styresmaktene, gjerne økonomisk motivert, samtidig
som den møtte motstand blant flere samfunnsgrupper.
Med Napoleons fall i 1814–15 og den påfølgende restau-
rasjonen kom det også en reaksjon mot de nye jødiske
rettigheter. «Hep-hep»-opprørene i 1819 – som spredde
seg fra Würzburg til Hamburg og Frankfurt, og også
flere danske byer – var en folkelig reaksjon mot jødene
og jødiske interesser.4 Religiøst betont anti-judaisme ble
i årene som fulgte, gradvis erstattet av etnisk betont anti-
semittisme. Sentral i så måte var den tyske forfatteren
Friedrich Buchholz (1768–1843), som også var en viktig
inspirasjonskilde for C.M. Falsen.5

Et viktig skille gikk i perioden mellom sefardiske og
askenasiske jøder. De sefardiske, også kalt portugiserjø-
der, hadde opphav fra den iberiske halvøy, hvorfra den
spanske kongemakten fordrev alle jøder i 1492. Disse
utvandret til resten var Europa og var gjerne ressurs-
sterke økonomisk og kulturelt. De ble generelt tatt godt
imot av fyrstemakten på grunn av deres bidrag til hande-
len, og holdt særlig til i Nederland. De var gjennomgå-
ende godt integrert i samfunnet. Askenasiske jøder holdt
til i Sentral- og Øst-Europa, særlig Polen, og var langt

1 I 2014 kom det ut to sentrale bidrag til forståelsen av § 2s bestemmelse om utelukkelse av jøder. Håkon Harket, Paragrafen. Eidsvoll 1814 (2014)
gir en inngåede analyse av den ideologiske bakgrunnen for flere av aktørene på Eidsvoll, særlig C.M. Falsen, Nikolai Wergeland og Georg Sverd-
rup, som alle var sentrale for å få bestemmelsen innført. Frode Ulvund, Fridomens grenser 1814–1851 (2014) gir en fullstendig fremstilling av
bestemmelsens praktisering etter 1814. Fortsatt grunnleggende er Oskar Mendelsohn, Jødenes historie i Norge gjennom 300 år, bind I (1969),
kap. I–X. Verket er nyutgitt i 2019 i ett bind. Den følgende kommentaren til bestemmelsen henter mye stoff fra disse bøkene.

2 Ulvund, op.cit., s. 55.
3 Ulvund, op.cit., s. 60.
4 Ulvund, op.cit., s. 73–76.
5 Harket, op.cit., s. 257–302.
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.
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mer segregert enn portugiserjødene. De hadde heller
ikke samme kulturelle og økonomiske kapital. Gruppene
skilte seg således fra hverandre sosioøkonomisk, kultu-
relt og språklig.6

Portugiserjøder fra Glückstadt hadde tillatelse til å
drive handel i Danmark-Norge allerede fra 1630. Mot
slutten av 1600-tallet ble bosettingstillatelse gitt i flere
danske byer. Ingen slike tillatelser ble gitt for Norge.7
Folketellingen i 1787 viste at det da bodde 1600 jøder i
Danmark. Frem mot 1814 skjedde flere forsøk på å assi-
milere og integrere jødene i det danske samfunnet, men
disse ble møtt med motstand både fra jødisk og dansk
hold. Arbeidet kulminerte med det såkalte frihetsbrevet
av 29. mars 1814, der jøder født i landet eller med kon-
gelig leidebrev fikk samme yrkesmuligheter som andre
dansker. Samtidig måtte alle dokumenter av rettslig eller
økonomisk art skrives på dansk eller tysk, og jødiske
barn skulle undervises under dansk kontroll.8

Motforestillinger mot jødene fantes over hele Europa.
Det spesielle i Norge – og det gjelder også for jesuitter
og munkeordener – var at det i det store og hele ikke fan-
tes jøder her. Derfor kunne jødespørsmålet på Eidsvoll
tilsynelatende enkelt løses med et «nei takk», også i en
ny og liberal Grunnlov, uten at det utløste protest i
befolkningen eller problemer overfor et etablert norsk
jødisk miljø. Dette er et viktig trekk ved debattene om
jødeparagrafen i 1814.

3 Jødenes stilling i Norge før 1814
Både før og etter 1814 var jødenes rettsstilling noe uklar
i Norge. Kong Christian Vs Norske Lov av 1687 hadde
et eget kapittel om «Jøder og Tattere». Forbudet mot
jøder fremgikk av 3-22-1, som først ble opphevet i 1851:

Art. 1: ingen jøde maa sig her i Riget indbegive, eller sig
finde lade, uden Kongens Særdilis Leidebrev under
tusinde Rix dalers Straf af hver Person, som uden for-
skrefven Lejdebrev betrædis.

Av den påfølgende artikkel fulgte også en påskjønnelse
på 50 riksdaler til den som anga jøder. Som det fremgår,
var det mulig å gjøre unntak gjennom leidebrev fra Kon-
gen. Det var ingen faste kriterier for å bli tildelt et slikt
brev; viktigst synes å ha vært kontakter på hoffet eller
blant høytstående embetsmenn.9 Loven synes ikke å ha
tatt noen konsekvens av at Christian 5 i 1684 – tre år før
Norske Lov – hadde stadfestet sefardiske jøders rett til
opphold i riket.10

Tre jøder ble i Tønsberg i 1734 dømt til en bot på 1000
riksdaler hver for å ha oppholdt seg i landet. Ifølge Men-
delsohn skal de ha hevdet at de var portugiserjøder, uten
at dette fikk konsekvenser.11 Boten ble til slutt ettergitt
mot at de forlot landet og advarte andre jøder mot å
komme til landet.12 Et par andre utvisningstilfeller er
kjent fra slutten av 1700-tallet.13

I 1750 ble imidlertid sefardiske jøders rett til «fremde-
les» å drive handel i Danmark-Norge stadfestet ved pla-
kat, eller kongelig forordning.14 Forordningen gjorde
således unntak fra Norske Lov. Rett til bosetting fikk
heller ikke de sefardiske jødene. I folketellingen for
Arendal for 1801 fremgår at en «Portugisisk Jøde, Infor-
mator i Sprog» hadde opphold i byen; ved senere påteg-
ning er han registrert som avreist.

Konverterte en jøde til kristendommen, ble han ikke
lenger ansett som jøde og fikk fulle borgerrettigheter.
Både den norske Hambro- og Mariboe-slekten har såle-
des jødisk opphav. Jøden Isaac Hambro kom til Bergen
fra København med dansk pass i 1807 for å slå seg ned
som handelsmann. Dette vakte reaksjoner blant det
øvrige handelsborgerskapet i byen, og da Hambro søkte
magistraten i byen om borgerskap, skrev stiftamtmann
Johan Randulf Bull i en uttalelse at jødeforbudet stengte
for fast bosetting også for portugiserjøder – uten at Ham-
bro hadde anført sefardisk bakgrunn i søknaden, noe han
sannsynligvis hadde. Det fremgår av uttalelsen at Bull
var kjent med både forordningen av 1750 og privilegiene
av 1684. Hambro reiste i januar 1808 tilbake til Køben-
havn, men konverterte så til kristendommen og slo seg
ned i Bergen to år senere.15 Også ellers i Europa var kon-
vertering til kristendommen tilstrekkelig for ikke lenger
å bli ansett som jøde.

6 Ulvund, op.cit., s. 23–30 med videre henvisninger.
7 Ulvund, op.cit., s. 30–31.
8 Ulvund, op.cit., s. 61. Se kilde http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/det-joediske-frihedsbrev-af-29-marts-1814/ (lest

6.2.2015).
9 Edvard Aspelund, Jøder ere fremdeles udelukkede fra Adgang til Riget (2008), s. 16, ev. Michael Hartvig, Jøderne i Danmark i tiden 1600–1800

(1951), s. 81.
10 Ulvund, op.cit., s. 31.
11 Mendelsohn, Jødenes historie i Norge gjennom 300 år, bind I (1969), s. 27 f.
12 Ulvund, op.cit., s. 33.
13 Ulvund, op.cit., s. 39.
14 Ulvund, op.cit., s. 34.
15 Ulvund, op.cit., s. 128–132.

http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/det-joediske-frihedsbrev-af-29-marts-1814/
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Rettstilstanden før Grunnloven ble vedtatt i 1814, var
således ikke klar. Som utgangspunkt var opphold i lan-
det forbudt for jøder etter Norske Lov. Etter forordnin-
gen av 1750 gjaldt dette ikke sefardiske jøder, og alle
jøder kunne innvilges leidebrev. Det er imidlertid ikke
kjent at leidebrev hadde blitt utstedt på flere tiår. Noe
jødisk miljø fantes ikke i landet, og den svært begren-
sede erfaring nordmenn hadde med jøder, stammet
hovedsakelig fra norske embetsmenns møter med det
jødiske miljøet som hadde vokst frem i København. Det
er også uklart hvilken kunnskap eidsvollsmennene
besatt om gjeldende rettstilstand overfor jødene.16

4 Vedtakelsen om utelukkelse av jøder på Eidsvoll 
i 1814
Blant de fire grunnlovsutkast som regnes for å ha øvd
størst innflytelse over den endelige grunnloven, nevnte
tre jødene,17 alle i retning av utelukkelse. Det Adler-Fal-
senske utkast nevnte ikke et slikt forbud, og ga samtidig,
tydelig inspirert av sitt amerikanske og franske forelegg,
påbud om full religionsfrihet i § 6. Det fremgikk imid-
lertid tydelig av Falsens argumentasjon på Eidsvoll og
senere litteratur at han var motstander av å gi jødene til-
gang.18 Dertil fulgte det av § 117, som regulerte Kon-
gens bekjennelsesplikt, at i landet tåltes ellers enhver
«der bekjender sig til Christie Lære». Diskrepansen kan
skyldes at Adler og Falsen hadde skrevet hver sin del av
utkastet.19

For Nicolai Wergeland, en av dem som foreslo forbud
i sitt utkast, synes begrunnelsen å være vernet om lan-
dets konfesjonelle enhet. Som det stod i hans utkast § 8:
«Ingen Person af den jødiske Troesbekjendelse maa
komme inden for Norges Grændser, langt mindre
boesætte sig der.»20 Senere skulle han endre mening,
ikke uten påvirkning fra sønnen Henrik.21 Weidemann
gikk videre og begrunnet forbudet med jødenes beskaf-
fenhet uavhengig av religionen:

Den jødiske Nations Historie godtgjør, at dette Folk
stedse har været oprørsk og bedragersk, og deres Religi-

onslære, Haapet om igjen at oppstaae som egen Nation,
har, saa ofte de have erhvervet nogen besynderlig For-
mue, forledet dem til Intriguer og til at danne Stat i Stat.
Landets Sikkerhed fordrer altsaa ihenseende til dem en
absolutt Undtagelse.22

Eliasson begrunnet i sitt utkast også forbudet med jøde-
nes natur: «… ikke for deres Troes skyld, men forme-
delst deres Smaahets Aand, som er en Følge av deres
1700 aarige Undertrykkelse og Mishandling.»23 Denne
todelte begrunnelsen – jødenes religion og jødenes
karakter – skulle gå igjen i debattene om jødeforbudet
frem til opphevelsen i 1851. Begrunnelsen speiler jøde-
dommens doble karakter av religion og folk.

Konstitusjonskomiteens femten medlemmer, hvorav
de mest kjente er Falsen, Jacob Aall, Wergeland og
Georg Sverdrup, knesatte allerede 13. og 14. april jøde-
forbudet som en del av grunnsetningene for det videre
arbeid med Grunnloven. Grunnsetning åtte lød:

Den Evangelisk-lutherske Religion bør forblive Statens
og Regentens Religion. Alle Religions-Secter tilstedes
frie Religions-øvelse, dog ere Jødfer fremdeles udeluk-
kede fra Adgang til Riket.

Ordet «fremdeles» synes å ha kommet til i konstitusjons-
komiteen, og det skulle senere bli gjenstand for betyde-
lig debatt. Nicolai Wergeland hevdet i en artikkelserie i
Den Constitutionelle i 1842 – da han selv var blitt tilhen-
ger av å fjerne forbudet – at det var ment å bety «inntil
videre», og at respekten for eidsvollsfedrene følgelig
ikke var til hinder for opphevelse.24 Andre hevdet at
«fremdeles» var en henvisning til gjeldende rett, hvoret-
ter sefardiske jøder hadde adgang og alle jøder kunne
søke om leidebrev. Den siste tolkningen ble ikke fulgt i
årene umiddelbart etter 1814, og heller ikke av Høyeste-
rett i betenkningen om mulig opphevelse av forbudet i
1842.25

For øvrig var bestemmelsen om religionsfrihet i
grunnsetning nummer åtte mer liberal enn de fleste
utkastene (derunder utkastene fra Adler-Falsen og Wer-
geland), og den skulle heller ikke bli stående. Ifølge

16 Ulvund, op.cit., s. 80.
17 Forslagene til Nicolai Wergeland, Lauritz Weidemann og Peter Elieson.
18 Aspelund, Jøder ere fremdeles udelukkede fra Adgang til Riget (2008), s. 20.
19 Harket, op.cit., s. 71.
20 Riksforsamlingens forhandlinger III (1916), s. 263.
21 Mendelsohn, op.cit., s. 149–158.
22 Riksforsamlingens forhandlinger I (1914), s. 148 (Weidemanns utkast ble skjønt først inngitt tre dager etter at grunnsetningene var vedtatt).
23 Riksforsamlingens forhandlinger III (1916), s. 90.
24 Harket, op.cit., s. 53.
25 Betænkninger, inhentede i Anledning af det paa 9de ordentlige Storthing fremsatte Forslag til Ophævelse af Grundlovens § 2 sidste Passus. SEP

256, vedlagt SEP 362, 1848. https://www.stortinget.no/no/Stortinget-og-demokratiet/historikk/Historisk-dokumentasjon/Jodeparagrafen/Krono-
logi/1842/.

https://www.stortinget.no/no/Stortinget-og-demokratiet/historikk/Historisk-dokumentasjon/Jodeparagrafen/Kronologi/1842/
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Fredrik Schmidts dagbok ble grunnsetning åtte «især
vidløftig debatteret» i komiteen; ellers vites ikke mye
om hva som ble sagt internt i komiteen. De mest sentrale
menn – Falsen, Sverdrup, Wergeland – var alle for ute-
stengelse av jødene, men komitemedlem Wedel var iall-
fall delvis imot.

Grunnprinsippene ble lagt frem for Riksforsamlingen
16. april, av Sverdrup. Dette foranlediget den første av
to debatter i plenum om jødeforbudet. Hva som der ble
sagt fremgår i første rekke av brev og dagboksnotater fra
dem som var til stede.

Sibbern skrev i sin dagbok om det som skjedde
16. april:

Sverdrup forfægtede, paa Commiteens vegne, Forslaget,
ikke som han høitidelig forsikrede, og som Enhver troede
ham, af Secthad, men for deres politiske Meningers
skyld, efter hvilke de altid vilde blive en Stat i Staten, og
fordi, som Wergeland tilførte, en sand Jøde aldrig kunde
være en god Borger, og man desuden ikke begik nogen
Uretfærdrighed mod dem, men blot fulgte et gammelt
Princip og lod dem blive udenfor der, hvor de aldrig
havde været inde.26

Poenget om at det ikke ville virke illiberalt å bevare sta-
tus quo ble gjentatt av flere; ifølge Aalls referat frem-
holdt Jacob Grøgaard (1764–1836) sågar at landet «vilde
blive oversvømmet med Udskuddet af denne skakrende
Nation, som ikke fandt sig bunden ved Landets Religion
og Statsformer». Flere presiserte også at det ikke var
jødenes religion man fryktet. Peter Motzfeldt (1777–
1854), også han medlem av konstitusjonskomiteen,
fremholdt behovet for å bevare landet konfesjonelt
enhetlig, og hvordan jødene aldri lot seg assimilere med
folket, men kun anså seg som jøder, også dette ifølge
Aall.27 Også Gregers Winther Wulfsberg (1780–1846)
talte for å bevare grunnsetningen som foreslått.28

Begrunnelsene kan således sies å ha vært av både poli-
tisk, religiøs og økonomisk art. Det siste skulle komme
tydeligere frem senere.

Mot å gjøre jødeforbudet til en grunnsetning talte
minst fem representanter: Arnoldus Koren (1764–1854),
Wedel Jarlsberg (1779–1840), A.C.U. Midelfart (1772–
1823), Peter Hount (1769–1815) og Jonas Rein (1760–

1821). Standpunktene til jødenes utelukkelse gikk der-
med helt på tvers av skillet mellom unionspartiet og
selvstendighetspartiet. Koren, som skarpest argumen-
terte mot forslaget, kommenterte grunnsetningen i et
brev sendt allerede to dager senere fra Eidsvoll. Som
svar på hans innlegg, skriver han, ble det fremhevet at
det ved «Lovens Udarbeidelse» kunne tilføyes at jødene
ikke måtte komme til landet uten leidebrev. Korens
beretning bidrar samtidig neppe til avklaring av spørs-
målet om Grunnloven var ment å videreføre gjeldende
rett etter NL eller ikke. Uansett gjorde Riksforsamlingen
ingen tilføyelse – om den skulle være i Grunnloven eller
sivillovgivningen. Muligheten for en slik tilføyelse blir
også nevnt av Sibbern i hans referat av Wulfsbergs inn-
legg.29 For øvrig argumenterte Koren mot forbudet fordi
det var i strid med religionsfriheten som fulgte av
samme grunnsetning, en religionsfrihet han mente burde
være absolutt, også for «den blinde Hedning».30

Wulfsberg skrev selv om debatten at ordet «fremde-
les» måtte forstås dithen at adgangen til leidebrev fra NL
ble videreført. Tolkningen synes ikke å ha vært delt av
de av konstitusjonskomiteens medlemmer som ytret seg
i debatten: Wergeland, Sverdrup og Motzfeldt.31 Wedel
Jarlsberg og Midelfart skal ha talt mot forbudet fordi de
fant det illiberalt og således i strid med Grunnlovens
ånd; de opponerte samtidig ikke mot videreføring av
gjeldende sivillovgivning. Hount ønsket kun et unntak
for spesielt ressurssterke jøder.32

Ifølge tradisjonen skal debatten om jødeforbudet
16. april ha blitt avsluttet ved at bonden Theis Lunde-
gaard reiste seg og ropte «Staae op Alle, som ingen
Jøder vil have i Landet» – sitert etter brev skrevet av
sorenskriver Bryn 22. april samme år. Forsamlingen skal
ha reist seg som ved et elektrisk støt, også det ifølge
Bryn, og gjengitt av Henrik Wergeland i hans konstitu-
sjonshistorie fra 1841. Aall skrev imidlertid i sine erind-
ringer (utgitt før Wergeland) at verken han eller andre
eidsvollsmenn husket episoden. Koren gir en annen ver-
sjon, der det var forsamlingens president Peder Anker
som ba folk reise seg for å avklare stemningen i salen;
dette gir kanskje best mening.33 Grunnsetningen ble
uansett vedtatt som foreslått av konstitusjonskomiteen,
med klart flertall, og Christian Frederik noterte i sin dag-
bok at politikken seiret over toleransen.34

26 Sibberns dagbok fra Eidsvoll, i Historisk tidsskrift (1871), bd. I, s. 221–222.
27 Jacob Aall, Erindringer (1845), s. 78.
28 Ulvund, op.cit., s. 84.
29 Harket, op.cit., s. 87.
30 Ulvund, op.cit., s. 85–86.
31 Harket, op.cit., s. 88.
32 Harket, op.cit., s. 86–87.
33 Ulvund, op.cit., s. 88.
34 Christian Frederiks Dagbok (1914), s. 61.
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Konstitusjonskomiteen utarbeidet etter dette utkast til
Grunnlov, og den åttende grunnsetning ble uendret fore-
slått som § 2. Denne ble debattert i plenum 4. mai.
Hount åpnet debatten med å gjenta sitt ønske om at
adgangen til leidebrev måtte videreføres; han fikk til
svar fra Diriks at bestemmelsen allerede var vedtatt som
prinsipp.35 Koren talte igjen for unntaksfri toleranse ved
å lese opp sine «Strøetanker» om Grunnloven, og ble
ledd ut.36 Hans høyere respekterte fetter sorenskriver
Christie gikk deretter i motsatt retning og foreslo ytterli-
gere innskrenkninger av religionsfriheten – den skulle
bare gjelde kristne; jesuitter og munkeordener skulle
også utelukkes. Forslaget ble vedtatt og møtte heller
ikke motstand fra konstitusjonskomiteens medlemmer.37

Mot Christies forslag talte kun Midelfart, og hans for-
svar for toleransen – omtalt som både verdig og velta-
lende – ble tatt atskillig bedre imot enn det fra Koren.
Like fullt ble Christies «benkeforslag» vedtatt med 94 av
111 stemmer, således:

Den evangelisk-Lutherske Religion forbliver Statens
offentlige Religion. Alle Christelige Religions-Secter til-
stedes frie Religions-Øvelse; dog ere Jøder og Jesuiter
fremdeles udelukkede fra adgang til Riget. – Munke-
Ordener maae ikke taales. – Landets Indbyggere, som
bekjende sig til Statens offentlige Religion, ere forplig-
tede til at opdrage deres Børn i den samme.

Når så Grunnloven ble satt i «Stiil» og «Orden» av tre-
mannskomiteen bestående av Weidemann, Diriks og
Sverdrup, ble også friheten for kristne sekter redigert
bort, uten at det vites klart hvordan og hvorfor dette
skjedde. Ingen kjente kilder kommenterer uteblivelsen i
forbindelse med vedtakelsen 16. mai, og § 2 ble vedtatt
med følgende ordlyd:

Den evangelisk-lutterske Religion forbliver Statens
offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende sig til
den, ere forpligtede til at opdrage sine Børn i samme.
Jesuitter og Munkeordener maae ikke taales. Jøder ere
fremdeles udelukkede fra Adgang til Riget.

Jødeforbudet ble opprinnelig formulert som unntak fra en
hovedregel om religionsfrihet. En forklaring for forbu-
dets plassering i Grunnloven – og blant grunnsetningene
– kan således være at forbudet etter NL skulle viderefø-
res, og da måtte Grunnloven i det minste åpne for dette.

Idet Christies forslag til innskrenkning i religionsfriheten
ble vedtatt, mistet slik sett jødeforbudet noe av sin
begrunnelse. Men debatten både 16. april og 4. mai
dreide seg primært om det skulle kunne gjøres unntak fra
bestemmelsen, eller om det skulle gjelde et absolutt jøde-
forbud – bare Koren hevdet full religionsfrihet. I sum kan
debatten vanskelig tolkes i tråd med Wulfsbergs forstå-
else av at «fremdeles» var en henvisning til NL, som
igjen innebar adgang med leidebrev for jøder, slik at det i
1814 skjedde en innskjerping av gjeldende jødeforbud.

Uansett tolkning står en igjen med spørsmålet om
hvorfor en ønsket jødeforbud i Norge i 1814, og videre
hvorfor forbudet ble ansett så viktig at en ikke bare plas-
serte det i Grunnloven, men gjorde det til del av Grunn-
lovens grunnsetninger. At dette var en villet og overveid
handling utført at landets fremste intellektuelle, er hevet
over tvil; det var verken bønder eller handelsstand som
tvang forbudet gjennom.38

Debatten om jødenes rettsstilling hadde pågått i
Europa i flere tiår da Grunnloven ble vedtatt. Det hadde
inngått i Napoleons politikk å assimilere jødene, og det
hadde møtt motstand fra forskjellig hold. De mest sent-
rale av grunnlovsfedrene på Eidsvoll kjente denne debat-
ten godt. I Danmark ga den seg utslag i den eneveldige
kongens frihetsbrev i mars 1814. I Norge ga den seg et
helt motsatt utslag, nemlig den konstitusjonelle grunn-
lovgivers grunnlovfestede totalforbud. De holdninger og
oppfatninger som begrunnet eidsvollsfedrenes syn, var
av klassisk anti-semittisk art, og de dreide seg både om
jødene som ressurssterke konspiratører (og slik sett
beslektet med argumentene mot jesuittene) og om
jødene som fattige, skitne, udugelige mennesker. Felles
for begge kategorier var at jødene ville danne «Stat i Sta-
ten» og aldri tjene annet enn sine egne interesser, på
tvers av statens og folkets. Det var ikke først og fremst
jødenes religion man på Eidsvoll var redd for, men
jødene som folk: Det var ikke «af Secthad, men for deres
politiske Meningers skyld».39

Denne anti-semittismen (og anti-judaismen) var langt
fra noe særnorsk fenomen, selv om den i Norge ga seg
utslag i en av Europas strengeste anti-jødiske lovgivnin-
ger på tidspunktet. Spesielt i Norge var særlig to forhold
av betydning: For det første var ingen jøder bosatt her,
slik at forbud ikke skapte umiddelbare problemer, og
folkeopinionen kunne heller ikke påvirkes av annet enn
de forestillinger man måtte ha om jødene. For det annet
var den jødiske emansipasjonen ellers i Europa i stor

35 Harket, op.cit., s. 109.
36 Harket, op.cit., s. 104.
37 Se Runar Jordåen, Wilhelm F.K. Christie: Presidenten (2014), s. 179–182.
38 Dette er en av Harkets teser, se Harket, op.cit., s. 386.
39 Harket, op.cit., s. 40. Sitert fra Sibberns gjengivelse av Sverdrups innlegg.
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grad styrt ovenfra, ved at fyrstemakten – som så jødenes
verdi som handelsmenn – tillot jøder ofte på tvers av
rådende oppfatning i befolkningen. Nettopp den folke-
lige representasjonen på Eidsvoll kan ha medført at disse
meningene fikk større gjennomslagskraft – selv om de
drivende krefter bak forbudet var høyt utdannede og de
mest beleste menn i landet.

5 Tolkning og praktisering fra 1814
Usikkerheten som synes å ha rådet på Eidsvoll om hva
forbudet egentlig omfattet, ga seg raskt utslag også i det
virkelige liv.40 Alt fra vinteren 1814–15 kjenner man til
fire tilfeller av bruk av forbudet mot jøder i landet. Felles
for de fire tilfellene var at embetsmenn lokalt utviste
usikkerhet om jødenes status, derunder embetsmenn
som hadde vært på Eidsvoll og engasjert seg i debatten
om jødene. Myndighetene sentralt, representert ved fun-
gerende politiminister Jonas Collett og senere justismi-
nister Diriks, var klare på at forbudet skulle praktiseres
strengt, uten mulighet for unntak. Ingen ble ilagt bøter;
reaksjonen var i samtlige tilfeller utvisning eller at
jødene forlot landet frivillig. Forskjellen på sefardiske
og askenasiske jøder ble ikke problematisert.

Brødrene Aron og J.M. Goldsmith ble utvist i januar 1815
etter å ha søkt om pass i Moss og Fredrikstad; den ene av
dem hadde først fått innvilget pass til Oslo fra Fredrikstad.

I Bergen befant det seg høsten 1814 tre menn av antatt
jødisk opphav. Etter klage fra borgerrepresentantene i
byen undersøkte politimester Johan Henrik Staman Friele
saken. Samtlige hevdet å være lutheranere – to av dem
konverterte – men de kunne ikke fremvise dokumenta-
sjon på hvem de var. De to hadde nære forbindelser med
to konverterte jøder som allerede var bosatt i Bergen,
blant andre Hambro. Fortsatt fungerende politimester
Collett sendte et skriv til stiftamtmannen i Bergen der han
presiserte at jøder etter Grunnloven var forbudt i landet. I
mellomtiden dukket en fjerde antatt jøde opp; også han
hevdet å være kristen, men de fire ble på det nærmeste
pålagt bevisbyrden for at de ikke var jøder, og måtte for-
late landet. I Christiania befant det seg omtrent samtidig
en jøde ved navn Franch. Dette ble påpekt i et anonymt
leserinnlegg i avisen, og han forlot selv landet. Familien
Gillin ble våren 1815 utvist fra samme sted.

Eksemplene viser at politiet etablerte en streng praksis
med umiddelbar utvisning av jøder. Dette var i praksis

strengere enn før 1814; flere av personene i Bergen
hadde for eksempel bodd der siden 1812. Etter den før-
ste vinteren er det imidlertid ingen kjente tilfeller før
jøden Jonas led skipbrudd utenfor Bergen på vei til Eng-
land rundt nyttår 1817–18.

Situasjonen hadde blitt foregrepet av en uttalelse fra
Justisdepartementet til hollandske myndigheter i januar
1816; det het der at selv skipbrudne jøder måtte sendes ut
av landet så fort som mulig. Politimester Friele hadde
påpakningen fra statsråd Collett friskt i minne i 1818, og i
stedet for å vente på at skipet Jonas var passasjer på, skulle
bli reparert, sendte han Jonas over land til Oslo og Sve-
rige, og videre derfra til England. Dette kostet den norske
statskassen 240 spesidaler, og departementet mente Friele
hadde gått ut over sine fullmakter. I november 1820 ble
Friele dømt i Høyesterett til å betale erstatning for det fulle
beløp, grunnet manglende «Konduite».41 Beløpet tilsvarte
over en årslønn for politiministeren, og Friele betalte det i
fire avdrag før han døde i 1822.42

Jonas-saken, som senere skulle inspirere et dikt av Hen-
rik Wergeland, illustrerer at norske myndigheter hadde
dreid mot en noe mer pragmatisk tolkning av bestemmel-
sen. Kanskje var dette fordi staten nå selv måtte betale,
kanskje var det fordi det var forskjell på en skipbrudden
og en jøde som kom til landet frivillig. Situasjonen var
uansett annerledes enn i 1814–15 – denne gang var det
prinsippfasthet lokalt og pragmatisme sentralt.

Pragmatismen skulle snart gi seg sterkere utslag. Den
nye norske staten var i praksis bankerott og trengte statslån.
Det fikk de av den danske jøden Joseph Hambro – bror til
Edvard Isaac Hambro i Bergen – i 1822. Hambro var ved to
anledninger i Christiania, i opptil syv uker av gangen, og
med en jødisk følgesvenn. Der forhandlet han blant annet
med Collett, som få år tidligere hadde gitt streng instruks
om unntaksløs håndheving av forbudet. Avreisen ble ruti-
nemessig rapportert i Morgenbladet. Hambro ga også lån til
den norske staten flere ganger senere, senest i 1848.43

Fra denne perioden og utover praktiserte ikke lenger
staten sentralt jødeforbudet strengt og på eget initiativ.
Kun der noen slo alarm, trådte forbudet i kraft. Samtidig
tok man frem bøtestraffen fra Norske Lov, der reaksjo-
nen til nå kun hadde vært utvisning. Sangeren Carl Fre-
derik Cappello ble mistenkt for å være jøde i 1826; hans
samarbeidspartner Frederik Carl Lemming kausjonerte
for ham i påvente av at det skulle skaffes bevis for at han
ikke var jøde. Da Cappello forsvant, ble Lemming krevd
for 800 spesidaler, som han sannsynligvis aldri betalte.44

40 For det følgende, se Ulvund, Fridomens grenser 1814–1851 (2014).
41 Riksarkivet S-1002, Høyesterett, Eb – Vurderingsprotokoll nr. 12 (1820–1821), sak nr. 47. Dom 23.11.1820.
42 Ulvund, op.cit., s. 185–195.
43 Ulvund, op.cit., s. 199–216.
44 Ulvund, op.cit., s. 218–229.
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Optikeren Martin Blümenreich ble mistenkt for å være
jøde i Bergen i 1828. Han hadde vært i Norge flere gan-
ger tidligere, da uten at problemer var oppstått. Han for-
lot byen da sak ble reist. Tilfellet er eksempel på en ufor-
mell og pragmatisk håndheving av forbudet som det
godt kan ha vært flere av uten at det er bevart i historiske
kilder.45 En annen optiker, Henri Leia, ble i 1833 dømt i
byretten i Oslo til 800 spesidaler i bot samt utvisning for
å ha innfunnet seg i riket uten leidebrev. Han kunne ikke
betale, og sonet 28 dager på vann og brød, men slapp ut
etter åtte dager. Premissene i dommen ga samtidig
uttrykk for usikkerhet om ordningen med leidebrev var
lovlig. I avhøret av Leia fremkommer dessuten at han
ikke var portugiserjøde. Det er første kjente tilfelle etter
1814 der dette ble presisert.46

Året etter, i 1834, ble uansett de første leidebrev etter
1814 utstedt til Joseph Hambro og en følgesvenn. Og
ved innstilling om leidebrev fra regjeringen av 14. mai
1839 ble rettstilstanden søkt avklart ved at forbudet
skulle tolkes som før, jf. ordlyden «fremdeles». Portugi-
serjøder hadde også adgang uten leidebrev. Etter dette er
det usikkert hvilken selvstendig betydning § 2 hadde.
Myndighetene liberaliserte ordningen med leidebrev
gradvis i årene frem mot opphevelsen i 1851; det ble stilt
mindre strenge krav til begrunnelse, og brev ble gitt for
lengre perioder og større geografiske områder. Gebyr for
å søke leidebrev ble fjernet i 1840.47 Det ble ved flere
anledninger også gitt generelle amnestier, blant annet for
deltakere på et naturvitenskapelig møte i 1843.

Høyesterett vurderte på oppdrag fra Stortinget forbu-
det i 1842, og i motsetning til Justisdepartementet kom
de til at «fremdeles» i 1814 ikke kunne tolkes til at unn-
takene etter tidligere rett var ment å gjelde:

Det havde nemlig længe været en temmelig almindelig
Mening, at ingen Jøde taaltes i Norge, og skjøndt dette
ikke var ubetinget riktig, havdes dog et Slags Hjemmel,
isærdeleshed i Confimationen på Christiands Privilegier
af 31te Januar 1738 § 7, der udtrykkeligen siger, at Jøder
ere forbudne at opholde sig i Norge, og man kan derfor
vel forklare sig Muligheden af, at selv Jurister hade deelt
denne Mening.48

På grunnlag av at portugiserjøder egentlig hadde adgang
til landet før 1814, fant likevel Høyesterett at forbudet nå

kunne «Modtage den Indskrænkning, at det ei gjælder
om de forhen i den omhandlede Henseende begunstigede
Jøder». For øvrig handlet betenkningen hovedsakelig om
hvorvidt jødeforbudet var del av Grunnlovens «Princi-
per» som ikke kunne endres etter § 112. To assessorer
fant at jødeforbudet i kraft av grunnsetning nummer åtte
således var uforanderlig. Flertallet kom imidlertid til at
plassering i grunnsetningen ikke alene var nok til å gjøre
forbudet til et «Princip», og åpnet for opphevelse.

Det siste kjente tilfellet av straffereaksjon mot jøder
fant sted i 1844. Da ble to jøder oppdaget i Christiania;
den ene, Lopez, ble varetektsfengslet, men siden sluppet
fri som sefardisk. Den andre, Emanuel Philipsen, ble
dømt til 800 spesidaler i bot for å ha oppholdt seg i landet
uten leidebrev. Han kunne ikke betale og sonet 30 dager i
fengsel på vann og brød.49 Mens han sonet, ble han innvil-
get leidebrev og kunne fortsette sitt virke i landet.50

Mellom 1814 og 1851 fikk altså minst 14 jøder eller
mistenkte jøder vanskeligheter i Norge på grunn av
Grunnlovens jødeforbud. Det er samtidig grunn til å tro at
et ikke ubetydelig antall jøder har vært i landet i perioden
uten leidebrev og uten at det ble reagert mot, jf. for
eksempel tilfellet med Joseph Hambro, og motsatt kan det
godt ha skjedd uformell praktisering av forbudet en ikke
kjenner til. Fra en streng og konsekvent praktisering det
første året gikk praktiseringen i lempeligere retning. Straf-
fehjemmelen i Norske Lov ble imidlertid først benyttet på
20-tallet; fra 1834 gjeninnførte man ordningen med leide-
brev, og i 1839 fikk portugiserjøder full adgang.

6 Stortingsbehandlingene av spørsmålet om opp-
hevelse
Spørsmålet om opphevelse av jødeforbudet ble behandlet
i fire påfølgende storting: i 1842, 1845, 1848 og 1851.
Henrik Wergeland var sentral som forslagsstiller og pådri-
ver for opphevelse i offentligheten; han døde imidlertid alt
i 1845 og rakk ikke å se forbudet opphevet.51

Wergeland fremmet sitt første forslag om opphevelse
av forbudet i 1839. Grunnloven hadde ikke før dette
vært endret, bortsett fra i 1821, da rettighetsmenn i Finn-
mark fikk stemmerett. Konstitusjonskomiteen innhentet
derfor den tidligere nevnte betenkningen fra Høyesterett
om spørsmålet om § 112 var til hinder for grunnlovs-

45 Ulvund, op.cit., s. 229–234.
46 Statsarkivet i Oslo, Christinia Byfogd, domsprotokoll 10, 1831–1836, folio 116a.
47 Ulvund, op.cit., s. 261.
48 Høyesteretts betenkning av 19. mars 1842.
49 Ulvund, op.cit., s. 236–246.
50 Ulvund, op.cit., s. 249.
51 Generell litteratur her: Mendelsohn, Jødenes historie i Norge, bind I (1969), kap. IV–V og VIII (om Wergeland) kap. VI–X om stortingsbehandlin-

gene. Nærmere om Wergeland, se Odd Arvid Storsveen, Mig selv: en biografi om Henrik Wergeland (2008).
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endring. Dessuten innhentet Stortinget betenkninger fra
Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo og børs-
og handelskomiteene i Christiania, Bergen, Drammen og
Trondheim. Kildetilfanget er talende: I motsetning til i
1814 var det i 1842 bøndene og handelsstanden som var
de toneangivende tilhengerne av forbudet.

Børs- og handelskomiteene var i all hovedsak mot å gi
jødene adgang. Deres utlegninger bærer preg av en kost–
nytte-analyse av situasjonen: på den ene siden var man
redd for fattige jøder, og på den annen side var man redd
for konkurransen som ressurssterke jøder ville utgjøre.
Det teologiske fakultet gjorde en analyse av jødenes for-
hold til omverdenen med utgangspunkt i Bibelen. Pro-
fessorene gikk ikke inn for fullt forbud, men anbefalte
en mellomløsning der jødene måtte avlegge en lojalitets-
erklæring til «Landets Sædeligheds- og Retsorden».52

Konstitusjonskomiteen fikk ellers tilsendt materiale
fra en rekke hold, både for og mot forbudet. Etter en len-
gre vurdering innstilte komiteens flertall for opphevelse.

Stortingsdebatten fant sted 9. november 1842, fire
dager etter at innstillingen forelå. Igjen var religion sty-
rende, både som argument for og mot opphevelse, samti-
dig som negative karakteristikker av jødene og negative
konsekvenser for økonomien ble nevnt. § 112 ble dessu-
ten selv gjenstand for vesentlig debatt.

Ved opphevelse ville jødenes rettsstilling bli usikker,
da forbudet i NL 3-22-1 og 3-22-2 fortsatt ville bestå.
Flere representanter talte av denne grunn for utsettelse
av behandlingen, og flere som var for opphevelse, uttalte
at de likevel ikke ville stemme ja fordi opphevelsen ikke
ville være fullstendig. Ved voteringen stemte 51 av de
tilstedeværende 94 representantene for opphevelse og 43
mot. Nødvendig flertall ble ikke oppnådd. Wergeland
fremsatte nytt endringsforslag samme dag.

Justisdepartementet gjorde det i 1844 klart at portugi-
serjødene hadde adgang til landet, i strid med Høyeste-
retts betenkning fra to år tidligere. Da komiteen i 1845
nok en gang gikk inn for opphevelse, var således
begrunnelsen delvis å «bringe Grundloven til den Over-
ensstemmelse med sig selv, som den almindelige For-
nuft fordrer»;53 det ble ikke ansett tjenlig med strid mel-
lom Grunnlovens ordlyd og dens rettslige innhold.

Selv etter at portugiserjødene fikk adgang, var det få
eller ingen jøder som bosatte seg her. Det ble også av
komiteen brukt som argument mot at store mengder
jøder ville komme til å bosette seg i landet.54 Dessuten
regnet man Norge som et lite fristende land å flytte til,

sammenliknet med England, USA og Frankrike, der
jødene på tidspunktet hadde store rettigheter.

Konventikkelplakaten hadde blitt opphevet i 1842 og
dissenterloven innført i 1845. Sammen med spørsmålet
om jødeforbudet behandlet komiteen forslag om økt reli-
gionsfrihet i Grunnloven. Den foreslåtte religionsfrihe-
ten ville ikke ha direkte virkning for jødene, men kan
like fullt ha påvirket komitémedlemmenes syn. Komi-
teens flertall innstilte på fjerning av forbudet og innfø-
ring av full religionsfrihet for kristne, i tråd med Chris-
ties forslag til § 2 i 1814. Subsidiært innstilte komiteen
på kun å oppheve jødeforbudet. Et tredje forslag – innfø-
ring av full religionsfrihet – fikk ikke komiteens bifall.

Under debatten i 1845 ble mange av de samme argu-
mentene gjentatt. Handelsaspektet ble noe kraftigere
betont enn i 1842. Erfaringsvilkåret i § 112 ble også
trukket sterkere frem, kanskje fordi Stortinget denne
gangen hadde flere endringsforslag å ta stilling til.55

Kristen toleranse ble også angitt som et i seg selv til-
strekkelig grunnlag for opphevelse, mens andre frem-
holdt kristendommen som en grunn til å holde landet
fritt for jøder. Hensynet til folkeopinionens skepsis til
opphevelse ble også nevnt.56 Ved voteringen stemte 52
representanter for komiteens prinsipale innstilling og 47
mot. Wergelands forslag – den subsidiære innstillingen –
fikk 45 stemmer for og 54 mot. Forslaget om kun å inn-
føre religionsfrihet (for kristne) fikk bare åtte stemmer.

Nytt forslag om opphevelse ble stilt samme år av stor-
tingsarkivar og representant Ludvig Kristensen Daa, Wer-
gelands gamle venn, kampfelle og – etter hvert – bitre
fiende. Basert på erfaringene fra tidligere – om at repre-
sentantene kunne være tilbakeholdne med å stemme for
både opphevelse av jødeforbudet og innføring av full eller
delvis religionsfrihet – munnet flertallet i konstitusjonsko-
miteens innstilling ut i fem forslag, hvorav de tre første
ble «antagne»: opphevelse av jødeforbudet, innføring av
religionsfrihet for kristne, og kombinasjonen av de to.

Det var de samme argumenter som gikk igjen under
debatten i 1848. Hensynet til handelsstanden (mot), tole-
ranse og nestekjærlighet (for) og folkeopinionen (mot)
ble alle fremmet. Samtidig syntes det denne gang langt
på vei å foreligge enighet om at vilkåret om «Erfaring»
ikke stengte for opphevelsen. Jødeforbudets plassering
både i Grunnloven og privatlov ble også problematisert
– både at den ikke hørte hjemme i Grunnloven, og at
grunnlovsendringen vanskelig kunne gjøres før privat-
lovgivningen også ble foreslått endret.

52 Aspelund, op.cit., s. 58–61.
53 Stortingsforhandlinger 1845 9. del, s. 264.
54 Stortingsforhandlinger 1845 9. del, s. 265.
55 Se kommentaren til § 121 (tidligere § 112).
56 Aspelund, op.cit., s. 86–94.



Tidligere § 2 fjerde punktum 129
Denne gang stemte noe flere representanter for opphe-
velse: Hva gjaldt kun å fjerne jødeforbudet, stemte 59
for og 43 mot.57

Jøder utenfor Norge besørget i 1849 et minnesmerke
på Wergelands grav.58 I forbindelse med avdukingen
17. juni fikk fem svenske jøder leidebrev etter søknad
fra Det norske studentersamfund. Under arrangementet
fikk de brede lag av befolkningen for første gang opp-
leve jøder på nært hold, og se dem hyllet offentlig. Det er
sannsynlig at episoden har påvirket opinionen.59

Siste endringsforslag til Stortinget gjaldt kun jøde-
forbudet og ble fremsatt i 1848 av representantene
Holmboe, Juell og Konow. Denne gangen var konstitu-
sjonskomiteen enstemmig i sin antakelse av forslaget.
Innstillingen gikk kortfattet gjennom historiske jøde-
forbud i Norge, før komiteen redegjorde for de sentrale
argumentene for og mot opphevelse. Med henvisning til
både naturretten, Kants kategoriske imperativ, kristen
nestekjærlighet og praktiske hensyn (derunder positive
virkninger for handelen) slo komiteen fast at:

… den religieuse og borgerlige Tolerance, som Man for
Mennesket i almindelighed har betragtet som en Rettig-
hed, ogsaa bør blive de gjennom saa lange Tider forhadte
og forskudte Jøder tildeel.60

I 1851 ble endelig forslaget vedtatt, etter en kort debatt
og med stort flertall. Det var kun to talere mot opphevel-
sen, og av dem ble det fremmet at det kun var fattige
jøder som ville komme til landet, og at deres deltakelse i
næringslivet ville gå utover både bøndene og borgerne.
De som talte for, fulgte i hovedtrekk komiteens argu-
menter. Folkeopinionen ble denne gangen fremmet som
et argument for opphevelse.

Ved voteringen stemte 93 representanter for opphe-
velse, og bare ti mot. Kong Oskar sanksjonerte end-
ringen 21. juni 1851. Få måneder senere sanksjonerte
han også de nødvendige endringer i privatlovgivnin-
gen.61 Det gikk likevel et fullt år etter dette før de første

jøder ankom landet, og den «invasjon» som enkelte
hadde advart mot, kom aldri.62

7 Andre verdenskrig – jødeforbudet «gjeninnført» 
av Quisling
Som ledd i nazistenes jødeforfølgelse innførte Quisling-
regimet Grunnlovens jødeforbud på ukonstitusjonelt vis i
1942. Dette skjedde ved «grunnlovsbestemmelse» av
12. mars 1942, signert av ministerpresident Quisling, jus-
tisminister Riisnæs og statsrådssekretær Fuglesang, og
etter tilskyndelse fra det tyske rikskommissariatet.63 Alt i
oktober 1941 hadde imidlertid Riisnæs per brev bedt
«Høyesterettsdommer» Vassbotn om assistanse til utfor-
ming av bestemmelsen. Med unntak av ordet «fremde-
les» beholdt man ordlyden fra 1814–1851: «Jøder ere
udelukkede fra Adgang til Riget.»64 «Grunnlovsbestem-
melsen» ble gitt samtidig med at de første vesteuropeiske
jødene ble sendt til Auschwitz fra Frankrike.65

Endringen – i den grad den kan kalles en endring –
var, som ofte ellers ved § 2, mer av prinsipiell enn prak-
tisk karakter, i den forstand at forfølgelsen av norske
jøder neppe var et utslag av § 2. Nasjonal Samling
gjorde også et propagandanummer av endringen. Samti-
dig ble jødeforbudet fulgt opp i praksis i en grad som
aldri ellers har vært tilfellet ved forbudene i § 2. Før kri-
gen var det rundt 2100 jøder i Norge. 765 av dem ble
drept enten i Norge eller etter deportasjon. Om lag 1100
lyktes med å rømme, hovedsakelig til Sverige.66

Ved provisorisk anordning av 26. januar 1945
bestemte London-regjeringen at «Bestemmelser som er i
strid med Grunnloven», skulle falle bort ved frigjørin-
gen.67 Anordningen må anses å omfatte jødeforbudet.

I dommen mot Quisling fra 1945 ble det summarisk
nevnt at tiltalte også hadde gjort seg skyldig i ulovlig
endring av landets forfatning etter straffeloven § 98.68

Under rettssaken mot Riisnæs i 1947 – som ble avbrutt
på grunn av tiltaltes helse – påberopte han tradisjonen
som motiv til å gjeninnføre forbudet i Grunnloven.69

57 Aspelund, op.cit., s. 95–104.
58 Mendelsohn, Jødenes historie i Norge gjennom 300 år, bind I (1969), kap. IX.
59 Mendelsohn, op.cit., s. 196–217.
60 Stortingsforhandlinger 1851 7. del, s. 231. Sitert fra Aspelund, op.cit., s. 110.
61 Aspelund, op.cit., s. 105–121.
62 Mendelsohn, Jødenes historie i Norge gjennom 300 år, bind I (1987), s. 276.
63 Norsk Lovtidend Avd. 2 1942, s. 136.
64 Mendelsohn, Jødenes historie i Norge gjennom 300 år, bind II (1986), s. 48–50.
65 Marte Michelet, Den største forbrytelsen (2014), s. 192.
66 Michelet, op.cit., s. 273 og http://www.hlsenteret.no/kunnskapsbasen/folkemord/folkemord-under-nazismen/holocaust/norge/deportasjonen-av-

de-norske-jodene.html (lest 5.2.2015).
67 Castberg, Norges statsforfatning I (1947), s. 192.
68 Rt. 1945 s. 109.
69 Mendelsohn, Jødenes historie i Norge gjennom 300 år, bind II, (1986), s. 323.

http://www.hlsenteret.no/kunnskapsbasen/folkemord/folkemord-under-nazismen/holocaust/norge/deportasjonen-av-de-norske-jodene.html
http://www.hlsenteret.no/kunnskapsbasen/folkemord/folkemord-under-nazismen/holocaust/norge/deportasjonen-av-de-norske-jodene.html
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§ 3
Den utøvende makt er hos kongen eller hos dronningen, hvis hun har ervervet kronen etter
bestemmelsene i § 6, § 7 eller § 48 i denne Grunnlov. Når den utøvende makt således er hos
dronningen, har hun alle de rettigheter og plikter som ifølge denne Grunnlov og landets lover
innehas av kongen.

Den utøvande makta er hos kongen, eller hos dronninga dersom ho har fått krona etter reglane i
§ 6, § 7 eller § 48 i denne grunnlova. Når den utøvande makta såleis er hos dronninga, har ho
alle rettar og plikter som kongen har etter denne grunnlova og lovene i landet.

Av Eirik Holmøyvik

1 Innleiing
§ 3 er ein av faneparagrafane i Grunnlova. Den er eit
uttrykk for det maktfordelingsprinsippet som Riksforsam-
linga på Eidsvoll heldt så høgt, men som dei 112 eids-
vollsmennene aldri skreiv inn i Grunnlova med reine ord.

Grunnlovsutkastet til Christian Magnus Falsen og
Johan Gunder Adler var stiligare på dette punktet. Der,
som den siste av 32 «Almindelige Grundsætninger for
Stats-Forfatningen», finn vi ein skikkeleg faneparagraf
for maktfordelingsprinsippet, skriven etter amerikansk
mønster:

Den lovgivende Magt maa aldrig anmasse sig den ud-
øvendes, eller den dømmendes Rettigheder; ligesaalidt
maa den udøvende bemægtige sig den lovgivendes eller
den dømmendes, eller nogen af de øvriges Rettigheder.
Lovene, ikke Menneskene, skulle regjere.1

Tenk om denne paragrafen hadde funne vegen til Grunn-
lova! Konstitusjonskomiteen på Eidsvoll hadde derimot
ikkje tid til filosofisk snikksnakk, og strauk alle prin-
sipperklæringane til Adler og Falsen frå utkastet sitt. Det
var truleg ei lukkeleg avgjerd for å oppnå semje om
grunnlovsarbeidet og bli ferdig i tide.2

Riksforsamlinga tenkte likevel ikkje annleis enn
Adler og Falsen om maktfordelingsprinsippet. I Konsti-
tusjonskomiteens arbeidskammer vart gull til gråstein og
maktfordelingsprinsippet spreidd på tre paragrafar i tre
ulike kapittel i Grunnlova. § 3 må lesast i lys av § 49,
som legg den lovgivande makta til folket gjennom Stor-
tinget og § 88, som seier at Høgsterett dømer i siste
instans. Saman legg desse paragrafane utøvande, lov-
givande og dømande makt til ulike institusjonar.

§ 3 er ein paragraf som utstrålar meir institusjonell
symbolikk enn materielt innhald. Paragrafen seier ikkje
noko om innhaldet i den utøvande makta, berre at denne
skal liggje til eit bestemt organ, nemleg kongen. Men
den enkle utforminga har ikkje vore til hinder for strid
om tolkinga heilt fram til våre dagar.

Fram til 1990 var paragrafen kort og fyndig: «Den
udøvende Magt er hos Kongen.»3 Så kom likestillingas
krav om kvinneleg arverett og øydela den reinskorne
institusjonelle symbolikken med tillegget «eller hos
Dronningen», etterfølgd av eit byråkratisk komma og 44
nye ord. Frå no av symboliserer § 3 også likestilling
mellom kjønna. Denne kommentaren skal ikkje handle
om dronninga eller likestilling. Kommentaren skal heller

1 Riksforsamlingens forhandlinger, III (1914), s. 14. Adler og Falsens grunnlovsutkast er på dette punktet ei ordrett omsetjing frå grunnlova til Mas-
sachusetts av 1780.

2 Om grunnlovsarbeidet, sjå Eirik Holmøyvik og Dag Michalsen, Lærebok i forfatningshistorie (2015), s. 177–181.
3 I Eidsvollsgrunnlova vart denne setninga etterfølgd av setninga «hvis Tittel er Vi N. N. af Guds Naade og efter Rigets Constitution Norges

Konge».
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ikkje handle om kongen som person. Kommentaren skal
handle om den utøvande makta etter Grunnlova.

Kommentaren skal sjå på kva utøvande makt er (punkt
2), korleis utøvande makt var tenkt organisert rundt 1814
(punkt 3), korleis den utøvande makta i Noreg vart orga-
nisert under § 3 ut over på 1800-talet (punkt 4), og kor-
leis den utøvande makta har blitt avgrensa mot og
påverka av Stortinget som lovgivande makt (punkt 5).

2 Kva er utøvande makt?
Kva forstod ein med utøvande makt i 1814? Grl. § 3 om
den utøvande makta må sjåast i samanheng med § 49 om
den lovgivande makta lagt til folket gjennom Stortinget.
Saman fortel dei oss korleis grunnlovsfedrane i 1814
tenkte om statsmakta og fordelinga av denne.

Fram til 1700-talet var statsmakta forstått som sum-
men av ei rekkje konkrete kompetansar, kalla majestets-
rettar. I staden for å samle ei rekkje kompetansar innan-
for ein overordna utøvande funksjon, individualiserte
ein og lista opp positivt dei konkrete kompetansane som
låg til kvart statsorgan.4 Dette kunne vere alt frå retten til
å gi lover til retten til å tilsette lærarar og bestemme kva
som skal lærast i utdanningsinstitusjonane. I opplistin-
gane av majestetsrettar fanst det det ikkje ei særskilt
utøvande makt.

Maktomgrepet vi finn i Grl. § 3 er eit abstrakt makt-
omgrep. Statsfunksjonane er ikkje definerte etter føre-
målet, men på grunnlag av formene og måtane
statsmakta vert utøvd på: å gi lover, å setje i verk lovene
og å døme etter lovene.

Ei slik abstrakt inndeling av statsmakta i ein lov-
givande, utøvande og dømande funksjon var ikkje ny
rundt 1814. Alt i antikken skilde Aristoteles ut tre likn-
ande element som alle styreformer bygde på.5 Nytt med
opplysningstidas statsrettslege og politiske litteratur var
at delinga av statsmakta i tre abstrakte funksjonar vart
kopla til maktfordeling som eit normativt krav. Dei ulike
statsfunksjonane skulle leggjast til og utøvast av ulike
organ for å hindre vilkårleg maktbruk som følgje av
maktkonsentrasjon. Dette var grunnen til at sentrale
politiske teoretikarar som John Locke i England og
Charles de Montesquieu i Frankrike la så stor vekt på å
dele statsmakta i dei tre velkjende funksjonane. I det
banebrytande verket De l’esprit des lois (Om lovenes

ånd) frå 1748 gjorde Montesquieu tredelinga av stats-
funksjonar til eit allment forfatningsorganisatorisk prin-
sipp gjeldande for alle statar.6 Resultatet vart at både
1814-Grunnlova så vel som dei fleste grunnlover sidan
har organisert statsmakta etter denne grunnleggjande tre-
delinga i statsfunksjonar på grunnlag av eit abstrakt
maktomgrep.

Grunnlaget for delinga av statsmakta i ein lovgivande,
ein utøvande og ein dømande funksjon var eit skilje mel-
lom vilje og handling.7 Tanken var at alle viljeshandlin-
gar gjekk under den lovgivande funksjonen, medan den
utøvande og den dømande funksjonen begge var former
for handling på grunnlag av denne viljen. Fordelinga av
kompetansar mellom statsorgana skulle skje etter om dei
hadde eit viljeselement eller ikkje.

Eit uttrykk for skiljet mellom vilje og handling ser vi
hos John Locke i det viktige verket The Second Treatise
of Government frå 1689. For Locke var den lovgivande
funksjonen eit uttrykk for den felles viljen til individa i
samfunnet, den dømande funksjonen var bruk av lova på
individuelle tilfelle, medan den utøvande funksjonen var
gjennomføring av lovene meir allment.

And so whoever has the Legislative or Supream Power of
any Common-Wealth, is bound to govern by establish’d
standing Laws, […] by indifferent and upright Judges,
who are to decide Controversies by those Laws; And to
imploy the force of the Community at home, only in the
Execution of such Laws; […].8

Skiljet mellom vilje og handling var likevel ikkje konse-
kvent gjennomført hos Locke. Då han seinare definerte
dei tre statsfunksjonane, skilde han mellom den lov-
givande funksjonen, den utøvande funksjonen og den
«federative» funksjonen. Med den siste funksjonen
meinte Locke utanriksstyret. Denne funksjonen var så
spesiell, meinte han, at innehavaren måtte kunne handle
sjølvstendig og utanfor lova. I samsvar med engelsk
statsskikk meinte Locke at kongen som innehavar av den
utøvande funksjonen også hadde eit allment «preroga-
tive» til å handle utanfor lovbestemte tilfelle dersom det
var til «publick good».9 Med dette gjorde Locke to unna-
tak frå skiljet mellom vilje og utøving som grunnlag for
statsfunksjonane, då innehavaren av den «federative» og
utøvande funksjonen kunne handle sjølvstendig frå
lovene.

4 Sjå nærare og med døme frå dansk-norsk og europeisk teori og lovgiving i Eirik Holmøyvik, Maktfordeling og 1814 (2012), s. 55 flg.
5 Aristoteles, Politikk (2007), s. 196 flg. (bok 4 kapittel 10).
6 Sjå Charles de Montesquieu, De l’esprit des lois, bind 1 (1961), s. 161 (bok 11 kapittel 6).
7 Det følgjande byggjer på den meir utfyllande framstillinga i Holmøyvik, Maktfordeling og 1814 (2012), s. 212–215.
8 John Locke, Two Treatises of Government (1988), s. 353 (§ 131).
9 Sjå Locke, op.cit. s. 374–375 (§ 159).
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Hos Montesquieu var skiljet mellom vilje og handling
grunnlaget for den vidgjetne og viktige skildringa av
maktfordelingsprinsippet i De l’esprit des lois.10 I disku-
sjonen om tilhøvet mellom den lovgjevande og utøvande
makta sa han:

Dei to andre maktene [den lovgjevande og utøvande
makta] kan heller gjevast til magistratar eller permanente
forsamlingar, fordi dei ikkje blir utøvd overfor nokon
bestemte [personar]; den eine er ikkje noko meir enn all-
mennviljen i staten, og den andre er utøvinga av denne
allmennviljen.11

Den lovgivande og utøvande funksjonen hadde altså
ulikt grunnlag, og det var årsaka til at dei inneheldt ulike
kompetansar og måtte fordelast på ulike organ. I motset-
nad til Locke gav ikkje Montesquieu den utøvande funk-
sjonen noko særskilt vilje til å handle sjølvstendig frå
lovene. Distinksjonen mellom vilje og handling var altså
det teoretiske fundamentet for organiseringa av maktfor-
delinga hos Montesquieu.

Eit strengt skilje mellom vilje og handling var også
grunnlaget for funksjonsfordelinga til filosofen Jean-Jac-
ques Rousseau i det banebrytande verket Du Contrat
Social (Samfunnskontrakten) frå 1762. Rousseaus teori
om samfunnskontrakten hadde stor påverknad på seinare
konstitusjonell teori og på grunnlovene som følgde den
franske revolusjonen i 1789. Eit kjernepunkt i Rousseaus
teori var skiljet mellom lovgivande og utøvande makt.
Rousseau bygde dette skiljet på karakteren til lova, som
for han representerte allmennviljen (la volonté générale) i
staten.12 I systemet til Rousseau kunne lover berre ha all-
menne føremål, då dei representerte allmennviljen som
uttrykk for den samla viljen til folket. Konsekvensen var
at alle kompetansar som medførte handlingar med partiku-
lære føremål måtte liggje under den utøvande funksjonen.
Med dette etablerte Rousseau eit strengt funksjonelt skilje
mellom den lovgjevande og den utøvande funksjonen, og
dei respektive kompetansane som sorterte under desse.
Alle viljeshandlingar låg under den lovgjevande funksjo-
nen, medan den utøvande funksjonen var avgrensa til å
setje desse viljeshandlingane i verk og å handheve dei.

I desse klassiske teoriane om staten frå opplysnings-
tida finn vi det teoretiske grunnlaget for dei moderne

grunnlovenes systematikk generelt og den utøvande
funksjonen spesielt. Dette var velkjende teoriar for
grunnlovsfedrane i 1814. Skiljet mellom vilje og hand-
ling er likevel ikkje skarpt. I praksis var og er det ulike
syn på kva kompetansar som høyrer heime under den
utøvande funksjonen.13 Tradisjon og maktpolitiske
omsyn blir også vektlagt i maktfordelinga. I grunnlo-
vene rundt 1814 og i dag finn vi difor ulike kompetansar
under dei ulike statsfunksjonane.

Til dømes la § 26 i 1814-Grunnlova retten til å erklære
krig og slutte fred til kongen som innehavar av den
utøvande funksjonen. Grunngivinga var at denne typen
avgjerd måtte ligge til kongen då det på dette området, i
motsetnad til lovgiving, var særleg viktig å handle effek-
tivt og hurtig. I Frankrike på 1790-talet hadde ein vur-
dert dette annleis. I samsvar med Rousseaus nemnde
skjema rekna ein der retten til å erklære krig som ei vil-
jeshandling. I grunnlovene frå 1791, 1793, 1795 og 1799
var følgjeleg retten til å erklære krig lagt under den lov-
givande funksjonen.

Eit anna døme på vanskane med å definere utøvande
makt er kommandoen over militærmakta. Her har synet
på maktfordelinga mellom Stortinget og kongen skifta
over tid og i takt med utanrikspolitiske behov. Etter Grl.
§ 25 og i samsvar med dei klassiske teoriane ligg kom-
mandoen over militærmakta til kongen som innehavar
av den utøvande makta. Riksforsamlinga i 1814 la føl-
gjeleg denne kompetansen udelt til kongen.14 I samband
med opprettinga av unionen med Sverige hausten 1814
endra likevel Stortinget § 25 slik at kongens kompe-
tansar vart vesentleg innskrenka eller avhengig av sam-
tykke frå Stortinget. Frykta for å miste nasjonal kontroll
over militærmakta til den felles unionskongen fekk Stor-
tinget til å endre på maktfordelinga. I åra etter unions-
oppløysinga i 1905 vart § 25 på ny endra, men no slik at
dei fleste av innskrenkingane under unionen vart opp-
heva.

I dag er kompetansefordelinga mellom regjeringa og
Stortinget etter § 25 kome på spissen på ny.15 Noregs
deltaking i krigane i Afghanistan frå 2001 og Libya i
2011 vart bestemt av regjeringa utan formell med-
verknad av Stortinget. I ettertid har dette konstitusjo-
nelle utgangspunktet blitt kritisert ut frå synspunktet at
så viktige og inngripande avgjerder som å delta i krig

10 I ei innleiande drøfting viste rett nok også Montesquieu som Locke til at utanriksstyret kunne skiljast ut som ein særskilt utøvande funksjon. Men
der Locke hadde gitt innehavaren av denne funksjonen ei sjølvstendig vilje, gjorde Montesquieu utanriksstyret avhengig av folkeretten («droit des
gens»), slik at innehavaren måtte handle i samsvar med denne. Dermed skilde han også mellom vilje og handling når det gjaldt dei tre statsmak-
tene. Sjå Montesquieu, De l’esprit des lois, bind 1, (1961), s. 163 (bok 11 kapittel 6).

11 Montesquieu, De l’esprit des lois, bind 1, (1961), s. 166 (bok 11 kapittel 6). Mi omsetjing.
12 Sjå Jean-Jacques Rousseau, «Du Contrat Social» (1964), s. 378–380 (bok 2 kapittel 6).
13 Sjå nærare i Holmøyvik, Maktfordeling og 1814 (2012), s. 216–220 og s. 473–477.
14 Sjå kommentaren til § 25.
15 Sjå nærare i Eirik Holmøyvik, «Bruk av norske styrkar i utlandet – statsrettslege utfordringar i fortid og notid» (2012), s. 184–215 på s. 193–199.
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burde liggje til Stortinget. Eit grunnlovsforslag om å leg-
gje avgjerdskompetansen til Stortinget vart avvist i
2015.16 Fleirtalet på Stortinget la her særleg vekt på
ansvarsfordelinga mellom statsmaktene. Med det argu-
menterte også fleirtalet i samsvar med det klassiske skil-
jet mellom vilje og handling. I dette ligg det at partiku-
lære spørsmål som deltaking i internasjonale militær-
operasjonar skal liggje til den utøvande makta (hand-
ling), medan den lovgivande makta er avgrensa til å
drive etterhandskontroll av slike avgjerder opp mot lov
og grunnlov (vilje).17 Den klassiske førestillinga om
utøvande makt er med andre ord levande, men den er
ikkje det einaste omsynet i maktfordelinga mellom Stor-
tinget og regjeringa.

3 Korleis organisere den utøvande makta?
Dei ulike eigenskapane til den lovgivande og den
utøvande funksjonen har organisatoriske konsekvensar.

Felles for dei fleste grunnlover både før og no er at
den utøvande makta er lagt til éin person eller ei mindre
gruppe personar. Dette i motsetnad til den lovgivande
funksjonen, som normalt er lagt til ei større folkevald
forsamling. I denne grunnleggjande organiseringa har
det vore lite utvikling frå dei fyrste skriftlege grunnlo-
vene på slutten av 1700-talet og fram til i dag. I den nor-
ske Grunnlova ser vi dette mønsteret ved at den utøvande
makta er lagt til kongen i § 3, som sidan 1911 formelt
utøver denne saman med regjeringa etter § 31, medan
den lovgivande funksjonen er i § 49 lagt til Stortinget
med sine (i dag) 169 folkevalde medlemmer.

Grunngivinga for å leggje den utøvande funksjonen til
éin person eller ei mindre gruppe personar har tradisjo-
nelt vore omsynet til effektivitet og hemmelegheit.
Argumentet er at det ikkje er mogleg å oppnå tilstrekke-
leg hemmelegheit og effektivitet i ei større forsamling.
Ein underliggande premiss for argumentet er det nemnte
skiljet mellom vilje og handling. Handling krev ei orga-
nisering som gir effektivitet og stundom løyndom, noko
som favoriserer eit fåtalig organ, medan viljeshandlingar
krev drøfting og representasjon, noko som favoriserer
større forsamlingar.

Historisk har verdiane effektivitet og hemmelegheit
vore knytt til monarkiet som regjeringsform i motsetnad
til alternativa aristokrati og demokrati. Med framveksten

av den moderne forfatninga på slutten av 1700-talet vart
argumentet knytt til den utøvande funksjonen generelt
og lagt til grunn også for republikkar. Ein av dei ameri-
kanske grunnlovsfedrane og seinare president John
Adams skreiv i 1776 om organiseringa av den utøvande
makta:

A representative assembly, although extremely well qua-
lified, and absolutely necessary, as a branch of the legis-
lative, is unfit to exercise the executive power, for want
of two essential properties, secrecy and despatch.18

Vel 100 år seinare konkluderte den engelske filosofen
John Stuart Mill på same vis som Adams, men med ei litt
anna grunngiving. På same måte som forfattarane i opp-
lysningstida meinte Mill i 1861 at gjeremåla til statsor-
ganet måtte bestemme organiseringa. I same spor som
det nemnde skiljet mellom vilje og handling, tok også
Mill utgangspunkt i «the radical distinction between
controlling the business of government, and actually
doing it».19 Poenget til Mill var at ei talrik representativ
forsamling var «radically unfit» til å styre i konkrete
saker.20 Difor meinte han at den representative forsam-
linga berre skulle kontrollere den utøvande funksjonen.
Alle utøvande funksjonar skulle på si side liggje til éin
person. Hovudgrunngivinga for denne organiseringa var
å gjere det tydeleg kven som var ansvarleg for statens
handlingar.21

På Riksforsamlinga i 1814 var det ingen diskusjon om
at Noreg skulle bli verande eit monarki og at den
utøvande makta etter § 3 skulle liggje hos kongen. Her
var nok tradisjon og historiske erfaringar vel så viktig
som konstitusjonell teori. Dessutan vart den norske
Grunnlova skriven i samsvar med mønsteret frå føregå-
ande amerikanske, franske og andre grunnlover, og
desse la alle den utøvande makta til éin person eller eit
mindre kollegium.

Samstundes har vi fleire døme på at Riksforsamlinga
la vekt slike teoretiske førestillingar av det utøvande
organets eigenskapar av den typen John Adams synte til.
Grunnlovsutkastet til Johan Gunder Adler og Christian
Magnus Falsen viste til at den utøvande makta

… maa efter sin Natur kun være i Eens Hænder; thi den
virker da ikke alene eftertrykkeligst og anvendes hurtigst,
men derved forkommes tillige den Kamp imellem dens

16 Sjå Innst. 287 S (2015–2016).
17 Sjå tilsvarande vektlegging av handlingselementet på dette området i Erik Colban, Stortinget og utenrikspolitikken (1961), s. 310.
18 John Adams, «Thoughts on Government» (2000), s. 287–293 på s. 289.
19 John Stuart Mill, Considerations on Representative Government (2009), s. 110.
20 Mill, Considerations, (2009), s. 128. Mill meinte også at ei talrik forsamling heller ikkje var godt eigna til å utforme lover.
21 Mill, Considerations, (2009), s. 290.
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forskjellige Grene, den Foranderlighed i dens Forholds-
Regler, den Fluctation i dens politiske Principier, som,
hvor den har været deelt, stedse har været en Kilde til
Ulykke og Undergang for Staten.22

Dei same argumenta om «Hurtighed og Hemmelighed»
var eit hovudargument for Riksforsamlinga for å leggje
retten til å erklære krig og fred til kongen som den
utøvande makta i staden for til Stortinget.23

Med dette ser vi at Grunnlovas organisering av den
utøvande makta var tidstypisk i 1814. Denne organise-
ringa og argumenta for ho er framleis rådande blant ver-
das grunnlover i dag. Argumenta for at den utøvande
funksjonen må liggje til éin person eller eit fåtalig kolle-
gium – effektivitet, hemmelegheit og ansvarsfordeling –
er framleis relevante og dukkar opp i vår tids debattar
om kompetanse- og rollefordelinga mellom Stortinget
og regjeringa. I vår tid er likevel organiseringa av den
utøvande makta meir samansett enn det formelle og his-
toriske utgangspunktet i Grl. § 3 fortel oss. Det er tema i
det følgjande.

4 Kven utøver den utøvande makta? Konge, stats-
råd, departement
Grunnlova § 3 la i 1814 den utøvande makta til kongen
personleg. Før endringa av § 31 i 1911, som kravde
statsministarens kontrasignatur på alle kongelege resolu-
sjonar, stod kongen etter § 30 formelt fritt til å «fatte
Beslutning efter sit eget Omdømme». Men hadde kon-
gen også plikt til å ta avgjerda personleg i kongeleg
statsråd eller kunne han delegere denne? Dette var eit
spørsmål om kompetanse- og rollefordelinga mellom
kongen, regjeringa og, etter kvart, departementa under
det formelle utgangspunktet i § 3.

At statsrådane skulle styre den offentlege forvaltninga,
var ein ukjend tanke i både den dansk-norske heilstaten
inntil 1814 og i Sverige under Regeringsformen av
1809. Der var statsrådane kongens personlege rådgivarar
og ikkje departementssjefar.24

Grunnlova i 1814 la opp til at regjeringa skulle ha ein
viss autonomi overfor kongen. § 12 tredje avsnitt25

bestemte at kongen skulle fordele «Foretningerne

iblandt Statsraadets Medlemmer», med den praktiske
verknaden at kvar statsråd vart ståande i spissen for eit
departement og den utøvande makta delt organisatorisk
mellom desse. Saksbehandlingsreglane i § 28 la også til
grunn at den utøvande makta var delt etter fagområde. I
kongeleg statsråd skulle sakene leggjast fram av den
statsråden «til viss Fag de høre, og Sagerne af ham expe-
deres overeensstemmende med den, i Statsraadet fattede
Beslutning».26 Med dette var det nærliggande å sjå på
statsrådane som fagstatsrådar heller enn kongens per-
sonlege rådgivarar.

Unionen med Sverige hausten 1814 førte også til at kon-
gen vart sittande i Stockholm, fjernt frå dei små og store
sakene i Noreg. Med det måtte den norske regjeringa i
Kristiania få eit særskilt ansvar for den utøvande makta i
Noreg. I samband med grunnlovsrevisjonen 4. november
1814 vedtok Stortinget ein ny § 13, som påla regjeringa i
Kristiania saman med visekongen eller statthaldaren å føre
«Regjeringen i Kongens Navn og paa Hans Vegne» når
denne var utanfor riket, som jo han ofte var. Denne regelen
vart tolka som ei plikt for kongen til å overdra til regjeringa
i Kristiania iallfall ein viss del av «Rigets indvortes Besty-
relse» medan han oppheldt seg utanfor riket.27

Den fyrste og provisoriske regjeringsinstruksen frå
1814 spegla denne todelinga av den utøvande makta.28 Eit
hovudføremål med regjeringsinstruksen var å avklare kva
avgjerder som regjeringa i Kristiania kunne avgjere åleine
på vegner av kongen, og kva saker som kravde avgjerd i
kongeleg statsråd. Instruksen gav regjeringa kompetanse
til å avgjere forvaltningssaker («Politiesager») om all-
menn tryggleik og orden, fullbyrde kongelege reglement
og anordningar, tilvise bruk av pengar innanfor bestemte
rammer og til å avgjere kommandosaker saman med statt-
haldaren. I tvilstilfelle bestemte instruksen at statsrådet
likevel berre kunne avgjere saka utan behandling i konge-
leg statsråd dersom den hasta og utsetjing kunne vere til
skade for ein borgar eller samfunnet. Alle andre saker
skulle behandlast i kongeleg statsråd.

I realiteten avgjorde regjeringa i Kristiania saker på
fleire område enn dei som var lista opp i regjeringsin-
struksen frå 1814.29 Avstanden til Stockholm og kapasi-
tetsomsyn var gode praktiske grunnar til å at mindre
saker vart haldne unna kongeleg statsråd. I praksis var
det også umogleg for regjeringa som kollegium å

22 Sjå innleiinga til grunnlovsutkastet i Riksforsamlingens forhandlinger, bind 3, (1916), s. 6.
23 Sjå Storthings-Efterretninger 1814–1833, (1874), s. 10 og 48.
24 Sjå Torkel Halvorsen Aschehoug, Norges nuværende statsforfatning, bind 1, (1891), s. 259.
25 § 28 i Eidsvollsgrunnlova.
26 § 30 i Eidsvollsgrunnlova.
27 Sjå slik Aschehoug, Norges nuværende statsforfatning, bind 1, (1891), s. 249.
28 Regjeringsinstruksen av 1814 er tatt inn i Yngvar Nielsen, Norges Historie efter 1814, bind 1 (1882), s. 557–562. At instruksen var meint å vere

provisorisk, går fram av § 7.
29 I dette avsnittet byggjer eg på den inngåande drøftinga i Per Maurseth, Sentraladministrasjonens historie 1814–1844 (1979), s. 326 flg.
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behandle alle småsaker knytte til statsforvaltninga. Frå
byrjinga av vart difor ei rekke saker avgjorte i departe-
menta utan behandling i regjeringa. Slik delegasjon var
også velkjend frå den dansk-norske styringssystemet før
1814. Dei permanente og meir utfyllande regjeringsin-
struksane i 1820 og 1825 spegla denne utviklinga og
utvida vesentleg regjeringas avgjerdkompetanse. Frå no
av delegerte regjeringsinstruksen også avgjerdskompe-
tanse direkte til departementa. Mellom anna inneheldt
instruksen ei omfattande generalfullmakt til departe-
menta til å fullbyrde lover og kongelege resolusjonar.30 I
1822 gav kongen også særinstruksar for Finansdeparte-
mentet og Revisjonsdepartementet. På denne tida byrja
også Stortinget ved lov å leggje avgjerdskompetanse
direkte til departementa, ein praksis som skulle auke i
omfang ut over 1800-talet.

I utgangspunktet var det ikkje heilt klårt om Grunnlova
heimla delegasjon av avgjerdskompetanse til departe-
menta. Regjeringas avgjerdskompetanse følgde direkte av
den nemnte § 13. Tolka antitetisk og saman med § 3, som
la den utøvande makta til kongen, tilsa § 13 at Grunnlova
avgrensa den utøvande makta til kongen og regjeringa
som kollegium. Ei viktig grense for kongens delegasjons-
kompetanse følgde av Grl. § 28, som sa at embetsutnem-
ningar og «andre Sager af Vigtighed» måtte behandlast i
kongeleg statsråd. Spørsmålet var då om kongen fritt
kunne delegere mindre viktige saker forbi regjeringa og
direkte til statsrådane som departementssjefar.

Så seint som i 1845–46 hevda sentrale juristar som
Bernhard Dunker og Peder Krabbe Gaarder, som elles
var samde om fint lite, at Grunnlova ikkje gav heimel for
delegasjon til statsrådane som departementssjefar.31 På
den andre sida stod dåtidas fremste statsrettslege autori-
tet, Frederik Stang. I sin viktige grunnlovskommentar
frå 1833 var han tydleg på at når § 28 fritok mindre saker
frå statsrådsbehandling, kunne kongen fritt delegere dei
til departementssjefane.32 Ei slik tolking vart tilsyne-
latande også lagt til grunn av Riksretten i 1822, som fri-

fann finansministar Wedel-Jarlsberg for utan føregåande
statsrådsbehandling å ha gjennomført økonomiske trans-
aksjonar som påførte staten tap. Tolkinga til Stang hadde
også støtte i praksis med regjeringsinstruksane av 1820
og 1825 i spissen. Mot slutten av 1800-talet var grensene
for delegasjon av kongens utøvande makt framleis dis-
kutert i statsrettsleg litteratur. No var det likevel ikkje
omstridd at kongen kunne delegere mindre viktige saker
til departementa, og at Stortinget ved lov kunne legge
avgjerdskompetanse direkte til desse.33

Delegasjon av avgjerdskompetanse til regjeringa og
departementa var likevel ikkje uavgrensa eller uinn-
skrenka. På nokre område sette Grunnlova grenser. I til-
legg til embetsutnemningar og viktige saker etter § 28,
kravde også Grl. § 20 at utøvinga av nåderetten overfor
brotsmenn skulle skje av kongen «i Statsraadet». Regje-
ringsinstruksen av 1825 bestemte også at kongen sjølv
skulle avgjere sanksjon av lover etter Grl. § 79. Ut over
dette reserverte kongen hovudsakleg si avgjerd til saker
der det var dissens i regjeringa i Kristiania, som klagein-
stans over regjeringa og departementa og i saker der
kongen kunne vise gunst eller gi fordelar til enkeltperso-
nar, til dømes løns- og pensjonssaker.34

Gjennom 1800-talet gjekk utviklinga i retning av at
fleire saker vart flytta frå kongeleg statsråd og ned til
anten regjeringa i Kristiania eller direkte til departe-
menta. Regjeringsinstruksane illustrerer denne utvik-
linga. I 1814-instruksen var regjeringas avgjerdskompe-
tanse lista opp og presisert i fire punkt. Resten låg til
kongen i statsråd. I 1825-instruksen var regjeringas
avgjerdskompetanse utvida til 22 punkt, der eitt hadde
heile 28 underpunkt. I 1881-instruksen gjekk opplistinga
av regjeringas avgjerdskompetanse over 91 punkt.
Regjeringsinstruksen i 1881 utvida også departementas
kompetansar ved å leggje til ei generalfullmakt for saker
som ikkje var positivt lista opp i instruksen, men som
departementet etter fast praksis hadde avgjort, eller som
var lagt til departementet ved særskilt kongeleg resolu-

30 Sjå punkt 5 i regjeringsinstruksen av 1825. Departementa fekk avgjerdkompetanse på fire område: 1. Rekneskapsspørsmål. 2. Tilvising av pengar.
3. Generalfullmakt til å fullbyrde lover og kongelege resolusjonar. 4. Alle avgjerder som lov eller provisoriske anordningar la direkte til departe-
mentet. Regjeringsinstruksen av 1825 er tatt inn i Samling af Love, Tractater, Kundgjørelser, Resolutioner, Departementsskrivelser m.m., som siden
1814 ere udkomne : i tidsfølgende Orden og udtogsviis udgiven samt forsynet med alphabetisk Register, bind 1, Christiania 1837 s. 595–602.

31 Semja mellom Dunker og Gaarder gjekk ikkje lenger enn til resultatet. Den kongevenlege Dunker meinte at mindre viktige saker berre kunne
avgjerast utanfor statsråd av kongen åleine, medan den lite kongevenlege Gaarder meinte at mindre viktige saker utanfor statsråd berre kunne
avgjerast av den norske regjeringa i Kristiania jf. Grl. § 13. Sjå Bernhard Dunker, Om den Norske Constitution: Bemærkninger foranledigede ved
P. K. Gaarders «Fortolkning over Grundloven»¸ (1845) s. 35–36, Peder Krabbe Gaarder, Om den norske Konstitution: Modbemærkninger til B.
Dunkers Skrift om same Gjenstand (1846), s. 84–85 og Peder Krabbe Gaarder, Fortolkning over Grundloven og de øvrige Love, som danne Norges
Riges offentlige Ret (1845), s. 69–70.

32 Sjå Frederik Stang, Systematisk Fremstilling af Kongeriget Norges constitutionelle eller grundlovsbestemte Ret (1833), s. 104–105.
33 Sjå Aschehoug, Norges nuværende statsforfatning, bind 1, (1891), s. 263 flg. og bind 2 s. 80–83, der Aschehoug i ein note på s. 82 nemner at han i

fyrsteutgåva (1875–1885) hadde hatt eit meir restriktivt syn på delegasjon av utøvande makt. Sjå også Bredo Morgenstierne, Lærebog i den norske
Statsforfatningsret (1900), s. 205–207.

34 Sjå punkt 8 i regjeringsinstruksen av 1825, i: Samling af Love, Tractater, Kundgjørelser, Resolutioner, Departementsskrivelser m.m., som siden
1814 ere udkomne : i tidsfølgende Orden og udtogsviis udgiven samt forsynet med alphabetisk Register, bind 1, Christiania 1837 s. 595–602 på
s. 601.
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sjon.35 Regjeringsinstruksane illustrerer ei faktisk og
praktisk maktforskyving under det formelle utgangs-
punktet i Grl. § 3.

Den førebels siste regjeringsinstruksen vart vedtatt i
1909 (sist endra i 1969), og markerer eit formelt skifte i
tolkinga av den utøvande makta under Grl. § 3. Til skil-
nad frå dei føregåande regjeringsinstruksane inneheldt
ikkje 1909-instruksen ei særskilt opplisting av regjerin-
gas avgjerdskompetansar. Grunnen var enkel: Den gamle
instruksen var «blit forældet som følgje av ophævelsen
av Norges forening med Sverige og indførelsen av den
nye statsskik i 1905», skreiv regjeringa i innstillinga.36

Unionsoppløysinga i 1905 gjorde at kongen og regje-
ringa ikkje lenger var åtskilde fysisk, slik at behovet for
delegasjon til regjeringa etter § 13 var vesentleg mindre.
Ein viktigare grunn til at regjeringsinstruksen ikkje dele-
gerte kompetanse særskilt til regjeringa var truleg den
nye statsskikken som unionsoppløysinga og valet av
Haakon VII som norsk konge markerte.37

Den nye statsskikken medførte på den eine sida regje-
ringa no var avhengig av Stortinget som følgje av fram-
veksten av parlamentarismen. På den andre sida var den
personlege kongemakta vesentleg redusert som følgje av
partiet Venstres kontrasignaturlære, som vart formalisert
ved endringa av Grl. § 31 i 1911. No måtte alle kongelege
avgjerder godkjennast av statsministaren eller ein statsråd
for å vere gyldige. Med det smelta kongen og regjeringa
funksjonelt saman til eitt og same organ. Dermed var det
heller ingen grunn til å skilje mellom regjeringa som kolle-
gium og kongen i statsråd. Regjeringa var no formelt ein
del av «Kongen» i Grl. § 3. I praksis hadde den utøvande
makta gått over til regjeringa slik vi kjenner det i dag.
Regjeringa styrte den utøvande makta både som kollegium
gjennom regjeringskonferansane, som etter 1945 har blitt
formalisert som styringsorgan,38 og gjennom statsrådane
som departementssjefar. Kongen stod att med formell
kompetanse og ein i hovudsak seremoniell funksjon.

Regjeringsinstruksen i 1909 gjorde ingen større
endringar i departementas avgjerdskompetanse. I innstil-
linga gjorde regjeringa likevel det klårt at fleire saker
skulle avgjerast i departementa, og færre i kongeleg
statsråd.39 Med dette synleggjorde den nye regjeringsin-
struksen den totale maktforskyvinga frå kongen til regje-

ringa og vidare til departementa. § 3 i Grunnlova stod
heile tida urørt.

5 Kven utøver den utøvande makta? Stortingets 
rolle
5.1 § 3 og maktfordelingsprinsippet
Grl. § 3 legg den utøvande makta til kongen og blir slik
rekna som uttrykk for maktfordelingsprinsippet Grunn-
lova byggjer på. Maktfordelingsprinsippet var i 1814 og
er framleis ein skiftande storleik som har blitt gjennom-
ført med ulike grader av separasjon mellom statsmak-
tene.40 Maktfordelingsprinsippet krev ikkje at den lov-
givande makta skal vere avskoren frå all regulering av
eller påverknad på den utøvande makta. Historisk kjen-
ner vi få døme på grunnlover med slik streng maktsepa-
rasjon. Det vanlege er at statsmaktene på nokre område
er gitt delvis overlappande kompetansar eller på andre
måtar er sett i stand til å påverke handlingane til dei
andre statsmaktene. I grunnlovene rundt 1814 varierte
graden av balanse mellom statsmaktene i samsvar med
historiske erfaringar og det ideologiske grunnlaget for
dei – i 1800-talets Europa særleg spenninga mellom fol-
kesuverenitet og monarki.41

I samsvar med dette synet på maktfordelingsprinsip-
pet gav Riksforsamlinga i 1814 kongen del i den lov-
givande funksjonen gjennom initiativrett i § 76, suspen-
siv vetorett i § 79 og kompetanse til å gi provisoriske
lover i § 17. Stortinget kunne på si side påverke den
utøvande makta både gjennom kontroll av statsrådspro-
tokollar, traktatar og rekneskapar etter Grl. § 75 bok-
stavane f, g og k, men også meir direkte gjennom kom-
petansen til å gi lover og til å løyve pengar etter § 75
bokstavane a og d respektive. I tillegg kravde § 19 at
kongen berre skulle forvalte statseigedomane på den
måten Stortinget bestemte.42

5.2 Stortinget regulerer den utøvande makta ved lov og 
løyvingar
Utan pengar kunne ikkje kongen og regjeringa opprette
og drive statlege etatar og tilsette offentlege embets- og

35 Sjå Regjeringsinstruksen av 1881 § 5 bokstav e, tatt inn i Departements-Tidende 1881 s. 96–108 og 113–116.
36 Departements-Tidende 1909 s. 193.
37 Sjå om den politiske og statsrettslege samanhengen for denne maktforskyvinga i Ola Mestad, «Unionsoppløysinga i 1905: parlamentarisme, stra-

tegi og statsrett» (2005), s. 334–419.
38 Sjå nærare om utviklinga og aktuelle problemstillingar i Trygve Gudmund Harlem Losnedahl, «Regjeringskonferansene: Utenfor Stortingets rek-

kevidde?» (2016) s. 13–14.
39 Sjå Departements-Tidende 1909 s. 194.
40 Sjå meir utfyllande i Holmøyvik og Michalsen, Lærebok i forfatningshistorie (2015), s. 117–120.
41 Sjå vidare i Eirik Holmøyvik, «Frå revolusjon til restaurasjon. Striden om Grunnlovas vesen 1814–1824» (2013), s. 307–337.
42 Sjå kommentaren til § 19.
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tenestemenn. Med heimel i § 75 bokstav d, som seier at
Stortinget kan «løyve dei pengesummane som trengst til
statsutgiftene», kunne Stortinget i prinsippet detaljregu-
lere den utøvande maktas omfang og virke. Grensene for
løyvingsretten til Stortinget overfor den utøvande makta
var gjenstand for vedvarande strid mellom Stortinget og
kongen og regjeringa gjennom heile 1800-talet.43 I dei
konfliktfylte 1870- og 1880-åra vedtok stortingsfleirtalet
detaljerte løyvingar til protestar frå den utøvande makta.
Når vi kjem til byrjinga av 1900-talet under parlamenta-
rismen, var Stortingets budsjettgjennomgang etablert
som omfattande og intensiv.44

Også gjennom lovgivingskompetansen etter § 75 bok-
stav a byrja Stortinget tidleg å regulere den utøvande
makta. Alt frå byrjinga av godtok kongen at Stortinget
utan hinder av Grl. § 3 gav lover som bestemte organisa-
sjonsforma til statlege etatar. I 1824 vedtok Stortinget
ved lov ein universitetsfundats, som kongen i 1818 og
1821 hadde nekta å sanksjonere fordi han meinte regule-
ringa av universitetet gjekk for detaljert inn på den
utøvande maktas område.45 Etter dette godtok kongen
utan vidare at Stortinget lovregulerte organiseringa av
statsetatane, til dømes i Lov om Navigationsexamen i
1839, Lov om Almueskolevæsenet i 1860 og Lov om det
høiere Skolevæsen i 1869. Derimot meinte kongen noko
lengre at Stortinget ikkje kunne regulere organisasjons-
forma for dei statsetatane som gjekk under dei såkalla
kongelege prerogativa i Grunnlova, til dømes utanrikste-
nesta etter Grl. § 26.46 Men også på desse områda kom
det etter kvart lovgiving. Mot slutten av 1800-talet
kunne Torkel Halvorsen Aschehoug konstatere: «Myn-
digheden til at organisere Statstjenesten hviler først og
fremst hos den lovgivende Magt.»47

På nokre område var det likevel stor strid om gren-
sene for Stortingets kompetanse til å regulere den
utøvande makta. Mest omstridd var lover som greip inn
i kongens kompetanse til å tilsette tenestemenn i for-
valtninga.48 På dette området var kongen i Grl. § 21 gitt
eksplisitt kompetanse til å nemne ut embetsmenn. Men
denne føresegna kunne også tolkast antitetisk, slik at
kongen i kraft av den allmenne råderetten over den
utøvande makta i § 3 ikkje hadde eksklusiv kompetanse
ved tilsettingar av andre offentlege tenestemenn enn
embetsmenn.

Både i 1845 og i 1848 nekta kongen av omsyn til Grl.
§ 3 å sanksjonere ei ny lensmannslov, som påla amtman-
nen å tilsette lensmenn blant tre kandidatar peikt ut av
kommunestyret. I praksis kom kongen likevel Stortinget
i møte, då han i 1849 instruerte amtmennene til å hente
inn formannsskapas syn ved tilsettingar av lensmenn.
Tolkingsspørsmålet knytt til § 3 var likevel ikkje avgjort
ved denne og liknande saker i 1840- og 1850-åra.

I 1878 vedtok Stortinget ei ny lov om tilsetjing av
lensmenn. No var samarbeidsklimaet mellom Stortinget
og kongen og regjeringa svært dårleg. Stortinget utfordra
på denne tida kongen og regjeringas syn på maktforde-
linga i den såkalla statsrådssaka. Striden stod om kongen
hadde vetorett overfor Stortingets grunnlovsvedtak, med
parlamentarismen lurkande i bakgrunnen. Det heile enda
med at regjeringa vart dømd i Riksretten i 1884.49 Den
nye lensmannslova var eit lite slag i den store striden om
maktfordelinga.

Den nye lensmannslova utfordra maktfordelinga ved at
den som lovforslaga i 1845 og 1848 påla amtmannen å
velje blant kandidatar føreslått av kommunestyret. Også
denne gongen nekta kongen å sanksjonere lova av omsyn
til kongens råderett over den utøvande makta etter Grl.
§ 3. Stortinget vedtok lova på nytt i 1881, og kongen
nekta på nytt sanksjon. No bad regjeringa ved finansmi-
nister Henrik Helliesen Høgsterett om å greie ut det kons-
titusjonelle spørsmålet. Sju av Høgsteretts ni dommarar
var samde med kongen og regjeringa i at § 3 var til hinder
for at Stortinget ved lov kunne late offentlege tenes-
temenn bli valde og utnemnte av andre enn kongen.50

Fleirtalet meinte at ei slik lov greip inn i kjernen av den
utøvande makta. Difor konkluderte dei med at denne lova
stilte seg annleis enn lovregulering av organiseringa og
utøvinga av den utøvande makta, som fleirtalet ikkje fann
konstitusjonelt problematisk. Mindretalet på to domma-
rar meinte derimot at denne typen lovregulering av tilset-
ting av offentlege tenestemenn ikkje greip inn i innhaldet
i omgrepet «utøvande makt» i § 3.

Stortingsfleirtalet, som no var i ferd med å samle seg i
partiet Venstre under leiing av Johan Sverdrup, let seg
ikkje rokke av Høgsteretts konklusjon og vedtok lova for
tredje gong i 1884. Sidan kongen berre hadde eit to gon-
gar suspensivt veto etter Grl. § 79, vart lovvedtaket
denne gongen gyldig utan kongens sanksjon.51 Riks-

43 Sjå vidare i Alf Kaartvedt, Det Norske Storting gjennom 150 år, bind 1 (1964), s. 196–313.
44 Sjå Trond Nordby, I politikkens sentrum, (2004), s. 219–222 og i Tim Greve, Det Norske Storting gjennom 150 år, bind 3 (1964), s. 195–200.
45 Sjå Bredo Morgenstierne, Det Kongelige Fredriks universitet 1811–1911, bind 2 (1911), s. 69–70.
46 Sjå Per Stavang, Storting og regjering (1999), s. 225.
47 Torkel Halvorsen Aschehoug, Norges nuværende statsforfatning, bind 2, (1892), s. 388.
48 Sjå meir utfyllande i Aschehoug, Norges nuværende statsforfatning, bind 2, (1892), s. 394 flg. og Stavang, Storting og regjering (1999), s. 211 flg.
49 Sjå kommentaren til § 86.
50 Utgreiinga til Høgsterett er trykt i Ot.Prp. No. 24 (1883) s. 4–10.
51 Etter tredje gongs lovvedtak valde kongen likevel å sanksjonere lensmannslova, sjå Vilhelm Haffner, Om Stortingets lovbehandling (1960), s. 245.
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rettsdommen i 1884 førte òg til regjeringsskifte, og med
det eit nytt syn på § 3.

Med den nye regjeringa til Johan Sverdrup i 1884
sanksjonerte kongen same år også Stortingets plenarved-
tak frå 1882 om organiseringa av jarnbanene i Noreg.52 I
1882 hadde kongen og den føregåande regjeringa nekta
sanksjon av omsyn til § 3, då Stortingets vedtak
bestemte at Stortinget skulle peike ut to av styremedlem-
mane i Centralstyrelsen for jarnbanane. No når partiet
Venstre sat i regjering og samstundes hadde fleirtal i
Stortinget, vann ei ny tolking av § 3 fram.

På byrjinga av 1900-talet var den type reguleringar
som lensmannslova av 1878 og plenarvedtaket om jarn-
banane av 1882 ikkje lenger uvanlege eller omstridde.53

I dag blir ikkje § 3 rekna å vere til hinder for at Stortin-
get regulerer framgangsmåten ved tilsetting av offent-
lege tenestemenn.

5.3 Stortinget instruerer den utøvande makta
Etter overgangen til parlamentarismen har Stortinget
teke ei meir direkte rolle overfor den utøvande funksjo-
nen enn allmenn regulering av forvaltninga i lov eller
stortingsvedtak og indirekte påverknad gjennom løy-
vingsretten. Eit fenomen vi møter framover på 1900-
talet og i stor skala på 2000-talet er stortingsvedtak som
går ut på at regjeringa skal bruke den utøvande makta på
ein bestemt måte. I statsrettsteorien har det vore vanleg å
snakke om at Stortinget har ein allmenn instruksjonsrett
overfor regjeringa.54 Det er snakk om ein kompetansere-
gel som seier at Stortinget gjennom ordinære vedtak kan
instruere regjeringa med rettsleg bindande verknad både
generelt og i einskildsaker. Tema i det følgjande er
utviklinga av den statsrettslege læra om Stortingets
instruksjonsrett overfor regjeringa, frå fyrste halvdel av
1900-talet og fram til i dag.55 Drøftinga følgjer to spor:
Kva har statsrettsteorien over tid meint om stortingsin-
struksanes rettsverknad, og korleis har Stortinget sjølv
sett på dette spørsmålet? Kommentaren vert avslutta
med ei drøfting av læra om instruksjonsrettens rettslege
status i dag og korleis utviklingshistoria kan synleggjere
eit skifte i synet på rettsutvikling på statsrettens område.

Men aller fyrst skal vi sjå nærare på stortingsinstruksane
som eit parlamentarisk fenomen i Noreg.

Det finst ingen presis eller allmenn definisjon for kva
vedtak som skal reknast som instruksar frå Stortinget til
regjeringa. I vid tyding er det snakk om alle vedtak Stor-
tinget gjer som pålegg regjeringa å gjere bestemte vedtak
eller utøve faktiske handlingar i kraft av å vere utøvande
makt etter Grl. § 3 eller kompetanse lagt til regjeringa i
lov eller grunnlov. Det er altså snakk om ein kompetanse
for Stortinget til å styre regjeringa ut over generelle
pålegg gjennom lovvedtak etter Grl. § 75 bokstav a eller
gjennom budsjettvedtak etter Grl. § 75 bokstav d.

Den viktigaste kategorien instruksar frå Stortinget til
regjeringa vert kalla oppmodingsvedtak («anmodnings-
vedtak»). Oppmodingsvedtak kjem i ulike former, til
dømes at Stortinget i eit stortingsvedtak «ber», «henstil-
ler» eller «anmoder» regjeringa om å bruke sin råderett
over forvaltninga eller lov- eller grunnlovsbestemte
kompetanse på ein bestemt måte. Bak den parlamenta-
riske etiketten ligg det likevel ei klår forventning frå
Stortingets side om at regjeringa gjer som stortingsfleir-
talet ber om.56 Dei aller fleste oppmodingsvedtaka blir
også følgde av regjeringa.57

Instruksane kan gå ut på at regjeringa gjennom stats-
forvaltninga skal greie ut eller undersøke noko på gene-
relt grunnlag. Såkalla utgreiingsvedtak skuldast at Stor-
tinget som lovgivar saknar eigen utgreiingskapasitet,
noko regjeringa har gjennom statsforvaltninga.58 Andre
oppmodingsvedtak instruerer regjeringa til å bruke ein
kompetanse gitt i lov på ein bestemt måte eller at regje-
ringa skal gjere faktiske handlingar eller bestemt vedtak i
einskildsaker. Eit døme på det siste er Stortingets oppmo-
dingsvedtak i den såkalla gasskraftsaka i 2000. I denne
saka «ber» Stortinget regjeringa gjere om vilkåra i alt til-
delte utsleppsløyve for gasskraftverk.59 Statsministar
Kjell Magne Bondevik stilte kabinettsspørsmål for å
ikkje late seg diktere av stortingsfleirtalet, men tapte og
regjeringa gjekk av. Eit nyare og mykje omtalt døme var
Stortingets vedtak i 2017 som påla regjeringa ei bestemt
tolking av utlendingslova, samstundes som at regjeringa
måtte ta opp att og vurdere på nytt avslutta saker for ei
gruppe asylsøkarar kjend i media som «oktoberbarna».60

52 Sjå meir utfyllande i Stavang, Storting og regjering (1999), s. 214–215.
53 Sjå til dømes Frede Castberg, Norges statsforfatning, bind 2 (1935), s. 80–81.
54 I standardverket til Johs. Andenæs blir denne typen vedtak fyrst omtala som instruksar i fjerde utgåve frå 1976, sjå Johs. Andenæs, Statsforfatnin-

gen i Norge (1976), s. 278.
55 For ein grundig historisk gjennomgang og rettsleg vurdering av læra om Stortingets instruksjonsrett overfor regjeringa, sjå Eirik Holmøyvik, «Med

instruks skal landet byggjast? Om Stortingets instruksjonsrett overfor regjeringa og rettsutvikling på statsrettens område», TfR 2018 s. 461–492.
56 Det synest ikkje å vere ulikt innhald i dei ulike formleringane, sjå Stavang, Storting og regjering (1999), s. 144.
57 Sjå statistikk i Trond Nordby, Grunnlov og styreform (2010), s. 129.
58 For representantframlegg er slike vedtak regulert i Stortingets forretningsorden § 30 andre ledd.
59 Sjå S.tid. (1999–2000) s. 2462–2464 (kabinettspørsmålet) og s. 2477 (vedtaket).
60 Sjå S.tid. (2017–2018) s. 373–400, vedtaka s. 399–400.
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Vi har ikkje sikre kjelder på når Stortinget byrja å
bruke stortingsvedtak til å instruere regjeringa. Dei fyr-
ste døma på instruksar frå Stortinget til regjeringa finn vi
på slutten av 1800-talet.61 Frå mellomkrigstidas urolege
parlamentariske situasjon med mange mindretalsregje-
ringar finn vi fleire døme på at regjeringa «henstilles»
eller «anmodes» til å avgjere eller behandle saker på
bestemte måtar.62

Dagens omfattande bruk av oppmodingsvedtak over-
for regjeringa er likevel eit nokså nytt fenomen. Talet på
slike vedtak var truleg lågt dei fyrste tiåra etter 1945. I
denne perioden hadde Arbeiderpartiet reint fleirtal i
Stortinget mellom 1945 og 1961. Ifølgje regjeringas
eigne tal var talet på oppmodingsvedtak framleis berre
0–4 i året på 1970-talet.63 På 1980-talet steig talet på
oppmodingsvedtak, og frå slutten av 1990-talet og
utover på 2000-talet var auken vesentleg. I stortingsse-
sjonen 2002–2003 retta Stortinget heile 247 oppmo-
dingsvedtak til regjeringa. Dei siste åra har bruken av
oppmodingsvedtak stige enno meir. Toppen så langt
kom i stortingssesjonen 2015–2016 med 393 vedtak,
som inneheldt totalt 477 ulike vedtakspunkt.

Tal på oppmodingsvedtak pr. stortingssesjon 1999–2017

Tala illustrerer korleis bruken av oppmodingsvedtak
ikkje overraskande er større ved mindretalsregjeringar
enn ved fleirtalsregjeringar. I perioden 1999 til 2005
styrte mindretalsregjeringane til Kjell Magne Bondevik
(1997–2000), Jens Stoltenberg (2000–2001) og Kjell
Magne Bondeviks andre regjering (2001–2005). Talet
på oppmodingsvedtak i denne perioden låg på mellom
127 og 247 i kvar stortingssesjon. Frå 2005 til 2013
styrte Jens Stoltenbergs andre regjering med fleirtal i
Stortinget. I denne perioden sank talet på oppmodings-
vedtak til mellom 8 og 33 i kvar stortingssesjon. Frå
stortingsvalet i 2013 skipa Erna Solberg ei ny mindre-
talsregjering. Trass i at denne regjeringa styrer på
grunnlag av ein samarbeidsavtale med Venstre og Krf
som sikrar fleirtal i Stortinget, er talet på oppmodings-
vedtak sidan 2013 enno høgare enn for mindretalsregje-
ringane før 2005.

Bruken av oppmodingsvedtak frå slutten av 1990-talet
skil seg ikkje berre frå føregåande bruk i omfang, men
også ved at oppmodingsvedtaka har blitt formaliserte
som ein eigen vedtakskategori. I 1985 hadde Stortinget
oppheva kontrollen over oppmodingsvedtaka som følgje
av det låge talet på slike vedtak inntil då.64 I 1999 vart
kontrollen innført på nytt og formalisert i Stortingets for-
retningsorden som følgje av den veldige auken i oppmo-
dingsvedtak dei føregåande åra.65 Sidan då har regje-
ringa i stortingsmelding presentert ein årleg gjennom-
gang av oppfølginga av oppmodingsvedtaka, som deret-
ter blir gjennomgått av kontroll- og konstitusjonskomi-
teen med innstilling til Stortinget.66

61 Eg byggjer her på Sejersted, «Om Stortingets kompetanse til å regjere over regjeringen» (2003), s. 286.
62 Sjå Stavang, Storting og regjering (1999), med døme frå mellomkrigstida på s. 144–145 og s. 331 flg. og s. 527.
63 Tala her og nedanfor er henta frå Meld. St. 15 (2015–2016) Anmodnings- og utredningsvedak i stortingssesjonen 2014–2015 s. 5 og St.meld. nr. 4

(2007–2008) Anmodnings- og utredningsvedak i stortingssesjonen 2006–2007 s. 1.

Stortingssesjon Vedtak Vedtakspunkt Regjering

Til 1990-talet 0-4

1999–2000 127 Bondevik 1 (m)

2000–2001 183 Bondevik 1 (m)
Stoltenberg 1 (m)

2001–2002 141 Bondevik 2 (m)

2002–2003 247 Bondevik 2 (m)

2003–2004 181 Bondevik 2 (m)

2004–2005 171 Bondevik 2 (m)

2005–2006 9 Stoltenberg 2 (f)

2006–2007 20 28 Stoltenberg 2 (f)

2007–2008 24 Stoltenberg 2 (f)

2008–2009 35 Stoltenberg 2 (f)

2009–2010 8 Stoltenberg 2 (f)

2010–2011 7 52 Stoltenberg 2 (f)

2011–2012 33 58 Stoltenberg 2 (f)

2012–2013 25 Stoltenberg 2 (f)

2013–2014 82 Solberg (m)

2014–2015 192 195 Solberg (m)

2015–2016 393 477 Solberg (m)

2016–2017 386 459 Solberg (m)

64 Sjå Innst. S. nr. 98 (1984–85).
65 Sjå Innst. S. nr. 168 (1998–99) og Stortingets forretningsorden § 14 nr. 9 bokstav b.
66 Regjeringas årlege melding om oppfølginga av oppmodingsvedtaka blir behandla av kontroll- og konstitusjonskomiteen jf. Stortingets forretnings-

orden § 14 nr. 8 bokstav b. I rettleiaren Om forholdet til Stortinget har Statsministerens kontor utforma retningsliner for regjeringas behandling av
oppmodingsvedtak, sjå Statsministerens kontor: Om forholdet til Stortinget: Enkelte spørsmål i forholdet mellom regjeringen og Stortinget, ajour-
ført pr. oktober 2015, s. 60–64 (pkt. 4.6).

Stortingssesjon Vedtak Vedtakspunkt Regjering
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Den sterke auken i oppmodingsvedtak mot slutten av
1990-talet har både i det offentlege ordskiftet og i akade-
misk litteratur fått merkelappen «stortingsregjereri».67

Denne karakteristikken heng saman med ein samanfal-
lande auke i private lovforslag og i Stortingets endringar
på regjeringas lovforslag, som saman med oppmodings-
vedtaka har styrka Stortingets stilling overfor regjeringa.

Det statsrettsleg vesentlege spørsmålet knytt til Stor-
tingets instruksar til regjeringa er om desse er rettsleg
bindande for regjeringa eller ikkje. Dette spørsmålet, og
korleis det har blitt vurdert i juridisk teori og i Stortin-
gets praksis over tid, er tema i det følgjande.

For regjeringas tilhøve til Stortinget er det i praksis
mindre viktig om instruksane bind regjeringa rettsleg
eller om dei «berre» har ein politisk bindingsverknad. I
eit parlamentarisk system som det norske vil ei regjering
alltid leve på nåden til fleirtalet i Stortinget. Ein regel om
at Stortinget kan instruere regjeringa med rettsleg bin-
dande verknad er slik sett overflødig. Den praktiske skil-
naden mellom rettsleg og politisk verknad for oppmo-
dingsvedtaka går hovudsakleg på kva konstitusjonelt
verktøy Stortinget må ty til for å tvinge gjennom viljen
sin. Dersom oppmodingsvedtaka er rettsleg bindande for
regjeringa, kan Stortinget stille regjeringa eller ein stats-
råd for riksrett etter Grl. § 86 for å nekte å etterkome eit
slikt vedtak.68 Dersom oppmodingsvedtaka ikkje er
rettsleg bindande, vil Stortinget måtte ty til mistillitsved-
tak etter Grl. § 15 eller nøye seg med kritikk eller eit
såkalla daddelvotum. Ein annan skilnad mellom rettsleg
og politisk bindingsverknad er at rettsleg bindande
instruksar vil gjelde til dei blir oppheva av Stortinget.
Det betyr at ein rettsleg bindande instruks også vil binde
framtidige regjeringar med ein annan politisk samanset-
nad. Eit «politisk» pålegg frå Stortinget vil berre vere
retta til den sitjande regjeringa.

Vi kan likevel ikkje sjå vekk frå at spørsmålet om stor-
tingsinstruksars bindingsverknad også kan ha andre og
reelle konsekvensar for tilhøvet mellom Stortinget og
regjeringa. Dersom den parlamentariske situasjonen er
slik at fleirtalet på Stortinget ikkje kan eller ikkje ønskjer
å felle regjeringa, kan regjeringa velje å ignorere ein
instruks som ikkje er rettsleg bindande. I slike situasjo-
nar vil bindingsverknaden av Stortingets instruksar
kunne påverke regjeringas politiske handlingsrom og
styrkeforholdet overfor Stortinget. I alle høve kan ei
regjering alltid forsvare seg mot instruksar med å stille

kabinettsspørsmål i håp om at Stortinget skal bøye av,
slik statsministar Kjell Magne Bondevik gjorde fånyttes
i gasskraftsaka i 2000.

På nokre avgrensa område opnar Grunnlova sjølv for
at Stortinget med rettsleg bindande verknad kan instru-
ere regjeringa. Etter Grl. § 19 skal regjeringa nytte og
forvalte «eigedomane og regala til staten … slik Stortin-
get har fastsett». Her har altså regjeringa sidan 1814 hatt
ei rettsleg plikt til å følgje Stortingets instruksar om bruk
av statseigedom. Visse typar vedtak krev dessutan Stor-
tingets samtykke for å bli gyldige, til dømes traktatved-
tak etter § 26 andre ledd.69 Samtykkekravet gir ikkje
Stortinget instruksjonsrett i streng tyding, men i praksis
vil regjeringa måtte rette seg etter Stortingets direktiv i
traktatforhandlingar fordi vedtak krev samvirke.

Spørsmålet om Stortinget med rettsleg bindande
verknad kan instruere regjeringa oppstår utanfor dei til-
fella der Grunnlova eksplisitt opnar for Stortingets med-
verknad i den utøvande makta. Dette er der regjeringa
opptrer som leiar for den utøvande makta etter § 3 eller
utøver ein kompetanse lagt udelt til denne i lov eller
direkte i Grunnlova.

I samsvar med synet på maktfordeling i 1814 opna
ikkje Grunnlova for nokon allmenn instruksjonsrett for
Stortinget overfor den utøvande makta. Det rettslege
grunnlaget for rettsleg bindande instruksar overfor
regjeringa må i staden vere eit anna og ulovfesta. I man-
gel på grunnlag i Grunnlovas tekst, vaks i staden læra
om instruksjonsretten fram på grunnlag av slutningar frå
parlamentarismens system og parlamentarisk praksis.

Etableringa av parlamentarismen rundt 1905 endra
fundamentalt tilhøvet mellom den lovgivande og den
utøvande makta. Parlamentarismen medførte at regjerin-
gane måtte ha fleirtal i Stortinget for å kunne styre. Då
var ikkje steget så stort for Stortinget til å tvinge gjen-
nom viljen sin direkte overfor regjeringa, og ikkje berre
indirekte gjennom lov og budsjettvedtak. I Stortingets
praksis frå tiåra etter 1905 finn vi derimot få klåre
uttrykk for eventuelle rettsverknader av eit oppmodings-
vedtak eller andre instruksar. Det var i staden juridisk
teori som fyrst formulerte instruksjonsretten som ein
rettsregel med grunnlovs rang og instruksane som retts-
leg bindande for regjeringa.70

I fyrste utgåve av Norges statsforfatning frå 1945
konstaterte Johs. Andenæs at det var vanleg at Stortinget
med vanleg stortingsvedtak greip inn i forvaltninga,

67 Sjå slik i Tore Grønlie, «Til forsvar for folkestyret» (2014), s. 21–196 på s. 151, Nordby, Grunnlov og styreform (2010), s. 157 og s. 114 flg. og
Sejersted, «Om Stortingets kompetanse til å regjere over regjeringen» (2003), s. 281–296 på s. 281.

68 Jf. ansvarlighetsloven § 8 bokstav b.
69 Krav om samtykke frå Stortinget for bestemte typar vedtak finst også i lovgivinga, sjå veglova § 6 (bygging av riksveg) og § 27 (innkreving av

bompengar), og luftfartslova § 7-27 (innkreving av avgift frå passasjerar på statlege flyplassar).
70 Sjå meir utførleg om grunnlaget for instruksjonsretten i Sejersted, «Om Stortingets kompetanse til å regjere over regjeringen» (2003), s. 281–296.



§ 3 143
både med generelle føresegner og med avgjerder av
einskildtilfelle.71 Kort og utan nærare grunngiving viste
han til at denne rettsutviklinga var «fastslått ved konsti-
tusjonell sedvanerett, slik at det ville være et forfatnings-
brudd om Regjeringen satte seg ut over Stortingets
direktiver».72

Konklusjonen til Andenæs er bastant og dramatisk sett
i lys av at nokon instruksjonsrett verken er nemnt i Tor-
kel Halvorsen Aschehougs standardverk om norsk stats-
rett i tre bind frå 1891–1893 eller i det påfølgjande stan-
dardverket til Bredo Morgenstiernes i tre utgåver i 1900,
1909 eller 1926–1927.73 I mellomtida hadde altså Stor-
tinget fått ein rettsleg bindande instruksjonsrett overfor
regjeringa i kraft av konstitusjonell sedvanerett, ifølgje
Andenæs.

Fredrik Sejersted har treffande skrive at «instruksjons-
retten tilhører de få klare sedvanerettsdannelser som har
kommet rekende på en fjøl, ubemerket og udebattert, før
den plutselig en dag bare var der – så innlysende klar at
«alle» uten videre tok den for gitt».74 Andenæs i 1945
tok nettopp ein rettsleg bindande instruksjonsrett for gitt
som konstitusjonell sedvanerett. Kva hadde skjedd?

Her som på ei rekkje andre punkt bygde Andenæs på
Frede Castbergs Norges statsforfatning frå 1935. Dette
var den fyrste nyskrivne framstillinga av norsk statsrett
etter unionsoppløysinga og innføringa av parlamentaris-
men. Her finn vi det fyrste klåre uttrykket for at Stortin-
gets vedtak om utøvinga av Grl. § 3 er rettsleg bindande
for regjeringa. Utan å nemne konkrete døme viste Cast-
berg til at Stortinget ved eit vanleg stortingsvedtak fleire
gongar hadde bestemt organiseringa av statsforvalt-
ninga. Eit slikt døme kan ha vore Stortingets vedtak i
1882 om organiseringa av jarnbanane, nemnt ovanfor.
Castberg gjekk likevel vesentleg lenger når han opna for
at også stortingsvedtak i individuelle tilfelle «kan tenkes
å være rettslig bindende for regjeringen»,75 Som døme
nemnte han at Stortinget kunne påleggje regjeringa å ta
ut sivilt søksmål på vegner av staten. Samstundes trekte
han opp visse grenser for instruksjonsretten i einskildsa-
ker. Når regjeringa var gitt ein bestemt kompetanse i
grunnlov eller lov, kunne ikkje Stortinget med vanleg

stortingsvedtak ta frå regjeringa kompetansen eller
bestemme bruken av denne kompetansen i einskildtil-
felle overfor borgarane.

For Castberg var Stortingets instruksjonsrett ein kon-
sekvens av parlamentarismen og eit brot med tidlegare
rettsoppfatning:

Imidlertid har stortinget efter innførelsen av det parlamen-
tariske system i stadig større utstrekning ansett sig beretti-
get til å treffe beslutninger i plenum angående utøvelsen av
forvaltningsmyndighet. Og denne praksis er nu så fast eta-
blert og så rotfestet i statsorganenes egen mening om sin
statsrettslige stilling at den må bli bestemmende for opfat-
ningen av vår forfatnings innhold på dette punkt.76

Utan at han seier det direkte må vi forstå Castberg slik at
Stortinget og regjeringas praksis over høgst tre tiår opp-
fylte vilkåra for konstitusjonell sedvanerett (fast og lang-
varig praksis samt rettsovertyding). Castberg var også
den som introduserte læra om konstitusjonell sedvane-
rett i norsk statsrett for å gi parlamentarismen eit stats-
rettsleg fundament når Stortinget ikkje endra Grunnlova
tilsvarande.77 Gjennom læra om den konstitusjonelle
sedvaneretten introduserte han deretter ein rettsleg bin-
dande instruksjonsrett for Stortinget overfor regjeringa.

Castbergs drøfting er påfallande kort og generell for ei
så banebrytande statsrettsleg nyvinning å vere. Ho går
berre litt over fire sider og er utan konkrete døme frå
Stortingets praksis som kan legitimere ei konstitusjonell
sedvanerettsdanning. Castberg framstilte instruksjons-
retten som ein logisk konsekvens av parlamentarismen,
men verken i Sverige eller i Danmark fekk parlamentet
ein slik kompetanse overfor regjeringa. Rett nok pålegg
ansvarslova av 1932 straffansvar for ein statsråd som
handlar mot ei avgjerd frå Stortinget, men denne plikta
fanst òg før parlamentarismen etter riksrettslova av
1828.78 Gjennom nye utgåver av Castbergs statsrettsbok
i 1947 og 1964, og elleve utgåver av statsrettsboka til
Andenæs frå 1945 til 2017, vart likevel instruksjonsret-
ten på same kortfatta vis slått fast som ein sjølvsagt
kompetanse for Stortinget overfor regjeringa.79

71 På Castbergs tid, før opphevinga av tokammersystemet i 2007, var det her snakk om eit plenarvedtak i det samla Stortinget.
72 Andenæs, Statsforfatningen i Norge (1945), s. 194.
73 Andre utgåve av Morgenstiernes statsrettsbok frå 1909 nemner ein allmenn instruksjonsrett for Stortinget av rettsleg karakter, men denne er grunn-

gitt i den gamle og omstridde læra om at kongen hadde sanksjonsrett overfor alle plenarvedtak i Stortinget. Poenget til Morgenstierne var då at
slike plenarvedtak då også måtte vere rettsleg bindande om kongen måtte sanksjonere dei. Morgenstierne vidareførte ikkje denne drøftinga i tredje
utgåve i 1926–1927. I mellomtida var grunnlaget for ein eventuell sanksjonsrett falle bort som følgje av ei grunnlovsendring i 1913 (§ 121). Sjå
Morgenstierne, Lærebog i den norske Statsforfatningsret (1909), s. 397–386.

74 Sejersted, «Om Stortingets kompetanse til å regjere over regjeringen» (2003), s. 281–296 s. 281–296 på s. 289.
75 Sjå Castberg, Norges statsforfatning, bd. 2 (1935), s. 77.
76 Castberg, Norges statsforfatning, bind 2 (19359, s. 76.
77 Sjå nærare i kommentaren til § 121 og i Eirik Holmøyvik, «Tolkingar av Grunnlova» (2013), s. 11–31 på s. 14–21.
78 Sjå lov 5. februar 1932 nr. 1 om straff for handlinger som påtales ved riksrett § 8 bokstav b og lov 7. juli 1828 § 1 d og e.
79 Sjå sist i Johs. Andenæs og Arne Fliflet, Statsforfatningen i Norge (2017), s. 347.
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Anna statsrettsleg litteratur frå denne tida er mindre
skråsikker om instruksjonsrettens rettskjeldegrunnlag,
men gav den til gjengjeld større rekkevidde enn Cast-
berg hadde gjort. Per Stavangs doktoravhandling Parla-
mentarisme og maktbalanse frå 1964, som nettopp hand-
lar om tilhøvet mellom Stortinget og regjeringa etter
1945, nemner ikkje instruksjonsretten i det heile.80 Tvert
om framhevar han regjeringas styrka stilling overfor
Stortinget etter 1945, noko som var nærliggande grunna
Arbeiderpartiets fleirtal i Stortinget mellom 1945 og
1961. Same år argumenterte Torstein Eckhoff for at Stor-
tinget burde ha instruksjonsrett overfor regjeringa, også
på dei kongelege prerogativas område, men då altså
mindre sikker om instruksjonsrettens gjeldande status
som konstitusjonell sedvanerett enn Castberg og
Andenæs.81 Tilsvarande kritiserte Carl August Fleischer
i 1981 det han kalla «knefall for tradisjonell lære»,
uttrykt ved ei komitéinnstilling på Stortinget i 1977 (sjå
straks nedanfor) om at Stortinget ikkje kunne instruere
regjeringa i bruken av kompetansar gitt i grunnlov og
lov.82 For Eckhoff og Fleischer, som for Castberg, synest
instruksjonsretten å vere ein logisk konsekvens av parla-
mentarismen. Ein omfattande studie av instruksjonsret-
tens grunnlag og grenser kom fyrst i 1999 med Per
Stavangs Storting og regjering. På grunnlag av Stortin-
gets praksis konkluderte Stavang med at Stortingets
instruksar til regjeringa kunne vere rettsleg bindande,
også i bruken av grunnlovbestemte kompetansar, såkalla
kongelege prerogativ. Stavang gav med det instruksjons-
retten større rekkevidde enn Castberg.

Fram til auken i oppmodingsvedtak frå slutten av
1990-talet var det likevel fyrst og fremst instruksjonsret-
tens grenser mot individuelle saker og dei kongelege
prerogativa som vart drøfta, ikkje grunnlaget og
rettsverknaden for regjeringa. Den vart rekna som sikker
konstitusjonell sedvanerett. Igjen har Sejersted treffande
konkludert med at «grunnlaget for instruksjonsretten
rettslig sett er langt svakere enn det mange synes å ta for
gitt. Kolossen står på leirføtter».83

Ser vi på Stortingets praksis, er det rettslege grunnlaget
for instruksjonsretten meir brokete enn 1900-talets stats-
rettsteori gir uttrykk for. Rett nok finst det fleire døme på
at Stortinget har tvunge igjennom viljen sin overfor

regjeringa, også på område som etter Grunnlova er
regjeringas prerogativ.84 Stort sett seier likevel Stortin-
get ingenting om rettsverknaden av oppmodingsvedtak
eller andre instruksar. På direkte spørsmål om stor-
tingsinstruksar er rettsleg bindande for regjeringa, har
Stortinget sagt både ja og nei.

Spørsmålet om instruksanes rettsverknad fekk prinsi-
piell behandling i Stortinget fyrste gong i samband med
rapporten til det såkalla Ingvaldsen-utvalet i 1972. På
dette tidspunktet var læra om Stortingets instruksjonsrett
for lengst etablert i statsrettsteorien. Ingvaldsen-utvalet
hadde fått i oppdrag å greie ut spørsmål knytt til Stortin-
gets kontroll med forvaltninga.85 Utvalet var sett saman
av tidlegare framståande stortingsrepresentantar, mel-
lom andre dei tidlegare statsministrane Einar Gerhard-
sen (Ap) og Lars Korvald (Krf), med den mangeårige
stortingsrepresentanten Bernt Ingvaldsen som leiar. Med
referanse til Castberg, Andenæs og Eckhoff konkluderte
utvalet at Stortinget uhindra av Grl. § 3 kunne gjere ved-
tak generelt og i einskildsaker med rettsleg bindande
verknad for regjeringa.

Då Stortinget behandla saka i 1977, var utanriks- og
konstitusjonskomiteen i utgangspunktet samd med Ing-
valdsen-utvalet i synet på instruksanes rettsverknad.
Grunngivinga til komiteen er i hovudsak den same som
den ovanfor siterte grunngivinga til Castberg:

Etter at det parlamentariske system har trengt igjennom i
norsk statsliv og blitt en del av vår konstitusjonelle virke-
lighet, har Stortinget i vid utstrekning ansett seg beretti-
get til å gripe inn på forvaltningens område med lover og
plenumsvedtak uten hinder av Grunnlovens § 3. Utvik-
lingen må sies å ha stadfestet at Regjeringen er rettslig
forpliktet å følge de bestemmelser Stortinget fatter.86

Ser vi nærare på innstillinga, blir det meir uklårt kva
komiteen eigentleg meinte. For det fyrste uttalte fleir-
talet i komiteen at Stortinget ikkje kunne gjere retts-
leg bindande vedtak overfor regjeringa på dei områda
Grunnlova direkte tildelte den utøvande makta kom-
petanse (prerogativa). Her la komiteen vekt på ei ryd-
dig «makt- og ansvarsfordeling» mellom regjeringa
og Stortinget.87 For det andre godtok komiteen heller

80 Sjå Per Stavang, Parlamentarisme og maktbalanse (1964), særleg s. 78–102 og s. 160–169.
81 Sjå Torstein Eckhoff, «Utviklingslinjer i norsk statsstyre og forfatningsrett 1814–1964» (1964), s. 169–231 på s. 224.
82 Sjå Carl August Fleischer, Ny giv i norsk forvaltningsrett (1981), s. 550–552.
83 Sejersted, «Om Stortingets kompetanse til å regjere over regjeringen» (2003), s. 281–296 på s. 289.
84 Sjå til dømes Stavang, Storting og regjering (1999), s. 289–397, som viser korleis kongen og regjeringa inntil 1905 styrte utanrikspolitikken (etter

Grl. § 26) utan påverknad frå Stortinget, medan regjeringa etter 1905 byrja å følgje Stortingets vedtak både om saksbehandling og om materielle
spørsmål både generelt og i einskildsaker.

85 Sjå Dokument nr. 7 (1972–73) Utredning fra Utvalget til å utrede spørsmål vedrørende Stortingets kontroll med forvaltningen m.v. s. 10–15.
86 Innst. S. nr. 277 (1976–77) s. 6.
87 Innst. S. nr. 277 (1976–77) s. 6. Rettskjeldeverdien til innstillinga er kritisert i Per Stavang, Parlamentarisme og folkestyre (2002), s. 104 flg.
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ikkje Ingvaldsen-utvalets konklusjon om at Stortinget
ved eit ordinært stortingsvedtak kunne gi generelle
instruksar om korleis regjeringa skulle utøve ein kom-
petanse gitt ved lov. Komiteen la her vekt på den for-
melle trinnhøgda mellom lov og andre stortingsved-
tak, og konstaterte at regjeringas kompetansar gitt i
lov berre kunne endrast ved eit nytt lovvedtak. Sidan
legalitetsprinsippet krev at all maktbruk overfor pri-
vate er regulert i lov, ser det ut til at komiteen forstod
instruksjonsretten som den veletablerte retten for
Stortinget til å regulere organiseringa av forvaltninga
ved vanlege stortingsvedtak (sjå ovanfor). Også når
det gjaldt instruksar i einskildsaker var komiteen
avvisande. Eit stortingsvedtak om våpeneksport i den
såkalla Cuba-saka frå 1935, som Ingvaldsen-utvalet
meinte var rettsleg bindande for regjeringa, omtalte
komiteen som ei «meningsytring eller henstilling som
var politisk forpliktende for regjeringen».88 Ingvald-
sen-utvalet hadde òg meint at eit mykje omdiskutert
stortingsvedtak frå 1958, som oppmoda regjeringa å
forby notfiske under lofotfisket dei to påfølgjande
vintrane, burde vere rettsleg bindande. Til dette
uttalte komiteen at den «for sitt vedkommende [ville]
reservere seg mot Utvalgets uttalelse om at ‘Stortinget
her kunne ha gitt regjeringen et påbud om å forby not-
fiske’».89

Det siste av desse spørsmåla vart seinare behandla av
Høgsterett. I samband med det aktuelle stortingsvedtaket
frå 1958 om forbod mot notfiske hadde regjeringa i
utgangspunktet gått inn for å tillate notfiske,90 men
snudde etter stortingsvedtaket og vedtok eit forbod.
Kompetansen til å regulere notfiske var delegert til kon-
gen ved lov.91 Ein notfiskar gjekk til sak med påstand
om at notfiskeforbodet var ugyldig som følgje av Stor-
tingets innblanding i utøvinga av kongens lovbestemte
kompetanse. Då saka kom opp for Høgsterett i 1961,
avviste retten at det aktuelle stortingsvedtaket var bin-
dande for regjeringa:

Som nevnt kan jeg ikke se noe forfatningsrettslig uriktig
i den måte denne sak er blitt behandlet på. I likhet med
byretten mener jeg at Regjeringen ikke juridisk var bun-
det til å følgje Stortingets vedtak. Rettslig sto den fritt, og

måtte ta det konstitusjonelle ansvar for den resolusjon
som ble vedtatt. […] At Regjeringen i dette tilfelle endret
sitt standpunkt etter avstemningen i Stortinget, kan etter
min oppfatning ikkje på noen måte gi grunnlag for den
påstand at resolusjonen ikkje var uttrykk for dens vel
overveiede syn.92

Høgsterett tok ikkje stilling til spørsmålet om Stortingets
instruksjonsrett generelt, og det uvisst korleis resultatet
hadde blitt om Stortinget hadde formulert eit meir
direkte pålegg overfor regjeringa enn i det aktuelle ved-
taket, som byrja med «Stortinget meiner at …».93

I alle høve er det klårt at utanriks- og konstitusjonsko-
miteen i 1977 gav instruksjonsretten langt snevrare gren-
ser enn både Ingvaldsen-utvalet og den samtidige stats-
rettslitteraturen. I ein artikkel i 1978 kommenterte
Andenæs innstillinga til utanriks- og konstitusjonskomi-
teen som «en skarp kursendring».94 Han erkjende at det
på dette punktet hadde oppstått eit skilje i rettsoppfat-
ninga mellom stortingspolitikarane og universitetsju-
ristane:

At stortingsviljen til enhver tid skal være avgjørende uten
hensyn til formelle regler, kan karakteriseres som det
ultrademokratiske syn, som man i teorien kanskje kan har
vært litt for tilbøyelig til å ta som selvsagt etter gjennom-
føringen av parlamentarismen. Utenrikskomitéen setter
her bremsene på. Det ser ut til at tenkemåten hos univer-
sitetsjuristene ikke har vært helt i takt med tenkemåten
hos det store flertall innenfor Stortinget. Utenrikskomi-
teens innstilling gir grunn for teorien til å overveie sine
standpunkter på ny.95

I seinare utgåver av Statsforfatningen i Norge gav
likevel Andenæs ikkje slepp på sitt standpunkt om at
Stortinget kunne vedta rettsleg bindande instruksar
overfor regjeringa, både generelt og i einskildsaker. I
omtalen av instruksjonsretten i 1981-utgåva av Stats-
forfatningen i Norge tok han inn det ovanfor siterte
avsnittet frå artikkelen frå 1978, men utelét siste set-
ning om at Stortingets syn gav grunnlag for teorien til
å revurdere sine standpunkt.96 Etter å ha tenkt seg om
vart altså Andenæs ståande på standpunktet frå

88 Innst. S. nr. 277 (1976–77) s. 7. I innstillinga er vedtaket tidfest til 1948, men det skuldast ein skrivefeil.
89 Innst. S. nr. 277 (1976–77) s. 7.
90 Sjå St.meld. nr. 99 (1958).
91 Lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene § 4.
92 Rt. 1961 s. 554 (Notfiske) på s. 557–558.
93 «Stortinget meiner at det bør kome forbud mot å fiske med not under skreifisket i Lofoten vintrane 1959 og 1960.» Sitert frå Rt. 1961 s. 554 på

s. 564.
94 Johs. Andenæs, Stortingets kontroll med regjering og forvaltning (1978) s. 12.
95 Andenæs, Stortingets kontroll med regjering og forvaltning (1978) s. 13.
96 Sjå Andenæs, Statsforfatningen i Norge (1981), s. 317. I seinare utgåver er ikkje sitatet med.
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1945.97 Men spørsmålet om instruksjonsrettens retts-
grunnlag og rekkevidde, som i tidlegare utgåver av
Statsforfatningen i Norge hadde vore ein opplagd konse-
kvens av parlamentarismen, måtte Andenæs her og i sei-
nare utgåver medgi var eit vanskeleg og omstridd spørs-
mål.98

Nokre år seinare uttalte Stortingets presidentskap seg
igjen i retning av at oppmodingsvedtaka ikkje var retts-
leg bindande. I 1985 føreslo ein reglementskomité
nemnt ut av Stortingets presidentskap ei rekkje forslag
til endring av Stortingets forretningsorden. Eitt av for-
slaga gjekk ut på å oppheve kravet om at kontrollkomi-
teen skulle gå gjennom «meldingen om Regjeringens
svar på realitetsanmodninger frå Stortinget».99 Som
nemnt ovanfor vart dette forslaget vedtatt. Etter å ha vist
til at talet på oppmodingsvedtak var lågt (0-4 årleg),
uttalte komiteen følgjande:

Alle realitetsvedtak som Stortinget gjør, er forpliktende
for Regjeringen. De aller fleste vedtak binder Regjerin-
gen direkte. Bare noen ytterst få vedtak binder Regjerin-
gen indirekte – gjennom en anmodning – typisk slik:
«Stortinget ber Regjeringen …» eller «Stortinget henstil-
ler til Regjeringen …».100

Ut frå samanhengen er det klårt at komiteen med presi-
dentskapets seinare tilslutnad ikkje rekna oppmo-
dingsvedtaka som direkte forpliktande for regjeringa.
Kva komiteen la i indirekte binding er uklårt, men ut
frå samanhengen er det nærliggande å forstå det slik at
oppmodingsvedtak ikkje var rettsleg bindande. Deri-
mot meinte komiteen at andre realitetsvedtak i Stortin-
get var direkte forpliktande for regjeringa. Utan nær-
are presisering er det likevel uråd å vite om komiteen
her tenkte på meir direkte utforma instruksar i
einskildsaker eller berre etablerte vedtakstypar som
lovvedtak, samtykkevedtak, budsjettvedtak og ordi-
nære stortingsvedtak om organiseringa av forvaltninga
(sjå ovanfor).

Komiteens behandling av oppmodingsvedtaka utan å
vere tydeleg på rettsverknaden er symptomatisk for Stor-
tingets syn over tid. I lys av synspunkta i dei statsretts-
lege standardverka og Ingvaldsen-utvalets klåre konklu-
sjon på dette spørsmålet nokre år før, er det påfallande at
Stortinget i 1985 ikkje seier i klårtekst at oppmodings-
vedtaka er rettsleg bindande som konstitusjonell sedva-
nerett.

Heller ikkje då Stortinget i 1999 innførte ny kontroll
av oppmodingsvedtaka som følgje av den sterke auken i
bruken på 1990-talet, kommenterte presidentskapet
rettsverknaden av desse.101 Innstillinga til den aktuelle
endringa av Stortingets forretningsorden siterte den
ovanfor siterte uttalen frå reglementskomiteen i 1985
utan kommentar. Innføringa av kontrollordninga i 1999
var grunngitt i praktiske omsyn grunna auken i omfang,
ikkje i ei overtyding om at oppmodingsvedtaka var retts-
leg bindande. Det næraste innstillinga kjem dette spørs-
målet er etter å ha konstatert at ein del oppmodingsved-
tak blir gjort mot røystene til regjeringspartia: «Også
slike vedtak er forpliktende for regjeringen.»102 Innstil-
linga seier derimot ingenting om på kva måte oppmo-
dingsvedtaka er forpliktande.

Ser vi på kontroll- og konstitusjonskomiteens innstil-
lingar til regjeringas oppfølging av oppmodingsvedtaka,
er også desse blotta for refleksjonar om den rettslege sta-
tusen til slike vedtak. I innstillingane frå 2001–2003 og
2005–2015, blir det ikkje sagt noko om statusen til opp-
modingsvedtaka.103 I innstillinga frå 2004 framheva
komiteen fleire stader regjeringas «plikt» til å følgje opp
Stortingets vedtak, men gjekk ikkje inn på kva type plikt
dette var.104 I staden for å framheve ei rettsleg plikt
grunngitt i konstitusjonell sedvanerett, viste komiteen til
at respekt for Stortingets vedtak er ein nødvendig føre-
setnad for legitimiteten til det norske demokratiske
systemet. Det skjer også frå tid til anna at regjeringa
ikkje følgjer Stortingets oppmodingsvedtak, eller gjen-
nomfører dette berre delvis eller mangelfullt. I slike til-
felle kritiserer komiteen den manglande gjennomfø-

97 Eit anna døme på at Andenæs ikkje revurdete standpunktet sitt: I artikkelen frå 1978 omtala han innstillinga til utanriks- og konstitusjonskomiteen
som «en skarp kursendring». I femte utgåve av Statsforfatningen i Noreg la han til at dette var «en skarp kursendring i konservativ retning» (mi
utheving), sjå Johs. Andenæs, Statsforfatningen i Norge (1981), s. 317.

98 Sjå Andenæs, Statsforfatningen i Norge (1981), s. 316 og i same retning i tiande utgåve ved Arne Fliflet (2006), s. 339–330. Sml. fjerde utgåve frå
1976 s. 276.

99 Sjå Stortingets forretningsorden 1985 § 9 andre avsnitt bokstav e.
100 Innstillinga til reglementskomiteen er tatt inn i Innst. S. nr. 98 (1984–85), sitatet på s. 28.
101 Sjå Innst. S. nr. 168 (1998–99) s. 5–6.
102 Innst. S. nr. 168 (1998–99) s. 6.
103 Det næraste vi kjem er eit par særmerknader frå mindretal. I Innst. S. nr. 170 (2001–2002) s. 2 ville medlemmane frå Frp understreke at eit stor-

tingsvedtak «med en instruks til Regjeringen» kravde at «vedtaket iverksettes kort tid etter at vedtaket er fattet». Her hadde fleirtalet lagt til grunn
at regjeringa skulle gi melding til Stortinget om eventuelle vanskar med å gjennomføre vedtaket. I Innst. 128 S (2014–2015) s. 2 hadde komité-
medlemmane frå H og Frp ein særmerknad om at oppmodingsvedtak ikkje er Stortingets materielle vedtak, men ei «oppfordring» frå Stortinget til
regjeringa om å få lagt føre eit forslag eller ei sak med eit bestemt innhald.

104 Sjå Innst. S. nr. 142 (2003–2004) s. 2, 8, 9 og 15.
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ringa, men utan å nemne noko rettsleg plikt og eventuelt
konstitusjonelt eller parlamentarisk ansvar for regje-
ringa.

Stortingets praksis knytt til rettsverknaden til oppmo-
dingsvedtaka er som nemnt ikkje heilt eintydig. Frå dei
siste åra finn vi også uttrykk for at slike vedtak er retts-
leg bindande for regjeringa. Bakgrunnen var det såkalla
Frøiland-utvalets utgreiing av Stortingets kontrollfunk-
sjon. Frøiland-utvalet, som var breitt samansett både
parlamentarisk og akademisk, konkluderte i rapporten
frå 2002 at Stortingets instruksjonsrett er «sikker konsti-
tusjonell sedvanerett».105 Grunngivinga var konstitusjo-
nell sedvanerett som følgje av langvarig om enn mager
praksis tilbake til slutten av 1800-talet, i tillegg til ei
meir rettspolitisk vurdering om at sentrale samfunns-
spørsmål bør kunne avgjerast av den folkevalde forsam-
linga. Som instruksar rekna utvalet både oppmodings-
vedtaka og andre typar vedtak som medførte rettsleg
bindande pålegg til regjeringa. Utvalet meinte likevel at
rettsverknaden av Stortingets vedtak burde tolkast inn-
skrenkande, og at bestemte plikter for regjeringa måtte
klårt og tydeleg gå fram av ordlyden og førhistoria til
vedtaket.106

Under behandlinga av rapporten til Frøiland-utvalet
på Stortinget i 2003, slutta kontroll- og konstitusjonsko-
miteen seg til at instruksjonsretten følgjer av konstitusjo-
nell sedvanerett, men problematiserte ikkje rettsverkna-
den av instruksane.107 I dei årlege gjennomgangane av
regjeringas gjennomføring av oppmodingsvedtaka har
kontroll- og konstitusjonskomiteen av og til vist til
Frøiland-utvalets rapport, men då utan å kome inn på
den rettslege statusen til slike vedtak.

Derimot har vi dei siste åra eit klårt døme på at Stor-
tinget ikkje reknar oppmodingsvedtaka som rettsleg bin-
dande for regjeringa. I 2004 sette stortingsrepresentant
Carl I. Hagen (Frp) fram eit grunnlovsforslag om mel-
lom anna å grunnlovsfeste Stortingets kompetanse til å
setje fram «anmodninger», «henstillinger» eller «resolu-
sjoner» til regjeringa.108 Føremålet med grunnlovsfor-
slaget var å avklare tvilen om oppmodingsvedtaka var
rettsleg bindande for regjeringa. Ordlyden var vald nett-
opp for å avklare «at vedtakene ikke er rettslig bin-
dende».109 Grunnlovsforslaget vart forkasta av Stortin-
get i 2008, men ikkje fordi Stortinget meinte oppmo-
dingsvedtaka var eller burde vere rettsleg bindande for

regjeringa. Tvert om. Fleirtalet i kontroll- og konstitu-
sjonskomiteen uttalte i innstillinga frå 2007:

Flertallet kan ikke se behovet for den avklaring som for-
slagsstiller anser som nødvendig. Forståelsen av at Stor-
tingets anmodninger mv. til regjeringen ikke har bin-
dende rettsvirkninger, er, etter flertallets mening, heller
ikke omstridt i dag.110

Dette var altså berre fire år etter at den same komiteen
hadde slutta seg til Frøiland-utvalets konklusjon om at
instruksjonsretten var konstitusjonell sedvanerett, med
føresetnad om at Stortingets oppmodingsvedtak og
andre instruksar kunne binde regjeringa rettsleg.

Grunnlovsforslaget til Hagen vart sett fram på nytt i
2008 og i 2012. Begge gongane fall grunnlovsforslaget i
Stortinget, og desse gongane kommenterte ikkje fleirta-
let i kontroll- og konstitusjonskomiteen den rettslege sta-
tusen til oppmodingsvedtaka.111 Grunngivinga synest
likevel å vere den same som i 2007. Forslaget om opp-
modingsvedtaka var sett fram som ein pakke med grunn-
lovsendringar meint å fremje stabil og klår politikk, og
komiteen knytte alle sine merknader til andre sider av
forslaget.

Kontroll- og konstitusjonskomiteens klåre konklusjon
på direkte spørsmål i 2007 står i skarp kontrast til dei til-
svarande klåre, men motsette konklusjonane til Cast-
berg, Andenæs og andre i statsrettslitteraturen på 1900-
talet. Denne konklusjonen står òg i ein viss kontrast til
utanriks- og konstitusjonskomiteens generelle tilslutnad
til Ingvaldsen-utvalets rapport i 1977 og kontroll- og
konstitusjonskomiteens noko meir uklåre tilslutnad til
Frøiland-utvalets rapport i 2003. I andre samanhengar
nemnt ovanfor har Stortinget vore uklåre eller lite inter-
essert i eventuelle rettsverknadar av oppmodingsvedtak.

Det er også grunn til å merke seg at Stortingets
instruksjonsrett overfor regjeringa ikkje vart nemnt då
Stortinget i 2007 grunnlovsfesta reglane om mistillits-
vedtak i Grl. § 15 og regjeringas opplysningsplikt over-
for Stortinget i § 82. Bakgrunnen for grunnlovfestinga
av desse viktige reglane for det parlamentariske
systemet var den samtidige reforma av Riksretten. Føre-
målet med å samstundes grunnlovfeste mistillitsord-
ninga og opplysningsplikta var å klårgjere innhaldet i
sentrale rettslege plikter for regjeringa overfor Stortinget

105 Sjå Dokument nr. 14 (2002–2003) s. 87–92 på s. 88 og s. 90.
106 Sjå Dokument nr. 14 (2002–2003) s. 91.
107 Sjå Innst. S. nr. 210 (2002–2003) s. 29–32.
108 Sjå Dokument nr. 12:13 (2003–2004) s. 47.
109 Sjå Dokument nr. 12:13 (2003–2004) s. 46.
110 Innst. S. nr. 111 (2007–2008) s. 6. Fråsegna var frå fleirtalet frå Ap, H, SV, Krf og Sp. Mindretalet frå Frp stod i realiteten også bak fråsegna då

desse representantane støtta forslaget og dermed var av same meining.
111 Sjå Dokument nr. 12:7 (2007–2008) og Innst. 172 S. (2010–2011) og Innst. 271 S (2015–2016) respektive.
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i det parlamentariske systemet.112 Om Stortingets
instruksar til regjeringa var meint å vere rettsleg bin-
dande, ville det ut frå samanhengen vore naturleg å
grunnlovfeste også denne plikta. I staden gjorde Stortin-
get altså det motsette, i samband med det nemnte grunn-
lovsforslaget til Carl I. Hagen same år, og presiserte at
oppmodingsvedtaka ikkje var rettsleg bindande.

Over tid er altså Stortingets praksis sprikande og uklår
når det gjeld rettsverknaden til Stortingets instruksar
overfor regjeringa. Det er difor vanskeleg å sjå at Stor-
tingets instruksjonsrett overfor regjeringa oppfyller dei
tradisjonelle vilkåra for konstitusjonell sedvanerett i
form av ein eintydig og langvarig praksis ut frå ei over-
tyding om at ein følgjer ein rettsregel. Det mest
dekkande er vel å seie at Stortinget aldri over tid har hatt
eit klårt og eintydig syn på om oppmodingsvedtak og
andre instruksar er rettsleg bindande for regjeringa. I
mangel på heimel i Grunnlova, har difor Stortinget ingen
allmenn kompetanse til å instruere regjeringa med retts-
leg bindande verknad.

Denne konklusjonen burde ikkje overraske all den tid
dette spørsmålet er mindre viktig i praktisk politikk
under parlamentarismen, der politiske oppmodingar
vanlegvis er tilstrekkeleg for at Stortinget skal få viljen
sin. Samstundes kan utviklinga i Stortingets eige syn på
oppmodingsvedtaka, og kritikk mot læra om instruk-
sjonsretten i nyare statsrettsteori, peike mot ei endring i
synet på rettsutvikling på statsrettens område.

I takt med den veldige auken i bruken av oppmodings-
vedtak har det på 2000-talet kome ny kritikk mot både
rettsgrunnlaget til og Stortingets bruk av desse.113 Kri-
tikken går på at instruksjonsretten fører til uklåre
ansvarsforhold og ansvarspulverisering, at den har svakt
rettsleg grunnlag, at omfattande bruk av oppmodings-
vedtak svekker regjeringas handlekraft og styringsevne,
og at stortingsinstruksar i einskildsaker medfører ei
statsrettsleg rolleblanding som kan føre til vilkårlege og

mangelfullt utgreia forvaltningsavgjerder og forskjells-
behandling. Også Frøiland-utvalet var kritisk til den
sterke auken i bruken av oppmodingsvedtak, og opp-
moda til at instruksjonsretten «bør utøves med varsom-
het, og forbeholdes saker av særlig politisk eller prinsi-
piell betydning».114 Samstundes betyr den store mengda
oppmodingsvedtak dei siste åra at det vil vere krevjande
om ikkje umogleg å skilje objektivt mellom rettsleg bin-
dande instruksar i prinsipielle eller politisk viktige saker
og ikkje bindande politiske meiningsytringar i andre
saker. Oppmodingsvedtaka er av ulik karakter, kjem
med ulike grader av konkrete pålegg til regjeringa og
kan vere gjort ut frå ulike og kanskje skiftande politiske
intensjonar blant fleirtalet på Stortinget.115 Læra om
Stortingets instruksjonsrett vart utvikla på eit tidspunkt
der talet på stortingsvedtak som kunne tolkast som
pålegg til regjeringa var lågt (sjå ovanfor). I dagens par-
lamentariske røyndom er læra ikkje lenger berekraftig.

I statsrettsleg teori på 2000-talet har både rettskjelde-
grunnlaget for og rekkevidda av den tradisjonelle læra
om instruksjonsretten blitt kritisert av fleire og særleg av
Eivind Smith.116 Også Frederik Sejersted, som aksepte-
rer at Stortinget i kraft av konstitusjonell sedvanerett har
fått instruksjonsrett, er kritisk til grunnlaget for og rek-
kevidda instruksjonsretten er gitt etter den tradisjonelle
læra til Castberg og Andenæs.117 Illustrerande for ven-
dinga i statsrettsteorien er den markerte skilnaden mel-
lom 2000-talets nyskrivne statsrettslege standardverk,
Eivind Smiths Konstitusjonelt demokrati frå 2009
(fjerde utgåve 2017), og 1900-talets standardverk frå
Castberg og Andenæs nemnt ovanfor. Med grunnlag i
«grunnlovens system» og statspraksis konkluderer
Smith med at Stortingets instruksar i form av oppmo-
dingsvedtak og andre typar vedtak ikkje er rettsleg bin-
dande for regjeringa.118

I statsrettsteorien er likevel ikkje læra om instruksjons-
retten etter mønster frå Castberg og Andenæs viska ut

112 Sjå Dokument 12:1 (2003–2004) og Innst. S. Nr. 94 (2006–2007), særleg s. 3–4. Sjå også S.tid. (2007–2008) s. 2000–2008.
113 Auken i oppmodingsvedtak dei siste åra var tema i tidsskriftet Stat og styring nr. 1 2018. Sjå Eirik Holmøyvik, Fastare rammer for Stortingets opp-

modingsvedtak? (2018), s. 40–43, Herman Westrum Thorsen, Stortingsregjereri mot nye høyder (2018), s. 36–39, Arild Aspøy, Problematiske ved-
tak (2018) s. 40–45 og Aslak Bonde, En gang kommer ulven (2018), s. 46–49. I samband med den fyrste auken i oppmodingsvedtak rundt
årtusenskiftet var tidlegare statsminister Kåre Willoch ein skarp kritikar. Willoch avviste at instruksjonsretten er konstitusjonell sedvanerett og
kalla det «juristeri». I staden meinte han at instruksjonsretten er i strid med parlamentarismen og til hinder for langsiktig og målmedviten styring.
Sjå kronikkane Stortingets skadeverk mot parlamentarismen i Aftenposten 19. mai 2003 og Parlamentarismens hensikt og problemer i Aftenpos-
ten 15. november 1997. Kåre Willochs syn på parlamentarismen vart av Per Stavang karakterisert som ei tilbakevending til embetsmannsstaten, sjå
Per Stavang, Tilbake til embetsmannsstaten? (2003), s. 177–178.

114 Dokument nr. 14 (2002–2003) s. 92.
115 Sjå nærare om innhaldet i oppmodingsvedtaka i Herman Westrum Thorsen, «Stortingsregjereri mot nye høyder», Stat og styring 2018 s. 36–39 og

Eirik Holmøyvik, «Fastare rammer for Stortingts oppmodingsvedtak», Stat og styring 2018 s. 40–43.
116 Sjå Eivind Smith, Konstitusjonelt demokrati (2017), s. 200–201 og Torstein Eckhoff og Eivind Smith, Forvaltningsrett (2014), s. 162–164 (og

meir utfyllande i niande utgåve frå 2010). Sjå vidare Kierulf, Konstitusjonelle rammer og utfordringer for nytt storting og ny regjering i lys av par-
lamentarismen som statsskikk (2018), s. 199–201, Holmøyvik, Fastare rammer for Stortingets oppmodingsvedtak? (2018), s. 40–43 og Holmøy-
vik, Tolkingar av Grunnlova (2013) s. 14–21.

117 Sjå Sejersted, «Om Stortingets kompetanse til å regjere over regjeringen» (2003), s. 281–296, særleg på s. 284–285.
118 Sjå Eivind Smith, Konstitusjonelt demokrati (2017), s. 201.
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etter Smiths kritikk og Stortingets nokså klåre standpunkt
i 2007 mot at oppmodingsvedtak kan vere rettsleg bin-
dande. Det tradisjonelle synet på instruksjonsretten som
ein logisk konsekvens av parlamentarismen og konstitu-
sjonell sedvanerett vert oppretthalde av Erik Magnus
Boe119 i 2012 og av Arne Fliflet i den siste reviderte
utgåva av Andenæs’ Statsforfatningen i Norge frå
2017.120 Etter ein gjennomgang av Eivind Smiths kritikk
mot læra om instruksjonsretten, svarar Boe at det er kuns-
tig at Stortinget skal kunne kaste ei regjering eller ein
statsråd ved mistillitsvedtak etter Grl. § 15, men ikkje på
førehand kunne bestemme overfor regjeringa korleis
Stortinget vil ha det.121 Ut frå dette «meir til det mindre»-
resonnementet, sluttar Boe at Stortingets allmenne
instruksjonsrett overfor regjeringa er «en rettsdannelse
som følger i kjølvannet av parlamentarismen».122

Etter mitt syn er denne slutninga og konklusjonen ho
fører til lite overtydande. For det fyrste, og som vist
ovanfor, gir ikkje statspraksis eit sikkert grunnlag for å
gi Stortinget instruksjonsrett overfor regjeringa på
grunnlag av konstitusjonell sedvanerett. For det andre er
instruksjonsrett for Stortinget slett ingen logisk nødven-
dig konsekvens av parlamentarismen som eit styrande
prinsipp for tilhøvet mellom parlament og regjering.
Kjernen i det parlamentariske prinsippet er at regjeringa
må styre på grunnlag av tillit hos eit fleirtal i parlamen-
tet. I Noreg har vi ein såkalla negativ parlamentarisme,
som betyr at regjeringa styrer på grunnlag av sine grunn-
lov- og lovbestemte kompetansar inntil ho vel å gå av
eller vert kasta av Stortinget gjennom eit mistillitsvedtak
etter Grl. § 15. Slik § 15 er utforma, og slik mistillitsord-
ninga fungerte i praksis før grunnlovfestinga i 2007, er
det snakk om ein positivt avgrensa kompetanse for Stor-
tinget til å kaste regjeringa eller einskilde statsrådar. Det
parlamentariske prinsippet, slik det er uttrykt i Grunn-
lova, styrer altså regjeringsskipinga, ikkje regjeringa
som utøvande makt etter Grl. § 3 og bruken av kompe-
tansane den er gitt i grunnlov og lov. Slik parlamentarisk
styring av forvaltninga, i form av instruksjon av regje-
ringa, samtykkekrav eller direkte vedtakskompetanse for
Stortinget, må ha særskilt heimel i grunnlov (som i Grl.
§ 19) eller i lov.

Det er ingen tvil om at Stortinget etter innføringa av
parlamentarismen har fått politisk makt over regjeringa
og politikken den kan føre. Stortinget kan dessutan i
kraft av lovgivingskompetansen i Grl. § 75 bokstav a og
løyvingskompetansen i § 75 bokstav d både organisere
forvaltninga og ta frå og gi den kompetansar som ikkje
følgjer direkte av Grunnlova. Slik faktisk makt over
regjeringa har Stortinget hatt og brukt sidan fyrste halv-
del av 1800-talet (sjå ovanfor), lenge før læra om
instruksjonsretten vart påtenkt, og følgjer såleis ikkje av
parlamentarismen. Det siste illustrerer at Stortingets fak-
tiske og rettslege maktforhold overfor regjeringa gene-
relt, ikkje utan vidare kan ha som statsrettsleg konse-
kvens at Stortinget ut frå ei «meir til det mindre»-slut-
ning også kan styre regjeringa direkte gjennom rettsleg
bindande instruksar.

Det er grunn til å minne om at kompetansefordelinga
mellom Stortinget og regjeringa i Grunnlova er grunngitt
i fleire omsyn enn Stortingets overherredøme etter det
parlamentariske prinsippet. Omsyn som ansvarsforde-
ling, effektivitet og maktfordeling er også viktige. Føre-
målet med maktfordeling er i denne samanhengen å hin-
dre vilkårleg maktbruk. I samband med Stortingets
instruksar overfor regjeringa i einskildsaker kjem makt-
fordelingsomsyna lett til syne. Dette gjeld særleg i saker
som direkte eller indirekte får konsekvensar for private,
slik som Stortingets vedtak i 2017 om at regjeringa
måtte ta opp att og vurdere på nytt ei gruppe avslutta
asylsøknader for dei såkalla «oktoberbarna».123 Slike
instruksar kan lett kome i konflikt med viktige forvalt-
ningsrettslege omsyn som likebehandling og forsvarleg
utgreiing.

At ein instruksjonsrett for Stortinget overfor regje-
ringa ikkje er ein logisk nødvendig følgje av parlamenta-
rismen, blir tydeleg om vi ser til våre naboland. I Sverige
forbyr grunnlova eksplisitt at parlamentet bestemmer
korleis forvaltninga skal utøve sine kompetansar i
einskildsaker overfor private.124 I Danmark som i Noreg
inneheld grunnlova ingen regel om at vanlege vedtak i
parlamentet er rettsleg bindande for regjeringa. Her har
det likevel lenge vore brei semje i statsrettsteorien og i
parlamentarisk praksis at parlamentet ikkje kan instruere

119 Sjå Erik Magnus Boe, Rettskildelære under debatt (2012), s. 159–161, sitatet s. 161. Boe presiserer likevel at han ikkje tek stilling til om Stortin-
gets kan gi rettsleg bindande instruksar til regjeringa også på lovbaserte forvaltningsområde eller på områda til dei såkalla kongelege prerogativa i
Grunnlova. I så fall er det ikkje mykje av Stortingets instruksjonsrett som står att. Som nemnt ovanfor har det sidan slutten av 1800-talet ikkje vore
tvilsamt at Stortinget ved ordinære stortingsvedtak kan regulere organiseringa av forvaltninga.

120 Sjå Johs. Andenæs og Arne Fliflet, Statsforfatningen i Norge (2017), s. 347.
121 Boe, Rettskildelære under debatt (2012), s. 160.
122 Boe, Rettskildelære under debatt (2012), s. 161.
123 Sjå S.tid. (2017–2018) s. 373–400, vedtaka s. 399–400.
124 Sjå den svenske Regeringsformen 12. kap. 2 §: «Ingen myndighet, inte heller riksdagen eller en kommuns beslutande organ, får bestämma hur en

förvaltningsmyndighet i ett särskilt fall ska besluta i ett ärende som rör myndighetsutövning mot en enskild eller mot en kommun eller som rör til-
lämpningen av lag.»
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regjeringa med rettsleg bindande verknad utan særleg
heimel i grunnlov eller lov.125 På 1980-talet argumen-
terte rett nok Henrik Zahle for at parlamentet som følgje
av parlamentarismen måtte kunne instruere regjeringa
med rettsleg bindande verknad, men denne tolkinga har
aldri vunne støtte i statsrettsteorien.126

Når læra om Stortingets instruksjonsrett vann fram i
Noreg, skuldast det kanskje at ein rettsideologi som
Andenæs sjølv omtala som «ultrademokratisk», fekk
prege norsk statsrettsteori på siste halvdel av 1900-
talet.127 Innhaldet i ein slik rettsideologi er ikkje utan
vidare klårt, men mykje tyder på at den har samanheng
med dei særeigne historiske omstenda ved innføringa av
parlamentarismen i Noreg.128 Dette skjedde gjennom
praksis etter riksrettsdommen mot regjeringa Selmer i
1884 og fram mot unionsoppløysinga i 1905. Sjølv om
parlamentarismen vesentleg endra maktforholdet mel-
lom Stortinget og regjeringa, vart parlamentarismen
ikkje formalisert rettsleg gjennom grunnlovvedtak. Med
det var parlamentarismens rettslege innhald og rekke-
vidde lenge uklår. Frede Castbergs rettspolitiske prosjekt
på statsrettens område var å kodifisere parlamentaris-
mens rettslege innhald gjennom konstruksjonen konsti-
tusjonell sedvanerett.129 Denne definerte han fyrste gon-
gen i ein artikkel i 1918, der regjeringas plikt til å gå av
ved mistillitsvedtak vart definert som ein ulovfesta retts-
regel med grunnlovs rang.130 I Statsforfatningen i Norge
frå 1935 gjorde Castberg konstitusjonell sedvanerett til
eit sjølvstendig og ordinært rettsgrunnlag på lik line med
formell grunnlovendring etter prosedyren i Grl.
§ 121.131

Castbergs nyorientering av den statsrettslege rettskjel-
delæra hadde to viktige konsekvensar. Generelt var den
lite formalistisk i synet på statsrettens innhald og utvik-
ling, og la stor vekt på parlamentarisk praksis som
grunnlag for statsrettslege reglar med grunnlovs rang.
Konkret opna denne rettskjeldelæra opp for ei nedbry-
ting og omskriving av Grunnlovas maktfordeling mel-
lom Stortinget og regjeringa, i samsvar med tidstypisk
parlamentarisk praksis og førestillingar om parlamenta-
rismens innhald. Det er truleg dette Andenæs meinte
med det «det ultrademokratiske syn» i norsk statsretts-
teori.

Vektlegginga av statspraksis som rettsgrunnlag på
statsrettens område gir juridisk teori ei særskilt viktig
rolle i avklaringa og utviklinga av parlamentarismens
rettslege innhald. Her er vi ved kjernen i den teoretiske
debatten om Stortingets instruksjonsrett overfor regje-
ringa. Læra om Stortingets instruksjonsrett overfor
regjeringa er eit resultat av, og var berre mogleg som føl-
gje av ei statsrettsleg rettskjeldelære med låg terskel for
ulovfesta rettsskipingar med grunnlovs rang.

Det er på denne bakgrunnen vi må vurdere tidlegare
konklusjonar i statsrettsleg teori om at Stortingets
instruksjonsrett byggjer på sikker konstitusjonell sedva-
nerett (sjå punkt 4.2). Sejersted har i si elles kritiske
drøfting av instruksjonsretten framheva at konstitusjo-
nelle sedvanerettsreglar ikkje kan «avoppfinnast» berre
fordi ein ikkje lenger likar måten dei blir brukte på.132

Når det gjeld læra om Stortingets instruksjonsrett, må ein
likevel spørje kven som fann opp ein slik kompetansere-
gel. Som vist ovanfor har Stortinget aldri over tid hatt eit
klårt og eintydig standpunkt til verken eksistensen eller
rekkevidda av ein slik regel. Læra om Stortingets
instruksjonsrett overfor regjeringa er heller eit døme på
grunnlovsskriving frå universitetsprofessoranes kateter.
Utviklinga av læra er tidstypisk for statsrettsteorien på
1900-talets forsøk på å sementere visse rettslege rammer
for parlamentarismen som konstitusjonell sedvanerett på
grunnlag av dåtidas statspraksis. Problemet er berre, som
Andenæs erkjende i 1978, at statsrettsteorien gjekk len-
ger enn Stortinget sjølv, og rettsleggjorde vedtak som
Stortinget sjølv forstod som politikk innanfor rammene
til parlamentarismen. Dette viser farane med konstruk-
sjonen konstitusjonell sedvanerett: Det som på eit tids-
punkt er ein nokså fast parlamentarisk praksis kan vere
grunngitt i politiske omsyn framfor rettsovertyding. Ein
slik praksis kan dessutan over tid skifte innhald eller
karakter som følgje av endringar i den parlamentariske
situasjonen eller retts- og samfunnsutviklinga elles. Den
sterke auken i oppmodingsvedtak på 2000-talet og Stor-
tingets skiftande syn på stortingsinstruksanes rettslege
karakter er eit døme på ei slik utvikling.

Kritikken mot læra om Stortingets instruksjonsrett
overfor regjeringa i nyare statsrettsteori og avvisinga til
Stortinget i 2007 er eit teikn på at 2000-talets statsrett

125 Sjå sist og med vidare tilvisingar i Jens Peter Christensen, Jørgen Aalbæk Jensen og Michael Hansen Jensen, Dansk statsret (2016), s. 63. Ei grun-
dig drøfting av spørsmålet finst i Jørgen Aalbæk Jensen, Parlamentarismens statsretlige betydning (1997), særleg s. 92–97.

126 Sjå Henrik Zahle, Dansk forfatningsret 1 (1989), s. 314 flg. Sjå vidare kritikk av Zahle sett i lys av dansk statsrettsleg teoritradisjon i Jens Peter
Christensen, Forfatningsretten og det levende liv (1990), s. 197–201.

127 Johs. Andenæs, Stortingets kontroll med regjering og forvaltning (1978) s. 12.
128 I same retning Sejersted, «Om Stortingets kompetanse til å regjere over regjeringen» (2003), s. 289.
129 Sjå nærare i Holmøyvik, «Tolkingar av Grunnlova» (2013), s. 11–31 på s. 14–21.
130 Sjå Frede Castberg, «Nogen Ord om Magtfordelingsprincippet» (1918), s. 288 og 291.
131 Sjå Frede Castberg, Norges statsforfatning (1935), bd. 1, s. 43–46.
132 Sjå Sejersted, «Om Stortingets kompetanse til å regjere over regjeringen» (2003), s. 294.
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vektlegg makt- og ansvarsfordeling meir enn før. Sam-
stundes kan vi spørje om det i kritikken mot læra om
instruksjonsretten også ligg ei formalistisk vending i
rettskjeldelæra på statsrettens område, i retning av større
skepsis til ulovfesta rettsskipnader på grunnlag av
statspraksis.133 Der Castberg og statsrettsteorien på
1900-talet i mangel på formelle grunnlovendringar
teikna konstitusjonelle sedvanerettsreglar med frihand,
har 2000-talet vore ein vedvarande konstitusjonell
reformperiode.134 Gamle ulovfesta ordningar og prin-
sipp som styrte tilhøvet mellom statsmaktene, som par-
lamentarismens hovudregel om mistillitsvedtak, er no
grunnlovsfesta. Som rettskjelde har ikkje lenger konsti-
tusjonell sedvanerett ei viktig rolle å spele i norsk stats-
rett. Avviklinga av læra om Stortingets instruksjonsrett
overfor regjeringa kan vere eit symptom på ei utvikling i
meir formalistisk retning, og ho er etter mitt syn vel-
komen.

133 Den fremste eksponenten for ei slik vending er Eivind Smith og hans kritikk mot konstruksjonen konstitusjonell sedvanerett, sjå Smith, Konstitu-
sjonelt demokrati (2017), s. 124–131.

134 Sjå nærare i kommentaren til § 121.
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§ 4
Kongen skal alltid bekjenne seg til den evangelisk-lutherske religion.

Kongen skal alltid vedkjenne seg den evangelisk-lutherske religionen.

Av Torbjørn Backer Hjorthaug

1 Generelt
Grunnloven § 4 inneholder i dag en personlig plikt for
kongen til å «alltid bekjenne seg til den evangelisk-luth-
erske religion».1 Et tilsvarende krav vil gjelde for en
regjerende dronning, jf. Grunnloven § 3 andre punktum,
og for kronprinsregenten eller andre som måtte ha for-
sete i regjeringen.2 Regentens ektefelle eller barn er ikke
pålagt noen bekjennelsesplikt. For arveberettigede prin-
sesser og prinser vil bekjennelse være et vilkår for å
kunne tiltre ved et tronskifte og for å kunne inneha stil-
lingen som regent. Bekjennelsesplikten er etter ordlyden
ikke knyttet til Den norske kirke, men mer generelt til
evangelisk-luthersk religion. Likevel må bestemmelsen
formodentlig forstås slik at den krever medlemskap i
Den norske kirke, se nærmere nedenfor.

Kongens personlige bekjennelsesplikt i § 4 står nå
mer isolert i Grunnloven enn den gjorde tidligere. Fram
til endringene i alle Grunnlovens bestemmelser om stats-
kirkeordningen i 20123 inngikk § 4 i et sammenheng-
ende system som var forankret i Grunnloven § 2. Da
inneholdt § 4 også en passus om at kongen skulle
«haandhæve og beskytte» religionen. Denne delen av
bestemmelsen rettet seg (primært) mot kongen i statsråd,
og regjeringens bekjennelsesplikt var regulert i § 12

andre ledd, jf. § 27 andre ledd. I 1814 var for øvrig alle
embetsmenn pålagt bekjennelsesplikt (§ 93 på Eidsvoll
og § 92 i Novembergrunnloven).4

2 Fra eneveldet til 1814
Det har vært nære bånd mellom stat/kongemakt og reli-
gion/kirke i Norge i tusen år.5 Hovedperspektivet ved
Grunnlovens ordning av forholdet konge, stat og kirke i
1814 var kontinuitet fra eneveldet, og bestemmelsen om
kongens plikt til å bekjenne seg til og håndheve og
beskytte religionen var ett av elementene i systemet som
ble videreført i 1814.

I stats- og kirkerettslig litteratur og i statlige og kirke-
lige utredninger har kongens personlige bekjennelses-
plikt historisk og aktuelt først og fremst vært sett i sam-
menheng med kongens særskilte funksjon som kirke-
styre.6 Kongen har etter reformasjonen, og tydeligst
siden eneveldet fra 1660, hatt myndighet over geistlig-
heten og kirkens indre forhold. I Grunnlovens tidligere
statskirkesystem kom kongens indrekirkelige myndighet
særlig klart til uttrykk i prerogativet i § 16. Fra en side
sett var kongens bekjennelsesplikt en premiss for hans

1 Den nynorske ordlyden er mer direkte, uten preposisjonen «til»: «Kongen skal alltid vedkjenne seg den evangelisk-lutherske religionen», se Doku-
ment 19 (2011–2012) s. 21.

2 Fliflet, note 14 til Grl. § 4 i Rettsdata (2014).
3 Se nærmere kommentarer til tidligere § 2.
4 Se kommentarer til §§ 12 andre ledd og 27 andre ledd om statsrådenes bekjennelsesplikt og kirkelig statsråd, og § 114 om avviklingen av embets-

menns bekjennelsesplikt.
5 Se for den historiske bakgrunnen foran i kommentaren til tidligere § 2.
6 Se for eksempel Steenbuch, Bemærkninger over Norges Grundlov (1815), s. 15–16, Motzfeldt, Den norske Kirkeret, (1844), s. 18–19, Aschehoug,

Norges nuværende Statsforfatning, første bind, (1891), s. 188, Arne Fliflet, Grunnloven med kommentarer, (2005), s. 93, Andenæs og Wilberg,
Kommentarutgave Grunnloven, (1990), s. 25, Andenæs, Statsforfatningen i Norge, åttende utgave, (1998), s. 137, Per-Otto Gullaksen, Stat og
kirke i Norge, (2000), s. 84, Den norske kirke og staten, innstilling fra Det frivillige kirkeråds utredningskommisjon av 1969, (1973), s. 24, NOU
1985: 30 s. 84–85, NOU 2006: 2 s. 42.
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.
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kirkestyre, og motsatt var bekjennelsesplikten en refleks
av kirkestyret.

En prinsipielt litt annen tilnærming til den historiske
bakgrunnen for fyrstens bekjennelseskrav er å heller
peke på forbindelsen mellom den gamle § 2 om rikets
religion og kongens personlige bekjennelsesplikt som
den vesentligste sammenhengen. Da er altså den pri-
mære, historiske bakgrunnen for kongens bekjennelses-
plikt ikke hans kirkestyre, men i stedet reformasjonsti-
dens prinsipp om cuius regio, eius religio. Prinsippet
innebar at fyrstens religionstype (religio) skulle gjelde i
hans fyrstedømme.7 Både folket og fyrsten var bundet til
det valget av religio som var gjort for territoriet. For å
sikre tilstrekkelig stabilitet måtte også fyrsten være bun-
det av hans eget, eller en av forgjengernes, valg av reli-
gio.8 Dermed var det rikets religion som avgjorde fyrs-
tens religiøse tilhørighet, ikke hans religiøse funksjoner.
I realiteten blir kanskje forskjellen mellom de to tilnær-
mingene ikke så stor. Selv om cuius regio-prinsippet
ikke egentlig forutsatte et kongelig kirkestyre, ble dette
realiteten flere steder, blant annet i Danmark-Norge. Den
dansk-norske kongen utøvde utvilsomt myndighet i kir-
kestyret også før eneveldet ble innført.9

Flere av grunnlovsutkastene som ble utarbeidet våren
1814, inneholdt forslag om en form for statsreligion og
tilhørende bestemmelser om bekjennelsesplikt for kon-
gen.10 Sammenhengen mellom rikets og regentens reli-
gion var tydelig i for eksempel Treschows grunnlovsut-
kast («Kongens og Landets offentlige Religion»).11

Mange av disse utkastene la samtidig kirkelig forvalt-
ningsmyndighet til kongen.12 Koblingen mellom landets
og kongens religion var ikke minst klar i første del av
grunnsetning åtte på Eidsvoll: «Den evangelisk-luther-
ske Religion bør forblive Statens og Regentens Reli-
gion.» Norge skulle både forbli en evangelisk-luthersk
stat og ha en evangelisk-luthersk konge.

I konstitusjonskomiteens første utkast var imidlertid
grunnsetningen splittet i to i forslaget til § 25, og bekjen-
nelseskravet var knyttet sammen med kongens plikter
som kirkestyre: «Den evangelisk-lutherske Religion for-
bliver Statens offentl. Religion. Kongens skal stedse

have bekjendt og bekjende sig til den, – haandthæve og
beskytte den.» I andreutkastet gikk komiteen et skritt
videre. Innholdet i § 25 var fordelt på to paragrafer, i til-
legg til flere andre bestemmelser om kirkestyret. Statens
offentlige religion og spørsmålet om religionsfrihet var
regulert i forslaget til § 2, mens kongens bekjennelses-
plikt var plassert sammen med håndhevelses- og beskyt-
telsesplikten i en egen § 4.

Behandlingen på Eidsvoll kan tolkes slik at forsamlin-
gen (i alle fall konstitusjonskomiteen) la større vekt på
tilknytningen mellom Kongens kirkestyre og hans
bekjennelsesplikt enn på statsreligionen i seg selv som
begrunnelse for monarkens bekjennelsesplikt.13 Dersom
en oppfatter dette som et uttrykk for at en på Eidsvoll
beveget seg noe bort fra det historiske cuius regio-prin-
sippet i spørsmålet om Kongens religiøse stilling, ligger
det en mulighet til å også koble denne bevegelsen til
spørsmålet om borgernes religionsfrihet. En svekkelse
av prinsippet som begrunnelse for Kongens bekjennel-
sesplikt burde jo tilsvarende svekke kravet om religiøs
enhet i befolkningen. Da er det interessant at det i flere
runder på Eidsvoll, men ikke i den endelige Grunnloven,
var tatt inn en bestemmelse om religionsfrihet sammen
med passusen om statens offentlige religion. Behandlin-
gen av religionsspørsmålene på Eidsvoll var imidlertid
uklar, og det er neppe mulig å ha sikre oppfatninger om
hva forsamlingen egentlig mente og vedtok.14

Debatten på Eidsvoll om formuleringen av bestem-
melsen om kongens personlige bekjennelsesplikt ble
heftig fordi den hang sammen med den grunnleggende
konflikten mellom selvstendighetspartiet og unionspar-
tiet.15 Ordvalget ble koblet til spørsmålet om kronprins
Karl Johan, som tidligere katolikk, kunne bli konge i
Norge. Unionspartiet ville fjerne ordet «stedse» (alltid) i
konstitusjonskomiteens forslag, men komiteforslaget og
flertallet i selvstendighetspartiet fikk gjennomslag med
77 mot 33 stemmer.16 Bestemmelsen ble plassert i § 15:

«Kongen skal stedse have bekjendt og bekjende sig til
den evangelisk-lutterske17 Religion, haandhæve og
beskytte denne.»

7 Prinsippet slo gjennom ved den såkalte religionsfreden i Augsburg i 1555, se nærmere under § 2.
8 Oskar Skarsaune, Den historiske bakgrunn for Grunnlovens paragraf fire, (2012).
9 Skarsaune, op.cit., s. 208–210. Se også kommentarer til Grl. § 2.
10 Elleve av utkastene ville etablere den evangelisk-lutherske religion som en form for statsreligion, og sju av disse fastsatte bekjennelsesplikt for kon-

gen, Ragnhild Marthins, Synet på religionsfrihet i første halvdel av det 19. århundre slik det kommer fram i debatten om § 2 i grunnloven, (1963), s. 6.
11 Riksforsamlingens forhandlinger III (1916) s. 239.
12 Se for eksempel Treschows utkast XVI og XXX og Schlegels utkast punkt 8, Riksforsamlingens forhandlinger III (1916) s. 232, s. 237 og s. 153.
13 Se nærmere om behandlingen av religionsspørsmålet på Eidsvoll i kommentaren til tidligere § 2.
14 Se kommentaren til tidligere § 2.
15 Storthings-Efterretninger 1814–1833, 1ste Bind (1874) s. 36, jf. Eli Fure, Eidsvoll 1814 (2013), s. 145–146.
16 Storthings-Efterretninger 1814–1833, 1ste Bind (1874) s. 36. Sverre Steen, Det frie Norge, 1814, (1951), s. 165.
17 I den endelige Eidsvollsgrunnloven er skrivemåten «evangelisk-luttersk» brukt i alle de aktuelle paragrafene (§§ 2, 4 og 16), mens stavemåten er

«evangelisk-luthersk» i for eksempel både grunnsetning åtte og i november-Grunnloven.
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I Novembergrunnloven ble bestemmelsen naturligvis
endret «i Anledning Norges og Sveriges Rigers
Forening». Ordet «stedse» ble beholdt, men det uttryk-
kelige kravet om bekjennelse tilbake i tid («have
bekjendt og») ble tatt ut.18 Dermed lå veien åpen for at
Karl Johan kunne bli konge også i Norge. Bestemmelsen
ble nå plassert som § 4, altså i tråd med konstitusjonsko-
miteens opprinnelige forslag:

«Kongen skal stedse bekjende Sig til den evangelisk-
lutherske Religion, haandhæve og beskytte denne.»

3 § 4 etter 1814
Grunnloven § 4 inneholdt fra 1814 to hovedelementer:
bekjennelsesplikten og håndhevelses- og beskyttelses-
plikten. Både kongens bekjennelsesplikt og kongens
plikt til å håndheve og beskytte den evangelisk-lutherske
religionen inngikk i 1814 i den sammenhengende ord-
ningen av religionen og kongens særskilte kirkestyre.
Opprinnelig må hele bestemmelsen, på samme måte som
de andre bestemmelsene om kongens myndighet i
Grunnloven, ha vært forstått som rettet mot kongen per-
sonlig. Etter hvert ble det sondret mellom kongens per-
sonlige bekjennelsesplikt, bekjennelsesplikten for stats-
rådet og plikten til å håndheve og beskytte, som rettet
seg mot statsrådet. Dette hadde naturligvis sammenheng
med ut- eller avviklingen av kongens personlige stilling i
statsstyret. Kongens personlige bekjennelsesplikt var
regulert i § 4, og statsrådenes bekjennelsesplikt i den
generelle bestemmelsen om embetsmenn i § 92. I 1878
ble Grunnloven § 92 endret, slik at den uttrykkelig hjem-
let bekjennelsesplikt for «Medlem af Kongens Raad».
Begrunnelsen for endringen var først og fremst å innføre
mer religionsfrihet; endringen åpnet for lovregulering av
hvilke andre embetsmenn enn statsråder (og dommere)
som skulle ha bekjennelsesplikt.19 Dessuten ble formu-
leringen i § 92 endret fra «den evangelisk-lutherske
Religion» til «Statens offentlige Religion».20 Også end-
ringen i § 92 i 1919 angikk statsrådene. Bekjennelses-
kravet for statsråder ble flyttet til § 12 og lempet, slik at
bare (mer enn) halvparten av statsrådene ble pålagt
bekjennelsesplikt.21

Det er ikke lett å tydelig peke på et bestemt tidspunkt i
den statsrettslige utviklingen der håndhevelses- og
beskyttelsesplikten ble forstått som rettet mot regje-

ringskollegiet, men denne forståelsen var for eksempel
eksplisitt i konstitusjonskomiteens innstilling til et for-
slag om endring i Grunnloven § 92 om embetsmenns
bekjennelsesplikt i 1917:

«Naar grundloven i §§ 4 og 16 taler om «Kongen» er der
efter flertallets opfatning utvilsomt Kongen i raad. At § 4
ogsaa mener Kongen personlig er klart: han maa person-
lig bekjende seg til den evangelisk-lutherske lære. Men
naar § 4 i samme sats sier at Kongen skal bekjende sig til,
haandhæve og beskytte statsreligionen, saa vil ingen,
efter vor statsskik, falde paa at si, at det kun er Kongen
personlig, der rammes av budet. Det er kun Kongen i
statsraadet der kan haandhæve og beskytte statens reli-
gion … Regjeringen er den utøvende magt i kirken, like-
saavel som i staten, og dette følger uten videre av at vi har
en statskirke.»22

Den religionen kongen skulle bekjenne seg til, håndheve
og beskytte, var den samme som Grunnloven ellers talte
om, og bekjennelsesgrunnlaget i NL 2-1 anga det mate-
rielle innholdet i «den evangelisk-lutherske Religion»
gjennom oppregningen av bekjennelsesskriftene. I 1814
var det ikke naturlig å tenke at kongens plikter rettet seg
mot et konkret kirkesamfunn. Religion, kirke, stat og
samfunn var vevd sammen. Pliktene rettet seg derfor
mot et bekjennelsesgrunnlag som også var statens eget.

4 § 4s bekjennelsesplikt
Bekjennelse til evangelisk-luthersk religion var i 1814
en forutsetning for å kunne bestige og beholde den nor-
ske tronen. Kravet om bekjennelse tilbake i tid ble altså
endret i forbindelse med unionsinngåelsen. Også tronar-
vereglene i Grunnloven ble endret i november 1814.

§ 6 i Novembergrunnloven viste til den svenske
Successionsordningen fra 1810, og en oversettelse av
denne ordningen fulgte som vedlegg til den norske
Grunnloven. I successionsordningen § 4 het det, med
henvisning til bekjennelsesplikten for den svenske kon-
gen i Regeringsformen fra 1809 § 2, at kongen «alltid
skall vara av den rena evangeliska läran, sådan som den,
uti den oförändrade Augsburgiska bekännelsen, samt
Uppsala mötes beslut av år 1593, antagen och förklarad
är». Bekjennelsespliktene som de to grunnlovene, og
den felles bestemmelsen i den unionelle successionsord-

18 Stortingets forhandlingsprotokoll 1814, 1 (www.stortinget.no) s. 41 og s. 83.
19 Indst. S. No. 25 (1878). Se om utviklingen av religionsfrihet på 1800-tallet under kommentaren til tidligere § 2.
20 Se nærmere nedenfor.
21 Se kommentarer til § 114 og til §§ 12 og 27.
22 Indst. S. LXXX (1917) s. 92.
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ningen påla den samme kongen, ble tolket som materielt
sammenfallende. T.H. Aschehoug la for eksempel til
grunn at forskjellen i uttrykksmåte mellom de to §§ 4 i
Grunnloven og Successionsordningen ikke medførte
«nogen Usikkerhed» fordi Uppsala-beslutningen23 også
nevnte de tre økumeniske symbolene (som NL 2-1 reg-
ner opp) som bekjennelsesskrifter. Formuleringsfor-
skjellen var dermed «vistnok uden al Betydning».24

Oppmerksomheten var på religionen, på læregrunnlaget.
En tenkte neppe, i alle fall ikke i 1814, at kongen var
medlem av to kirker, en i Sverige og en Norge.

Inntil 1905 omtalte forfatningen også overgang til en
annen religion i forbindelse med tronarvereglene.
Successionsordningen § 4 fastsatte at prinser skulle opp-
dras i evangelisk-luthersk lære, og at «den af den konge-
lige Familie, som sig ei til samme Lære bekjender, skal
være udelukket fra al Successionsret». Denne bestem-
melsen førte til tolkningsdiskusjoner. Det var for det før-
ste et spørsmål om bestemmelsen skulle forstås slik at en
prins som en eller annen gang, i alle fall mens han var
myndig, hadde forlatt den evangelisk-lutherske læren,
var utelukket fra tronarverett for all tid, eller om det bare
kom an på om prinsen oppfylte bekjennelsesplikten i
øyeblikket for overtakelse av tronen. Morgenstierne
mente at de beste grunnene «turde kanske tale for» den
siste løsningen, men pekte på at Successionsordningen i
tilfellet ikke innholdt mer enn det som allerede fulgte av
Grunnloven § 4 (og Regeringsformen § 2).25 Aschehoug
drøftet ikke spørsmålet eksplisitt, men Morgenstierne
oppfattet ham slik at han antakelig la det første stand-
punktet til grunn.26 Stang forfektet det siste standpunk-
tet, og han brukte endringen i Grunnloven § 4 i novem-
ber, der bekjennelseskravet tilbake i tid ble tatt ut av
hensyn til Karl Johan, som støtte for sitt syn.27 Morgen-
stierne la videre til grunn at en prins som på grunn av
manglende bekjennelse en gang har vært utelukket fra å
bestige tronen, og slik at en fjernere arving har besteget
den i hans sted, aldri mer kan gjenvinne arveretten. På
samme måte kunne prinsen heller ikke, så lenge han ikke
oppfylte bekjennelsesplikten, utøve rettigheter etter
Grunnloven §§ 34 eller 35. Hvilke konsekvenser
Successionsordningen § 4 skulle få for etterkommerne

etter en prins som ikke oppfylte bekjennelsesplikten, ble
også drøftet, mest utførlig av Morgenstierne.28

I de statsrettslige framstillingene av kongens person-
lige bekjennelsesplikt på 1800-tallet var plikten knyttet
til religionen og bekjennelsesgrunnlaget i NL 2-1, men
det nærmere innholdet i bekjennelsesplikten ble i liten
grad behandlet.

Som nevnt ovenfor, ble uttrykket «den evangelisk-
lutherske Religion» erstattet med termen «Statens
offentlige Religion» ved endringene i § 92 i 1878. For-
slaget kom fra T.H. Aschehoug, og formålet var å gjøre
det klart at medlemmer av lutherske frikirker29 ikke opp-
fylte kravet i § 92. Å bekjenne seg til statens offentlige
religion skulle bety at en var medlem av «statskirken».30

Justeringen i ordlyden i § 92 i 1878 skjedde altså fordi
det var kommet til trossamfunn ved siden av statskirken.
Det betyr ikke nødvendigvis at alle da også tenkte på sta-
tens offentlige religion som et kirkesamfunn.31 Noen til-
svarende endring i ordlyden i § 4 ble aldri gjort – heller
ikke i 2012, se nærmere nedenfor. Spørsmålet synes ikke
å ha vært vurdert verken i 1878 eller senere. Kanskje
tenkte en – i alle fall i 1878 – at det var unødvendig å
endre formuleringen andre steder enn i § 92 i og med
kongens grunnlovsforankrede rolle i statsreligionen. For
eksempel var jo håndhevelses- og beskyttelsesplikten
knyttet direkte til samme gjenstand som bekjennelses-
plikten i § 4.

Etter hvert som statsreligionen, fram mot 1900-tallet,
stadig tydeligere ble oppfattet som et kirkesamfunn, en
statskirke, kan det synes som om både kongens person-
lige og statsrådenes bekjennelsesplikt parallelt ble opp-
fattet som et krav om tilhørighet til et kirkesamfunn.
Morgenstierne brukte for eksempel i andre utgave av sin
lærebok i statsrett en terminologi som var litt annerledes
enn tidligere framstillinger. I 1909 uttrykte han at
Grunnloven i § 4 krevde at kongen måtte tilhøre «den
evangelisk-lutherske Religion» for å bestige tronen, og
at kongen ikke kunne tilhøre et annet «Trossamfund».
Overgang til en «anden Trosbekjendelse» ville medføre
tap av tronen. Det var, ifølge Morgenstierne, også klart
at en fars uttredelse av «vort Trossamfund» ikke kunne
frata avkommet tronarveretten.32

23 Kirkemøtet i Uppsala i 1593 besluttet blant annet Svenska Kyrkans læregrunnlag (bekjennelsesskrifter).
24 T.H. Aschehoug, Norges nuværende statsforfatning II (1892), s. 479, jf. Bredo Morgenstierne, Lærebog i den norske statsforfatningsret (1900),

s. 95. Frederik Stang, Systematisk Fremstilling av Kongeriget Norges constitutionelle eller grundlovbestemte Ret, (1833), s. 557 sa at tillegget
«Uppsala mötes beslut av år 1593» måtte betraktes som en «en speciel Norm med hensyn til den i Grls. § 4 indeholdte Regel».

25 Morgenstierne, op.cit., s. 94.
26 Aschehoug, Norges nuværende statsforfatning. I (1891), s. 202–203, jf. Morgenstierne, op.cit., s. 94.
27 Stang, op.cit., s. 73.
28 Morgenstierne, op.cit., s. 95, se også Stang, op.cit., s. 73–74.
29 Den første menigheten i Den Evangelisk Lutherske Frikirke ble dannet i 1877, jf. NOU 2013: 1 s. 39.
30 Indst. S. No. 25 (1878) og Storthingstidende (1878) s. 93–94.
31 Uttrykket «statskirke» kom inn i Grunnloven i 1919, da også i tilknytning til endringer i Grunnloven § 92, se kommentaren til § 27 (og § 12).
32 Bredo Morgenstierne, Den norske statsforfatningsret, (1909), s. 102–103.
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Frede Castberg la i i sin sentrale betenkning «Statsre-
ligion og kirkestyre» fra 195333 til grunn at bekjennel-
sesplikten for kongen, statsrådets medlemmer og andre
enn geistlige embetsmenn normalt måtte ansees tilstrek-
kelig oppfylt ved medlemskap i statskirken, men han
stilte også opp visse, mer materielle tilleggskrav.34 Det
samme hevdet han i sin lærebok i statsforfatningsrett:

«Bekjennelsesplikten etter disse bestemmelser (§§ 4 og
12) kan være oppfylt også av den som på et enkelt punkt
tar avstand fra det bokstavelige innhold av bekjennelses-
skriftene. Ganske visst er grunnlovens krav om bekjen-
nelse til statsreligionen ikke opfylt av den som rent for-
melt tilhører «statskirken», men samtidig erklærer at han
ikke hylder den evangelisk-lutherske religion. Man kan
ikke sies å bekjenne sig til statsreligionen, med mindre
man i hvert fall selv anser sig for å tro på det vesentlige i
kristendommen. Men derfra og til å betrakte bekjennelse-
plikten som bestemt ved ordlyden i bekjennelsesskrif-
tene, er det et langt sprang. Hverken kongens bekjennel-
sesplikt eller den bekjennelsesplikt som må opfylles av et
flertall av statsrådets medlemmer, kan opfattes så
strengt.»35

Castberg tolket altså Grunnloven § 4 slik at den både
innebar et formelt krav om medlemskap i Den norske
kirke, og at kongen i det vesentlige selv sluttet seg til kir-
kens lære. I tida etter Castberg har nok den dominerende
forståelsen vært at Grunnloven § 4 forutsetter at kongen
er medlem av Den norske kirke,36 men ofte har en i ulike
sammenhenger nøyd seg med å sitere Grunnlovens ord-
lyd eller å si mer generelt at kongen har bekjennelses-
plikt.37 Fliflet synes å holde det åpent om bestemmelsen
krever medlemskap i Den norske kirke.38 I dansk rett
tolkes kongens bekjennelsesplikt etter den danske
grunnloven § 6, selv om den sier at kongen skal høre til
den evangelisk-lutherske «kirke», ikke slik at det nød-
vendigvis betyr den danske Folkekirken. Tilslutning til
et annet evangelisk-luthersk trossamfunn vil være til-
strekkelig for å oppfylle den danske grunnlovens krav,
men det er neppe et særlig praktisk spørsmål.39

Kongen hadde egentlig ikke noen formell posisjon i
Den norske kirke etter at hans personlige kirkestyre bort-
falt som følge av den alminnelige, statsrettslige utviklin-
gen. Men han ledet selvfølgelig også kirkelig statsråd.
Likevel var det vanlig å omtale kongen som Den norske
kirkes «formelle overhode» eller lignende.40

5 § 4s plikt til å «haandhæve og beskytte»
Kongens håndhevelses- og beskyttelsesplikt etter den
tidligere § 4 ble nærmest forstått som en presisering og
videreføring av den gamle bestemmelsen om statens
offentlige religion i § 2. Juridiske forfattere drøftet der-
for knapt det selvstendige rettslige innholdet i § 4. Ulike
stats- og kirkerettslige framstillinger av statens plikter i
statskirkeordningen skilte ikke tydelig mellom § 4 på
den ene siden, og § 2 og de øvrige bestemmelsene om
rammer og innhold i kongens kirkestyre på den andre.
Det var likevel klart at § 4 i seg selv neppe ga kongen
noen kompetanse til å treffe egentlige vedtak. Plikten til
å «haandhæve» religionen hadde åpenbart særlig sam-
menheng med plikten etter § 16 til å påse, eller føre til-
syn med, at religionens offentlige lærere holdt seg til
bekjennelsen. Beskyttelsesplikten ble av noen forstått
slik at kongen, og Stortinget gjennom lovgivning, var
forpliktet til å beskytte statsreligionen mot angrep, jf.
også den tidligere bestemmelsen i Grunnloven § 100 om
«Ringeagt mod Religionen».41 Men det var uklart om
det ble lagt til grunn at statsreligionen hadde krav på
særskilt beskyttelse sammenlignet med andre.42

Høyesterett slo i Børre Knudsen-dommen (Rt. 1983
s. 1004) fast at Grunnloven § 4 ikke begrenset kongens
alminnelige rett og plikt til å ta initiativ til lovgivning
eller å sanksjonere lover. Men Høyesterett la samtidig til
grunn at bestemmelsene i §§ 2 og 4 påla kongen «å
handle innenfor rammen av den evangelisk-luthersk reli-
gion, til å håndheve og beskytte denne». Disse pliktene,
la retten til grunn, angikk i det vesentlige kongen som
kirkestyre. I tillegg ble det påpekt at verken §§ 2 eller 4
kunne tolkes slik at de oppstilte skranker for statens

33 Se nærmere om betenkningen og debatten rundt den i kommentarene til § 2 og § 16.
34 Frede Castberg, Statsreligion og kirkestyre, (1953), s. 27.
35 Frede Castberg, Norges statsforfatning II, (1935), s. 175–174, tilsvarende i 1964-utgaven s. 141.
36 NOU 1975: 30 s. 82, St.meld. nr. 17 (2007–2008) s. 72.
37 Johs. Andenæs, Statsforfatningen i Norge (1998), s. 137, NOU 1985: 21 s. 82, NOU 2006: 2 s. 42.
38 Arne Fliflet, Kongeriket Norges Grunnlov (2005), s. 93.
39 Henrik Zahle (red.), Danmarks Riges Grundlov med kommentarer, (2006), s. 140.
40 Se for eksempel Andenæs, Statsforfatningen i Norge, (1998), s. 137 og NOU 2006: 2, s. 42.
41 Castberg, Statsreligion og kirkestyre, (1953) s. 56. Castberg, Norges Statsforfatning II, (1964), s. 140.
42 Se for eksempel Castberg, Statsreligion og kirkestyre, (1953), s. 56, Castberg, Norges statsforfatning II, (1964), s. 140, Kristian Hansson, Norsk

kirkerett, (1957), s. 28, Ot.prp. nr. 5 (1934) s. 4 og Jens Edvin Andreassen, Konge, rikskirke og lokalmenighet, (1989), s. 26.
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alminnelige lovgivning, men at begge paragrafene hadde
betydning for særskilt lovgivning om Den norske kirke.

6 Endringsforslag og endringen i 2012 (og 2014)
Fra begynnelsen av 1900-tallet og fram til 2012 ble det
framsatt mange formelle forslag om endringer i Grunn-
loven § 4. Disse konkrete forslagene om endringer i § 4
inngikk som ledd i helhetlige forslag om enten opphe-
velse av statskirkeordningen43 eller overgang til republi-
kansk statsform.44

Det har nok vært et fellestrekk i alle disse formelle
forslagene, og i forslagene om endringer i statskirkeord-
ningen fra ulike statlige og kirkelige utredningsutvalg
gjennom årene, at hele § 4 var forutsatt opphevet dersom
statskirkeordningen skulle avvikles.45 Når § 4 til slutt
ble endret 21. mai (15. juni) 2012 som følge av det
såkalte kirkeforliket fra 2008,46 ble likevel bestemmel-
sen om kongens personlige bekjennelsesplikt beholdt:

«Kongen skal stedse bekjende sig til den evangelisk-luth-
erske Religion.»

I St.meld. nr. 17 (2007–2008) konstaterte departementet
at kirkeforliket fastsatte at kongens personlige bekjen-
nelsesplikt skulle beholdes og nevnte «at man i Sverige
har beholdt den tilsvarende regelen om personlig bekjen-
nelsesplikt etter kongens eget ønske, også etter endring-
ene i relasjonene mellom stat og kirke som fant sted i år
2000, jf. den svenske successionsordningen 4 §».47 Det
ligger nært å lese henvisningen til Sverige som et uttrykk
for at kirkeforlikets forslag baserte seg på et tilsvarende
ønske fra den norske kongen.48 Dette er enda tydeligere
uttrykt i innstillingen fra stortingskomiteen, som også
formulerte en mer materiell begrunnelse for å beholde
kongens bekjennelsesplikt:

«Komiteen mener at bestemmelsen i Grunnloven § 4 gir
et godt grunnlag for å beholde de nære båndene mellom
konge og kirke. Komiteen mener at de symbolske og rela-

sjonsbestemte sidene ved Kongens gjerning har stor
betydning i og for Den norske kirke. Komiteen har mer-
ket seg at Kongen deltar ved viktige kirkelige begivenhe-
ter som for eksempel kirkejubileer, bispevigsler og ved
åpningen av Kirkemøtet. Komiteen vil anta at det ikke er
uønsket av Kongen selv at bestemmelsen i Grunnloven
§ 4 blir stående.»49

Bestemmelsen fikk følgende ordlyd ved den språklige
revisjonen 6. mai (9. mai) 2014:

«Kongen skal alltid bekjenne seg til den evangelisk-luth-
erske religion.»

«Kongen skal alltid vedkjenne seg den evangelisk-luther-
ske religionen.»

Bekjennelsesplikten er dermed fortsatt et konstitusjonelt
krav for å kunne være monark. Plikten må formodentlig
fortsatt forstås slik at den krever medlemskap i Den nor-
ske kirke selv om denne tolkningen i og for seg ble svek-
ket gjennom grunnlovsendringene i 2012. Sammenhen-
gen mellom § 4 og den reformerte statskirkeordningen i
den nye § 16 er, som nevnt ovenfor, mindre åpenbar enn
i det gamle systemet. Det er blant annet slik at § 16 nå
omtaler «Den norske kirke» – ikke bare «religionen», og
en kan mene at det hadde vært naturlig å fastslå mer
tydelig i ordlyden i § 4 at det var tale om kirkemedlem-
skap. Forarbeidene peker i retning av at bestemmelsen
forutsetter medlemskap i Den norske kirke, jf. for
eksempel uttalelsen fra stortingskomiteen som er gjen-
gitt ovenfor.50

Til tross for at begge de historiske forankringspunk-
tene – bestemmelsen om rikets religion (den gamle § 2)
og kongens særskilte kirkestyre – (særlig § 16, men også
håndhevelses- og beskyttelsesplikten i den gamle § 4)
ble avviklet i 2012, består altså kongens personlige plikt
til medlemskap i Den norske kirke. Stortingskomiteen
har nærmest en omvendt begrunnelse for fortsatt bekjen-
nelsesplikt for kongen personlig, nemlig at bestemmel-
sen gir et grunnlag for å beholde nære bånd mellom kon-

43 Se for eksempel Dokument nr. 51 (1914), forslag nr. 2, s. 8 flg. og Dokument nr. 13 (1975–76), forslag nr. 3, s. 7 flg.
44 Se for eksempel Dokument nr. 13 (1975–76), forslag nr. 2, s. 5 flg.
45 Flertallet i Stat-kirke-utvalget gikk for eksempel inn for å oppheve bekjennelseskravet i Grunnloven § 4, jf. NOU 2006: 2 s. 164. Se også Samme

kirke – ny ordning, innstilling fra Kirkerådets kirke/stat-utvalg, (2002), s. 88.
46 Politisk avtale 10. april 2008 mellom alle partiene på Stortinget, tatt inn i St.meld. nr. 17 (2007–2008) s. 67–68. Se nærmere om kirkeforliket under

§§ 2 og 16.
47 St.meld. nr. 17 (2007–2008) s. 72.
48 Se Skarsaune, op.cit., s. 198.
49 Innst. S. nr. 287 (2007–2008) s. 14, min uth. Fliflet sier i note 13 til Grunnloven § 4 på Rettsdata (2014) uttrykkelig at bestemmelsen «ble beholdt

etter at kong Harald hadde uttrykt ønske om det».
50 Fliflet sier i note 14 til Grunnloven § 4 på Rettsdata (2014) at bekjennelsesplikten kan oppfylles ved «å stå tilsluttet et evangelisk luthersk kirke-

samfunn, f.eks. Den norske kirke». Han hevder videre at kongen eller en regjerende dronning også må «kunne tilhøre et svensk eller dansk kirke-
samfunn så lenge disse er evangelisk lutherske».
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gen og Den norske kirke. Fra et prinsipielt likebehand-
lings- og religionsfrihetsperspektiv er det mulig å pro-
blematisere at Grunnloven krever medlemskap i et
bestemt trossamfunn for regenten, at det er et inngrep i
kongens personlige religionsfrihet eller at kravet inne-
bærer et problematisk signal.51 I prinsippet står selvføl-
gelig kongen fritt til å melde seg ut, men da mister han
også tronen. Stortinget forkastet i forrige periode52 og
inneværende periode53 forslag om å oppheve § 4.

51 Se for eksempel Hans Eide Aarre, Livssynsfrihet og menneskerettigheter, (1997), s. 107, Njål Høstmælingen, Grunnlov, stat og kirke, i Farvel til
statskirken?, (2005), s. 157, Religionsfrihet og Religionspolitikk, delrapport frå Kirkerådets Kirke/stat-utvalg, (2011), s. 27, Aarflot og Bergem,
Mot en selvstendig folkekirke, (2007), s. 135 og s. 149 og NOU 2013: 1 s. 115.

52 Dokument 12:10 (2011–2012) «innføring av republikk som styreform i Norge», jf. Innst. 164 S (2015–2016), Dokument 12:8 (2011–2012) «om
forholdet stat/kirke», jf. Innst. 21 S (2014–2015) og Dokument 12:24 (2011–2012) «endelig avskaffelse av statskirkeordningen», jf. Innst. 21 S
(2014–2015).

53 Dokument 12:21 (2015–2016) «om å endre statsform til republikk», se Innst. 128 S (2018–2019), Dokument 12:5 (2015–2016) «endelig avskaf-
felse av statskirkeordningen» og Dokument 12:32 (2015–2016) «forholdet mellom stat og kirke», de to siste ble fellesbehandlet, se Innst. 256 S.
(2019–2020) og votering 14.05.20 med forkasting 100-15 og 101-14.
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§ 5
Kongens person kan ikke lastes eller anklages. Ansvarligheten påligger hans råd.

Kongen personleg kan ikkje lastast eller skuldast for noko. Ansvaret ligg på rådet hans.

Av Dag Michalsen

1 Grunnloven § 5 – innledning
Frem til 2018 lød § 5 «Kongens person er hellig; han kan
ikke lastes, eller anklages. Ansvarligheten påligger hans
råd».1 Dagens ordlyd kom til ved grunnlovsvedtak av 8
mai 2018.2 Da ble formuleringen «Kongens person er
hellig» strøket, men det ble fremholdt at det ikke tilsiktet
noen realitetsendring. Formålet med bestemmelsen er å
slå fast kongens personlige ikke-ansvarlighet (eller
immunitet) for statshandlinger og (slik praksis etter
hvert ble) for det meste av kongens private rettshandlin-
ger.3 Rettslig sett både var og er prinsippet om ikke-
ansvarlighet uavhengig av fortidige religiøse konnota-
sjoner. § 5 siste setning plasserer dette ansvaret hos kon-
gens råd («Ansvarligheten påligger hans råd»), altså
prinsippet om ministeransvarlighet. Gjennom utviklin-
gen av statsrådansvaret og det parlamentariske system
inngår Grl. § 5 etter 1905 i et noe annet forfatningsregel-
verk enn da strikt maktfordeling og personlig kongemakt
gjaldt. Grl. § 5 tilhører de av Grunnlovens bestemmelser
som den politiske og statsrettslige utvikling har omfor-
met uten at ordlyden selv er blitt formelt forandret, inntil
2018.

I Eidsvollsgrunnloven gjaldt nåværende § 5 som § 4
og ble så satt inn som § 5 i Novembergrunnloven, slik
den har vært siden. Paragrafen fikk som resten av
Grunnloven sin språklige modernisering i 2014.4

2 Grunnloven § 5s utforming i 1814
De sentrale utkastene på Eidsvoll hadde bestemmelser
som regulerte kongens rettsstilling og minsteransvar-
lighet. Selv om formuleringene varierer, finnes det i
kildene ikke belegg for at det foregikk debatter om
paragrafen. Adler-Falsens utkast hadde bestemmelsen
som § 116: «Kongens Person er hellig. Han kan ikke
anklages, men Hans Ministre staae til Ansvar.»5 Bug-
ges utkast § 13, 1. ledd lød: «Kongens Person er hellig
og uantastelig», noe som var en direkte oversettelse av
den franske 1791-forfatningens bestemmelse (se under).6
Wergelands utkast § 86 het «Kongens Person er hellig.
Norske Lovs 6 Bog 4 Kapitel skal gjelde i alt hvad som
bestaaer med denne Constitutions Artikler».7 NL 6-4
regulerte majestetsforbrytelser «Om Forgribelse imod
Kongens Højhed, eller Crimine Majestatis». Av sær-
lig interesse i Wergelands utkast var imidlertid to
andre bestemmelser som i realiteten snevret inn kon-
gens rettsstilling: Utkastets § 85, 1 del lød «Kongen
har ophørt at være Konge naar han har overtraadt
Constitutionen» – som pekte på yttergrensen for Kon-
gens ansvarsfrihet og som er tema vi kommer tilbake
til; i § 87 regulertes situasjonen når Kongens «Per-
sons Hellighet» var opphørt og ga da Stortinget myn-
dighet til å «afsætte ham, fængsle eller fordrive ham».
I det Sverdrup-Berghske utkast § 3 het det «Kongens
Person er hellig og ophøiet over al Dadel eller

1 Jeg takker Eirik Holmøyvik, Ola Mestad og Jørn Øyrehagen Sunde for viktige kommentarer.
2 Kunngjøring ved kgl.res. 1. juni 2018. Fremmet av Justis- og beredskapsdepartementet. Jf. Dokument 12:20 (2015–2016), Dokument 12:35

(2015–2016), Innst. 246 S (2017–2018) og Innst. 255 S (2017–2018) og Stortingets behandling 8. mai 2018.
3 I det følgende brukes både uttrykkene ‘ikke-ansvarlighet’, ‘ansvarsfrihet’ og immunitet for kongens rettsstilling etter Grl. § 5 i stedet for ‘uansvar-

lighet’ som har uheldige konnotasjoner. Se videre i teksten.
4 Stortingets vedtak 6. mai 2014 om endringer i Grunnlovens språk.
5 Riksforsamlingens forhandlinger III (1916) s. 35.
6 Riksforsamlingens forhandlinger III (1916) s. 69.
7 Riksforsamlingens forhandlinger III (1916) s. 276.
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.
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Anklage».8 I Konstitusjonskomiteens andre utkast av
30. april bifaltes formuleringen «Kongens Person er
hellig; han er ophøiet over al Daddel og Anklage;
Ansvarligheden paaligger Hans Raad».9 Den endelige
ordlyden («Kongens Person er hellig: han kan ikke las-
tes eller anklages. Ansvarligheden paaligger hans
Raad») må da ha funnet sin form i redaksjonskomi-
teens arbeid, påbegynt 11. mai.10 Riksforsamlingen
vedtok så den endelige ordlyden enstemmig.11

Grl. § 5s vei fra Eidsvollsgrunnlov til November-
grunnlov skjedde ikke helt uten komplikasjoner.12 I
Christian Frederiks forslag til nyredigert grunnlov av
13. juli står Eidsvollgrunnloven § 4 som uforandret.13 I
et svensk forslag til endringer datert september 1814
stod som § 4 «La Personne du Roi est sacrée. Il ne
pourra être ni accusé ni blâmé».14 På dette tidspunktet
var altså ministeransvaret falt ut. I et nytt utkast, datert
16. september, nå i svensk språkdrakt, stod det i § 4
«Konungens person är helig. Han kan hvarken tadlas
eller anklagas. Statsrådet är ansvarigt för sina rådslag,
hvilka intagas i protokollet. Den af Rådets ledamöter,
som vid något tillfälle iagttager tystnad, anses hafva
bifallit pluralitetetens mening».15 Det er vanskelig å se
av kildene hvorfor denne endringen kom i stand og det
er lite i den svenske 1809 forfatningen som direkte kan
ha vært forbilde, også fordi dens § 3 bare regulerte kon-
gens immunitet og ikke ministeransvaret («Konungens
Majestät skall hållas i helgd och vördnad; hans gerningar
vare emot allt åtal fredade»).16 I et nytt svensk forslag til
norsk grunnlov, godkjent av Karl Johan i Fredrikshald
(det såkalte Fredrikshaldsforslaget av 3. oktober), var
bestemmelsen kommet tilbake til nokså nær den opprin-
nelig norske, om enn noe av det svenske var beholdt;
«Konungens person är helig. Hans gerningar vare från
allt åtal fredade. Ansvarigheten åligge hans Råd».17 Det
er overveiende sannsynlig at Karl Johan oppga sitt stats-
råds forslag av 16. september til § 4 etter samtalene med

Carsten Tank og Peter Hount i Fredrikshald, og det var
jo også en enkel innrømmelse å gjøre. Nesten identisk
med Eidsvollgrunnloven § 4 var så det svenske forslaget
til norsk grunnlov som ble overlevert til Stortinget av de
svenske kommissærene, datert 13. oktober: «Konungens
Person är helig. Han kan icke lastats eller anklagas.
Ansvarigheten åligge hans Råd.»18 Sammen med åtte
andre paragrafer, som i tid etter Mossekonvensjonen
hadde hatt andre utforminger, ble nå på samme måte
som § 5 redigert tilbake til Eidsvollsgrunnlovens form;
dette var del av forhandlingsspillet med Stortinget der
målet var å få til en enighet så snart som mulig.19 Den
norske oversettelse av hele det svenske forslaget ble så
lest opp i Stortinget samme dag, 13. oktober (der § 5 nå
het «Kongens Person er hellig; Han kan ikke lastes eller
anklages. Ansvarligheden paaligger Hans Raad»).20

Stortinget vedtok 26. oktober endelig bestemmelsen som
§ 4;21 plassert inn som § 5 ble den senere som del av den
endelige publiserte Novembergrunnloven av 4. novem-
ber, offentliggjort først 14. november.22

3 Grunnloven § 5 – oversikt
§ 5 har vært en av Grunnlovens sentrale bestemmelser
som regulerer den utøvende statsmaktens ansvar. Etter
sin ordlyd bestemmer den monarkens personlige konsti-
tusjonelle ikke-ansvarlighet som gjennom fast praksis
dessuten er blitt forstått som en generell hjemmel for
kongens ansvarsfrihet, også for kongens private hand-
linger. Som del av dette regulerer bestemmelsen forhol-
det mellom monark og statsråder idet statsrådet er gitt alt
konstitusjonelt ansvaret for den utøvende makts hand-
linger. Bestemmelsen henger nødvendig sammen med
forfatningens øvrige regler om forholdet mellom konge
og statsråder, derunder kontrasignaturregler (Grl. §§ 30–
31) som tvinger konge og regjering til å treffe vedtak i

8 Riksforsamlingens forhandlinger III (1916) s. 203.
9 Riksforsamlingens forhandlinger I (1914) s. 439.
10 Om redaksjonskomiteen, men intet særskilt om § 5, se Nils Höjer, Norska grundlagen och dess källor (1882) s. 147–150. Se videre om det samme

Holmøyvik, Maktfordeling og 1814 (2012) s. 410 med note 1616.
11 Riksforsamlingens Hovedprotokoll i Riksforsamlingens forhandlinger I (1914) s. 82. Se om enstemmig vedtak f.eks. Chr. Lange (red), W.F.K.

Christies Dagbog under Riksforsamlingen paa Eidsvold. Norske Samlinger. Bind 2 (Chr 1860) s. 577.
12 Inngående om arbeidet fra svensk side om grunnlovsendringer etter Mossekonvensjonen og forhandlingene med Stortinget se Jörgen Weibull, Carl

Johan och Norge 1810–1814 (1957) s. 296–341.
13 Avtrykk i Yngvar Nielsen, Bidrag til Norges Historie i 1814 II (1886) s. 267.
14 Avtrykk i Oscar Alin, Den svenske-norske unionen (1889) s. 163
15 Avtrykk i Oscar Alin, Den svenske-norske unionen (1889) s. 173.
16 Se Gunnar Heckscher, Konung och statsråd i 1809 års författning (1933) s. 3–29.
17 Avtrykk i Oscar Alin, Den svenske-norske unionen (1889) s. 196, sml Weibull, Carl Johan och Norge 1810–1814 (1957) s. 303 flg.
18 Avtrykk i Oscar Alin, Den svenske-norske unionen (1889) s. 225.
19 Se Weibull, Carl Johan och Norge 1810–1814 (1957) s. 329–330 (de andre bestemmelsene var §§ 2, 22, 41, 54, 76, 78, 96, 98).
20 Se Kongeriget Norges første overordentlige Storthings Forhandlinger i Aaret 1814 (1835) s. 61 flg.
21 Se Kongeriget Norges første overordentlige Storthings Forhandlinger i Aaret 1814 (1835) s. 385.
22 Se Kongeriget Norges første overordentlige Storthings Forhandlinger i Aaret 1814 (1835) s. 666.
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bestemte former under gjensidig informasjon. Denne
ordningen gjør det mulig for statsråder å fri seg fra
ansvar for kongens statshandlinger de selv har protestert
på eller ikke kontrasignert. Videre henger § 5 sammen
med riksrettsordningen (Grl. §§ 86–87) som på dette
grunnlaget avgjøres om kongens minister har handlet i
strid med Grunnloven.23 Grl. § 5 må også sees i sammen-
heng med det fremvoksende parlamentariske ansvar etter
1884 (nå Grl. § 15) som over tid har utvidet forfatningens
ansvarsformer overfor statsråder. Historisk hadde dessu-
ten opphøret av den personlige kongemakten i 1905
betydning for forståelsen av § 5.24 Utover dette har for-
fatningen ansvarsregler (eller immunitetsregler) for andre
statsorganer enn den utøvende makt: Slik sett kan Grl.
§ 5 for eksempel sees i sammenheng med Grl. § 66, 1 og
2 pkt. (hhv. utenfor og i Stortinget) som regulerer stor-
tingsrepresentanters immunitet i visse situasjoner.25

Rundt om i Europa var ordningen med kongens kons-
titusjonelle ikke-ansvar en arv fra så vel eneveldet som
fra de mer konstitusjonelle styringsformer som fra
engelsk statsrett, men ordningen ble begrunnet på nytt i
forfatningsepoken i tiårene rundt 1800. Grunnloven var
også i denne relasjon i overensstemmelse med tidens
europeiske forfatninger og § 5 var i særlig grad formet
av overganger fra eneveldet til monarkisk forfatnings-
stat. Den liberale forfatningsstaten instituerte slik sett en
dualisme mellom folkerepresentasjon og fyrstemakt og
§ 5 artikulerte denne dualismen på tydelige måter. At
republikkens statssjefer også måtte omfattes av visse
immunitetsregler, er kjent nok, men kom i en noe annen
situasjon på grunn av valgsystemet. I det følgende nev-
ner jeg bare sporadisk ordningene i republikker.

Den følgende fremstilling har åtte punkter. Først gjø-
res det rede for den internasjonale historiske bakgrunnen
for ordninger om kongers hellighet, ikke-ansvarlighet og
de første ansatser til ministeransvarlighet, først frem til
cirka 1500, så frem til rundt 1800 (punkt 4–5). Fremstil-
lingen er inngående fordi historien om fyrstens immuni-
tet er historisk forankret i middelalderens statstenkning,
og senere, i teori og praksis til den moderne staten etter
1500. Det neste temaet er Grl. § 5s internasjonale bak-
grunnshistorie i tiårene rundt 1814 (punkt 6). Av sentral
betydning for forståelsen av fyrsters ikke-ansvarlighet
og ministeransvarlighet i europeisk statsrett på 1800-tal-
let var Robert von Mohls Die Verantwortung der Minis-
ter av 1837. Dette arbeidet var en nøkkeltekst for tenk-

ningen omkring fyrsteimmunitet i konstitusjonelle
monarkier og for begrunnelsen for det korresponderende
ministeransvaret. For norsk statsrettslære har boken hatt
interessant betydning og utgjør blant annet hoveddelen
av Aschehougs fremstilling av bestemmelsen og spor av
boken finnes helt frem til våre dager (punkt 7). Dernest
følger en kronologisk redegjørelse for tolkninger av Grl.
§ 5 i norsk statsrettslære fra 1814 til 1905 (punkt 8).
Som del av dette inngår også diskusjoner i siste del av
1800-tallet om den personlige kongemakten (punkt 9).
Bestemmelsens tolkningshistorie fra 1905 til i dag kom-
mer i punkt 10. Endelig sier jeg noe ytterligere om bak-
grunnen for den nettopp nevnte grunnlovsendringen av
2018 i punkt 11.

4 Det sakrale kongedømmet: Fyrsters hellighet og 
ikke-ansvarlighet i europeisk rett frem til rundt 
1500
Fra 1814 til 2018 bestod Grl. § 5 av tre elementer:
Bestemmelsen om kongens hellighet; bestemmelsen om
kongens ikke-ansvarlighet; og endelig bestemmelsen om
kongens ministres tilsvarende ansvarlighet (ministeran-
svarlighet). Disse tre elementene har ulike historiske lin-
jer bakover i europeisk statstenkning og de to først-
nevnte strekker seg utvilsomt tilbake til antikken. Selv
om gjeldende § 5 nå er uten 1. alternativ om kongens
hellighet, inkluderer jeg denne tematikken i det føl-
gende, dels fordi alternativet har betydning for en histo-
risk forståelse av bestemmelsen, dels fordi denne delen
av bestemmelsen var gjeldende helt frem til 2018, dels
fordi den i det meste av bestemmelsens levetid har inn-
gått som en begrunnelse for dens kjernefunksjon om
kongens ikke-ansvarlighet med den motsvarende minis-
teransvarlighet.

Forestillinger om kongens personlige sakrale status
var fast bestanddel i mange av antikkens herskerordnin-
ger, de fantes i gresk og romersk antikk – særlig i de
monarkiske; de fantes i Det gamle testamentes fortellin-
ger om de jødiske kongene og endelig fikk de sin euro-
peiske utforming i middalderens kristne begrunnelser
for kongemakten.26 Av betydning i europeisk statshisto-
rie var pavemaktens særskilte suverenitet i det katolske
Europa, en suverenitet som hadde et entydig sakralt fun-
dament. Den usedvanlig lange virkningshistorie av fyrs-

23 Riksretten omfatter selvsagt også Stortingets og Høyesteretts medlemmer, se videre Ansvarlighetsloven av 1932.
24 Se videre § 1.
25 Se videre i Grunnloven § 66. Se om europeiske former for parlamentarisk immunitet i rapporten fra Veneziakommisjonen av 2014, se: https://

www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2014)011-e.
26 For antikke samfunn og overgangen til europeiske ordninger, se Michalsen, Rett – en internasjonal historie (2011) s. 66 f, s. 70f, s. 84f, s. 112 med

referanser.

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2014)011-e
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2014)011-e
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temakters religiøse karakter langt inn i den sekulære
tidsalder er bemerkelsesverdig og del av § 5s historie.
Oppfatningen om kongens ikke-ansvarlighet har en mer
sammensatt historie og henger bare delvis sammen med
kongens sakrale egenskap. Kongens ikke-ansvarlighet
ble historisk formulert under mange ulike normative for-
utsetninger – fra teokratiske over absolutistiske til forfat-
ningsforankrede ordninger. Hver av disse ordningene
genererte noe ulike begrunnelser for kongens ikke-
ansvarlighet. Samtidig er det viktig å minne om at dette
ikke-ansvaret slett ikke var uanfektet historisk sett, sær-
lig utenfor monarkiene: Den romerske republikken og
senere europeiske republikker som orienterte seg mot
den romerske modellen oppstilte gjerne ansvar for suve-
reners embetshandlinger både under embetstiden og
særlig etter endt embetstid. Endelig – oppfatninger om
ministeransvarlighet hang sammen med oppkomsten av
ulike ordninger i middelalderen og tidlig nytid om det
ansvar som kongens rådgivere hadde som forvaltere av
kongens segl, men ordningen fikk først et tydelig og pre-
sist juridisk innhold med forfatningsstaten rundt 1800.

Historisk og antropologisk forskning har for lengst
konstatert en fast kobling mellom kongemakt og sakral
metafysisk forankring stort sett gjennom hele his-
torien.27 Denne koblingen har imidlertid ikke foregått i
en bestemt form eller tankefigur, men i mange forskjel-
lige former der innhold og funksjon av forestillinger om
‘kongens hellighet’ bare kan forståes som én av mange
deler som har utgjort den enkelte styringsorden.

Antikkens mange kongemakter oppfattet kongen som
enten en guddom i seg selv eller at kongemakten hadde
en privilegert tilgang til guddommen, eller kombinasjo-
ner av disse to formene. For den europeiske ettertid var
den senromerske keisermaktens forening med den
kristne kirke og dens form for kristendom av sentral
betydning. Selv om de før-kristne romerske keisere
påberopte seg guddommelige egenskaper, var dette ikke
avgjørende del av deres maktformer. Annerledes ble
dette fra keiser Konstantins kobling til den kristne kirken
(ca. 300) som var viktig for senere kristne keisere, og i
395 sementerte keisermakten dette da kristendommen
ble romersk statsreligion.28 Gjennom europeisk tidlig
middelalder (ca. 400–1000) fantes det mange variasjo-

ner av forestillinger om den sakrale kongemakten. Para-
digmatisk for oppfatninger om konge- og keisermakten
var dannelsen av det karolinske styret på 700-tallet. Da
ble de liturgiske ritualene og formelen om konge/keiser
av Guds nåde en fast bestanddel av kongemaktens sty-
ringsideologi, under medvirkning fra pavemakten.29

Følgelig inngikk pave- og kirkemakt og kongemakt fra
Karl den stores tid i et ideologisk og rituelt samarbeid,
og kristendom og guddommelighet var ett av de mange
styringsredskapene.30 Kongenes kroning og salving
skulle binde konge, kongedømmet og den kristne Gud i
ett tett bånd. Ordlyden i kronings- og salvingsritualene
til det ottonske keiserdynasti (ca. 900–1000) påkalte
Israels gamle konger, forholdt seg til senromerske keiser-
ideer, de påbød at kongegjerningen skulle skje i Guds
navn, at kongen derigjennom fikk et særskilt forhold til
Gud (‘berørt av Gud’) og slik ble den sakrale kongemak-
ten en aktiv del av Guds skaperplan: Dens regjering ville
bringe gudommelig nåde over kongedømmet, og kongen
ville bli det som i tidlig middelalder kaltes en god konge.
I den senere europeiske statsretts kongeideologi fremtrer
kongens hellighet formelt nettopp først i kronings- og
salvingsritualene.31 Dette mønstret har mange geo-
grafiske variasjoner – med helgenkongene som en særlig
form rundt 1000. I norsk tidlig middelalder fusjoneres
hedenske og kristne symboler og ritualer i etableringen
av Olavskulten på tidlig 1000-tallet som igjen ga de
etterfølgende kongene sakral legitimitet.32

I høymiddelalder (ca. 1000–1300) foregikk det to
sentrale utviklingstrekk samtidig, nemlig en stadig mer
selvstendig sentralisert pavemakt og en stadig sterkere
konge- og fyrstemakt. Pavemakten hadde over lang tid
antatt monarkiske egenskaper som blant annet ble opp-
summert i Dictatues Papae (1075) der paven inntok uni-
versell overordnet rettsstilling i den kristne verden og
der det blant annet het (i nr. 19) om pavens egen immu-
nitet at «Paven selv kan ikke dømmes av noen».33 Paven
var øverst i verdens rettslige hierarki, noe som gjorde
ham til en forbindelse mellom Gud og mennesker og en
rekke sitater fra Det nye testamente ble brukt som teolo-
gisk grunnlag.34 Den teokratiske kongemakten speilet
denne kirkelig-pavelige tenkemåte om enn kongemakten
ikke hadde samme omfattende myndighet som paven.

27 Se videre Jean Hani, Sacred Royalty: From the Pharaoh to the Most Christian King (2011).
28 Noel Lenski, (red), Age of Constantine (Cambridge 2006) kap. 5.
29 Volker Sellin, Gewalt und Legitimität (2011) s. 79–80.
30 For det følgende se Julia Smith, Europe after Rome (Oxford 2005) kap. 7.
31 Se til opphevet Grl. § 10 om kongens kroning og salving.
32 Gro Steinsland, Den hellige kongen: Om religion og herskermakt fra vikingtid til middelalder (2000) her særlig s. 158–161.
33 Se videre Michalsen, Rett (2011) s. 178–179 med ref.
34 Se eks. Pauls brev til Romerne xiii, 1–2: «Enhver skal være lydig mot de myndigheter han har over seg. For det finnes ingen myndigheter som ikke

er fra Gud, og de som finnes, er innsatt av Gud. 2 Den som setter seg opp mot dem, står derfor imot det Gud har bestemt, og de som gjør det, skal
få sin dom.»
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Den teokratiske kongemakten stod heller ikke først i
motsetning til pavekirken, men var del av den kristne
helhetlige verden: å snakke om sekularisering av makten
i middelalderen er derfor ikke helt treffende siden det
snarere dreide seg om en kontinuerlig sakralisering av
all politisk makt gjennom mange århundrer.

Denne sakralisering av den teokratiske kongemakten
viste seg på mange måter: En viktig fortolker av forestil-
linger om kongers hellighet og deres rettslige følger gir
Ernst Kantorowicz i The King’s Two Bodies (1957) som
undersøker middelalderkongens religiøse og rettslige
egenskaper, også kalt dens politiske teologi.35 Den
senere middelalderens statsteori og statspraksis oppfattet
kongen å ha to kropper, en naturlig og en politisk. Denne
oppfatningen hadde flere lag som reflekterte kongemak-
tens utvikling mot større makt over territorier: Det
dreide seg om tre tidsmessig suksessive forståtte
hovedegenskaper: fra tidlig middelalders kristus-sent-
rerte kongemakt over høymiddelalderens lov-sentrerte
kongemakt (‘kongen er over og under loven’) til sen-
middelalderens statsorganisatoriske kongemakt der fore-
stillinger om kongen som statskroppen, var en parallell
til kirken som den ‘mystiske kropp’, eller også kirken
som Kristi kropp – først formulert av Paulus. Kongen –
som så vel en fysisk dødelig kropp som en evig metafy-
sisk entitet – inkorporerte disse egenskapene. Forestil-
linger om kongens hellighet og nærhet til Gud viste seg
ellers i mange ulike praksiser som ikke nødvendigvis var
direkte koblet til statsretten, men var politisk viktig like-
vel. Mest berømt er den såkalte ‘kongens berøring’ der
kongene av England (til 1689) og Frankrike (til 1789)
fra middelalderen av og til langt opp i nytiden utøvet en
påstått guddommelig magisk evne til å helbrede ved
fysisk å berøre de av sine undersåtter som var syke av
skrofulose (tuberkulose i lymfeknuter).36

Den norske kongemakten fikk i løpet av 1200- og
1300-tallet en betydelig formell posisjon som overordnet
makt i samfunnet. I Magnus Lagabøters Landslov av 1274
forankret kongemakten sin stilling gjennom tosverdslæ-
ren og slik likestilte konge og biskop i deres relasjon til
Gud. I Landslovens kristendomsbolk kapittel 2,1 omtales
Kongen og biskop som «hans synlige ombudsmænd for
denne hellige tro og hans hellige lovbud».37 Kongen som
ombudsmann satte ham i en sterk religiøs stilling, om enn
altså ikke over kirken, og nettopp dette var typisk for den
normativt bundne middelalderkongen.

I høy – og senmiddelalderens mangfoldige styrings-
former inngikk så å si alltid religiøse konnotasjoner.
Samtidig var kongemakter stort sett integrert i føydale
ordninger og måtte forholde seg til kirkemakt, sterke
selvstendige byer og meget mer.38 Å påberope seg kon-
gemaktens hellighet eller kongens nærhet til Gud eller at
kongen var en refleks av Kristus (formuleringene vari-
erte), inngikk da som et viktig element i styringsideolo-
gien og hadde den overbevisning som samfunnet ga det.
Samtidig innebar resepsjonen av aristotelismen oppfat-
ninger om en naturrettslig forankret begrensende rolle
for kongemakten som impliserte både nye normteorier
og definisjoner av folket som referansepunkt. I teorienes
verden kunne den teokratiske kongemakten da anta en
noe mer relativ karakter. Dette viste seg i Thomas Aqui-
nas’ bidrag om folkets motstandsrett og hans skille mel-
lom positiv rett og naturrett, og det viste seg i Marsilius
av Paduas lære om betingelsene for avsetting av fyrster.
Dette ledet over til senere naturrettsforfatteres kon-
traktsargumentasjon om forholdet mellom fyrsten og
folk som forutsatte at fyrster som ikke holdt seg til fyr-
steavtalen (som bl.a. viste seg der fyrsten fravek de
grunnleggende formålene i statsstyret) kunne utløse fol-
kets legitime motstandsrett. Ideen om motstandsrett
fulgte ideen om fyrsteavtalen, senere idéen om forfat-
ning som kontrakt mellom fyrste og folk; endelig virket
også disse ideene ved den senere oppkomsten av
prøvingsrettsordninger i forfatningsstatene.39

5 Fyrsteimmunitet og oppkomsten av den 
moderne stat, ca. 1500–1800
Oppfatninger om kongemaktens hellighet forandret seg i
tilknytning til de historiske prosesser som er knyttet til
epokebetegnelsene renessanse, reformasjon og det nye
statssystemet, særlig fra 1500-tallet av. Europeisk stats-
rett var preget av mye mangfold. Annerledes enn mid-
delalderens sakrale kongemakt var for eksempel de itali-
enske 1400-talls humanistenes republikanske begrun-
nelse for bystatens suverenitet overfor tyrannisk makt.
Nytolkinger av antikkens romerske forfattere ga dem en
historisk og teoretisk plattform for en nesten hensynsløs
realistisk beskrivelse av fyrstemaktens karakter og vir-
kemåte som også påvirket republikkmaktenes selvfor-
ståelser. Bidragene til de store republikanske teoretikere

35 Ernst Kantorowicz, King’s Two Bodies (1957) kap. 3–5. Se om bakgrunn og kritikk, Robert Lerner, Ernst Kantorowicz (2017) s. 344–357.
36 Den klassiske fremstillingen er Marc Bloch, Les Rois Thaumaturges (1924).
37 Magnus Lagabøter Landslov (Oversatt av A. Taranger). For inngående analyser se Sverre Bagge, Den politiske ideologi i Kongespeilet (1979).
38 Generelt Michalsen, Rett (2011) s. 169 ff. (føydalrett), 178 ff. (kirkens rett) 203 flg. (byers rett), s. 212 flg. (territoriale ordninger).
39 Se nærmere også under punkt 5. Se oversiktlig for disse spørsmålene og med videre henvisninger Michalsen, Rett. En internasjonal historie (2011)

s. 231–237 og i tilknytning til prøvingsrett, Holmøyvik/Michalsen, Lærebok i forfatningshistorie (2015) s. 326–329 (Holmøyvik).
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Leonardo Bruni, Coluccio Salutati og Niccolo Machiavelli
initierte en ny konstant sekulær fortolkning av fyrstemak-
ten.40 På den annen side innebar reformasjon, motreforma-
sjon og religionskriger (1500–1648) med påfølgende
moderne sentraliserende statsdannelser, inkludert de nye
eneveldene (ca. 1648–1800), en forsterket bruk av forestil-
linger om fyrstemaktens sakrale karakter. Historisk er det
rimelig å skille mellom på den ene siden protestantismens
nye statslære som satte en teokratisk forstått fyrstemakt
over den reformerte kirken og på den annen side den
moderne statens nye teoretikere, Jean Bodin, Thomas Hob-
bes og Samuel Pufendorff, som begrunnet historisk rasjo-
nelt og a-konfesjonelt hvorfor kongen måtte ha eneveldig
makt, gjerne utstyrt med nødvendige religiøse egenskaper.

Reformasjonens statsteori var sammensatt og fikk
raskt regionale og konfesjonelle forskjeller. Likevel var
Luthers statsrettsoppfatning (den såkalte to-regiments-
læren som den ble hetende senere) viktig for ettertiden,
nemlig at det måtte skilles mellom Guds verden som
angikk tro og den verdslige øvrighetsverden som angikk
politikk; men uansett dette skillet var den verdslige
øvrighet i egenskap av politisk makt nettopp innsatt av
Gud. Ved at reformasjonen avskaffet den universelle kir-
ken fantes det i denne reformerte politisk-verdslige
sfære av samfunnet intet institusjonelt sjikt mellom fyr-
ste og Gud. Slik sett styrket Luther formelt sett den
verdslige maktens sakrale karakter og dens særskilte
ansvar for å realisere den lutherske lære i samfunnet.41

Dette vakte selvsagt debatt: 1500- og 1600-tallet er fylt
av oppfatninger som søkte å konstruere normative bin-
dende sjikt mellom kongemakt og religion, mellom kon-
gemakt og politisk atferd. Eksempler på dette i norsk
teori er kongehyllester på 1500-tallet der teokratiske,
humanistiske og mer personlige karakteristikker av kon-
gen blandes sammen og som i sine undertekster drøftet
hellighetens betydning og karakter.42

Rundt 1600 kom det et tydelig skifte i begrunnelsene
for kongers religiøse egenskaper og immunitet idet de
sakrale begrunnelser ble supplert av nye typer juridiske
begrunnelser. Dette viste seg i de sentrale skriftene til
Bodin og Hobbes som begrunnet den personlige fyrste-
makten med en overordnet og forent suverenitet. Dette
var en begrunnelse som ikke var teokratisk, men ‘rasjo-

nell’ i betydningen historisk-normativ eller (som hos
Hobbes) kontraktsteoretisk. For europeisk statsrettshis-
torie for hellighets-spørsmålet var dessuten deres fokus
på personen fyrsten viktig og bidro til å begrunne kon-
gens person som den endelige bærer av all statssuvereni-
tet. I Hobbes’ ord heter det som en av suverenens egen-
skaper «that whatsoever he doth, it can be no injury to
any of his Subjects; nor ought he to be by any of them
accused of Injustice. For he that doth any thing by autho-
rity from another, doth therein no injury to him by whose
authority he acteth … It is true that they that have
Soveraigne power, may commit Iniquity; but not
Injustice, or Injury in the proper signification».43 Dette
var en versjon av prinsippet ‘the king can do no wrong’
som ble utformet på samme tid i engelsk statsrett, om
enn da innenfor en noe sterkere konstitusjonell ramme
enn det Hobbes så for seg (se straks under).

Eneveldeteoriens og eneveldemaktens begrunnelse og
iscenesettelser av hellighet og ikke-ansvar svingte mel-
lom det rasjonelle og det teokratiske for maktpersonens
egenskaper: Med kong Ludvig 14 av Frankrike ble det
for eksempel fremført mange rasjonelle argumenter for
eneveldemakten slik Bodin hadde formulert dette. Sam-
tidig gjaldt en like tydelig sakralisering av kongemakten,
slik som det het for den franske kongen: «Kongens auto-
ritet er hellig» og «Gud gjør konger til sine ministre og
styrer gjennom dem over folket.»44

Et viktig dokument i norsk statsrettshistorie i denne
eneveldestilen er Kongeloven av 1665 som formaliserte
eneveldet i 1660. Kongens relasjon til Gud er hovedte-
maet i Kongeloven II: Kongen står over alle menneske-
lige lover og har ingen over seg i alle statssaker «uden
Gud alleene», en formulering som gjentas i Danske og
Norske lov (1683/1687) artikkel 1.1. I begge lovene bru-
kes dessuten formuleringen «Konge av Guds nåde» som
kunne oppfattes som Kongens person som Guds
utvalgte, men like gjerne som Kongen som Guds forval-
ter på jord. En god del nyere historisk forskning har i
detalj vist hvordan slike normative forestillinger utfoldet
seg i praksis – og maktpolitisk var nok ingen av aktørene
interessert i altfor presise definisjoner.45

Av sentral betydning for sammenhengen i utviklingen
av kongens personlige ikke-ansvar og oppkomsten av

40 Hans Baron, The Crisis of the Early Italian Renaissance (rev. ed. 1966) og Quentin Skinner, Visions of Politics II (2002) Ch 2-7.
41 Martin Luther, Von weltlicher Obrigkeit (1523), i norsk oversettelse «Skriftet om den verdslige øvrighet» i: Inge Lønning/Tarald Rasmussen (red),

Martin Luther. Verker i utvalg III (1980) s. 163–203. Se illustrerende for kongemaktens umiddelbare relasjon til Gud i Kristian IIIs fortale til Kir-
keordinansen av 1537 i: Terje Ellingsen (redaktør og oversetter), Kirkeordinansen av 1537. Reformasjonens kirkelov (1990).

42 Egil Kraggerud (red.), Kongehyllest [Jacob Wolf: Gravtale over kong Frederik II holdt i Oslo 1588, oversatt av Hilde Sejersted og Kari Skar] (Oslo
1991) s. 56–95, her særlig § 2.

43 Thomas Hobbes, Leviathan (1651) Ch 18 (ed. Richard Tuck, Cambridge 1991) s. 124.
44 Se sentral for teokratisk begrunnet statsrett rundt 1700 Jacques-Benigne Bossuet, Politique tirée des propres paroles de l’ Escriture saint (1679/

1709) 3. bok, 2. artikkel. Se videre eksempler hos Peter Burke, The Fabrication of Louis XIV (1992), særlig s. 102–105.
45 Se f.eks. Øystein L.I. Viken, Frygte Gud og ære Kongen: Prekestolen som politisk instrument i Norge 1720–1814 (Oslo UiO 2014).
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ministeransvaret også ellers i Europa er den engelske
doktrinen ‘the king can do no wrong’. I 1600-tallets
engelske statsrett skjedde det en markert vending mot
det konstitusjonelle som igjen peker frem mot den
senere forfatningsepoken. I den berømte rettssaken i
1649 mot kong Charles 1 stod prinsippet sentralt: Kon-
gen anklaget sine anklagere uttrykkelig ved å henvise til
prinsippet: «No earthly power can justly call me, who
am your king, in question as a delinquent.» De som nå
mente å skulle kunne dømme ham hadde vært «born his
subjects and born subjects to those laws, which determi-
ned, ‘that the king can do no wrong’», en maksime, sa
kongen, «that guards every English Monarch, even the
least derserving».46 Men når Parlamentet mente at Kon-
gen hadde brutt forfatningen, inntrådte så å si en høyere
norm som fratok kongen nettopp denne immunitet – en
tanke som dukker opp i mange sammenhenger i den
videre historien om kongers ikke-ansvar (se etter
hvert).47

Tidspunktet for når prinsippet først dukket opp i
engelsk statsrett er omdiskutert, men det er knapt refe-
rert til i middelalderens statsrett. Da var skillet mellom
kongens person, kongen som institusjon og forestillinger
om kongens rådgivere som enhet ikke utviklet eller arti-
kulert slik som det skulle bli under den moderne stat
etter reformasjonen. Forfatningshistorisk forskning plas-
serer nå prinsippets utforming som resultat av de poli-
tiske maktkampene på 1600-tallet: Som en følge av par-
lamentets nye mer permanente styrke fra midten av
1500-tallet som gjorde samvirke mellom konge og parla-
ment nødvendig for en rekke vedtak («King in Parlia-
ment») kunne parlamentet i egenskap av samlet korpora-
sjon også greie å stå opp mot den engelske kongemakten
som arbeidet i retning av eneveldelignende statsformer.
Da forholdet mellom konge og Parliament spisset seg til
på andre halvdel av 1600-tallet, ble prinsippet om at ‘the
king can do no wrong’ en viktig brikke i debattene om
hva som var å forstå som en ansvarlig regjering i skjæ-
ringspunktet mellom kongen personlig, kongens ministre
og parlamentet.48

At ‘the king can do no wrong’, betød i engelsk rett da
flere forhold:49 Det ene var at kongens vilje ikke var per-
sonlig i den forstand at denne viljen alltid måtte ha en
rettslig form, det som senere ellers i Europa signaliserte
konstitusjonaliseringen av kongemakten. Dernest betød
det at kongen personlig var immun fra andres rettslige

handlinger (‘over retten’), noe som innebar at undersåt-
ter aldri kunne gå til sak mot kongen for hans rettsstri-
dige handlinger. Domstolene (som var del av kronen) la
da til grunn at de som hadde ansvar for kongens vedtak
var de som hadde ansvar for at kongens vedtak skjedde i
visse former. Men til dette kom det en komplikasjon:
Kongemakten hadde nemlig kompetanse til å stanse
enhver sak som var reist mot hans embetsmenn. Derved
gjenstod den ordning at kongen hadde frihet til å stoppe
slike saker eller ved nåde kunne gi adgang til at en slik
sak ble ført. Parlamentets svar på denne rettstilstanden
var å utvikle riksrettsordning (impeachment) overfor
kongens representanter, hvilket kongen ikke kunne
stoppe, men var politisk svært utfordrende. Dette igjen
tvang frem praksiser om en mer formell oppfatning av
hvem som kunne anses som kongens rådgivere (i spen-
ninger mellom Privy Council og kongens uformelle
hoffmenn).50

Prinsippet om ‘the king can do no wrong’ er forblitt et
prinsipp i engelsk statsrett, men statsomveltningene i
1688 med senere konsekvenser førte til en markert inn-
snevring av den personlige kongemakten med tilsva-
rende styrking av både parlament og regjering. Den
engelske forfatningshistorien viser her tydelig hvilke
forfatningsrettslige mekanismer som utfoldet seg i utfor-
ming av prinsippet om kongers ikke-ansvarlighet fra en
teokratisk kongemakt til en mer forfatningsmessig kon-
gemakt der nettopp en virksom representasjon var vik-
tig. Som flere andre av de engelske konstitusjonelle inn-
ovasjoner på 1600- og 1700-tallet spilte denne utformin-
gen av kongens rettsstilling en sentral rolle i europeisk
forfatningspraksis og -debatter fra 1700-tallet av. Men
som Blackstones oppsummering av prinsippet viser,
førte det til uløselige paradokser: kongen er bundet av
loven, men står likevel over loven; kongen kan gjøre
feil, men kan aldri gjøre feil med vilje; kongen vil alltid
gjøre rett, hvis han har gjort feil.

«That the king can do no wrong, is a necessary and fun-
damental principle of the English constitution: meaning
only, as has formerly been observed, that, in the first
place, whatever may be amiss in the conduct of public
affairs is not chargeable personally on the king; nor is he,
but his ministers, accountable for it to the people: and,
secondly, that the prerogative of the crown extends not to
do any injury; for, being created for the benefit of the peo-

46 Jeg siterer fra Joyce Lee Malcolm, Doing No Wrong: Law, Liberty, and the Constraints of Kings i: Journal of British Studies (1999) s. 161–186,
(her s. 161).

47 Se foran punkt 2 for N. Wergelands grunnlovsutkast. Se også Eirik Holmøyvik, Maktfordeling og 1814 (2012), med videre referanser s. 210–212.
48 Se for det følgende oppsummerende om forskningsstatus, Martin Loughlin, Foundations of Public Law (2010) s. 238–272.
49 Jeg bygger her på Loughlin, Foundations of Public Law (2010), særlig s. 255–256.
50 Grunnleggende om dannelsen av privy council under Henrik 8 og Thomas Cromwell rundt 1540, se G.R. Elton, The Tudor Revolution in Govern-

ment (1953) s. 316–369.
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ple, it cannot be exerted to their prejudice. Whenever the-
refore it happens, that, by misinformation or inadver-
tence, the crown hath been induced to invade the private
rights of any of it’s subject, though no action will lie
against the sovereign, (for who shall command the king?)
yet the law hath furnished the subject with a decent and
respectful mode of removing that invasion, by informing
the king of the true state of the matter in dispute: and, as
it presumes that to know of an injury and to redress it are
inseparable in the royal breast, it then issues as of course,
in the king’s own name, his orders to his judges to do
justice to the party aggrieved.»51

Samlet kan vi slå fast at det statsrettslige prinsippet om
suverenens ikke-ansvarlighet fikk sin teoretiske begrun-
nelse gjennom oppkomsten av den moderne staten fra
1500–1800, enten i eneveldets form eller i den engelske
varianten. I kongenes egne begrunnelser stod teologiske
argumenter oftest sterkt, men var alltid også ledsaget av
andre argumenter, i tiltakende grad juridiske. Gjennom
den nye stats- og suverenitetsteorien ble prinsippet defi-
nert som en slags rettslig logisk nødvendighet: Når den
personlige fyrstemakten innehadde all statlig suverenitet,
var det umulig for en undersått å angripe kongens avgjø-
relse fordi avgjørelsen selv var uttrykk for en suverenitet,
som ikke hadde en høyere instans enn suverenen selv.
Det eneste man kunne henvise til som mulig begrens-
ning i suverenens personlige beslutning var de såkalte
«fundamentale lover» eller andre mer eller mindre vage
naturrettslige forestillinger som noen ganger hadde virk-
ninger, andre ganger ikke, avhengig av de konkrete
maktforholdene. Ikke overaskende har derfor prinsippet
også hatt en viss betydning for utvikling av domstolens
prøvelsesrett, først overfor forvaltningsvedtak, og først i
engelsk statsrett.52 I tillegg til disse argumentene kom
også historisk-normative synspunkter – nemlig at
ansvarlighet forutsatte en suverenitets- og maktfordeling
som eneveldets teoretikere nettopp mente å ha sett hadde
ført galt av sted i religionskrigene etter reformasjonen.
For engelsk statsrett ble prinsippet viktig idet det hang
sammen med fremveksten av mer reelle maktfordelings-
mekanismer og med et relativt selvstendig parlament
som fra 1689 kontrollerte kongemakten, noe som var
uvanlig ellers i Europa. Gjennom hele perioden spilte

endelig mer pragmatiske grunner for monarkens ikke-
ansvarlighet en rolle, slik som betydningen av kongens
verdighet og andre sosio-kulturelle argumenter som ikke
direkte angikk suverenitetsargument, men som var vik-
tige nok.

I overgangen fra enevelder og beslektede autoritære
monarkier til de nye forfatningsstatene rundt 1800 frem-
førte naturrettslige forfattere en god del argumenter i
saken. Men til tross for noen reservasjoner fastholdt de
prinsippet om både hellighet og ikke-ansvarlighet selv
om de mer liberale naturrettslige utgangspunktene ikke
ga så sikre konklusjoner om dette som eneveldet hadde
gjort. Et godt eksempel er Kants fortsatte argumentasjon
for monarkens ikke-ansvarlighet.53 Han konstaterte
kortfattet at hovedprinsippet om folket som lovgiver vel
kunne «frata suverenen makt, avsette suverenen, eller
reformere hans forvaltning, men kan altså ikke straffe
ham». Men hvorfor det var slik sa Kant lite om. Han
henviste til det nettopp omtalte engelske prinsippet ‘the
king can do no wrong’, men forskjellen til de fleste ord-
ningene ellers i Europa var jo som nevnt overfor at
engelsk statsrett forutsatte et virksomt parlament. Som
en følge av det manglende parlament fortsatte slike
naturrettslige uttenkte konstitusjonelle ordninger som
forutsatte ikke-ansvarlighet å bli koblet til læren om fol-
kets motstandsrett overfor fyrsten, om enn i stadig min-
dre grad. Kant kunne bare under helt bestemte
betingelser gi ‘folket’ mulighet til å kaste suverenen.54

Disse synspunktene hadde en viss betydning for tolknin-
gen av § 5 i tiden umiddelbart etter 1814.

Ordninger med ministeransvarlighet var et resultat av
konstitusjonaliseringen av statsmakten.55 Fremveksten
av elitebyråkratier fra 1300-tallet skapte selvstendige
administrative funksjoner, men i all hovedsak hadde de
ansvar bare overfor fyrsten. Dette gjaldt også kanslere
som oftest ledet kongelige forvaltninger og rettspleie og
hadde ansvar for å oppbevare det kongelige segl. Å
bruke seglet innebar ansvar, men ansvaret gikk alltid
gjennom fyrsten som i så fall traff avgjørelse om hvor-
vidt kansler eller annen embetsmann ved sine vedtak
hadde brutt loven eller ganske enkelt ikke opptrådt etter
fyrstens ønske, det vil si at det ikke ble skilt mellom
politisk og rettslig ansvar. Visse unntak her gjaldt nok
når kansleren delvis var valgt av adelen, noe den norske

51 William Blackstone, Commentries of the Laws of England (1768, 10 ed. 1787) Vol III, Chapter 17 s. 254–255.
52 Dette er hovedpoenget i Joyce Lee Malcolm, Doing No Wrong: Law, Liberty, and the Constraints of Kings i: Journal of British Studies (1999)

s. 161–186 (her 178 flg.). Se Holmøyvik/Michalsen, Lærebok i forfatningshistorie (2015) kap. 16 (Holmøyvik) og også for dansk-norsk rett på
europeisk bakgrunn, Jørn Øyrehagen Sunde, «‘Ansees hævet’ – Føresetnadar for den norsk prøvingsretten på 1800-talet» i: Dag Michalsen (red.),
Forfatningsteori møter 1814 (2008) s. 215–267.

53 Immanuel Kant, Die Metaphysik der Sitten (1797) § 49 i: Kant Werkausgabe Band VIII (1968) s. 436.
54 Se videre om dette i tilknytning til dansk-norsk statsrett, Dag Michalsen, J.F.W. Schlegel og samfunnets konstitusjonalisering, 1797–1799 i: Ola

Mestad (red.), Frihetens forskole (2013) s. 252–253 med videre ref.
55 Se videre for det følgende Katrin Stein, Die Verantwortlichkeit Politischer Akteure (2009) s. 167 flg.
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kansleren tidvis var.56 Avhengighetsforholdet spisset seg
til under eneveldene der ministrenes atferd i prinsippet
var helt ut underlagt suverenens fortløpende diskresjo-
nære makt, gjerne uttrykt i formuleringer som ‘kongens
tjener’ og så videre. Fyrstemaktens måter å undersøke
klager mot embetsmenn kunne anta mer rettslige forut-
sigbare former som i og for seg foregrep senere riksretts-
ordninger. Dette gjaldt slik som de franske ekstraordi-
nære kommisjoner som skulle forberede sakene eller det
dansk-norske eneveldets dømmende kommisjoner som
også kunne angå rettslige ansvar for embetsmenn.57

Uten tvil innebar forfatningsepoken en ny forståelse for
embetsmannen, dels rettslig (som ble svært tydelig i den
norske Grunnloven),58 dels politisk gjennom den nye
maktrelasjonen mellom konge, statsråd og representa-
sjon. Dessuten kom det til en sentral realhistorisk end-
ring: Oppkomsten av 1700-tallets politiske offentlighe-
ter førte til nye faktiske skiller mellom ministre forstått
som privatperson og ministre som ‘minster-person’, noe
som forsterket de formelle ordningene som kom inn i
forfatningene fra rundt 1800.59

6 Grl. § 5s internasjonale historie ca. 1790–1830
Også etter overgangen til forfatningsstaten rundt 1800
forble forestillinger om kongens hellighet en selvfølge.
Dette kan i ettertid synes overraskende, men det fulgte
av dets kobling til prinsippet om kongens ikke-ansvar-
lighet og den korresponderende ministeransvarlighet.
Inn i en mer eller mindre sekulær forfatningsepoke for-
vandlet forestillingene om kongens hellighet seg fra å ha
teokratiske konnotasjoner til å få enten formelt eller i
hvert fall reelt utelukkende forfatningsrettslige egenska-
per (på norsk gjerne kalt ‘juridisk hellighet’, se nærmere
under 8). Da var hellighetsegenskapen langt på vei iden-
tisk med prinsippet om ikke-ansvarlighet. Bare monar-
kier omga statsoverhodet med sakrale konnotasjoner,
ikke de mange republikkforfatningene som kom til i
løpet av forfatningsepoken rundt 1800 (som de ameri-
kanske og de under fransk innflytelse etter 1793). Hvor-
vidt bestemmelser om kongens hellighet hadde en egen
politisk tyngde utover prinsippet om ikke-ansvarlighet,
avhang av karakteren av monarkiet som hadde mange
variasjoner på 1800-tallet, fra de mest autokratiske til de
de svært så liberale.

Gjennom 1800-tallet foregikk det en konstitusjonali-
sering av reglene om monarkens rettsstilling.60

Det ene var stillingen til dynastiene. Dynastiske ord-
ninger dominerte monarkiene fra middelalder til nytid i
den forstand at dynastiet og de dynastiske interessene
langt på vei var identiske med statsinteressene. Dynasti-
enes samlinger av territorier, som ofte ikke hadde sær-
lige sammenhenger med hverandre, det være seg geo-
grafisk, befolkningsmessig eller historisk, viste dynasti-
enes distanserte forhold til områdenes egne interesser.
Napoleonskrigenes dramatiske følger for europeiske
dynastiske hus, særlig på de tyske områdene, reduserte
også deres faktiske betydning.

For det andre, og like viktig for monarkens rettsstil-
ling, var gjennomslaget av ideene om nasjonalstaten og
den moderne forfatningen. Overfor nasjonen måtte
monarken nå forholde seg til nasjonen som en ny entitet
– og som gikk langt utover dynastiske interesser. Etter
forfatningene fikk monarken en ny normativ innram-
ming som nøytraliserte tidligere tiders dynastiske frihe-
ter. Grunnleggende var at monarkens makt i forfatnings-
stater ikke lenger bygget på dynastisk-historisk grunn-
lag, men i prinsippet på forfatningen selv. Slik gikk
monarken fra å være en overordnet suveren til å bli ett av
flere statsorgan. Kravet om at monarken måtte avlegge
ed på forfatningen var et uttrykk for denne tendensen.61

Likevel er det viktig å minne om at mange av de store
europeiske dynastiene overlevde revolusjonsepoken og
spilte en viktig politisk rolle frem til 1919, men da nett-
opp i samspill med nasjon og forfatning, slik det nye
norske gjorde etter 1905.

Samlet innebar altså svekkelsen av dynastiene, opp-
komsten av nasjonen og den presise fastleggingen av
monarkens rettsstilling i forfatningen en betydelig inn-
snevring av monarkens politiske handlingsrom sammen-
lignet med epoken da dynastinteressene dominerte.
Dette er like treffende enten forfatningene var en typisk
folkesuverenitetsforfatning eller en oktroajert mindre
liberal forfatning om enn kongemakten selvsagt hadde
formelt noe større politisk innflytelse i den sistnevnte.

Den franske monarkiske forfatningen av 1791 var den
første moderne monarkiske forfatning som måtte ta stil-
ling til hvilken karakter en konstitusjonell monark skulle
ha. Som kjent spilte 1791-forfatningen en viktig rolle på
Eidsvoll og flere av 1814-Grunnlovens bestemmelser
var hentet fra den franske, også realiteten i om ikke helt

56 Inngående Helge Kongsrud, Det norske kanslerembetet (2011) som også peker på varierende grad av selvstendighet overfor kongemakten, se bl.a.
s. 23–24 og passim.

57 Gudmund Sandvik, Dømande kommisjonar i Norge (1974) s. 29–52; sml. også NL 1-5-27 som foreskriver fremgangsmåter.
58 Se videre under Grunnloven §§ 21–22.
59 Se en klassisk fremstilling: Jürgen Habermas, Borgerlig offentlighet (oppr. 1962, norsk utg. 1971), kapittel III.
60 Disse temaene drøftes i Volker Sellin, Gewalt und Legitimität (2011).
61 Se under Grunnloven § 9.
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ordlyden om kongens rettsstilling.62 En viktig observa-
sjon om fransk forfatningspolitikk etter revolusjonen i
1789 var valget å fastholde monarkiet som statsform.
Tradisjon spilte her en rolle, men også de overveielser
som blant annet Montesquieu hadde fremholdt tidligere i
århundret, nemlig at store stater må ha monarkisk styre-
form med maktdeling for å sikre borgernes friheter. Når
denne frihetsfunksjonen skulle kobles til en moderne
forfatning, oppstod altså den prosess at monarkiet måtte
gå fra sin overleverte dynastisk-historiske legitimitet til
en ny form for konstitusjonell legitimitet. Siden 1791-
forfatningen var en forfatning som definerte nasjonen
som grunnlag for suverenitet, betød dette at monarken
nå var monark gjennom delegasjon fra nasjonen eller
også fra ‘folket’ slik folkesuverenitetsprinsippet på for-
skjellige måter formulerte dette.63 Som blant annet
Adler-Falsens utkast viste (som her orienterte seg mot
1791-forfatningen), var det nå Loven som representerte
den øverste autoritet og kongen kunne bare uttrykke sin
andel av suvereniteten gjennom lov som igjen var defi-
nert gjennom forfatningen.64

Den franske 1791-forfatningens regler om kongens
personlige rettsstilling må sees i lys av denne nye suve-
renitetsforståelsen, men viser likevel tilbake i historien
og slik sett danner ideologiske spenninger.65 Den fran-
ske 1791-forfatningen erklærte Kongens person er hellig
og ukrenkelig («inviolable et sacree»).66 Kongens hel-
lighet betød ikke lenger det å være innsatt av Gud, noe
som ville være i strid med forfatningens prinsipper om
statsmakt som forankret i nasjonens allmennvilje.67

Kongens person var den eneste innehaver av et statsor-
gan som et annet organ ikke kunne avsette. Prinsippet
om kongens ikke-ansvarlighet var en følge av dette:
Kongens regjeringshandling var bare gyldig gjennom
ministers kontrasignatur («Intet vedtak av kongen kan
bli utført hvis ikke det er blitt signert av ham og kontra-
signert av minister eller administrator i forvaltningen».
«I intet tilfelle kan et vedtak fra kongen, muntlig eller
skriftlig, unnta en minster fra sitt ansvar»).68 Disse
reglene skapte da et ansvarlig styre der kongens ikke-
ansvarlighet var så å si en kompensasjon for at han ikke
lenger hadde selvstendig kompetanse til å treffe gyldige

vedtak som statsorgan. Den ganske vidt drevne ikke-
religiøse omramming av monarkiet viste seg til slutt
også i at 1791-forfatningen ikke hadde formuleringen
«konge av Guds nåde», noe som skulle bli et debattema i
flere land på 1800-tallet.

I 1800-tallets forfatningspraksis til de konstitusjonelle
monarkier gjenfinner vi den samme logikken av ikke-
ansvarlighet og ministeransvarlighet regulert gjennom
kontrasignaturregelen. Slik sett var den franske 1791-
forfatningen en modellforfatning for denne ordningen
frem til denne dag. Men det avkall 1791-forfatningen
gjorde på egenskapen ‘kongen av Guds nåde’ gjenfinnes
ikke i senere forfatninger, enten de som baserte seg i
hovedsak på folkesuverenitet (som den norske) eller de
som var oktroajerte (som den franske av 1814). Den
svenske 1809-forfatningen § 3 lød «Konungens Majestät
skall hållas i helgd och vördnad; hans gerningar vare
emot allt åtal fredade». Kontrasignaturregelen var imid-
lertid noe mer begrenset utformet sammenlignet med
den franske av 1791 og den senere norske av 1814 (se
den svenske forfatningen av 1809 §§ 7–11). Langt på vei
identisk med 1791-forfatningen når det gjaldt ikke-
ansvarlighet og kontrasignatur var den spanske Cadiz-
forfatningen av 1812 artikkel 168; det samme var den
monarkiske franske Charte av 1814 artikkel 13 og artik-
kel 14 som ga kongen suverenitetsrettighetene, men
utøvelsen måtte skje gjennom forfatningen; den belgiske
av 1831 artikkel 63 og den danske av 1849 § 18 («Kon-
gen er ansvarsfri; hans Person er hellig og ukrænkelig.
Ministrene ere ansvarlige for Regjeringens Førelse»);
§ 19 (kontrasignatur), §§ 20–21 (ministeransvarlighet og
riksrett).

I tyske og italienske forfatninger på 1800-tallet fantes
disse ordningene med noen variasjoner: det dreide seg
om det som ble kalt ‘det monarkiske prinsipp’ som var et
forfatningsrettslig prinsipp og følgelig vesentlig annerle-
des enn det sakrale kongebegrepet fra eneveldets tid; det
monarkiske prinsippet eksisterte i sammenheng med og
var balansert mot folkesuverenitetsprinsippet som imid-
lertid var mindre konsekvent gjennomført i tyske sta-
ter.69 Allment kan vi si for hele 1800-tallet at koblingen
av monarkens rettslige forfatningsdefinerte hellighet,

62 Se foran punkt 2.
63 Se Constitution francaise 1791, Titre III, Sec I-2 «Nasjonen er bærer av suvereniteten som bare kan utøves ved delegasjon». Grunnleggende her

Francois Furet / Ran Halevi, La Monarchie Republicaine. La Constitution de 1791 (1996) s. 15 flg. (for kilder til spørsmålet om kongens rettsstil-
ling, se s. 565–575). Det følgende er mine oversettelser.

64 Constitution francaise 1791 Titre III, Ch II, Sec I, art 1: «Det finnes ingen autoritet i Frankrike som står over loven og kongen styrer bare gjennom
lov og bare i lovens navn kan han kreve lydighet.» Sml. Adler-Falsen utkast § 15 se Riksforsamlingens forhandlinger III (1916) s. 11.

65 Volker Sellin, Gewalt und Legitimität (2011) s. 82–84 og s. 182–184 (1791 i sammenligning med den franske 1814-forfatningen).
66 Constitution francaise 1791, Titre III, Ch II, Sec I «De la royaute et du roi» artikkel 1-4.
67 Francois Furet, Revolutionary France 1770–1880 (1992) s. 95–100 («A Democratic Monarchy»?).
68 Constitution francaise 1791, Titre III, Ch II, Sec 4, hhv. 4 og 6.
69 Michael Stolleis, Geschichte des öffentlichen Rechts in Deutschland II (1992) s. 99–106 (om kongens rettigheter og kontrasignatur) og oversikt

over de tyske statenes forfatningsrett s. 187–228 (før 1848) og s. 281–318 (etter 1848).
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kongens ikke-ansvarlighet og det korresponderende
ministeransvaret tilhørte de allmenne forfatningsretts-
lige prinsippene i de europeiske monarkiske forfatnin-
gene.

7 Robert von Mohls Die Verantwortung der Minis-
ter 1837
Det mest sentrale europeiske akademiske bidraget til
læren om kongens konstitusjonelle rettsstilling og den
nye forfatningsstatens konstruksjon av ministeransvar
og den tilknyttede riksrettsordning var Robert von
Mohls monografi Die Verantwortung der Minister fra
1837.70 Mohl var en av Europas ledende liberalere og
hans arbeider i forfatningsrett og forfatningspolitikk
hadde stor innflytelse på liberal side i europeisk poli-
tikk.71 I norsk forfatningsteori var han forfatningsideo-
logisk nærværende gjennom store deler av 1800-tallet
(se straks under). Mohls bok var en forfatningsteoretisk
og komparativ studie av ministeransvaret på grunnlag av
de mange nye forfatningene etter 1791, mest de monar-
kiske, men også de republikanske, særlig de amerikan-
ske. Også den norske forfatningen av 1814 er inkludert.
Ved dette grepet ble boken et standardverk i europeisk
statsrettsteori og den forente komparativ statsrett og
liberal forfatningsteori. Bokens store bidrag var å drøfte
rettslig og politisk begrunnelsene for ministeransvaret
som en ny (meta)rettslig kategori i europeisk statsrett.
Særlig stor vekt la Mohl på hvordan riksrettsansvaret
burde utformes med det formål å gjøre den liberale
monarkiske forfatningen til en effektiv representasjons-
orden i en tid da restaurative motbevegelser som ville
legge avgjørende vekt på det monarkiske prinsippet var
sterke. I det følgende gjør jeg bare rede for de delene av
boken som særlig angår bakgrunnen for Grl. § 5, nemlig
kongens rettsstilling og det tilknyttede ministeransvaret.
For de andre nært tilknyttede ordninger, slik som kontra-
signaturregelen, maktfordeling mellom lovgiver og
utøvende makt, parlamentarisering av den utøvende
makt og utviklingen av riksrettsansvaret, viser jeg til
andre steder her i boken.72

Det første sentrale punktet i Mohls bidrag til læren om
minsteransvarlighet var å foreta et oppgjør med den
utbredte monarkiske fiksjon i samtiden om at fyrsten så

å si per natur var den rettslige beskytter av forfatningens
rettigheter og selv ikke ville kunne foreta rettsstridige
statshandlinger. Eller som Mohl også formulerte dette, at
man gjorde prinsippet fra engelsk statsrett ‘the king can
do no wrong’ til en bokstavelig empirisk sannhet. Som
vi allerede har sett, var nettopp slike fiksjoner innebygd i
forestillinger om den sakrale kongemakten og ble videre
gjennom 1800-tallet en virksom del av den monarkiske
ideologi. Men dette ville i så fall bety, sa Mohl, at fyrsten
enten ikke kjente retten og derfor ikke kunne vite at han
foretok rettsstridige handlinger eller at monarkens atferd
bare kunne forklares med dårlige råd fra hans rådgivere.
Men dette var «psykologisk absurd» og med kunnskap
til historisk praksis «en håndgripelig usannhet».73 For å
kunne utforme ministeransvaret var det derfor helt sent-
ralt å erkjenne fyrstens både vilje og evne til å foreta
statshandlinger som brøt med forfatningen. Først ved
denne historisk-psykologiske erkjennelsen kunne forfat-
ningsgivere etablere normer som styrket relasjonene
mellom kongemakt, regjering og representasjon. I for-
fatningene på tidlig 1800-tall (inkludert den norske av
1814) lå det en taus forestilling om at folkerepresenta-
sjonen hadde en mindre aktiv makt enn den utøvende og
at den bare unntaksvis hadde det Mohl kalte en med-
regjeringsmakt.74 Men gitt samfunnsutviklingen ville, sa
Mohl, europeisk statsrett måtte tendere mot parlamenta-
risering av politisk makt, noe som igjen ville ha stor
betydning for en nåtidig konstruksjon av ministeransva-
ret. Forfatningene måtte inneholde regler som forhindret
gjensidige inngrep i de to statsorganenes ansvarsområ-
der etter forfatningen. At den utøvende makt kunne
stoppe folkerepresentasjonens eventuelle (som Mohl sa)
«fiendtlige planer», var klart nok, men omvendt var
dette enda mer problematisk – et syn som reflekterte den
liberale angsten for de mange oktroajerte forfatningene
etter 1815.

Det andre sentrale punktet i Mohls lære om minis-
teransvaret var det absolutt nødvendige i å etablere
(meta-)rettslig beskyttelse for forfatningen selv.75 For-
fatningen måtte selv ha rettslige mekanismer som
beskyttet forfatningen selv fra deres aktører. Mohl drøf-
tet her da de mange mulige ordningene for en slik retts-
lig beskyttelse: rett til oppløsning av folkerepresentasjo-
nen, å ansvarliggjøre minister overfor parlament eller å
etablere et enda trinnhøyere rettsorgan slik som en riks-

70 Se for det følgende Robert von Mohl, Die Verantwortung der Minister in Einherrschaften mit Volksvertretung (1837), de følgende sitatene er over-
satt av meg.

71 Robert von Mohl (1799–1875) var professor i statsrett i Tübingen 1827–1846, dessuten aktiv politiker fra 1848. Han bidro vesentlig til å forme
begrepet ‘rettsstat’ slik vi i dag bruker det, se videre Stolleis Geschichte des öffentlichen Rechts in Deutschland II (1992) s. 172–176.

72 Se under for §§ 31–32, 15, 86–87.
73 Mohl, Die Verantwortung der Minister (1837) s. 8 note 1.
74 For norsk tidlig 1800-tall se J.A. Seip, Utsikt I s. 83–85.
75 Mohl, Die Verantwortung der Minister (1837) s. 32.
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rett og da å lage det han kalte en voldgiftsdomstol for å
avgjøre forfatningsmessige stridsemner.76 Monarken
selv kunne aldri ha en slik rolle; dette var et omdiskutert
standpunkt som vi skal se i neste punkt av Niels Tres-
chows omtrent samtidig skrevne tolkningsbidrag til § 5.
Det gjaldt da å skille mellom politisk og rettslig ansvar
og å legge til grunn at en rettslig beskyttelse av forfat-
ningen nettopp måtte være rettslig, ikke bare politisk,
selv om det også hørte til i et videre ansvarssystem. Opp-
løsningsretten var uansett bare en rett for fyrsten som
dessuten per definisjon var faktisk uberegnelig på grunn
av det kommende valget; fyrsten kunne heller ikke forby
de politiske grupper som han først hadde villet sette til
side uten samtidig å skade forfatningen selv. Mohls syn
på behovet for en generell styrking av det parlamenta-
riske ansvaret for ministeren måtte sees i lys av det å
finne en balanse mellom politisk og rettslig kontroll. Å
tillate mer politisk parlamentarisk kontroll ville, sa han,
umiddelbart føre til mindre behov for rettslig kontroll.
Det var et argument til fordel for parlamentarisk debatt,
om ikke nødvendigvis fullt parlamentarisk system som
Mohl da var skeptisk til, men problemet ville så langt da
forbli fraværet av et skarpt rettslig ansvarssystem.
Representasjonens kritiske erklæringer overfor minis-
tere om deres uverdighet, daddel et cetera hadde nettopp
ikke en rettslig effekt, men var utelukkende et signal om
den politiske tilstand i forholdet mellom fyrste og repre-
sentasjon, og det tvang ikke fyrsten til handling. At disse
ordningene fantes, var bra nok, men de var først og
fremst bare politiske i sin karakter og funksjon. Slik sett
var Mohl, som Benjamin Constant før ham, motstander
av bare en parlamentarisering av ansvaret, fordi en slik
ordning ikke var en reell rettssak og fyrsten ville da få et
for stort politisk spillerom overfor representasjonen, ofte
som følge av uklare rettsregler og politisk spill.77

Mohls svar var altså å kreve en rettslig voldgiftsdom-
stol for forfatningsspørsmål – altså riksrett. En slik dom-
stol måtte imidlertid være annerledes enn ordinære dom-
stoler i den forstand at den hadde en automatisk plikt til
å ta stilling til alle saker som kom for den, også det som
kunne synes å være trivielle spørsmål. For ministeran-
svaret betød dette at også unnlatelser måtte tiltales ut i
fra prinsippet om at alle overtredelser av forfatninger all-
tid måtte påtales. Også den minste overtredelse kunne
nemlig etablere normer i forfatningslivet for ettertiden
som kunne bli farlige for den liberale orden. Hele argu-

mentasjonen endte opp i konklusjonen om at det bare var
en straffbarhetsjurisdiksjon som kunne fungere som en
rettslige beskytter av forfatningen selv.78

Dette standpunktet ledet da frem til spørsmålet om
hvem som skulle kunne anklages for en slik domstol.
Først: Bare personer kunne anklages og dømmes, ikke
statsorganet selv. Dernest: Hvilke personer kunne da
være de personer som skulle bære ansvaret for den
utøvende makt? Her var det to sider: På den ene siden –
skulle monarken personlig selv ha ansvar? Og på den
annen side – hvor skulle grensen gå for hvem andre ned-
over i administrasjonen skulle bære ansvaret – minis-
trene eller også på lavere nivåer? Det siste spørsmålet
ble viktig fordi skillet mellom forvaltning og forfatning
ikke var like skarpt som det skulle bli senere.79 Mohls
syn her var at bare de i den utøvende makt som selvsten-
dig kunne handle mot forfatningen også skulle omfattes
av ministeransvaret.

Mohls maktteoretiske premiss var at fyrsten realistisk
sett alltid tilstrebet enevelde. Han konstaterte at tallet på
de konstitusjonelle fyrster som var ekte tilhengere av en
begrenset forfatning var svært liten og deres aksept av en
slik forfatning var historisk sett bare begrunnet i en gitt
maktsituasjon. Mohl mente derfor at forfatningen i prin-
sippet burde inneholde regler som gjorde det mulig å
straffeforfølge fyrsten fordi fyrsten personlig utvilsomt
faktisk agerte eller ville kunne agere mot den konstitu-
sjonelle ordenen. På den annen side ble det spørsmål om
det å straffeforfølge fyrsten faktisk tjente forfatningen
selv.80 Mohl var mottakelig for eneveldesynet som tilsa
at det fantes et visst logisk hold i argumentet om at en
dommer ikke kunne settes over en monark – det var et
utbredt syn gjennom hele 1800-tallet. Og uansett måtte
det rettslig finnes en sammenheng mellom fyrstens straf-
feverdige forfatningshandling og den straff som kongen
skulle idømmes – hvilket i prinsippet kunne være alt fra
dødsstraff til det mindre. Men nettopp denne muligheten
for alvorlige straffer ville kunne drive fyrsten til å foreta
farlige tiltak av mange slag mot forfatningsorganer eller
hele samfunnet. Dessuten kom de velkjente vanskene
som gjaldt endringer i tronfølger generelt og som alltid
var problematiske for en stat; særlig kunne uberegnelige
endringer i tronfølger føre til utenrikspolitiske konse-
kvenser, for eksempel kunne dynastiske forviklinger gi
opphav til krig eller borgerkrig. Følgelig sa Mohl at fyrs-
ten måtte gå fri, ikke av hensyn til fyrsten selv, men av

76 Se også nedenfor om Steenbuchs tilsvarende synspunkter i 1815.
77 Benjamin Constant, Principles of politics applicable to all representative governments [1815] i: Constant Political Writings (ed. Biancamaria Fon-

tana 1988) s. 227–242.
78 Mohl, Die Verantwortung der Minister (1837) s. 35.
79 Stolleis, Geschichte des öffentlichen Rechts in Deutschland II (1992) s. 229–265.
80 Mohl, Die Verantwortung der Minister (1837) s. 38.
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hensyn til å bevare en stabil forfatning. De fleste liberale
forfatningsteoretikere på 1800-tallet fulgte denne læren,
om enn flere motvillig (som altså Mohl selv).

Men samtidig måtte det settes en endelig grense for
monarkens ikke-ansvar. Denne mulige grensen gikk der
fyrsten skadet forfatningen på en vesentlig måte. «I det
konstitusjonelle monarki foreligger det en kontrakt om
form og måte som regjeringsmakten skal utøves på og
bare den person kan være rettmessige regent som aner-
kjenner denne avtalen.»81 Fyrstens plikt til alltid å opp-
tre forfatningskonformt var formelt forankret i monar-
kens ed avgitt til forfatningen, en ordning som igjen for-
utsatte at forfatningen hadde prioritet foran dynastiske
eller personlige interesser. Denne overveielsen førte
Mohl til å skille mellom ‘forfatningsbrudd’ og ‘forfat-
ningsskade’ og der fyrstens aktive skade på forfatningen
måtte følge andre ansvarsregler enn det generelle ikke-
ansvaret siden det i så fall dreide seg om forfatningens
overlevelse eller ikke. Slik sett lå det som en forutset-
ning for den liberale forfatning, uten at dette uttrykkelig
var regulert, at den personlige fyrstemaktens ikke-ansvar
hadde sine grenser som gikk der det var fare for forfat-
ningens legitime eksistens. En variant av denne situasjo-
nen var kanskje Oscar 2s rolle i 1905.

Annerledes forholdt det seg ved embetsmannens
ansvar. Ingen embetsmann kunne ha en slik posisjon i
staten at vedkommende ikke kunne la en domstol dømme
i saken.82 Annerledes enn for fyrsten vil ingen ordinær
embetsmann som brøt forfatningen kunne utløse sam-
funnsomstyrtende følger som monarkens person hadde
kraft til. Og selv om man snakker om monarkens ikke-
ansvar, ville innføring av ministeransvaret nettopp ha
sterke innvirkninger på monarkens atferd: Dette var et
viktig punkt for Mohl og ga ytterligere grunner for ikke-
ansvarsregelen. Monarkens tendens til å ville verne om
den ansvarlige ministeren måtte føre til regelutforminger
som tok høyde for nettopp denne mulige fyrste-atferd.
Det måtte derfor føres straffesaker om alle brudd på for-
fatningen gjort av ministerne også fordi dette indirekte
ville virke regulerende på fyrstens politiske atferd. Slik
sett hadde ministeransvaret en «profylaktisk» karakter.
Endelig ville en slik kobling av fyrstens ikke-ansvar og et
automatisk ministeransvar ha viktige politiske følger,
nemlig en styrket betydning av den allmenne politiske
opinionen på forfatningens område. Et ytterligere argu-

ment for ministeransvaret var det faktum at fyrsten sjel-
den handlet personlig, men gjennom embetsmenn. På
dette punktet fulgte da kontrasignaturregelens nødven-
dighet. I de fleste liberale forfatningene gjaldt kontrasig-
naturregel som et sentralt forfatningsprinsipp.83 Argu-
mentet for et strengt ministeransvar var altså at dette ville
forhindre fyrstens angrep på forfatningen.84 Ministeran-
svaret kunne på den annen side ikke forhindre en fyrstes
mulige angrep på forfatningen gjennom politisk spill av
ulik slag. Retten til å avskjedige de høyeste embetsmenn
gjorde da at ansvarssystemet kunne fungere, gjennom
dels kontrasignatur, dels ved at også alle statstje-
nestemenn hadde plikt til å respektere forfatningen.85

8 Grl. § 5 i norsk statsrettslære, 1814–1905
For Grunnlovens system i 1814 var § 5 en viktig bestem-
melse. Bestemmelsen forutsatte en personlig kongemakt
som ble forsterket gjennom Novembergrunnlovens og
Riksaktens regler om den svensk-norske unionen som
nettopp bygde på den svenske og norske personlige kon-
gemakt for å fungere etter sin hensikt.86 Bestemmelsen
bygde på det monarkiske prinsipp, men hadde i Grunnlo-
ven en tydelig motvekt i det konstitusjonelle systemet
generelt og i folkesuverenitetsprinsippet spesielt. Bestem-
melsens hovedpoeng om kongens personlige frihet fra
ansvar var ikke opplagt forenlig med den liberale forfat-
ningens hovedide om et gjennomgående ansvarssystem
for politisk makt. Fordi bestemmelsen inngikk i spennin-
gen mellom det monarkiske prinsipp og folkesuvereni-
tetsprinsippet, innebar tolkninger av Grl. § 5 også syns-
punkter på denne iboende konflikten i norsk statsrett, sær-
lig i Karl Johan-tiden (1814–1844).87

Denne spenningen kom klart til uttrykk i de to første
kommentarutgavene til Grunnloven etter 1814, nemlig
Henrik Steenbuchs og Christian Magnus Falsens, som
alt i alt representerte henholdsvis de demokratiske og
monarkiske tendensene i Grunnloven. I disse fremstillin-
gene fremstår § 5 som en sentralbestemmelse i Grunnlo-
ven nettopp fordi den i deres argumentasjon angikk
maktfordeling og ansvarfordeling generelt mer enn bare
kongens personlige rettsstilling og ikke minst kongeper-
sonens mer eller mindre sakrale konnotasjoner – det
siste var lite berørt.

81 Mohl, Die Verantwortung der Minister (1837) s. 41.
82 Mohl, Die Verantwortung der Minister (1837) s. 45.
83 Se bare den franske forfatningen av 1791 III, 2, 4, 4; forfatningene av Bayern 1808 III § 1; av Spania (Cadiz-forfatningen) av 1812, artikkel 225;

den svenske av 1809 §§ 15 og 38 (noe begrenset); den belgiske av 1830 artikkel 64.
84 Mohl, Die Verantwortung der Minister (1837) note 8 på s. 50.
85 Mohl, Die Verantwortung der Minister (1837) s. 52. Sammenlign også Grunnloven § 21 om embetsmennenes edsplikt.
86 Se videre i kapitlet om den svensk-norske unionen 1814–1905.
87 Se videre Holmøyvik/Michalsen, Lærebok i forfatningshistorie (Oslo 2015) kap. 1, 12, 14, 15, 16.
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Steenbuch var den av de sentrale norske grunnlovsfor-
tolkere som har gått lengst i å stille spørsmål ved Grl.
§ 5s berettigelse. Steenbuchs generelle utgangspunkt var
bestemmelsens tilsynelatende ukonstitusjonelle karakter.
«Det kunde ved første Øjekast synes som om denne § i
Grunden gjorde Kongen til uindskrænket Enevoldsherre
eller Souverain, og saaledes stod i aabenbar Modsigelse
med den hele øvrige Grundlov, in specie med dens 1 ste §,
som siger, at Regjeringsformen er indskrænket monar-
kisk, og saaledes ikke levnede Folket mindste Garantie
mod mulige Misbrug af den executive Magt.»88 Når
dette ikke kunne bli tolkningsresultatet, skyldes dette for
Steenbuch en rekke grunnlovsparagrafer som trakk i
motsatt retning, blant annet Grl. § 21 (at alle embets-
menn må sverge konstitusjon og konge lydighet og tro-
skap) som han tolket som en plikt for embetsmenn til
ikke å adlyde noe påbud «som aabenbar stred imod Sta-
tens Grundlov». Følgelig ville den personlige konge-
maktens handlinger alltid kunne møtes med forfatnin-
gens mothandlinger såfremt man mente at dette var i
strid med Grunnloven, og plikten til å gjøre mothandling
overfor embetsverket innbefattet etter Steenbuchs syn
flere enn bare kongens formelle rådgivere etter Grl. § 5.

Steenbuch så at Grunnloven her hadde en konstitusjo-
nell mangel fordi den lot spørsmålet om ansvar stå åpent
i den forstand at kongemaktens ikke-ansvar ikke kunne
være en riktig løsning etter den normale liberale konsti-
tusjonelle orden. At dette var en mangel, viste seg, sa
Steenbuch, i at Grunnloven ikke hadde en parallell
ansvarsbestemmelse for den personlige kongemakt som
den hadde for stortingsmakt (og regjering) gjennom riks-
rettsordningen. Steenbuchs oppfordring om å vurdere
Grunnlovens særordning for monarkens ansvarsfrihet
(«underkaste denne Gjenstand … Ventilation») var ene-
stående i norsk statsrettslitteratur på 1800-tallet; han
nevnte for sikkerhets skyld at å endre kongemaktens
ikke-ansvarlighet ikke ville stride mot Grunnlovens ånd
og prinsipper, se daværende § 112 (nå § 121).

I 1814 var det vanskelig å vite hvordan det konstitu-
sjonelle forholdet mellom monark og folk ville utvikle
seg, også i lys av den nye unionsrelasjonen. Erfaringene
fra det dansk-norske eneveldet med en uinnskrenket per-
sonlig kongemakt satt dypt hos embetsmennene, og de
kjente godt til hvordan de europeiske forfatningsstater
fra før 1814 stort sett hadde tendert mot det autoritære-
monarkiske, slik som i Napoleons mange forfatninger i

årene mellom 1799 og 1814.89 Som vi så over, fastholdt
også Kant – som jo Steenbuch ellers orienterte seg imot
– prinsippet om ikke-ansvarlighet med den følge at
maktbalansen mellom konge og folk – uten tilstrekkelige
og virksomme konstitusjonelle virkemidler – lett kunne
tippe over i monarkisk favør og følgelig rettslig og fak-
tisk begrense folkesuvereniteten. At 1814-Grunnloven
var liberal, og etter sin ordlyd syntes å ha slike virkemid-
ler, kunne imidlertid ikke helt berolige Steenbuch, desto
mer som betydningen av prinsippet om kongens ikke-
ansvarlighet kunne bli tolket entydig i retning av det
monarkiske prinsipp, slik det også ble senere (se under).

Derfor skal det ikke overraske at Steenbuch drøftet
problemstillingen om kongens ikke-ansvarlighet ikke
bare i relasjon til Grl. § 5, men også som et uttrykk for et
for ham diskutabelt forfatningsteoretisk prinsipp i den
nye Grunnloven.90 Spenninger i ordningen om maktde-
ling mellom konge og folk, og om folkesuverenitet kon-
tra samfunnskontrakt, representerte for Steenbuch uløse-
lige dilemmaer. Han formulerte da spørsmålet slik:
Hvordan kan folket eller eventuelt andre instanser i sta-
ten «kalde Regenten til Ansvar for Overtrædelser af
Grundloven og for denne Aarsags Skyld afsætte ham fra
Regjeringen?». For Steenbuch var det flere mulige svar.
At folket på en eller annen måte måtte kunne avsette
kongen, kunne forståes som en slags parlamentarisk
situasjon (uten at Steenbuch uttrykkelig gjør referanse til
aktuell engelsk statsrett her). Det kunne tenkes en kon-
traktsteoretisk vinkel, nemlig at staten hvilte på en avtale
mellom konge og folk; men hvis kongen påberopte seg
rett til ansvarsfrihet fantes det ikke en instans over kon-
gen, men bare på samme trinnhøyde som kongen – slik
som Stortinget. Slik koblet Steenbuch Grl. § 5 til den
gamle læren om folkets opprørsrett, men endte her – slik
Schlegel og hans lærer Kant allerede hadde gjort – nem-
lig at i moderne forfatningsstater (i vid forstand) kunne
ikke motstandsrett lenger fungere som et legitimt instru-
ment, i hvert fall ikke uten en særlig hjemmel.91

Da grep Steenbuch tilbake til Johan Gotlieb Fichtes
ide om eforatet.92 Fordi den liberale forfatningen ikke
kjente til en instans over den personlige kongemakten
antydet Steenbuch at det kunne være mulig å «indføre i
Staten en Constitutionen garantederde Magt eller et
Ephorat, der skulde vaage over, at den executive Magt
ikke handlede mod Grundloven, og derfor være beføiet
til i saadant Fald at suspendere dens Authoriitet og

88 For det følgende Steenbuch, Bemærkninger over Norges Grundlov (Trondheim 1815) s. 17–18.
89 Holmøyvik/Michalsen, Lærebok i forfatningshistorie (2015) kap. 4 (Holmøyvik) og kap. 13 (Michalsen).
90 Se bokens innledning, Steenbuch, Bemærkninger over Norges Grundlov (Trondheim 1815) s. xxvii–xxx.
91 Se inngående her med referanser Dag Michalsen, «J.F.W. Schlegel og samfunnets konstitusjonalisering, 1797–1799» i: Ola Mestad (red.), Frihe-

tens forskole (2013) s. 252–253.
92 Steenbuch, Bemærkninger over Norges Grundlov (1815) s. 19–20. Se også Holmøyvik/Michalsen, Lærebok i forfatningshistorie (2015) s. 328–

329 (Holmøyvik).
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anklage den for det forsamlede Folk».93 Steenbuch anty-
det her ideen om den negative suveren, som Fichte etter
spartansk statsrett hadde kalt eforatet og som var satt
sammen av eforene som ble valgt særlig for dette formål
av folket.94 Eforatet utgjorde statens aller øverste instans
som bare kunne tre i funksjon i noen bestemte situasjo-
ner. Dels representerte eforatet da en slags løsning på
den uløselige situasjon som strikt maktfordeling måtte
lede til, nemlig at det kom til en løsning mellom de to
statsmaktene konge og folk gjennom eforatet; dels
utgjorde eforatet en institusjonalisert motstandsrett og
som kunne gripe inn når, og bare når, suverenen åpen-
bart handlet i strid med forfatningen. Da kunne eforatet
nedlegge statsinterdikt som betød en formell suspensjon
av forfatningen. Man må forstå Steenbuchs synspunkter
på bakgrunn av at det ennå var uklart hvordan Stortinget
ville fungere overfor kongemakten (og vi minner om at
Steenbuch ble den fremste talsmann for Stortingets makt
etter 1814) og det var uklart hvordan ministeransvarlig-
het og riksrettsinstituttet ville komme til å fungere. Uan-
sett dette gjenstod Steenbuchs oppfatning om kongens
personlige ikke-ansvar som et brudd på den liberale for-
fatningsorden.

I sin utbredte innføringsbok om Grunnloven fra 1817
forstod Christian Magnus Falsen § 5 som en bestem-
melse om forfatningens maktfordeling mellom konge og
folk.95 Falsens første setning lød som en fanfare: «Vilde
man tilstaae den lovgivende Corps eller Forsamling
(Storthing) Ret til at anklage og dømme Kongen som er
Ihændehaver af den udøvende Magt, saa var det forbi
med Friheden» – altså den liberale ide om maktfordeling
som forutsetning for borgerlig frihet. For Falsen ga § 5
en tolkningspresumpsjon for at Kongen nettopp ikke
ville gjøre «slet Brug» av sin tillagte myndighet (og slik
sett skapte han en fiktiv personlig kongevilje) og følge-
lig måtte hans formelle rådgivere ta dette ansvaret.
Begrunnelsen var altså ikke hensynet til kongemakten i
og for seg, men fordi kongemakten rettslig ikke kunne
skade forfatningen. For Falsen bidro altså § 5 til å
sementere oppfatningen av maktfordeling som frihets-
ordningen i Grunnloven, men med en monarkisk vri.96

I en langt mer konsekvent monarkisk retning tolket
Niels Treschow § 5 i Om Norges Grundlov, utgitt post-

humt i 1834, men utarbeidet i løpet av 1820-tallet under
inntrykk av et Storting som opptrådte mer aktivt enn
Treschow hadde forestilt seg da han skrev sitt utkast til
Grunnlov i 1814.97 Ved å koble §§ 3 og 5 søkte Treschow
å vise at Kongen etter Grunnloven ikke var ett av de ordi-
nære statsorganene og hvis oppgave bare var å lede den
utøvende makt. Tvert om, Kongen hadde «Ret til et visst
Opsyn over saavel den lovgivende som dømmende Magt,
at ingen af dem skal overskride de ved Statens Consti-
tution foreskrevne Grændser». Bare ved å løfte Kongen
ut av rollen som leder for den utøvende makt og sette
ham over de øvrige statsorganene ville Kongen kunne bli
det som Grunnloven egentlig hadde ment å gjøre ham,
nemlig «Statens Overhodet». Treschow så derfor § 5 som
hjemmel for den oppfatning at «Kongen … vaager …
over Grundlovens Opretholdelse og paaser at den ikke
krænkes» av de andre statsorganene, derunder Stortinget.
I Steenbuchs vokabular ville Treschow gjøre Kongen til
forfatningens eforat. Som Treschow forsiktig antyder,
står ikke dette klart i Grunnloven, men, som han også sa,
det burde ha stått klart. Det interessante med Treschows
tolkning er åpenbart den betydning som han gir § 5 for å
fortolke Grunnlovens maktrelasjoner. Slik tangerte han
Steenbuch, om enn i en helt annen retning: At tolkningen
av § 5 etter dette skulle ta en annen vending, nemlig i ret-
ning av mer ordinær lovtolkning og mindre av forfat-
ningsteoretisk refleksjon, skal vi straks se.

Mellom kongens særskilte konstitusjonelle rettsstil-
ling etter § 5, statsrådets ansvarlige rolle, det nye stortin-
gets omfattende kompetanse og – ikke minst – en mer
aktiv offentlig opinion, utviklet det seg etter 1814 en
dynamisk sammenheng som formet forfatningslivet på
1800-tallet.98 Den uro som en folkerepresentasjon måtte
ha kjent like etter 1814 overfor den svært aktive Karl
Johan løstes etter hvert opp, og i motsetning til mange
andre samtidige forfatningsstater skjedde det intet
monarkisk statskupp eller maktovertakelse. Kontrollen
av kongemakten gjennom forfatningens formaliserte
kanaler, først og fremst gjennom en aktiv bruk av Riks-
retten overfor kongens statsråder på første halvdel av
1800-tallet, etablerte langsomt politisk-konstitusjonelle
spilleregler, som igjen endret kongens personlige stil-
ling.99 Kong Karl Johans politiske, konstitusjonelle og

93 Steenbuch, Bemærkninger over Norges Grundlov (1815) s. 19.
94 Se for det følgende Michalsen, «J.F.W. Schlegel og samfunnets konstitusjonalisering, 1797–1799» i: Ola Mestad (red.), Frihetens forskole (2013)

s. 254 flg.
95 C.M. Falsen, Norges Grundlov, gjennemgaaet i Spørgsmaal og Svar (Bergen 1817) s. 26–27.
96 Etter hvert spisset Falsen til sitt monarkiske standpunkt ytterligere, se Eirik Holmøyvik, Maktfordeling og 1814 (2012) s. 341–343.
97 Se for det følgende Niels Treschow, Om Norges Grundlov (1834) s. 105–107. Se for politisk og teoretisk sammenheng Eirik Holmøyvik, Maktfor-

deling og 1814 (2012) s. 544–548, der også om Falsens utvikling på 1820-tallet.
98 Se fra perspektivet av politisk kommunikasjon Anders Johansen, Komme til orde: Politisk kommunikasjon 1814–1913 (2019) særlig kapitlene 12,

15, 18, 22.
99 Se videre under Riksrett Grl. §§ 88–89.
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(ved et par anledninger) militære press på Stortinget på
1820-tallet døde ut på 1830-tallet, og det personlige ved
den personlige kongemakten ble politisk stadig mindre
betydningsfullt helt frem til Oscar 2s regjering. Unions-
systemets konsekvenser med en selvstendig norsk regje-
ring i Christiania med en fraværende norsk konge reside-
rende i Stockholm bidro også til denne utviklingen, sær-
lig etter 1860.100

Følgelig innebar Grunnloven som moderne forfatning
en radikal endring for kongemaktens personlige stilling,
ikke bare for det opplagte, nemlig at suvereniteten nå
var definert gjennom maktdeling og folkesuverenitet,
men også på grunn av de andre følgene av et relativt
liberalt forfatningsliv. Det formelle forholdet mellom
kongemakt og ministrene i det før-parlamentariske
systemet var regulert av kontrasignaturregel (som var
en informasjonsregel, ikke ugyldighetsregel da).101 Å
treffe avgjørelser som samtidig ville måtte involvere
kongens kompetanse til å utnevne, beholde eller avskje-
dige en minister satte både kongen personlig og minist-
rene i dilemmaer: Kongen som ville gjennomføre ved-
tak i strid med sine statsråder kunne bli møtt med trusler
om avgang som igjen ville kunne svekke kongen; og i
alle fall ville det kunne svekke statsrådets politikk i
stortinget og aktørene kunne bli politisk sårbare i en sta-
dig mer politisert offentlighet. Slik sett var det en sam-
menheng mellom ‘førparlamentariske situasjoner’ og
innsnevringer av kongemaktens politiske handlingsrom
og følgelig også hans stilling etter Grl. § 5. At ansvar-
lighet påhviler kongens råd, var riktig nok rettslig, men
1800-tallets politiske historie gjorde denne regelen mer
sammensatt. Ansvarligheten påhvilte jo også kongen i
den forstand at kongen ville måtte utøve en politisk
ansvarlighet utover hans statsråds formelle ansvar.
Regelen var nå innvevd den ekspanderende politiske
offentlighet med sentrum i stortinget og de nye medi-
ene. Det finnes nok linjer tilbake til det såkalte «opini-
onstyrte eneveldet» (J.A. Seip), men 1800-tallets forfat-
ningsregulerte politikk var mer komplisert og konge-
makten var alltid mer eksponert for politisk og sosial
kritikk fordi den var tvunget til politiske handlinger den
selv ikke rådde over og var samtidig utsatt for en reell
kritisk offentlighet som enevoldskongene personlig
selvsagt aldri var. Uansett Grl. § 5s bestemmelse om
kongens ikke-ansvar – så lenge kongemakten grep inn
aktivt i forfatningslivet (noe den måtte gjøre som del av
forfatningen selv) – måtte den ta indirekte ansvar og

slik sett forble § 5 på dette punktet et stykke på vei illu-
sorisk.

Med Frederik Stang kom det inn i norsk statsrett en
systematisk grunnlovstolkning. Dette gjaldt også for Grl.
§ 5. Stangs tolkning av Grl. § 5 hadde den betegnende
overskriften «Om Kongens juridiske Hellighed».102

Stang så bestemmelsen i spenningen mellom på den ene
siden Grl. § 10 som en bestemmelse om symbolsk inn-
settelse av kongen personlig ved guddommelig nåde og
på den annen side forfatningens krav om ansvarlighet for
alle regjeringshandlinger.103 Formuleringen at kongen
var ‘juridisk hellig’ betydde at Stang helt ut tolket det
første alternativet som konsumert av de to andre alterna-
tivene, nemlig ikke-ansvarlighet og ministeransvarlig-
het. Det monarkiske prinsipps hellighetsvokabular ble
av Stang slik sett tilsynelatende helt ut konstitusjonali-
sert. For så vidt kunne ‘hellighet’ allerede på dette tids-
punktet ha vært strøket av Grunnloven. Juridisk hellig-
het betød da at Kongen hadde rett til aktelse uten hensyn
til den enkelte konges individuelle moralske egenskaper
og at all eventuell juridisk ansvar som fulgte av hans
atferd i egenskap av konge hvilte på hans råd som nå
gjennom Grunnloven hadde fått en presis rettslig betyd-
ning i motsetning til de før-konstitusjonelle tilstander.

Men nettopp problemet med kongens moralske egen-
skaper – som igjen var en variasjon av temaet fiksjonen
om kongen som prinsipiell rettskaffen – dukket opp i det
som også senere skulle bli et hovedpoeng i tolkninger av
Grl. § 5:104 At Grl. § 5 siktet til kongens ansvar for regje-
ringshandlinger, avgjorde langt på vei regelen om minis-
teransvarlighet, men gjaldt regelen om ikke-ansvarlighe-
ten også for kongens «private Retsforhold»? Stangs
spørsmål var aldri stilt tidligere i norsk statsrettslitteratur.
Det var effekten av den konstitusjonelle orden som over-
hodet nå konstituerte et skille mellom det offentlige og
det private, også ved kongemakten. Det rettslige spørs-
målet ble skåret til så skarpt som mulig idet Stang så bort
fra forhold som umiddelbart ville falle inn under bestem-
melsens underliggende plikt til generell aktelse for kon-
gen. Stang konkluderte med at kongen måtte være fri fra
ethvert søksmål (som monark og som privatperson), om
enn han konstaterte at § 5 ikke ga direkte hjemmel for
denne radikale tolkningen. Dels anførte Stang at skillet
mellom regjeringshandlinger og private rettsforhold ikke
var lett å trekke, dels at det han konstruerte som det gene-
relle innholdet i Grl. § 5 – nemlig plikten til aktelse over-
for kongen – måtte lede i den retning, dels endelig, at Grl.

100 Se videre under Grunnlovens unionsbestemmelser.
101 Se Grunnloven § 31.
102 Fr. Stang, Systematiske Fremstilling af Kongeriget Norges constitutionelle eller grundlovbestemte Ret (1833) s. 83–86.
103 Se under Grunnloven § 10 (opphevet 1908).
104 Dette er hovedtemaet Fr. Stang, Systematiske Fremstilling (1833) s. 84–86.
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§ 37 om kongens jurisdiksjon over prinser og prinsesser
«for deres personer» ble fortolket analogisk slik at når
regelen gjaldt for prinser og prinsesser måtte den desto
mer gjelde for kongen slik at «Kongen ei i nogensom-
helst Sag mod sin Villie gyldig kan sagsøges». Men sam-
tidig mente Stang at dette betød at Grl. § 5 ikke forbød
Kongen frivillig å la en sak gå for retten (hvilket hadde
vært mest konsekvent gitt Stangs hele argumentasjon).
Men helt uten rettsvern kunne jo ikke kongens rettsrela-
sjoner være? Stang falt da tilbake på en forventning om
monarkens moralske egenskaper, nemlig «at Monarchen
mere end nogen Anden vil føle sig opfordret til at fyldest-
giøre sine private Retsforhold», og henviste også til
engelsk rett der denne regelen (‘the king can do no
wrong’) oppfattes slik at private kan få godtgjørelse som
uttrykk for kongens nådehandling, ikke plikt.105

Et interessant perspektiv viste Hans Barlien i sin kom-
mentarutgave til Grunnloven fra 1836.106 Den underlig-
gende tonen i kommentarteksten var å sørge for at kongen
personlig ikke skulle utvikle seg i tyrannisk retning. Dette
gjorde han ved en omskriving: det ville være «Ringagt
imod Kongen om hans Befalinger og Handlinger ikke
maatte prøves for Fornuftens Domstoel, da han derved
tabte den Folkets Kjerlighed som er en Fölge af, at det
overbevises om hans landsfaderlige Villie imod sit Folk».
Formuleringen viste både til eneveldets tenkemåte, samti-
dig som han heller ikke helt kunne slutte seg til kongens
personlige immunitet, og han nevnte med tilslutning at
den danske eneveldekongen ofte lot «sine Affairer afgjøre
ved Domstolene. Derfor ble han ogsaa elsket af Folket».
At embetsmenn skulle kunne fullføre «en kongelig Ordre
som strider imod Grundloven», var motsigende og dessu-
ten «ugyldig». Det er neppe overraskede at Barlien ikke
var opptatt av Steenbuchs og Stangs tolkningsspørsmål –
samtidig er det interessant hvordan Barliens tolkning av
§ 5 så åpenbart både i formuleringer og begrunnelser fly-
ter mellom de to forfatningsepokene, mellom eneveldet
og det konstitusjonelle monarkiet.

Peder Krabbe Gaarders grunnlovskommentar fra 1845
orienterte seg allment mot Frederik Stangs fremstilling i
mange spørsmål, men om balansen mellom folkesuvere-
nitetsprinsippet og det monarkiske prinsippet i Grunnlo-

ven var Gaarder generelt en tydeligere talsmann for
Stortingets rolle. Dette kom også klart frem i den påføl-
gende debatten med Bernhard Dunker som da var på sitt
mest konservative.107 Men også annerledes enn Steen-
buch (som vel kan politisk kalles en forgjenger til Gaar-
der) valgte han ikke å gjøre Grl. § 5 til en sentralbestem-
melse i Grunnloven som angikk konflikten mellom det
monarkiske og det demokratiske. Snarere leverte Gaar-
der en slags minimumsforståelse av hva § 5 overhodet
kunne dreie seg om og han unnlot å ideologisere spørs-
målet om kongens rettsstilling.108

For Gaarder ble da det sentrale tolkningsspørsmålet
hvorvidt kongens personlige ikke-ansvar omfattet mer
enn kongens statshandlinger, altså om de omfattet hans
personlige forhold. At kongens ansvarsfrihet i Grl. § 5 fra
grunnlovgivers side bare kan ha angått statshandlingene,
fulgte jo av det korresponderende ministeransvaret, frem-
holdt Gaarder. Men på samme måte som Stang trakk
Gaarder inn Grl. § 37 som det avgjørende tolkningsargu-
mentet for en utvidende forståelse av hvilke handlinger
kongen hadde ansvarsfrihet fra. Når § 37 bestemte at prin-
ser og prinsesser er unntatt ordinære domstoler, måtte
dette gjelde desto mer kongen selv. Hvorvidt Stang og
Gaarder var overbevist av dette argumentet selv, er ikke
godt å vite, men gjennom en slik tilsynelatende tungtvei-
ende systematisk fortolkning endte de begge altså opp
med en grunnlovsforankret vid forståelse av kongens
ikke-ansvar. Mer uklart for Gaarder var det om kongens
private rettsforhold som ikke var koblet til straffeansvar
også skulle omfattes av paragrafen. Svaret var at normen i
§ 5 måtte være at rettshandlinger mot kongen som kunne
innebære kritikk av kongens person ikke kunne skje uten
å tre § 5 for nær («al Dadel over hans personlige Egenska-
ber og Handlinger»). Men da oppstod det spørsmål om
grensen for ytringsfriheten. Gaarder lot det her stå åpent
hvor denne grensen skulle trekkes mellom legitim kritikk
av kongen (som skulle være vernet av Grl. § 100) og Grl.
§ 5s bestemmelse om at han ikke skulle kunne dadles.109

Gaarder henviste da til Trykkefrihetsforordningen av
1799 som svar på dette spørsmålet, et synspunkt som nok
dekket over den vanskelige grensen mot Grl. §§ 100 og 5
(se også nærmere under).110

105 Fr. Stang, Systematiske Fremstilling (1833) s. 86.
106 Se Hans Barlien, Bemærkninger til Kongeriget Norges Grundlov (1830) s. 15–17. Barlien hadde sittet på Stortinget 1815–1817, var politisk aktiv

og skrev flere bidrag om Grunnlov og lovreformer fra et bondeaktivistisk perspektiv frem til han immigrerte til USA i 1837.
107 Se Holmøyvik/Michalsen, Lærebok i forfatningshistorie (2015) s. 285–289 (Holmøyvik).
108 Peder Krabbe Gaarder, Fortolkning over Grundloven og de øvrige Love, som danne Norges Riges offentlige Ret (Chr 1845) for det følgende om

§ 5, se s. 21–22.
109 Se videre under § 100.
110 Gaarder siktet antakelig til saken om Norges Banks første direktør Matthias Conrad Peterson som bl.a. ble tiltalt for majestetsforbrytelse iht. Grl.

§ 5 og § 100s ‘ringakt for de konstitusjonelle makter’, men domstolen sa at det å kritisere en kongelig proposisjon ikke kunne være å laste kongen
personlig, se videre Nils Rune Langeland, Høyesteretts historie I (2005) s. 197 flg. og Lars Björne, Frihetens gränser. Yttrandefriheten i Norden
1815–1914 (2018) s. 101–104.



B.  Om den utøvende makt, kongen og den kongelige familie og om religionen176
Torkel Halvorsen Aschehoug innledet sin fortolkning
av Grl. § 5 med et historisk riss av bestemmelsen der han
la særlig vekt på prinsippet om ‘the king can do no
wrong’.111 Aschehoug hentet imidlertid hovedargumen-
tet for kongens ikke-ansvar ordrett fra Mohls «Die
Verantwortung der Minister» (se over) og løftet frem
poenget om at en sak om kongens personlige rettslige
ansvar lett kunne føre til fare for staten i det hele. Det er
påfallende at Aschehoug lot sitatene fra Mohl stå ukom-
mentert som om han ikke ønsket å gå inn i tematikken
om kongemakten på et vanskelig politisk punkt gitt en
tiltakende kritisk holdning til kongemakten. Dette
bestyrkes av at Aschehoug lot Mohl-teksten fra 1837 stå
ukommentert ennå i 2. utgaven fra 1891, nå kanskje av
hensyn til unionsspørsmålet. Utover dette var Asche-
houg ikke i tvil om at kongens personlige forhold også
falt innenfor ikke-ansvarsregelen.112 Aschehoug antok
uten forbehold at kongens private forhold falt innenfor
ikke-ansvarligheten, og henviste til Kriminallovens
bestemmelser om majestetsfornærmelser (Kriminallo-
ven kapittel 9 § 21) som ble tolket ganske vidt. Han
fulgte Stangs tolkning at kongen selv frivillig kunne la
sine private saker bli pådømt og at dette ikke var i strid
med hans verdighet, om enn det omvendte prinsippet ble
lagt til grunn i Danmark.113 Den generelle holdningen til
§ 5 hos Aschehoug var hakket mer passivt kongevennlig
enn hos Stang.

Siden tolkningen av § 5 i all hovedsak nå dreide seg
om ansvarsfrihetsgrensene for kongens private retts-
handlinger og grensen for adgangen til å reise en sak mot
kongen personlig for domstolene, ble spørsmålet også
drøftet prosessrettslig. Igjen var det påtakelig at spørs-
målet ikke var lovregulert. Francis Hagerup argumen-
terte for at domstolen ikke hadde kompetanse til å anta
saker mot statsoverhodet.114 Hans argumenter var histo-
risk formet: Siden kongen personlig før 1814 ikke kunne
svare for domstolen i private saker og den nye forfatnin-
gen «neppe tilsigtede at gjøre nogen forandring», måtte
dette privilegiet sies å angå kongemaktens interesse som
ikke den enkelte konge kunne overprøve. Det sentrale
skillet var mellom kongemakt og kongen personlig, noe
som skulle bli et vanlig skille på 1900-tallet, men det
historiske argumentet, som heller ikke hadde et klart
belegg fra før 1814, kunne synes å ha mindre vekt nesten
hundre år senere.

Bredo Morgenstiernes tolkning av § 5 var overras-
kende i den vekt han ga det religiøse grunnlaget for Grl.
§ 5 og som gikk lenger enn noen annen statsrettsfortol-
ker både før og etter ham.115 Han mente at uttrykket
‘hellig’ viste historisk tilbake til oppfatninger av konge
som konge av Guds nåde og at «Kongen ansaaes som
den jordiske Repræsentant for Guds Myndighed» at det
etter «vor Tids Opfatning» fortsatt var å forstå som et
«udtryk for den Tanke, at al Øvrighed er af Gud, og at
Kongen som Øvrighedens øverste Spids i sin Person
symbolsk samler Øvrighedsmyndighedens og den bor-
gelige Ordens Høihed». Dette var Morgenstiernes syn
og det er ikke dekkende for forståelsen av Grl. § 5 rundt
1900 (se også straks videre). Allerede den franske forfat-
ningen av 1791 avviste som nevnt at fortidens oppfatnin-
ger om kongemaktens sakrale karakter var innholdet av
forfatningsnormen av kongens hellighet som nettopp var
‘hellig’ utelukkede i en forfatningsrettslig forstand og
ikke i noen annen forstand. Å koble § 5 og betegnelsen
‘konge av Guds nåde’ (som ikke hadde uttrykkelig
hjemmel i Novembergrunnloven, bare i Eidsvollsgrunn-
loven § 81) var Morgenstierne alene å gjøre i norsk stats-
rettstolkning.116 I spørsmålet om kongen frivillig kunne
tillate dom i private forhold, fulgte han Aschehoug.

9 Debatter om den personlige kongemakten ca. 
1870–1905
Rundt om i Europa foregikk det på 1800-tallet omfat-
tende debatter om monarki og republikk som statsform,
først etter 1848-revolusjonene, og så etter 1871 da
Frankrike i det følgende tiåret utviklet sin tredje repu-
blikk. Monarkiet dominerte som statsform over det
meste av Europa, om enn i mange ulike former, fra det
russiske religiøst funderte tsarveldet til det britiske prag-
matiske og konstitusjonelle monarkiet uten personlig
kongemakt. Samtidig utviklet statsteoretikere nye legiti-
masjonsformer for monarkiene – særlig i de tyske sta-
tene der fyrstehusene fortsatt stod sentralt etter 1871 da
det tyske keiserriket kom til. Monarkiene måtte mot slut-
ten av 1800-tallet forholde seg til mange andre legitimi-
tetsutfordringer for kongemakten enn det som hadde
fulgt av dynastiske forhold eller av fyrsten som formell
eller reell leder av militæret. Samfunnsprosesser tvang

111 T.H. Aschehoug, Norges nuværende Statsforfatning I (1875) s. 158–160. Se også 2. utg. (1891) s. 188–192 som i all hovedsak er tekstidentisk med
1.-utgaven. I det følgende siterer jeg fra 1.-utgaven.

112 Aschehoug, Norges nuværende Statsforfatning I (1875) s. 160–161.
113 T.H. Aschehoug, Norges nuværende Statsforfatning I (1875) s. 161.
114 Francis Hagerup, Den norske Civilproces I (1895) s. 175–176.
115 Det er en viss forskjell mellom 1.- og 2.-utgaven (der 1905 ligger imellom) om tolkningen av ‘hellig’ og han toner ned dette i 2.-utgaven. Se Bredo

Morgenstierne, Lærebog i den norske statsforfatningsret (1. utg. 1900) s. 178 og (2. utg. 1909) s. 108. I teksten forholder jeg meg til 1. utgave.
116 Se § 81 etter grunnlovsendring i 1908.
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monarkiene til å artikulere sine spesifikke roller i det
nasjonale spørsmålet eller deres forfatningsrettslige
rolle; dessuten kom det debatter om fyrsters mulige sosi-
ale reformrolle som skulle skaffe kongemakten en ny
symbolsk forankring i arbeiderklassen.117 Uansett slike
prosesser ble monarkiet dels vevet inn i, dels angrepsmål
for det sene 1800-tallets skarpere samfunnskritikk og
revolusjonære stemninger som imidlertid først skulle få
store konsekvenser 1917–1919. De mange anarkistan-
grepene på kongelige personer gjorde også den person-
lige kongemakt sårbar.

Den engelske forfatningen hadde allerede på 1700-tal-
let redusert den personlige kongemakt betydelig og gjen-
nom 1800-tallet forsterket dette seg. Ellers i Europa ble
det engelske monarkiet slik sett et forbilde for en markert
konstitusjonell kongemakt. Denne konstitusjonelle situa-
sjonen åpnet opp for nye måter å beskrive forfatnings-
rettslige forhold. Det fremste bidraget her var Walter
Bagehots klassiske fremstilling The English Constitution
(1867).118 Bagehot avviste at den engelske forfatningen
kunne karakteriseres gjennom de tradisjonelle model-
lene, som fusjonen av det monarkiske, aristokratiske og
demokratiske, eller gjennom prinsippet om maktforde-
ling. Det mest realistiske skillet var mellom det han kalte
de såkalte «dignified parts» av forfatningen og de han
kalte «the efficient parts». Ved å utgjøre forfatningens
‘dignfied parts’ hadde kongemakten og monarken selv
utelukkende den rolle å ivareta de nedarvede og seremo-
nielle aspektene ved forfatningslivet ved å «exicite and
preserve the reverence of the population and generate its
motive power». Den andre siden var forfatningens
moderne og funksjonelle sider, det var statsmaskineriet
«by which it, in fact, works and rules». På denne måten
kunne den britiske forfatningen i formen forbli et
monarki som de, som han sa, lavere klasser av befolknin-
gen hadde ærefrykt for, men i virkeligheten dreide det
seg om en «disguised republic». Begge disse sidene av
forfatningen var avgjørende for at den skulle kunne virke
etter hensikten. Dette var en treffende karakteristikk av
den engelske forfatningen og plasserte kongemaktens
rolle i helheten, men det var slett ikke treffende for det
samtidige franske keiserdømmet (som endte i 1871) eller

det som snart skulle bli det tyske fra 1871, der fyrstene
hadde omfattende personlig kompetanse.

I Norge representerte Oscar 2 (konge av Norge 1872–
1905) en i formen markert vending mot en mer personlig
utøvende kongemakt i den forstand at han mer enn de to
foregående monarkene aktivt grep inn i politikken, stort
sett til fordel for høyresiden. Dette var et bevisst valg.119

I oppløpet frem til riksrettsdommene i 1884 agerte kon-
gen entydig politisk. Denne atferden var langt unna den
liberale forfatningens ide om kongen personlig som en
nøytral makt («pouvoir neutre») som Benjamin Constant
hadde rådet til.120 Den tradisjonelle norske nokså servile
holdning overfor monarkene ble dermed tydeligere
avløst av en mer åpen kritikk fra stadig større kretser. En
slik kritikk av monarken personlig hadde uklare grenser
mot Grl. § 5s formulering «ikke lastes», men særlig mot
Grl. § 100s formulering om begrenset ytringsfrihet over-
for «konstitusjonelle makter» og endelig mot Kriminal-
lovens forbud mot å kritisere kongen personlig. Flere ble
dømt i slike saker.121

Den som ikke ble dømt var Bjørnstjerne Bjørnson som
med sitt skuespill Kongen (1877) vevet sammen spørs-
målet om monarki versus republikk med spenninger i
kongen selv som person og institusjon.122 I et opprinn
summeres dilemmaene i den personlige kongemakt og
kongens rettsstilling etter Grl. § 5 ganske pregnant:

Kongen. […] Lige fra min kronprins-tid har man frataget
mig alt det, som kunde bygge sanhed op i mig, – vænskab,
kærlighed, religion, kall – (thi mit kall er et ganske annet) –,
i statens navn har man gjort det! Så fratar man mig som
myndig konge også ansvaret, – ansvaret for mine egne
handlinger, – systemet kræver det! I stedet for en person-
lighed, hvilken pjalt må jeg ikke blive? – Og magten? Den
er hos repræsentation og regjering, Derover klager jeg
ikke; men jeg klager over, at man skal lade, som den er hos
mig, og alt skal gå i mit navn, at for mig skal bønnfalles,
hurraes, brøles, bukkes, skrabes, som var hele landets
magt, ansvar og personlighed samlet i mig. – I mig, som
man for det heles skyld har frataget alt! Er det ikke en
ynkelig og latterlig løgn? Men for at gøre den troværdig
udstyrer man den oven i købet med begrebet «hællighed»,

117 Se mange eksempler på det siste i Volker Sellin, Gewalt und Legitimität (2011) s. 241–261.
118 Walter Bagehot, The English Constitution (1867, ed. Paul Smith 2001). De sentrale delene for kongemakten er kapitlene III–IV; for de følgende

sitatene se s. 4–6.
119 Jens Arup Seip, Utsikt over Norges historie I (1974) s. 78 og II (1981) s. 244–255.
120 Benjamin Constant, Principles of politics applicable to all representative governments [1815] i: Constant Political Writings (ed. Biancamaria Fon-

tana 1988) s. 183–193, se særlig s. 185–186.
121 Se nærmere kommentar til Grunnloven § 100.
122 Skuespillets skarpe republikanske tone førte til at det ikke ble oppført noe sted, og fikk sin urpremiere først i Christiania i 1902, se videre Per

Amdam, Bjørnstjerne Bjørnson 1832–1880 (1993) s. 428–433. Se nærmere om forholdet mellom litterær og politisk handling på statsrettens
område i norsk 1800-tall, Michalsen, The Many Textual Identities of Constitutions i: Gammelgaard, Karen; Holmøyvik, Eirik (eds.): Writing
Democracy. The Norwegian Constitution 1814–2014. (New York 2014) s. 60–74.
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«kongen er hællig», «vor allernådigste hærre», «Deres
majestæt». Det ænder i guds-bespottelse!123

Erfaringene fra riksrettstiden, de skjerpende unionskon-
fliktene og ny radikal politikk førte til mye debatt om
monarki versus republikk. Bjørnson selv drev debattene
frem med skarp polemikk i riksrettstiden, også mot
Oscar 2 personlig;124 1880-tallet ble for mange et vende-
punkt for oppfatningen om monarkiet, men nok først og
fremst om det uholdbare med den personlige kongemak-
ten. Den iboende spenningen som den personlige konge-
makten hadde fått i 1814-systemet, nemlig som det
eneste unionelle bindeleddet mellom Norge og Sverige,
førte til synspunkter om den nasjonaliserte kongemak-
ten, som den eneste måten å redde monarkiet. Sigurd
Ibsens publikasjon Nationalt kongedømme (1898) plas-
serte det norsk-svenske kongedømmet inn i et europeisk
forfatningslandskap: Både historisk og maktpolitisk
burde Norge fastholde monarkiet, men det måtte anner-
ledes enn hva som hadde vært tilfelle etter 1814, forbin-
des med norsk nasjonalisme, for bare slik kunne monar-
kiet overleve i en demokratisk tidsalder.125

Ved folkeavstemningen om monarki eller republikk i
1905 – som i formen var et spørsmål om hvorvidt prins
Carl av Danmark skulle velges etter folkesuverenitetens
prinsipper til norsk konge – var nettopp slike temaer vik-
tige.126 Det synes som om kombinasjonen av det geopo-
litiske argumentet om at stormaktene ikke ville aksep-
tere (eller i alle fall mislike sterkt) republikk og ideer om
et nasjonalt kongedømme ga et stort flertall til fordel for
monarkiet.127 Folkeavstemningen og norsk 1905-poli-
tikk dikterte det nye norske monarkiet til å bli et demo-
kratisk og nasjonalt kongedømme. Forfatningshistorisk
betød dette en ny restriktiv forståelse av hva personlig
kongemakt skulle bety etter 1905 og grensene for kon-
gens politiske atferd: Overfor den nye kong Haakon 7
fastholdt statsminister Michelsen at det ikke skulle fore-
komme noen form for personlig maktutøvelse.128 Dette
skiftet i den utøvende makts virkemåte hadde betydning
for flere av Grunnlovens bestemmelser og ga slik sett

indirekte også en ny ramme for forståelsen av kongens
rettsstilling etter Grl. § 5, ja gjorde den alt i alt mer kon-
sistent med de øvrige bestemmelsene om den utøvende
makt etter 1905. Det er allment anerkjent at de tre suk-
sessive kongene Haakon 7, Olav 5 og Harald 5 helt ut
har fulgt denne konstitusjonelle normen.

10 Grl. § 5 i norsk statsrett etter 1905
I den norske statsrettslitteraturen på 1900-tallet har det
vært stor kontinuitet i formuleringene av problemstillin-
gene og tolkningsresultatene av Grl. § 5. Et karakteristisk
trekk ved bestemmelsens tolkningshistorie på 1900-tallet
har vært å forsterke en vending: fra å se dens opprinne-
lige opphav å angå forfatningens maktdeling og regule-
ring av kongemaktens politiske karakter til stort sett å se
bestemmelsen som å regulere kongens private rettsstil-
ling. Mens ordlyden bare gjaldt kongens konstitusjonelle
stilling, er det påfallende at denne siden av saken ikke
lenger ble drøftet i relasjon til paragrafen og at de fleste
tolkningsspørsmålene som opptok statsrettslitteraturen
om § 5 har angått kongens privatrettslige stilling. Dette
skiftet signaliserer selvsagt skiftet i kongemaktens karak-
ter i demokratiets tidsalder: Bagehots realistiske beskri-
velse av kongemaktens rolle å utføre symbolske hand-
linger ved gi bidrag til forfatningens ‘dignfied parts’ er
treffende også for det norske kongedynastiets rolle etter
1905, og i særdeleshet etter 1945.129 At kongen personlig
ikke skal stå konstitusjonelt til ansvar, følger nå ikke bare
av at § 5 uttaler dette, en norm som ga mer eller mindre
mening i epoken med personlig kongemakt, men det føl-
ger nå av at kongen ikke lenger rettslig kan gjøre selv-
stendige konstitusjonelle handlinger som kan gi ham
ansvar. Derfor blir det paradoksalt at det meste man kan
si om kongens ansvar etter § 5 dreier seg om de forhold
som bestemmelsen selv etter sin ordlyd ikke sier noe om,
nemlig hans private handlinger og disposisjoner. I en viss
forstand har kongen gått fra å være et statsorgan til å bli
en borger med særskilte politisk-kulturelle oppgaver.130

123 Bjørnstjerne Bjørnson, Kongen (1877), første handling, femte møte i: Samlede Digter-Verker. Standardutgave IV Bind (Kristiania 1919) s. 193.
124 Forslaget om å reise tiltale om majestetsfornærmelse mot Bjørnson ble frafalt av politiske grunner. Se omfattende dokumentasjon Helge Lervik,

Bjørnstjerne Bjørnsons politiske agitasjon 1880–1884 (1969) s. 59–66. Andre eksempler Arne Garborg, Politik (1919) med tekster fra 1870- og
80-årene (se særlig s. 121f, 295f, 331f).

125 Sigurd Ibsen, Nationalt kongedømme (særtrykk fra Ringeren 1898), se særlig s. 17 flg.
126 Kildegrunnlaget er J.V. Heiberg (utg.), Unionsopløsning 1905 (1906) s. 672–982.
127 Se også Bo Stråth, Union och demokrati (2005) s. 481–485
128 Se inngående Ola Mestad, Unionsoppløysinga i 1905: Parlamentarisme, strategi og statsrett i: Mestad/Michalsen (red.), Rett, nasjon, union (2005)

s. 403–408.
129 Tor Bomann-Larsen har gjennom sin biografiserie Haakon & Maud også gitt bidrag til å fortolke fremveksten av dette dynastiets særlige konstitu-

sjonelle rolle som nettopp har vært av en særegen symbolsk art, som det vi kan kalle monarkiets nye metaforankring i Grunnloven; igjen er 1940–
1945 viktig å fremheve, se bl.a. Bomann-Larsen, Haakon & Maud VII (2016) s. 479–485.

130 Se ellers Eirik Holmøyvik som går langt i å definere den norske statsformen av i dag som funksjonelt sett en republikk, se https://agendamaga-
sin.no/kommentarer/monarki/.
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I norsk politikk var det særlig etter 1945 lite debatt om
statsform; mellomkrigstidens republikanisme på ven-
stresiden forsvant langt på vei. Siden det politiske mil-
jøet heller ikke ønsket en større grunnlovsreform, var det
ingen grunn til å ta opp til debatt kongens personlige
rettsstilling som hadde funnet sin form etter 1905.
Annerledes forløp dette for eksempel i Sverige der kon-
gen hadde utøvd personlig makt i flere situasjoner enda
til etter 1945. De svenske reformdebattene om forfatnin-
gen i etterkrigstiden angikk da også uttrykkelig den per-
sonlige kongemaktens rolle og det oppstod ganske
krasse diskusjoner om kongens andel av statsmakten.
Resultatet i den nye forfatningen av 1974 var en kraftig
beskjæring av kongens personlige makt og den svenske
monarken har nå stort sett hverken formell eller reell
rolle i statsstyret.131

Frede Castberg var den første som drøftet § 5 konse-
kvent etter den personlige kongemaktens bortfall etter
1905.132 Å fortolke § 5 kunne ikke lenger, sa Castberg,
ta utgangspunkt i hensynet til kongen personlig, «men
av omsorg for kongedømmet som institusjon». I motset-
ning til Stang, Aschehoug og Morgenstierne uttrykte
Castberg distanse til hele tematikken rundt hellighet.
Castbergs tekst kretset stort sett om hvilke grenser som
måtte oppstilles for kongens personlige ansvar for alle
typer rettshandlinger enn de konstitusjonelle. På det
grunnlaget gjennomgikk Castberg de mange rettergangs-
skritt som kunne tenkes å bli reist mot kongen personlig
og som Castberg mente var uforenlig med § 5 så fremt
slike skritt kunne «tenkes å innebære noen kritikk mot
ham». Det dreide seg om spørsmål som mulig straffesak
mot kongen eller erstatningssøksmål som begge var
uforenlig med § 5. Derimot, sa Castberg, måtte kongen
kunne anlegge sak mot en privatperson om privatretts-
lige forhold, noe som igjen måtte gi den private rett til å
anlegge motsøksmål. Men grensen gikk slik at det ikke
kunne angå erstatning, personrettslige eller familieretts-
lige spørsmål som Castberg vel tenkte lett kunne lede til
kritikk av, eller i hvert fall gi opphav til kritikk av, kon-
gen personlig.

Kanskje noe overraskende – og annerledes enn Cast-
berg – vendte Johs. Andenæs tilbake til den typiske
monarkiske begrunnelse for ikke-ansvarlighet etter
§ 5.133 Han fremholdt at «det ville være upassende og
bryte ned den ærefrykt for Kongens person som institu-
sjonen forutsetter om han skulle sitte på tiltalebenken

med sine undersåtter over seg, dels at en rettergang og
straffefullbyrdelse mot Kongen kunne føre til de alvor-
ligste rystelser i landets politiske liv» – ordvalget var
åpenbart hentet fra Aschehougs sitat av Mohl. Hvorvidt
dette synspunktet, da i 1945, var en realistisk beskrivelse
av demokratiets virkemåte, godtgjør Andenæs dessverre
ikke. Ellers følger Andenæs Castbergs tolkninger av
kongens privatrettslige forhold.

Arne Fliflet har i sin grunnlovskommentar gått langt i
beskytte kongen personlig etter § 5.134 Han følger Cast-
bergs tolkninger og begrunnelser: Av § 5 følger at dom-
stolene vil være avskåret fra å ta stilling til slike ansvars-
spørsmål prejudisielt. Også muligheten av at kongen fri-
villig bør kunne underkaste seg alminnelige domstolers
jurisdiksjon i private forhold vil han sette trange grenser.
Derimot er Fliflets tolkning av det tidligere alternativet
‘hellighet’ i relasjon til § 10 om kroning noe mer over-
raskende siden det i hvert fall ikke var særlig forenlig
med den tradisjonelle tolkning av at ‘hellig’ i § 5 ikke
innebar noe annet enn en betegnelse for en særskilt for-
fatningshjemlet rettsbeskyttelse, og slett ikke bør sees i
relasjon til statskirkelige eller andre sakrale konnotasjo-
ner (se straks under). Eivind Smith har i sin fremstilling
av § 5 lagt vekt på at bestemmelsen gir monarken «vidt-
gående immunitet» og fremhever dessuten likheter i
reguleringer av spørsmålet for både monarkiske og repu-
blikanske statssjefer.135 Smith forstår uttrykkelig ‘hel-
lighet’ som konsumert av resten av bestemmelsen; deri-
mot er det noe mer usikkert – som han fremhever – om
nettopp bestemmelsens ‘hellighet’ forfatningshistorisk
bør sees i lys av de tidligere bestemmelsene ‘konge av
Guds nåde’ (som ikke fantes etter Eidsvollsgrunnloven)
og kroningen i tidligere § 10 (se over).

Arnulf Tverberg følger den tradisjonelle begrunnelsen
for ikke-ansvar ved å sitere Aschehougs syn hentet fra
Mohl («større Fare end Fordeel ved at gjøre Statens
Overhoved juridisk ansvarlig», og antar at situasjonen
ikke er annerledes 130 år senere, nemlig at også «i dag
ville det nok stride mot manges syn på kongerollen der-
som kongen kunne stilles til ansvar på lik linje med
enhver annen. Monarkiet vil utvilsomt fungere best så
lenge ansvarsfrihetsprinsippet ikke settes på alvorlig
prøve».136 Derimot åpner han opp for at kongen frivillig
skal kunne gjøre opp for seg, og følger her Smith og hen-
viser til en lagmannsrettsdom der kongen som grunneier
ble dømt til å betale saksomkostninger og der Smith

131 Se her videre om debattene Olof Petersson, Herbert Tingsten, Vetenskapsmannen (2013) s. 237–244.
132 For det følgende Frede Castberg, Norges statsforfatning (1. utg. 1935) I s. 180–182; se videre (2. utg. 1947) I s. 280–282.
133 Johs. Andenæs, Statsforfatningen i Norge (1 utg. 1945) s. 82–83, tilnærmet uforandret Johs. Andenæs / Arne Fliflet, Statsforfatningen i Norge

(11. utg. 2017) s. 220–222 (her s. 221).
134 Arne Fliflet, Kongeriket Norges Grunnlov (2005) s. 97–99.
135 Eivind Smith, Konstitusjonelt demokrati (4. utg. 2017) s. 216.
136 Arnulf Tverberg, Kongen og Grunnloven i: https://lovdata.no/artikkel/kongen_og_grunnloven/1423.
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mener at kongen etter § 5 ikke var forpliktet til å betale,
men kunne gjøre dette frivillig. Dette er etter mitt skjønn
noe mer problematisk. Det er grunn til å følge Castberg
som ville sette grenser for slike frivillige oppgjør nett-
opp av hensynet til at monarkiet må veie mer enn hensy-
net til kongen personlig – selv om kongen selv synes det
er greit å betale for enkle overtredelser (som fartsbot)
eller for følger av privatrettslige tvister med bakgrunn i
kongens eiendom.137 Det finnes i dette spørsmålet ikke
presis statspraksis som binder, særlig i spørsmålet om
kongen selv har kompetanse til å avgjøre om han person-
lig skal kunne gjøre opp for seg i mindre saker. Her står
fortsatt Castbergs argument sterkt. Etter mitt skjønn bør
dette være opp til regjeringen (kongen i statsråd) å
avgjøre alle slike spørsmål fordi det innebærer å avveie
kongens personlige ønske mot hensynet til monarkiet.
Denne avveiningen er ikke kongen personlig konstitu-
sjonelt kompetent til å foreta. Men slik praksis synes å
være er nok denne oppfatningen ikke gjeldende norm.

I tre ulike relasjoner måtte Stortinget rundt år 2000 ta
stilling til betydningen av Grl. § 5 og de eventuelle ram-
mer den satte for nye reguleringer. I det følgende nevnes
kortfattet spørsmålene om ratifisereringen av Roma-
vedtektene, reformen av Grl. § 100 og arbeidet med
statskirkeordningen.

Forståelsen av Grl. § 5 var en utfordring i tilknytning
til ratifikasjonen av vedtektene for Den internasjonale
straffedomstol («Roma-vedtektene»).138 Den grunnleg-
gende konflikten gjaldt forholdet mellom Grl. § 5 og
Roma-vedtektene artikkel 27 («Irrelevance of official
capacity») som sier at straffeforfølgning for Den interna-
sjonale straffedomstolen skal skje uten hensyn til hvil-
ken stilling personen har i hjemlandet.139 Bestemmelsen
må sees i sammenheng med Roma-vedtektene artikkel
89 som oppstiller plikt for traktatlandet til å overlevere
blant annet eget statsoverhode til domstolen under nær-
mere angitte vilkår. Ved spørsmålet om ratifikasjon opp-
stod det da samordningsspørsmål mellom Grl. § 5 og
Roma-vedtektene. Kombinasjonen av artiklene 27 og 89
skapte utvilsomt motstrid til Grl. § 5. Artikkel 27 alene

stod jo også i motsetning til Grl. § 5, men vedtektene
forpliktet ikke den norske stat til å straffeforfølge kon-
gen ved norske domstoler. Disse motsetningene mellom
traktat og forfatning oppstod for øvrig i mange land og
har vært en av flere grunner til at en rekke stater ikke har
villet signere eller ratifisere, eller ellers i ettertid har
trukket seg fra, traktaten.140

Den sentrale argumentasjon for samtykke til ratifika-
sjon for forholdet til Grl. § 5 var dels å relativisere mot-
setningen, dels å akseptere motsetningen som følge av
ekspansjonen av den internasjonale rettsorden i vår
tid.141

Relativiseringen fulgte av at det var «høyst upraktisk
at Norges Konge skulle bli anklaget for forbrytelser som
falt inn under traktaten», nemlig de fire kategoriene fol-
kemord, forbrytelser mot menneskeheten, krigsforbry-
telser og aggresjonsforbrytelse. Som følge av bortfallet
av den personlige kongemakten ville de vedtak som var
nødvendige for slike eventuelle statshandlinger i strid
med traktaten formelt ligge hos regjeringen. Kravet om
kontrasignatur ved kongens vedtak ville sette rammer
for kongens mulige personlige bidrag. Likevel, frem-
holdt Departementet, vil jo kongens underskrift være
nødvendig både for kongelige resolusjoner og sanksjo-
nering av lover. Derfor er det ikke helt utelukket at kon-
gen kan bli anklaget. Forfatningen selv setter altså tyde-
lige rammer for kongens personlige opptreden, noe som
igjen gjør at kongen personlig bare indirekte vil kunne
ha et reelt ansvar for vedtak og handlinger i strid med
traktaten.

Ved ratifiseringen av Roma-vedtektene anerkjente
Stortinget at det kunne foreligge motstrid, men at denne
eventuelle motstrid måtte sees i lys av – og følgelig bli
nøytralisert av – den nye internasjonale forståelsen av
Grunnloven overhodet. Utviklingen etter 1945 «har styr-
ket kravene om at individene skal overholde humanitære
prinsipper samt understreket betydningen av at individer
skal holdes strafferettslig ansvarlig for alvorlige forbry-
telser. En ansvarsfrihet for Kongen for slike grove for-
brytelser overfor en FN-basert internasjonal domstol vil

137 Fra debatter i offentligheten se f.eks. Carl-Erik Grimstad, Hvorfor skal kongen vernes i: Verdens Gang 29.01.2009 der det vises til eksempel på pri-
vatrettslig tvist med kongen som part.

138 Se for det følgende Utenriksdepartementets tilråding St.prp.nr. 24 (1999–2000) Om samtykke til ratifikasjon av vedtektene av 17. juli 1998 for Den
internasjonale straffedomstol («Roma-vedtektene») s. 63–66. Se ellers for Stortingets ratifisering i Innst. S. nr. 94 (1999–2000). Stortinget la ikke
noe til om forholdet til Grl. § 5. Jeg går ikke inn på de folkerettslige spørsmålene om og i så fall hvilken immunitet som gjelder for internasjonale
straffedomstoler for statsoverhoder, se ellers videre Jo Stigen, Hvilken immunitet for internasjonale kjerneforbrytelser i: Retfærd 2010 s. 57–94.

139 Artikkel 27 1. This Statute shall apply equally to all persons without any distinction based on official capacity. In particular, official capacity as a
Head of State or Government, a member of a Government or parliament, an elected representative or a government official shall in no case exempt
a person from criminal responsibility under this Statute, nor shall it, in and of itself, constitute a ground for reduction of sentence. 2. Immunities or
special procedural rules which may attach to the official capacity of a person, whether under national or international law, shall not bar the Court
from exercising its jurisdiction over such a person.

140 Se status per 29.07.2020: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-10&chapter=18&clang=_en#9.
141 Det følgende bygger på St.prp.nr. 24 (1999–2000) Om samtykke til ratifikasjon av vedtektene av 17. juli 1998 for Den internasjonale straffedom-

stol («Roma-vedtektene») s. 63–66.

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-10&chapter=18&clang=_en#9
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etter forholdene kunne virke støtende for den alminne-
lige rettsbevissthet».142 Til dette kom også den grunn-
leggende observasjon, som ble nevnt allerede i 1814,
nemlig at hvis kongen utfører handlinger som er funda-
mentalt i strid med forfatningens karakter vil en høyere
forfatningsnorm inntre som i så fall vil anse kongens
atferd som brudd «på forutsetningene for kongeverdig-
heten og posisjon».143 At Stortinget ikke ville endre § 5
for slik å gi en klar hjemmel for internasjonal straffefor-
følgning av kongen (som ansvarlig for å signere vedtak
som utløser folkerettsstridig atferd), var vel politisk for-
ståelig om enn statsrettslig ikke helt konsistent. Etter
dette anså Stortinget at Grl. § 5 ikke utgjorde en hindring
for norsk tilslutning til Roma-vedtektene.

Noe etter Stortingets ratifisering av Roma-vedtektene
fremmet to representanter fra partiet SV i 2004 forslag
om å endre Grl. § 5 slik at kongens immunitet ble
avskaffet.144 Kontroll- og konstitusjonskomiteen anbe-
falte ikke å bifalle forslaget.145 Da saken var oppe, aner-
kjente et enstemmig Storting at å oppheve kongens per-
sonlige immunitet i realiteten ville være et skritt i retning
av å avskaffe monarkiet overhodet.

I 1999 forelå Ytringsfrihetskommisjonens forslag til
ny Grl. § 100 som resulterte i en ny bestemmelse i 2004.
I forarbeidene til endringene av Grl. § 100 ble spørsmå-
let om hvilken rolle § 5s formulering at kongen ikke kan
‘lastes eller anklages’ kunne ha.146 Resultatet av arbei-
det med en ny Grl. § 100 var utvilsomt at Grl. § 5 ble
noe svekket i spørsmålet om kongens personlige retts-
stilling overfor reglene om ytringsfrihet. For det første
førte prosessen nemlig til at tidligere strl. § 101, 2. ledd,
om de såkalte majestetsfornærmelser, («Forøves nogen
Ærekrenkelse mod Kongen eller Regenten, straffes den
skyldige med Hefte eller Fængsel indtil 5 Aar»), ble
opphevet.147 Både Ytringsfrihetskommisjonen og depar-
tementet mente at den nye Grl. § 100 – om enn sett i
sammenheng med § 5 – likevel måtte innebære at beho-
vet for strl. § 101, 2. ledd «ved siden av de generelle
reglene om æreskrenkelse» ikke lenger var «nødven-
dig». Resultatet ble at straffeloven § 101, 2. ledd ble
opphevet. I den forstand var kongen personlig nå i disse
spørsmålene blitt gjort til en nesten vanlig borger. For
det andre hadde arbeidet med den nye Grl. § 100 ført til
en generell nøytralisering av § 5 i ytringsfrihetsspørs-

mål. Departementet uttalte at vedtakelsen «av en ny
grunnlovsbestemmelse om ytringsfrihet må etter depar-
tementets syn innebære at Grunnlovens § 5 ikke får
betydning i denne spesielle sammenheng». Hva dette
betød mer presist sa departementet ikke noe om og det
synes heller ikke som om spørsmålet om Grl. § 5s norm
om at det ikke skal kunne reises ansvarssak mot kongen
personlig som på noen måte kunne involvere kritikk, ble
nærmere vurdert. Allment er det klart at kongen person-
lig nå fikk noe mindre rettsvern enn kongen tidligere
hadde hatt på dette punktet etter § 5.

Gjønnes-utvalget av 2006 gjennomgikk de relevante
grunnlovsbestemmelsene for statskirken og tok da også
stilling til tolkningen av Grl. § 5.148 For første gang på
lang tid var nå bestemmelsens formulering «Kongens
Person er Hellig», aktualisert. Spørsmålet var om den
dagjeldende delen av paragrafen hadde betydning for
statskirkeordningen; i offentlig debatt hadde det vært
fremholdt at uttrykket «Hellig» understøttet en mer kon-
servativ forståelse av statskirkeordningen. Utvalget kon-
kluderte med at ordet hellig ikke hadde religiøst innhold
rettslig sett, men utelukkende angikk kongens konstitu-
sjonelle ansvarsstilling. Følgelig ville meningsinnholdet
i Grl. § 5 «være det samme uten ordet ‘Hellig’». At man
ikke kunne slutte fra Grl. § 5 til reglene om statskirke-
ordningen, var selvsagt konstitusjonelt riktig. Og utval-
get hadde kunnet bruke Frederik Stangs formulering om
‘juridisk hellig’ som et slags selvforklarende uttrykk i
saken. Likevel anes under utvalgets tekst de spennin-
gene som den monarkisk-religiøse bakgrunnen for Grl.
§ 5 skapte i en forfatning som i sin lange utvikling stadig
snevret inn kongens handlingsrom og ikke minst snevret
inn hvilke argumenter andre kunne bruke om Grunnlo-
vens bestemmelser om kongen personlig i politisk
debatt.

11 Grunnlovsendringen av 2018: Bortfallet av 
«Kongens person er hellig»
I 2018 vedtok Stortinget enstemmig et grunnlovstillegg
som strøk § 5s første setning – kongens person er hel-
lig.149 Professor Eivind Smith var initiativtaker til denne
endringen. I den kortfattete begrunnelsen for forslaget

142 St.prp. nr. 24 (1999–2000) s. 66.
143 Se over for Steenbuchs tilsvarende argumentasjon.
144 Grunnlovsforslag 19 (2003–2004), Dokument nr. 12:19, 2003–2004.
145 Innst. S. nr. 225, 2007–2008.
146 Se for det følgende NOU 1999 s. 198 og St. meld. nr. 26 (2003–2004). Om endring av Grunnloven § 100 s. 99.
147 Se Grunnloven § 100.
148 Se for det følgende Staten og Den norske kirke NOU 2006:2 s. 45.
149 Kunngjøring ved kgl.res. 1. juni 2018. Fremmet av Justis- og beredskapsdepartementet. Jf. Dokument 12:35 (2015–2016), Innst. 246 S (2017–

2018) og Stortingets behandling 8. mai 2018.
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ble det vist til den historiske utviklingen av Grunnlovens
ansvarssystem og til de endringene som har skjedd i til-
knytning til religiøse-kirkelige sider ved kongens person
og virke. At Grl. § 5 ville ha samme rettslige innhold
uten uttrykket ‘hellig’, er jo utvilsomt og har i og for seg
vært anerkjent siden Frederik Stangs statsrett fra 1833.
Uttrykket ‘hellig’ i Grl. § 5 har (som allerede nevnt
over) ikke noe med reglene for kongens kroning, signing
eller bekjennelsesplikt å gjøre. Likevel har det i offent-
ligheten blitt gitt et slikt inntrykk, noe som etter for-
slagsstillernes oppfatning har vært en kilde til misforstå-
elser i debatter om statsformen. Konstitusjonskomiteen
understreket akkurat denne delen av begrunnelsen enda
tydeligere: det gjaldt nå, sa komiteen, å «fjerne den kil-
den til morskap som dagens formulering om hellighet
lett inviterer til». Hva dette mer presist siktet til ble ikke
omtalt i forarbeidene og det ble ikke gitt noe belegg.
Men sett i lys av typiske debatter om kongens rolle i
samfunnet er det vel nettopp dette tilsynelatende misfor-
holdet mellom det som står i Grunnlovens tekst om kon-
gens formelle makt og det som er forfatningens gjel-
dende ordning som kan skape misforståelser. § 5 er
imidlertid ikke alene om dette i Grunnloven og hvorvidt
det også fantes gode grunner til å bevare den symbolske
formuleringen som en del av Grunnlovens iboende his-
toriske kontinuitet, ble ikke diskutert. Forslagsstillerne
til endringen av Grl. § 5 sammenfattet forslaget slik (og
Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite brukte stort
identiske formuleringer i sin innstilling):

«Forenkling av grunnlovsteksten i samsvar med dette vil
ikke endre bestemmelsens juridiske meningsinnhold.
Dermed er det ingen grunn til å beholde kilden til misfor-
ståelse som ligger i dagens formulering. Grunnlovs-
endring på dette punkt vil altså stemme godt med Stortin-
gets bestrebelser i 2014 på å gjøre Grunnloven mer
tilgjengelig gjennom språklig modernisering og utfor-
ming på begge offisielle målformer.»
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§ 6
Arvefølgen er lineal, således at bare i lovlig ekteskap født barn av konge eller dronning eller av
en som selv er arveberettiget, kan arve, og at den nærmere linje går foran den fjernere og den
eldre i linjen foran den yngre.

Blant arveberettigede regnes også den ufødte, som straks inntar sitt tilbørlige sted i arvelinjen
når han eller hun fødes til verden.

Dog tilkommer arverett ikke noen som ikke er født i rett nedstigende linje fra den sist regje-
rende konge eller dronning eller fra dennes bror eller søster, eller selv er dennes bror eller søster.

Når en til Norges krone arveberettiget prins eller prinsesse fødes, skal hans eller hennes navn
og fødselstid tilkjennegis førstholdende storting og antegnes i dets protokoll.

For dem som er født tidligere enn året 1971, gjelder dog denne Grunnlovs § 6 således som
den ble vedtatt den 18. november 1905. For dem som er født tidligere enn året 1990, gjelder like-
vel at mann går foran kvinne.

Arvefølgja er lineal. Berre barn av dronning eller konge, eller av nokon som sjølv har arverett,
kan arve, og barnet må vere født i lovleg ekteskap. Den nærare lina går føre den fjernare og den
eldre i lina føre den yngre.

Den ufødde har òg arverett, og barnet tek sin plass i arvefølgja så snart det kjem til verda.
Arverett har likevel berre dei som ættar frå foreldra til den sist regjerande dronninga eller kon-

gen.
Når ei prinsesse eller ein prins med arverett til Noregs krone blir fødd, skal namnet og fød-

selstidspunktet gjerast kjent for Stortinget og førast inn i protokollen der.
For dei som er fødde før 1971, gjeld likevel § 6 slik han vart vedteken den 18. november

1905. For dei som er fødde før 1990, gjeld likevel at mann går føre kvinne.

Av Arne Fliflet

§ 6 fastsetter suksesjonsordningen, reglene om hvordan
den som skal være statsoverhode, regent, blir bestemt.
Det er vanlig å bruke uttrykket «arverett» i denne forbin-
delse. Det er imidlertid misvisende og gir uheldige asso-
siasjoner. Uttrykket kan bringe tanken dithen at den som
overtar tronen gjør det i kraft av arverettslige regler.
«Arv» er derfor ikke et treffende uttrykk. Likevel er det
brukt flere steder i Grunnloven, se §§ 1, 6 og 7. Som
Ragnar Knoph påpeker, «erkjennes det almindelig […] i
våre dager […] at de monarkiske suksesjonsregler ikke

har noget med den private arverett å gjøre».1 «Retten til
tronen» er et offentligrettslig forhold og offentligretts-
lige rettigheter og plikter går ikke i arv.2 Selv om Grunn-
loven «Taler om arverett til kongeverdigheten, er det
klart at også dette ligger i et helt annet plan».3 Den
monarkiske statsformen er basert på andre ideer enn de
ideene som ligger til grunn for den privatrettslige arve-
retten. Suksesjonsordningen er reglene om hvem som
skal følge hvem som statsoverhode. Statsoverhodet, det
være seg konge eller regjerende dronning, bestemmes ut

1 Ragnar Knoph og Erling Sandene, Norsk arverett, 3. utg. ved Erling Sandene (1959), s. 28.
2 Op.cit.
3 Carl Jacob Arnholm, Privatrett V, Arverett (1971), s. 2.
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.
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fra slektskapsforhold og ikke ved valg. Riksforsamlin-
gen valgte en ren agnatisk ordning, det vil si en ordning
der bare mann kunne følge mann. Et forslag om å få en
agnatisk kognatisk ordning falt.4 Forslaget bygget på at
en rent agnatisk rekkefølge ville åpne for «kongevalg»
og «mellom-regjering», noe som var uheldig.5

Når statsoverhodet utpekes etter en arvefølge, er det
for å sikre en kontinuitet i statsstyret. Valg av statsover-
hodet er demokratisk og i samsvar med moderne ideer for
staters styre. Ved å formulere utpekingsgrunnlaget som
en arverettslig institusjon, taper man av syne at ideen er å
sikre en kontinuitet og stabilitet i statsstyret som kan
være en fordel for den demokratiske styreordningen og
utviklingen av statsstyret. Vårt monarki er basert på en
arvefølge, men ordningen er ikke uten videre «udemo-
kratisk». Det vil bero på hvordan statsstyret for øvrig er
innrettet i forfatningen og hvordan innehaveren av embe-
tet som statsoverhode utøver dette rent faktisk. Grunnlo-
ven fra 1814 må leses og forstås i lys av den tid som
umiddelbart lå forut for 1814. Norge var da i union med
Danmark og den «øverste» lov var da Kongeloven fra
1665, Lex Regia. Kongeloven var en eneveldelov.

I Grunnlovens andre kapittel er det regler både om
suksesjonsordningen, om hvordan regenten skal utøve
myndigheten som er lagt til ham og på hvilke områder
av statsstyret regenten har blitt tillagt myndighet. Etter
§ 1 skal imidlertid regjeringsformen være «innskrenket
og arvelig monarkisk».6

I «innskrenket» ligger det at regenten ikke lenger skal
være eneveldig, slik han var etter Kongeloven av 1665
som Grunnloven skulle avløse. Kongens myndighet
skulle nå være innskrenket på flere måter. For det første
skulle kongen aldri kunne utøve myndighet uten å ha
ansvarlige rådgivere rundt seg, se §§ 30 og 31. Etter vår
nye grunnlov skulle regenten heller aldri kunne utøve
statsmyndighet alene. Det måtte alltid stå en ansvarlig
rådgiver bak regentens beslutninger. Selv om kongen
skulle kunne treffe avgjørelser etter «sitt eget
omdømme», måtte han først lytte til hva hans rådgivere
hadde å si. Var de uenige med kongen, måtte de si fra
med «kraftige forestillinger». Gjorde de ikke det, ble de
ansett for å være enige med kongen og kunne bli gjort
ansvarlige for kongens beslutninger. For å bli fritatt for
ansvaret måtte statsrådene i tilfelle søke avskjed. I til-
legg til å måtte lytte til hva statsrådene hadde å si, skulle
kongens beslutninger kontrasigneres av en ansvarlig
statsråd, først og fremst statsministeren, for at beslutnin-

gen skulle bli gyldig. Dermed var den personlige konge-
makt begrenset – den var «innskrenket».

Kongens myndighet var begrenset også ved at han
skulle dele sin myndighet med folkevalgte representan-
ter, med Stortinget. Enkelte beslutninger skulle kongen
imidlertid kunne treffe på egen hånd, personlig. Kongen
skulle med andre ord ha noen personlige prerogativer.
Etter den nye Grunnloven skulle kongen personlig være
den som skulle gi samtykke til om en arveberettiget
prins eller prinsesse skulle få tillatelse til å inngå ekte-
skap. Det var også kongen personlig som skulle avgjøre
hvem som skulle tilsettes i kongens hoff-forvaltning.

Da Riksforsamlingen trådte sammen i april 1814, var
Danmark-Norge et eneveldig monarki. Prins Christian
Frederik var stattholder i Norge, han var kongens fetter
og nærmeste arving til den dansk-norske tronen. Kon-
gen, Frederik den 6., hadde to døtre. Etter den da gjel-
dende suksesjonsordning var det prins Christian Frede-
rik som var nærmeste arving til tronen. Døtrene til Fre-
derik den 6. var ikke arveberettigede, så lenge det var en
arveberettiget prins som kunne tiltre regjeringen.

Kongeloven av 1665 inneholdt en rekke bestemmelser
om kongemaktens innhold, om kongens myndighet og
formynderskap, om kongens regjeringstiltredelse, kro-
ning og salving, rikenes udelelighet og kongens plikt til
å beskytte og opprettholde eneveldet. Selv om den nye
Grunnloven skulle gjøre kongemakten «innskrenket»,
ble mange av bestemmelsene i Kongeloven benyttet som
forlegg i den nye Grunnloven. Forbindelsen til den tidli-
gere forfatningen ble beholdt og ikke brutt. Mange av de
nye bestemmelsene ble formulert på en måte som viste
forankringen i den gamle forfatningen.7

Da representantene møtte på Eidsvoll den 10. april
1814, hadde noen med seg utkast til ny grunnlov. Noen
utkast var utarbeidet av andre og sendt til Riksforsamlin-
gen eller dens medlemmer. Flere grunnlovsforslag ble
således lagt til grunn for grunnlovsarbeidet.

Prins Christian Frederik hadde lest gjennom flere av
utkastene og hadde også gjort sine anmerkninger til
disse som vi kjenner i dag.8 Hva viser disse utkastene
oss om synet på arvefølgen og kan vi av utkastene og
behandlingen av dem slutte oss til hva Riksforsamlingen
har tenkt om suksesjonsordningen, hvilke hensyn som
skulle ivaretas ved den og hvilken ordning som ville
være den beste for Norge?

Alle utkastene til ny grunnlov viser at forslagsstillerne
var kjent med Kongelovens regler om arvefølgen. Kon-

4 Se Christies forslag, gjengitt i Riksforsamlingens forhandlinger, bd. I (1914), s. 181–182. Forslaget falt, se op.cit., s. 37.
5 Op.cit., s. 181–182.
6 Se videre kommentar til § 1.
7 Se Nils Höjer, Norges Storting: Norska Grundlagen och dess Källor (1882), s. 69.
8 Riksforsamlingens Forhandlinger, bd. III (1916).
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gelovens suksesjonsordning var basert på en blanding av
en agnatisk (mannlig) og kognatisk (mannlig og kvinne-
lig) arvefølge.

De fleste av forslagene baserte seg på Kongelovens
suksesjonsregler, den agnatisk-kognatiske suksesjonsor-
den. Det var først i to anonyme utkast den rene agnatiske
suksesjon foreslås.9 Det kan spørres om grunnen til at
det først var i to anonyme utkast en ren agnatisk sukse-
sjonsordning ble foreslått. Det kan ha vært oppfattet som
radikalt og med en brodd mot prinsen og den gjeldende
Kongeloven. Det er imidlertid grunn til å merke seg at
det første utkastet fra konstitusjonskomiteen inneholdt et
forslag om en ren agnatisk suksesjonsordning. Prins
Christian Frederik har i de bemerkninger han har gjort til
de foreliggende forslag kort gitt uttrykk for at han mente
Kongelovens ordning var den beste og den som burde
videreføres.10

Én av dem som hadde sendt inn et forslag til ny grunn-
lov var Grev Frederik Adolph Holstein-Holsteinborg.11 I
begrunnelsen for sitt forslag hadde greven en del tanker
om begrunnelsen for suksesjonsordningen. Blant annet
fremholdt han at «For at Regentens Magt ei kan være
tvilsomt, bør han være en Arve-Regent efter en uforan-
derlig Arvelov».12

Av andre statsrettslærde som la frem et utkast til ny
grunnlov var professor ved Københavns universitet,
konferentsråd Johan Friederich Wilhelm Schlegel. Han

hadde utarbeidet «Ideer til en Constitution for Norge»,13

der han legger til grunn at arvefølgen skal være «den
lineal agnatisk-cognatiske, saa at Qvinde af Mand og
Mand af Qvinde først komme til at arve Riget, naar
ingen Mand af Mand (agnatus) endog i de fiærneste
Linier meere er til. – K. Frederik den 3dies Kongelov
kan her mutatis mutandis tiene som Mønster»,14 Schle-
gel påpekte at de skandinaviske landene hadde ulike
suksesjonsordninger og at arvesuksesjonsordningene
også var ulike. Norge hadde en rent agnatisk arvesukse-
sjonsordning, mens Danmark hadde en agnatisk-kogna-
tisk ordning. Sverige hadde i 1814 en agnatisk sukse-
sjonsordning, vedtatt i 1810.15 Etter gammel norsk rett
hadde kvinner ikke arverett til tronen, men mann av
kvinne, kongens ektefødte dattersønn, kunne arve i den
åttende arvegangsklasse.16 Denne ordning skal det ha
blitt gjort en endring i ved en forordning i 1302, da dat-
tersønnen rykket opp på tredje plass.17 Det er imidlertid
tvilsomt om denne «nyordning» slo rot som norsk retts-
oppfatning. Nyordningen var innført på en tilfeldig måte
og det var tvilsomt om noe utenfor Norge følte seg fristet
til å kopiere slike forbilder.18 Kongeloven fra 1665 byg-
get på at også kvinner hadde arverett til tronen, men det
var menn som hadde førsteretten.19

Hva var grunnen til at Riksforsamlingen vedtok en ren
agnatisk arvefølge og ikke videreførte Kongelovens
agnatisk-kognatiske suksesjonsordning? Kildene sier

9 Op.cit., s. XII–XIII. Jæger sier her at han har gjort forsøk på å identifisere opphavsmennene til de to utkastene som ble oppbevart som «Unumme-
rerede bilag» til Riksforsamlingens dokumenter i Stortingsarkivet. Som mulig opphavsmenn nevnes sorenskriver Johan Koren på Øvre Romerike
og amtmann i Rensburg Theodor Georg Schlanbusch. Jæger mener imidlertid at håndskriften som er brukt ikke tyder på at utkastene er forfattet av
disse to.

10 Op.cit., s. 60–61 (anmerkningene til Adler-Falsens grunnlovsutkast) og s. 247 (anmerkningene til Treschows grunnlovsutkast). Se også Eli Fure,
Eidsvoll 1814. Hvordan grunnloven ble til, (2013), s. 146.

11 Riksforsamlingens forhandlinger, bd. III (1916), s. 95 flg. Utkastet skal ha blitt sendt til amtmand Severin Løvenskiold som selv fikk et eksemplar.
Han har formidlet dette utkastet videre til prinsen. Det finnes i Christian Frederiks norske politiske papirer, se s. X.

12 Op.cit., s. 114. I sin oppsummering om suksesjonsordningen gir han uttrykk for at «den fuldstændige Arvelov» må ha bestemmelser «1, om begge
Kjøn kan succedere? 2, Om de følger efter Grader eller Linier? 3, I hvilken Orden de Sidebeslægtede følger? 4, Majorennitets Alderen? 5, Formyn-
derskabet, i Tilfælde af Umyndighed for Alders eller Sygdoms Skyld. 6, Hvilke Mangler der gjør uduelig til Successionen og 7, Hvorledes Stridig-
heder om Successionen skal afgjøres. Til dette vil den danske norske Kongelov, hvori den udødelige Griffenfeld saa mesterlig bestemte
Successions-Orden være meget anvendelig, naar den altfortidlige Successions Alder samt alle Bestemmelser som have Hensyn til Enevoldsrettig-
heden, bortfalder». Greven skal ifølge Jæger ha vært vel bevandret i tidens statsrettslige litteratur, se op.cit., s. X.

13 Jæger antar at dette utkastet må ha kommet prins Christian Frederik i hende like etter Riksforsamlingens åpning. Om det har vært lagt til grunn for
grunnlovsarbeidet, er det ikke gitt opplysninger om, men det må antas at det har vært med i konstitusjonskomiteens materiale.

14 Op.cit., s. 151. I en egen anmerkning påpekte Schlegel at Norge var et «fuldkomment Arverige» på den tid da Danmark og Sverige var valgriker.
Da dronning Margrethe ble regjerende dronning, eller rettere sagt «riksstyrer», skjedde det etter at hun påberopte seg en arverett til fordel for hen-
nes søstersønn og dennes arvinger. Margrete var ikke selv arveberettiget regent til tronene, verken i Sverige, Danmark eller Norge. Hennes rett til å
styre bygget på at hun ble «valgt» av stormennene i de tre skandinaviske landene.

15 Se Arnet Olafsen, Norske Forfatningslove (1903), s. 65–72. Her er inntatt en norsk oversettelse av «den af Hans Kongelige Majestæt og Rigets
Stænder fastsatte ‘Successions-Ordning’, hvorefter den høibårne Fyrste, Sveriges Riges udkaarne Kronprinds, Hans Kongelige Høihed, Prinds
Johan Baptist Julius af Ponte-Corvo’s mandlige Livsarvinger skulle have Ret til den Kongelige Svenske Throne, samt at tiltræde Sveriges Riges
Regjering; affattet og fastsat af Kongen og Rigets Stænder paa den overordentlige Rigsdag i Ørebro den 26de September 1810». I § 3 var bestemt
at «De af det Kongelige Huus af Qvindekjøn, og deres Efterkommere, om end disse ere af Mandkjøn, have ingen Ret til Sveriges Krone og Regje-
ring».

16 Magnus Lagabøters Landslov, oversatt av Absalon Taranger (1915), s. 20–21.
17 Knud Fabricius, Kongeloven, Dens Tilblivelse og Plads i Samtidens Natur- og arveretlige Udvikling (1920), s. 147.
18 Op.cit.
19 Fabricius, op.cit., s. 327 flg. Se også Torkel H. Aschehoug, Statsforfatningen i Norge og Danmark indtil 1814 (1866), s. 581.
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noe om det, og det kan stilles opp noen hypoteser. For
det første kan grunnen ganske enkelt ha vært at det i
1814 var bred enighet om at den norske arvefølgen fra
middelalderen var rent agnatisk.20 Dette ble påpekt av
representanten Rogert.21 Det er mulig at representantene
har husket at det var «på grund av arvsrätt genom kvinna
som Norge blivit ett biland til Danmark».22 Dernest kan
grunnen ha vært at Riksforsamlingen så til Sverige og
den ordningen som gjaldt der da. På den måten bidro den
til å legge forholdene til rette for den union som mange
på Eidsvoll allerede da så som en nærliggende mulighet.
For det tredje kan en grunn ha vært at forholdene ble lagt
til rette for at Stortinget da ville få myndighet og mulig-
het til å velge ny konge dersom Christian Frederik ikke
etterlot seg mannlige livsarvinger. På den tid hadde kon-
gen, Frederik V, to døtre og ingen sønner i sitt ekteskap.
Prins Christian Frederik hadde en sønn. Christian Frede-
rik kommenterte forslagene og mente at Kongelovens
suksesjonsordning burde beholdes. I sine kommentarer
til konstitusjonskomiteens utkast om den rene agnatiske
suksesjonen påpekte han det han så som uheldig, å
tvinge frem et valg av ny kongeætt. Hans kommentarer
viste at han ikke likte forslaget om ren agnatisk sukse-
sjon.23 Etter den franske grunnloven av 1791 gjaldt også
en ren agnatisk suksesjonsordning.24 Også denne
bestemmelsen kan ha motivert eidsvollsmennene til å
holde seg til den agnatiske suksesjonsordning.

Christian Frederik fikk det ikke som han ville. Sukse-
sjonsordningen ble rent agnatisk og ingen åpning heller

til mannlig arvefølge gjennom kvinner ble vedtatt. I
Riksforsamlingen fremmet representanten Christie et
forslag om at mann av kvinne skulle kunne arve når
mann av mann ikke fantes i noen av de arveberettigede
linjer.25 Representanten Hegermann støttet forslaget,
men representanten Rogert mente at «en Søn af en Fyr-
stedatter, der var i Ægteskab med en Privatperson, kunde
komme på Thronen. I 500 år, sagde han, havde den rene
agnatiske Sukcession vært gjældende i Norge, og det
eneste Afvigelse derfra, som skete med Kong Sverres
Dattersøn, blev siden erklært for ulovlig».26 Noen sterk
støtte i forsamlingen hadde neppe prinsen på dette punkt
og Konstitusjonskomiteens forslag ble vedtatt med 105
stemmer.27

Reglene om arvefølgen i § 6 ble endret i forbindelse
med inngåelsen av unionen med Sverige. Bestemmelsen
fikk med en uttrykkelig henvisning til den svenske suk-
sesjonsordningen av 26. september 1810, men andre
endringer ble ikke gjort. Da unionen ble oppløst i 1905,
ble bestemmelsen endret på ny, men bare slik at henvis-
ningene til den svenske suksesjonsordningen og Sverige
gikk ut.28

Bestemmelsen om den mannlige arvefølgen skulle
etter hvert bli betraktet som gammeldags og lite i sam-
svar med tankene om likestilling mellom kjønnene. De
første forslagene om å gjøre endringer i § 6 hadde imid-
lertid med forslagene om å oppheve monarkiet og inn-
føre en republikansk statsform å gjøre. Forslag om dette
kom opp første gang i 1968.29 Forslagene ble gjentatt en

20 Se note 9.
21 Se nedenfor der Rogert er sitert. Det er også grunn til å merke seg Georg Sverdrups ord etter kongevalget den 17. mai 1814: «Reist er altsaa inden

Norges Enemærker Norges gamle Kongestol, som Adelstener og Sverrer beklædte og hvorfra de med Viisdom og Kraft styrede gamle Norge. – At
den Viisdom og Kraft, der prydede Hiine vort Hedenholds store Konger ogsaa maa besjele den Fyrste, vi Norges frie Mænd, overensstemmende
med hele Folkets Ønske, af Taknemlighed og Erkjendtlighed i Dag eenstemmigen have valgt, er et Ønske, som sikkerlig enhver Norges egte Søn
med mig nærer.- Gud bevare gamle Norge.» Riksforsamlingens Forhandlinger, bd. I (1914), s. 79.

22 Fredrik Lagerroth, Sverige och Eidsvollsförfattningen (1973), s. 36.
23 I sine kommentarer til Konstitutionskomiteens første grunnlovsutkast bemerker Christian Frederik: «At blot agnatiske Arvefølge kan snart bringe

Regieringen til at være et Valg Rige; den agnatisk-cognatiske udsætter denne uheldige Tidspunkt længere eller hvis man er saa meget frygtsom for
Fruentimmer Regiering saa kan man giøre Arvefølgen agnatisk og foretrække Mand af Qvinde for Qvinde af Mand men de qvindelige Linier bør
neppe udelukkes fra Successionen.» Se Riksforsamlingens Forhandlinger, bd. III (1916), s. 321. Sitt forsvar for Kongelovens regler ble utdypet og
forsterket i kommentaren til konstitusjonskomiteens forslag til § 9. Her skriver Christian Frederik: «Jeg kan ikke noksom giøre opmærksom paa
hvor vigtig det er et Arvefølgen nøjagtigen bestemmes og da det maa være enhver god Borgers Ønskre at see den uheldige Tidspunkt da nye Valg
skulde foretages det længstmuelige udsat saa bør Arvegangsordenen ej heller formeget indskrænkes som ved den blot agnatiske – Griffenfeldts
Arbejde, Arvefølgens Bestemmelse i den danske Kongelov er erkiendt for et Mesterværk i Tydelighed og kunde visseligen ubetinget følges mren
naar man af Frygt for Fruentimmer Regiering hvilke Historien dog, saavidt jeg skiønner, ej givetr Anledning til, hvis man endeligen vil see Kronen
dsaa snart som muelig baaren af en Mand saa bestemme man at naar den lineale agnatiske cognatiske Arvegangsorden bringer Regieringen til
Qvinde af Mand da skal hendes myndige Søn ifølge hans ved hende forhvervede Arveret strax tiltræde Regieringen som Konge og er han myndig
da skal hun tiltræde Regieringen som Dronning Regentinde hvilket i § 132 ikke er anseet som noget væsentligt Onde –» Se op.cit., s. 323.

24 Bestemmelsen lød: «La Royauté est indivisible, et déléguée héréditairement à la race régnante de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, à
l’exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.» Chapitre II Section premiere Article Premier, Les Constitutions de la France depuis
1789 (Presentation par Jacques Godechot, Doyen de la Faculté des Lettres et Sciences humaines de Toulouse) (1979), s. 44.

25 Se Riksforsamlingens Forhandlinger, bd. I (1914), s. 37 og s. 181–182. Se også Henrik Wergeland, Norges Konstitutions Historie, bd. 6 (1897),
s. 301.

26 Op.cit., s. 301.
27 Op.cit.
28 Se Olafsen, Norske Forfatningslove (1903), s. 6–7.
29 Se Dokument nr. 13 (1967–68), s. 3.
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rekke ganger, men oppnådde aldri grunnlovsmessig fler-
tall.

I 1987 ble det for første gang fremmet forslag om lik
arverett til tronen.30 Forslaget kom opp til behandling i
mai 199031 og forslaget om lik arverett ble vedtatt med
stort flertall.

De nye reglene ville føre til en vesentlig utvidelse av
kretsen av arveberettigede. For å begrense denne kretsen
ble det fremsatt flere forslag. Det mest radikale forslaget
ble utarbeidet av den daværende sjefen for Lovavde-
lingen i Justisdepartementet, ekspedisjonssjef Stein
Rognlien.32 Hans forslag gikk ut på at arvekretsen skulle
saneres slik at alle sidelinjer ble utelukket når en ny
monark tiltrådte. Problemstillingen var kjent også for
dem som sto bak forslaget om lik arverett, men de ville
ikke gå så radikalt til verks som Rognlien. Det forslaget
som ble vedtatt, sanerer kretsen av arveberettigede slik
at bare etterkommere av den nye monarks besteforeldre
skulle regnes med.

Da endringene ble gjort 29. mai 1990, var daværende
prins Haakon Magnus nærmeste arveberettigede etter
daværende kronprins Harald. Hans søster, prinsesse
Märtha Louise, var imidlertid eldre og ville ha inntatt
plassen som tronarving etter sin far, kronprins Harald,
dersom det ikke ble gitt en særskilt bestemmelse om
dette. Forslagsstillerne mente at det burde holdes fast
ved at prins Haakon Magnus skulle være den som sto for
tur etter kronprins Harald og det ble gitt en bestemmelse
om dette i paragrafens femte ledd.

Med endringene i 1990 ble «agnatisk» tatt ut av
Grunnloven. Uttrykket hadde kunnet blitt beholdt med
«kognatisk» ved siden av. Men dette var helt unødven-
dig. Reglene fremstår nå som klare og lite kontroversi-
elle.

Den nynorske versjonen fra 2014 er på flere punkter
noe «enklere» formulert enn bokmålsversjonen.33 Noen
realitetsforskjeller er det ikke tale om.

30 Se Dokument nr. 12 (1987–88), s. 7 flg. Forslag fra Kaci Kullmann Five, Astrid Nøklebye Heiberg, Annelise Høegh, Rolf Presthus, Jan P. Syse og
Kåre Willoch til endringer i §§ 3, 6, 7, 34, 35, 36, 41, 44, 47 og 48.

31 Se Innst. S. nr. 179 (1989–90) og St.tid. 1990 s. 3687–3692.
32 Se Dokument nr. 12 (1987–88), s. 9, Forslag 4, fremsatt av representanten Inger Pedersen.
33 Se om begrunnelsen for forenklingene i Dokument 19 (2011–2012) Rapport til Stortingets presidentskap fra Grunnlovsspråkutvalget om utarbei-

delse av språklig oppdaterte tekstversjoner av Grunnloven på bokmål og nynorsk, s. 21–22.
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§ 7
Er ingen arveberettiget prins eller prinsesse til, kan kongen foreslå sin etterfølger for Stortinget,
som har rett til å bestemme valget hvis kongens forslag ikke bifalles.

Finst det ingen prinsesser eller prinsar med arverett, kan kongen gjere framlegg om etterfølgjar
for Stortinget, som kan avgjere valet dersom framlegget frå kongen ikkje blir stødd.

Av Arne Fliflet

Vårt monarki er basert på en suksesjonsordning etter en
arvefølge, jf. Grunnloven § 6. Bestemmelsen i § 7 er gitt
for de tilfeller der vi fortsatt har en konge eller en regje-
rende dronning, men ingen arveberettigede til å etter-
følge dem. Når situasjonen er den, kan kongen eller den
regjerende dronningen foreslå sin etterfølger for Stortin-
get. Hvis forslaget ikke bifalles, kan Stortinget bestemme
valget.

Bestemmelsen om kongens forslagsrett og Stortin-
gets rett til å forkaste forslaget har stått uendret siden
1814. At kongen hadde en forslagsrett dersom det ikke
fantes noen arveberettiget prins, måtte fremstå som
naturlig i en monarkisk forfatning. Dette kunne ikke
være problematisk all den stund Stortinget ville ha det
siste ordet.

I vår historie siden 1814 har tre konger blitt valgt, men
i to tilfeller skjedde det etter at kongene hadde abdisert,
frasagt seg retten til tronen. I disse tilfellene ble det ikke
fremsatt noe forslag om etterfølger.

Prins Christian Frederik ble valgt til det selvstendige
Norges konge den 17. mai 1814.1 Valget av ham fulgte
av at folket hadde suvereniteten og ikke av at prinsen
hadde en arverett til tronen.

Etter at han for seg selv og sine etterkommere hadde
frasagt seg retten til Norges trone,2 valgte Stortinget den
svenske kongen, Karl XIII, til Norges konge.3 Christian
Frederik fremsatte ikke noe forslag til etterfølger.

I 1905 ble Norge uten kongemakt, da Stortinget 7. juni
1905 konstaterte at «den konstitutionelle kongemagt
saaledes er traadt ud af virksomhed».4 Samme dag ved-
tok Stortinget en adresse til kongen der Stortinget ba om
at kongen ville gi sin «medvirkning til, at en prins af
Deres Majetæts hus tillades, med opgivelse af sin arveret
til Sveriges trone, at modtage valg som Norges konge».5
Her oppfordret med andre ord Stortinget kongen til å
bruke retten til å foreslå sin etterfølger.

Den 26. oktober 1905 besluttet kong Oscar «at afsige
mig den norske krone». Denne beslutningen ble meddelt
Stortinget den 27. oktober. I sin meddelelse, ga han også
uttrykk for at det ikke ville være «lykkeligt, om noget
tronberettiget medlem af min familie skulde modtage
valg til konge i Norge».6 Dermed var hele tronfølgen,
slik den fulgte av Grunnloven § 6, utelukket fra å bli ny
konge i Norge.

Da kong Oscar frasa seg den norske tronen, sto Norge
dermed ikke bare uten konge, men også uten noe forslag
fra den avgåtte kongen. Da måtte det bli opp til Stortin-
get å velge ny konge. Den 31. oktober 1905 fattet Stor-
tinget vedtak om at regjeringen fikk fullmakt til å
«optage forhandlinger med prins Carl af Danmark om at
modtage valg som Norges konge under forudsætning af,
at det norske folk tiltræder denne stortingets beslutning
gjennem flertallet af de afgivne stemmer ved en folkeaf-
stemning iverksat i det væsentlige efter de regler, som

1 Riksforsamlingens Forhandlinger, bd. I (1914), s. 65 flg.
2 Kongeriget Norges første overordentlige Storthings Forhandlinger i Aaret 1814 (1835), s. 30 flg.
3 Op.cit., s. 589 flg.
4 Se Jacob Vilhelm Heiberg, Unionens Opløsning 1905 (1906), s. 206. Med disse ord sa Stortinget bare at kongemakten var trådt ut av funksjon,

ikke at kongen var avsatt. Kongen var med andre ord fortsatt konge.
5 Op.cit., s. 208.
6 Op.cit., s. 699.
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kom til anvendelse ved folkeafstemningen den 13de
august 1905».7 Det hadde foregått sonderinger med ham
fra et langt tidligere tidspunkt.

Den 18. november 1905 valgte Stortinget enstemmig
prins Carl til Norges nye konge.8 Dermed var et nytt
dynasti kommet på den norske tronen. Gjennom valget
av prins Carl til konge, ble hans sønn nærmeste arvebe-
rettigede til tronen. Den nye suksesjonsordningen var
dermed klar.

Bestemmelsen som gjelder i dag er svært lik den som
ble vedtatt i Eidsvollsgrunnloven. Den ble først foreslått
i konstitusjonskomiteens første utkast som § 18.9 Komi-
teens andre utkast ble fremlagt den 30. april 1814 og
avvek ikke mye fra det første utkastet.10 En liknende
bestemmelse var med i det forslaget som var fremsatt av
professor Georg Sverdrup og generalauditør Christopher
Anker Bergh.11 Disse to hadde fått i oppdrag av prins
Christian Frederik å utarbeide et utkast på grunnlag av
det Adler-Falsenske forslaget og forslaget fra professor
Niels Treschow.12 I det Adler-Falsenske forslaget § 142
var det en bestemmelse om hva som skulle skje hvis
kongestammen var utdødd. I så fall skulle «Rigets
Cantsler» innkalle en overordentlig riksforsamling som
skulle velge et nytt kongehus.13 Den formen bestemmel-
sen fikk i konstitusjonskomiteen må sees i lys av at den
statsrettslige ordningen ble organisert på en enklere måte
enn de forslagene som forelå la opp til.

I 17. maigrunnloven lød denne bestemmelsen slik
(den var § 9):

«Er ingen arveberettiget Prinds til, kan Kongen foreslaae
sin Efterfølger for Storthinget, som enten antager eller
forkaster Forslaget.»

Etter unionen med Sverige måtte paragrafen endres. § 9
ble nå § 7 og i Grunnloven av 4. november 1814 fikk
bestemmelsen denne ordlyden:

«Er ingen arveberettiget Prinds til, kan Kongen foreslaae
Sin Efterfølger, for Norges Storthing, paa samme Tid som
for Sveriges Stænder. Saasnart Kongen har fremsat sit
Forslag, skulle begge Folks Repræsentanter, af deres

Midte, udkaare en Comittee, der har Ret til at bestemme
Valget, hvis Kongens Forslag ikke, ved Stemmefleerhed,
bifaldes særskilt af hvert Folks Repræsentanter.

Antallet af Medlemmerne i denne Committee, hvilken
skal bestaae af lige mange fra hvert Rige, og den Orden,
som bør følges ved Valget, fastsættes ved en Lov, som
Kongen paa samme Tid foreslaaer, for næste Storthing
og for Sveriges Riges Stænder. Af den samlede Commit-
tee udtræder een ved Lodkastning.»

Etter unionsinngåelsen måtte det en helt annen ordning
til enn den som fulgte av den norske Grunnloven. Valget
av ny konge ville være et unionsanliggende og det måtte
derfor nye institusjoner og ordninger til. Det skulle vise
seg at den nye bestemmelsen ikke skulle få betydning.
Bestemmelsen ble ikke brukt i praksis.

§ 7 må sees i sammenheng med § 48. Den bestemmel-
sen gjelder når det ikke er foreslått noen etterfølger av
den siste kongen. Så lenge kongen eller den regjerende
dronningen lever, har de rett til å foreslå etterfølger. Dør
den siste kongen eller den siste regjerende dronningen
uten at etterfølger er utpekt, er det opp til Stortinget å
velge nytt statsoverhode, ny konge eller dronning. Para-
grafen er endret av likestillingsgrunner.

Grunnloven av 1814 hadde ingen forbilder i
Kongeloven når det gjaldt hva som skulle skje dersom
det ikke fantes arveberettigede etter kongen eller den
regjerende dronningen. Den situasjon kunne tenkes at
det ikke var noen rimelig formodning om at kongen ville
få livsarvinger. Da måtte Stortinget kunne foreslå en per-
son som kongen kunne adoptere.14 Forslaget om å la
Stortinget bestemme etterfølger ble vedtatt uten noe til-
legg etter en viss debatt foranlediget av en bemerkning
av grev Wedel om muligheten for at kongen skulle få
livsarvinger.15

I den nynorske versjonen ble det foreslått brukt noen
andre ord og formuleringer blant annet for å formulere
«en litt smidigere setning».16

7 Op.cit., s. 942.
8 Op.cit., s. 1012.
9 Riksforsamlingens Forhandlinger, bd. III (1916), s. 301.
10 Riksforsamlingens Forhandlinger, bd. I (1914), s. 440 (forslag til § 11).
11 Op.cit., s. 205.
12 Op.cit., s. XI.
13 Op.cit., s. 39.
14 Det var dette som skjedde da svenskekongen Karl den XIII ikke etterlot seg livsarvinger. Da ble Karl Johan Bernadotte forslått som etterfølger og

han ble «adoptert» av Karl den XIII.
15 Se Eli Fure, Eidsvoll 1814. Hvordan grunnloven ble til. (2013), s. 147.
16 Se Dokument 19 (2011–2012) Rapport til Stortingets presidentskap fra Grunnlovsspråkutvalget om utarbeidelse av språklig oppdaterte tekstversjo-

ner av Grunnloven på bokmål og nynorsk, s. 23.
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§ 8
Kongens myndighetsalder fastsettes ved lov.
Så snart kongen har oppnådd den lovbestemte alder, erklærer han seg offentlig å være myndig.

Myndig alder for kongen blir fastsett i lov.
Så snart kongen har nådd den lovfeste alderen, lyser han seg myndig.

Av Arne Fliflet

Etter 17. mai-grunnloven § 10 var kongens myndighets-
alder 20 år. Bestemmelsen lød:

«Kongen er myndig, naar han har fyldt det 20de Aar.
Saasnart han er indtraadt i det 21de Aar, erklærer han sig
offentligen at være myndig.»

Da Grunnloven ble gitt, var den alminnelige myndighets-
alder for menn 18 år. Imidlertid skulle den unge mannen
fortsatt stå under en verges eller annen god manns tilsyn
til de fylte 25 år. Dette ble kalt kuratel. Fullmyndig var
mannen med andre ord først fra 25 års alder.

Konstitusjonskomiteen foreslo i sitt første utkast at
18 år skulle være myndighetsalderen for kongen.1 I det
Adler-Falsenske grunnlovsutkastet ble det også foreslått
at 18 år skulle være myndighetsalderen.2 Prins Christian
Frederik sluttet seg til dette.3 I de grunnlovsutkastene vi
kjenner i dag var det ulike oppfatninger om hva myndig-
hetsalderen til kongen skulle være. I biskop Bugges
grunnlovsutkast ble myndighetsalderen foreslått å skulle
være 15 år.4 Krigsassessor Peter Elieson foreslo 21 år
som myndighetsalder.5 Professor J.F.W. Schlegel foreslo

at myndighetsalderen skulle være 17 år6 og overkrigs-
kommissær Sebbelow ville at den skulle være 16 år.7
Professor Georg Sverdrup og generalauditør Christopher
Anker Bergh foreslo i sitt utkast at myndighetsalderen
skulle være 18 år.8 Professor Niels Treschow mente at
den skulle være 16 år.9 I sine bemerkninger til Tres-
chows forslag gir prins Christian Frederik uttrykk for at
18 år er en mer «passende» myndighetsalder, slik han
også uttrykte det i bemerkningene til det Adler-Falsen-
ske grunnlovsutkastet.10 Nicolai Wergeland mente at
18 år skulle være myndighetsalderen.11 I to anonyme
grunnlovsutkast var også 18 år foreslått som myndig-
hetsalder.12

Da Grunnloven ble gjennomgått i forbindelse med
inngåelsen av unionen med Sverige, måtte det finnes en
ordning som kunne forene Grunnlovens bestemmelse
om kongens myndighetsalder med den svenske Rege-
ringsformens § 41 som bestemte at «Konungen vare
myndig, då han tjugoett år fylt».13

Grunnloven § 10 fikk da en helt annen ordlyd enn den
hadde hatt før. Myndighetsalderen ble ikke bestemt i
Grunnloven selv, men ble henvist til å skulle fastsettes

1 Riksforsamlingens Forhandlinger, bd. III (1916), s. 301.
2 Op.cit., s. 34.
3 Op.cit., s. 61.
4 Op.cit., s. 67.
5 Op.cit., s. 80.
6 Op.cit., s. 152.
7 Op.cit., s. 180.
8 Op.cit., s. 204.
9 Op.cit., s. 222.
10 Op.cit., s. 248.
11 Op.cit., s. 275.
12 Op.cit., s. 284 og s. 291.
13 http://sv.wikisource.org/wiki/Regeringsform_1809.
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.
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ved lov. Dette ble gjort for å få en ordning som sikret at
myndighetsalderen ble den samme i de to land. § 8 fikk
denne ordlyden:

«Kongens Myndighets-Alder fastsættes ved en Lov, der
gives efter Overeenskomst imellem Norges Storthing og
Sveriges Stænder, eller, hvis de derom ikke kunne fore-
nes, ved en af begge Rigers Repræsentanter udnævnt
Committee, med de i forestaaende § 7 anførte Bestem-
melser.

Saasnart Kongen har opnaaet den lovbestemte Alder,
erklærer Han Sig offentligen, at være myndig.»

Dermed var myndighetsalderen tatt ut av Grunnloven og
henvist til å bli bestemt ved lov. Denne loven skulle
imidlertid gis etter at det var inngått en avtale mellom
Norges og Sveriges nasjonalforsamlinger.

I Sverige ble det i 1812 fremmet et forslag i Riksdagen
om å senke myndighetsalderen til 18 år, men dette forsla-
get var ikke vedtatt på den tid Stortinget behandlet grunn-
lovsbestemmelsene som skulle endres i forbindelse med
unionen.14 Den svenske riksdagen ville at denne end-
ringen skulle bli ny grunnlovsbestemmelse og derfor ble
den skilt fra Riksakten mellom Norge og Sverige.15 Da
Riksdagen hadde vedtatt endringen, foreslo kongen at det
skulle gis en tilsvarende lov i Norge.16 Forslaget ble
enstemmig vedtatt i Stortinget.17 Denne lovbeslutningen
ble vedtatt av Stortinget i plenum og ikke behandlet i
avdelingene Odelsting og Lagting. På Stortinget i 1815
var det inngående diskusjoner om fordelingen av de opp-
gavene som var lagt til Stortinget i Grunnloven § 75.18

Loven om Kongens myndighetsalder var en spesiell lov
og ut fra datidens tankegang var dette en lov som det var
naturlig ble behandlet i samlet Storting.19 I ettertid ble det
reist spørsmål om loven om Kongens myndighetsalder
var å anse som grunnlov.20 Spørsmålet ble imidlertid
ansett som «temmelig ligegyldigt».21

Da unionen ble oppløst i 1905, måtte bestemmelsen i
§ 8 endres. Justisdepartementet foreslo at paragrafens
første punktum ganske enkelt skulle bestemme at «Kon-
gens Myndighedsalder fastsættes ved Lov».22 Forslaget
ble behandlet i Stortinget, men konstitutionskomiteen
hadde ingen bemerkninger til den nye ordlyden i § 8.
Forslaget ble vedtatt i Stortinget.23 Komiteen hadde lagt
til grunn at de endringer som skulle gjøres bare var å
fastslå «de forandringer i vor grundlov, der er blevet en
ligefrem og nødvendig følge af, at foreningen med Sve-
rige ved stortingets beslutning af 7de juni d.a. er opløst
og Norge dermed er bleven en fra Sverige adskilt, helt
selvstændig stat».24 I lys av dette var det naturlig å fore-
slå at myndighetsalderen skulle skje ved lov. Det hadde
vært i strid med forutsetningen for de endringer som nå
skulle gjøres om man hadde søkt å gjeninnføre ordnin-
gen fra 1814 med å fastsette myndighetsalderen i Grunn-
loven selv.

I 1814 gjaldt myndighetsreglene i Norske Lov. Fra
18 år var mannen myndig,25 men han sto under kuratel
til han var 25.26 I 1869 ble myndighetsalderen senket til
21 år,27 men reglene om kuratel gjaldt til vergemålslo-
ven av 1927. Da unionen ble oppløst i 1905, var kongens
myndighetsalder 18 år og den alminnelige myndighets-
alderen 21 år. Dermed var myndighetsalderen for kon-
gen og borgerne ellers forskjellige. Dette ble opplevd
som upraktisk og uhensiktsmessig både statsrettslig og
privatrettslig. I 1921 ble det gitt en ny lov om kongens
myndighetsalder. Myndighetsalderen for kongen ble da
hevet til 21 år. Loven av 1921 kom i stand etter initiativ
fra kong Haakon personlig.28

En konsekvens av regelen om kongens myndighetsal-
der var – og er – etter Grunnloven § 41 at nærmeste tron-
arving, dersom han har oppnådd den for kongen fastsatte
myndighetsalder, skal forestå regjeringen som konge-
maktens midlertidige utøver. Den nærmeste tronarvin-
gen er da kronprinsregent. Dette gjaldt også når kongen

14 Storthings Forhandlinger 1815 og 1816, Første Deel, indeholdende Forhandlingerne i Juli, August og September Maaneder 1815 (1817 og 1818),
s. 79–80.

15 Se T.H. Aschehoug, Norges nuværende Statsforfatning, bd. I (1875), s. 49.
16 Storthings Forhandlinger 1815 og 1816, Første Deel, indeholdende Forhandlingerne i Juli, August og September Maaneder 1815 (1817 og 1818),

s. 79–81.
17 Op.cit., s. 119–120
18 Alf Kaartvedt mfl., Det Norske Storting gjennom 150 år, bd. I (1964), s. 190 flg.
19 Op.cit., s. 193 og henvisningen der til sorenskriver Weidemanns argumentasjon om at det måtte høre under Stortinget å behandle lover som gjaldt

«statens fundamentale tarv».
20 T.H. Aschehoug, op.cit., s. 49–50.
21 Op.cit., det ville først få betydning, hvis loven skulle forandres. «Men derom bliver der ikke lettelig Tale.»
22 J.V. Heiberg, Unionens Opløsning 1905 (1906), s. 687–696.
23 Op.cit., s. 992.
24 Op.cit., s. 977.
25 For kvinner har den historiske utviklingen vært annerledes. Se Ot.prp. nr. 1 (1968–69) s. 5.
26 I dette tidsrom mellom 18 og 25 år måtte disposisjoner over formuen skje ved kurators samtykke for å få virkning. Se Ot.prp. nr. 1 (1968–69) s. 5.
27 Ved lov 27. mars 1869 om Myndighedsalderens Nedsettelse m.m.
28 Se Ot.prp. nr. 16 (1921 og lov om Kongens myndighetsalder av 13. mai 1921 nr. 2.
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var fraværende fra riket uten å være i felt, eller når kon-
gen var så syk at han ikke kunne ivareta regjeringen.29

Det ble i 1921 lagt til grunn at grunnlovsbestemmelsen
måtte ha til følge at tronfølgeren var fullmyndig allerede
ved fylte 18 år, noe som ble oppfattet som upraktisk.30

Bokmåls- og nynorskversjonen bruker litt forskjellige
ord, men disse er uten betydning for forståelsen av
bestemmelsen.31

29 Etter Grunnloven § 13 kan Kongen under reiser innen riket overdra rikets bestyrelse til statsrådet. I slike tilfeller hadde en tronfølger over 18 år
etter Grunnloven § 35 bare rett til å ta sete i statsrådet, men kunne ikke være regent etter § 41. Tanken bak den regelen har vært at det ikke skulle
være to regenter i landet samtidig.

30 I Ot.prp. nr. 16 (1921) konkluderte Justisdepartementet slik: «I overensstemmelse med den opfatning som er uttalt av Deres Majestet antar depar-
tementet at der er grunn til å foreslå en forhøielse av Kongens myndighetsalder til 21 år. Et statsrådsregentskap i de tilfelle som omhandles i grunn-
lovens § 41 eller et formynderstyre efter § 43 vil under de nuværende konstitusjonelle forhold ikke fremby nogen ulempe. Sålenge Kongen eller
tronfølgeren er under 21 år kan det heller ikke i almindelighet ventes at han skal kunne opfylle sine plikter på en måte som. stillingen krever, mens
det pa den annen side er ønskelig, at han får anledning til uforstyrret av regjeringsanliggender å arbeide på sin videre utdannelse. I denne forbin-
delse kan det også nevnes, at de foreliggende skandinaviske utkast til nye love om vergemål foreslår kuratelet avskaffet og myndighetsalderen satt
til 21 år. Efter den nugjeldende lovgivning vil tronfølgeren efter den antydede forhøielse av Kongens myndighetsalder likesom andre norske bor-
gere blir myndig under kurator ved det fylte 18de år og fullmyndig ved det fylte 21de år.»

31 Se Dokument 19 (2011–2012) Rapport til Stortingets presidentskap fra Grunnlovsspråkutvalget om utarbeidelse av språklig oppdaterte tekstversjo-
ner av Grunnloven på bokmål og nynorsk, s. 23.
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§ 9
Så snart kongen, som myndig, tiltrer regjeringen, avlegger han følgende ed for Stortinget: «Jeg
lover og sverger å ville regjere kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og
lover, så sant hjelpe meg Gud den allmektige og allvitende!»

Er intet storting på den tid samlet, nedlegges eden skriftlig i statsrådet og gjentas høytidelig
av kongen på første storting.

Så snart kongen, som myndig, tek til med regjeringa, gjer han denne eiden for Stortinget: «Eg
lovar og sver at eg vil regjere Kongeriket Noreg i samsvar med konstitusjonen og lovene, så sant
hjelpe meg Gud den allmektige og allvitande!»

Er det ikkje samla noko storting på den tida, blir eiden gjeven skriftleg i statsrådet, og kongen
tek han høgtidleg opp att på fyrste storting.

Av Arne Fliflet

Edsavleggelser og troskapsløfter i forbindelse med til-
tredelser i posisjoner, embeter og stillinger er mange ste-
der rundt i verden viktige og symboltunge begivenheter.
Mange betrakter denne institusjon som del av et seremo-
niell, uten reell betydning.

En troskaps- eller edsavleggelse er etter vår Grunnlov
en viktig konstitusjonell handling. Den skal på en dek-
kende måte, i få og rammende ord, uttrykke et løfte om
hva som alltid skal ligge til grunn for det løftegiveren vil
gjøre i den posisjon han eller hun skal virke. Det er tale
om en rettslig forpliktende erklæring som kan få betyd-
ningsfulle konsekvenser dersom løftet ikke avgis eller
brytes. I norsk rett forplikter kongen seg gjennom ed til å
følge landets Grunnlov og lov. Embetseden etter Grl. § 21
gikk ut på å tilsi Grunnloven og Kongen troskap. Det er
ikke vanlig i norsk forvaltning å kreve avgitt troskapsløfte
i forbindelse med tilsetting i stilling. Den som får norsk
statsborgerskap og er over 12 år blir invitert til å delta på
en statsborgerseremoni. Som ledd i denne seremonien
avlegger deltakerne som er over 18 år et troskapsløfte.1

Fra media er vi i dag innforlivet med at en tiltredende
amerikansk president avlegger et troskapsløfte før han

tiltrer som president. Troskapsløftet gis til lederen for
den amerikanske høyesterett og det skjer i full offentlig-
het, med et fast, omfattende seremoniell. I forbindelse
med avleggelsen av dette løftet holder presidenten en
tale om den politikk presidenten akter å følge i sin
embetsgjerning.

Det som skjer i forbindelse med et kongeskifte i
Norge er annerledes, men konstitusjonelt dreier den nor-
ske kongens og den amerikanske presidentens tro-
skapsløfte seg om det samme: et rettslig forpliktende løfte
om å respektere de plikter som følger med embetet og å
utføre disse i samsvar med landets konstitusjon og lover.

Kongens eds- eller troskapsløfte til forfatningen må
også sees i lys av de eldre ritualer som kongen måtte ta
del i ved tronskifte: Grunnloven av 1814 kjente kroning
og salving i § 10; i tidligere tider fantes også hylling og
signing. Etter opphevelsen av § 10 gjenstår nå bare § 9.2

Løftet markerer at statsoverhodet, det være seg en
konstitusjonell konge eller en president, er underlagt
Grunnlov og lov. Dette i motsetning til hva som var til-
fellet under eneveldet. Etter Kongeloven artikkel XVII
kunne kongen ikke forplikte seg gjennom noen ed eller

1 Troskapsløftet ble vedtatt i Kongen i statsråd 16. juni 2006, og har følgende ordlyd: «Som norsk statsborger lover jeg troskap til mitt land Norge og
det norske samfunnet, og jeg støtter demokratiet og menneskerettighetene og vil respektere landets lover.» Se https://www.regjeringen.no/no/tema/
innvandring/innsikt/statsborgerloven/id2343481/. Det er ingen plikt til å delta på seremonien og dermed heller ingen plikt til å avlegge troskapsløf-
tet.

2 Se nærmere om dette i kommentar til § 10, også om den nyere bruken av signing ved tronskifte.
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.
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andre forpliktelser.3 Bestemmelsen i Grunnloven § 9
markerte dermed overgangen til et konstitusjonelt
monarki der kongen var underlagt Grunnlov og lov, i
motsetning til det som var tilfellet under eneveldet.

I de fleste grunnlovsutkastene i 1814 var det forslag om
bestemmelser om at kongen skal avlegge en ed eller et
troskapsløfte i forbindelse med sin tiltredelse som konge.4
I den vedtatte Grunnloven 17. mai fikk bestemmelsen
plass som § 11.5 Da prins Christian Frederik tiltrådte som
konge, møtte han i Riksforsamlingen og holdt en tale til
den. I talen avla han sitt troskapsløfte, sin ed, til Riksfor-
samlingen.6 Da Karl Johan ble konge i 1818, ble eden
nedlagt skriftlig i statsråd på Stockholms slott. Den ble
referert i Stortingets møte 11. februar 1818.7 Denne eden
ble ikke senere gjentatt i Stortinget av kongen personlig.
Da Stortinget var samlet på den tid da Carl XIII døde, den
5. februar 1818, ble den skriftlige eden som ble referert i
Stortinget 11. februar, ansett for å være tilstrekkelig etter-
levelse av Grunnlovens bud.8 Da Karl Johan døde 8. mars
1844, var Stortinget ikke samlet. Det var først i 1845 Stor-
tinget igjen ble samlet. Det ble høytidelig åpnet av kong
Oscar I personlig den 10. februar 1845. I dette møtet ble
Stortingets forhandlinger høytidelig åpnet og kongen
holdt sin trontale. Statsministeren leste beretningen om
rikets tilstand. Deretter tok kongen igjen ordet og gjentok
da den eden han hadde nedlagt skriftlig på Stockholms
slott da kong Karl Johan døde den 8. mars 1844.9

Da kong Oscar I døde 8. juli 1859, ble han etterfulgt
av Carl XV. Den nye kongen møtte Stortinget ved den
høytidelige åpningen 5. oktober 1859. Her ble den eden
som tidligere skriftlig var gitt i Stockholm gjentatt i Stor-
tinget i forbindelse med den høytidelige åpningen.10

Den samme fremgangsmåten ble i prinsippet fulgt i
1872 da kong Oscar II ble konge. Han innledet trontalen
med å gjenta den eden han tidligere hadde gitt skriftlig i
Stockholm da han tiltrådte regjeringen ved farens død.11

Kong Haakon avla sin ed i Stortingets møte 27. november
1905.12 Kong Olav V etterfulgte kong Haakon VII i 1957,
og ved Stortingets høytidelige åpning den 20. januar 1958
gjentok kongen den eden han etter Grunnloven § 9 ved kong
Haakons død hadde nedlagt i statsrådet.13 Da kong Olav
døde 17. januar 1991, var Stortinget samlet og kongen
kunne dermed avlegge eden i Stortinget, uten først å gjøre
det skriftlig i statsrådet. I møte i Stortinget den 21. januar
avla kong Harald eden i samsvar med Grunnloven § 9.14

Ordlyden ble ikke endret i unionsgrunnloven av
4. november, men fikk plass som § 9. I 1903 ble det gjort
noen endringer i ortografien. C’en ble skiftet ut med K i
«Konstitution». I 1908 ble det gjort en endring da uttrykket
«det hellige ord» ble erstattet med ordene den «allmektige
og allvitende». Å henvise til Bibelen ble oppfattet som
problematisk i mange sammenhenger der det skulle avleg-
ges ed, for eksempel som vitner i rettssaker. Andre edsfor-
mularer var derfor blitt endret fordi henvisningen til Bibe-
len gjorde det vanskelig for mange å avlegge slik ed. For at
edsformularet som kongen brukte, skulle bli samsvarende
med det som ellers gjaldt, ble Grunnloven endret på dette
punkt. Det ble ingen debatt i Stortinget om dette.15

Eden er formulert på bokmål i bokmålsversjonen og
på nynorsk i nynorskversjonen. Når eden skal avsies, vil
det kunne velges hvilken versjon som benyttes. Det vil
selvsagt også være mulig å avlegge eden i begge versjo-
ner.16 I begge versjonene brukes uttrykket «regjerin-
gen»/«regjeringa». Alternativt kunne uttrykkene «styre,
bestyre og regjere» vært brukt, men slik ble det ikke.17

3 «Men Kongen skall alldeelis ingen Eed eller nogen forpligt, i huad naffn det og haffve kand, mundtlig eller skrifftlig fra sig giffve, effterdj hand
saasom een frii og ubunden EenevoldsKonge icke kand bindes aff sine undersaatter ved nogen Eed eller foreskreffne forpligtelser.» Sitert etter
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/kongeloven-1665/#indhold4.

4 Riksforsamlingens forhandlinger, bd. III (1916), s. 36 (Adler-Falsen), s. 68 (biskop Bugge), s. 115 (grev Holstein-Holsteinsborg), s. 152 (professor Schle-
gel), s. 276 (Nicolai Wergeland), s. 290 (anonymt utkast), Riksforsamlingens forhandlinger, bd. I (1914), s. 439 (konstitusjonskomiteens andre utkast).

5 Bestemmelsen fikk denne ordlyden: «Saasnart Kongen, som myndig, tiltræder Regjeringen, aflægger han for Storthinget følgende Eed: ‘Jeg lover
og sværger at ville regjere Kongeriget Norge i Overensstemmelse med dets Constitution og Love; saa sandt hjelpe mig Gud og hans hellige Ord!’
Er intet Storthing paa den Tid samlet, nedlægges Eden skriftlig i Statsraadet og igjentages høitideligen af Kongen paa første Storthing.»

6 Riksforsamlingens forhandlinger, bd. I (1914), s. 102.
7 S.tid. (1818), s. 119.
8 T.H. Aschehoug, Norges nuværende Statsforfatning, bd. I (1875), s. 163.
9 S.tid. (1845), s. 17 flg.
10 S.tid. (1859), s. 6.
11 S.tid. (1872), s. 4.
12 J.V. Heiberg, Unionens Opløsning 1905 (1906), s. 1019–1020.
13 S.tid. (1958), s. 23.
14 S.tid. (1991), s. 2094.
15 S.tid. (1908), s. 3387. Bestemmelsens første ledd fikk denne ordlyden: «Saasnart Kongen, som myndig, tiltræder Regjeringen, aflægger han for

Storthinget følgende Eed: «Jeg lover og sværger, at ville regjere Kongeriget Norge i Overensstemmelse med dets konstitution og Love; saa sandt
hjælpe mig Gud og Hans hellige Ord!»

16 Dette ble påpekt i Dokument 19 (2011–2012) Rapport til Stortingets presidentskap fra Grunnlovsspråkutvalget om utarbeidelse av språklig oppda-
terte tekstversjoner av Grunnloven på bokmål og nynorsk, s. 24.

17 Op.cit.

http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/kongeloven-1665/#indhold4


DOI: https://doi.org/10.18261/9788215054179-2021-018
§ 10 [tom paragraf]
Historikk

Eidsvollsgrunnloven § 10 (Kongens myndighetsalder).

Novembergrunnloven § 10 (Kongens kroning og salving).

Opphevet 1908 – tom siden.

I denne boken se kommentar til § 8 og tidligere § 10.
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


DOI: https://doi.org/10.18261/9788215054179-2021-019
Tidligere § 10

(1814–1908)

Kongens Kroning og Salving skeer, efterat han er bleven myndig, i Trondhjems Domkirke, paa
den Tid og med de Ceremonier, Han selv fastsætter.

Av Dag Michalsen

1 Innledning
Bestemmelsen gjaldt først med samme ordlyd som § 12 i
Eidsvollsgrunnloven, siden som § 10 i Novembergrunn-
loven. Den ble opphevet i 1908, ved særskilt vedtak,
men i sammenheng med de redigeringer og reformer
som fulgte av unionsoppløsningen i 1905 (se under).1
§ 10 hang systematisk sammen dels med kongens øvrige
oppgaver innen kirke og religion (§ 4); dels var bestem-
melsen knyttet til den omtaleform som gjaldt etter Eids-
vollsgrunnloven § 81 og i Novembergrunnlovens tid
etter fast administrativ praksis, nemlig ‘konge av Guds
nåde’; dels var bestemmelsen del av forfatningens regler
om tronskifte der (någjeldende) § 9 om den nye kongens
edsavleggelse ble betraktet som den rettslig mest betyd-
ningsfulle – og uansett – statsrettslig nødvendige hand-
ling.2

Alt i alt kan det historisk skilles mellom følgende
handlinger i tilknytning til innsetting av ny konge: sal-
ving, kroning, hylling og signing. I tillegg kom, fra for-
fatningsepokens tid, kongens edsavleggelse til forfatnin-
gen. Salving kom historisk sett først, kroning senere,
hylling (fra folket, stender osv.) har vært mer sporadisk
og var særlig viktig i middelalderen, men også senere;
endelig var signing en kirkelig handling som også fantes
tidligere og som har fått ny aktualitet i Norge etter 1958.
§ 10 kjente bare salving og kroning. Statsrettslig var det
edsavleggelsen (§ 9) som var ubestridt rettslig nødven-
dig etter Grunnloven; hvorvidt kroning og salving også

var rettslige nødvendige statshandlinger, var noe omdis-
kutert, og § 10s ordlyd var her ikke entydig. Uansett ble
§ 10 brukt fire ganger i norsk historie, ved tronskiftene i
1818, 1860, 1873 og 1906; hverken kongevalget i 1814
eller tronskiftet i 1844 førte til særskilt kroning i Norge,
men i Sverige, av ulike grunner.

I det følgende gjøres det rede for den internasjonale
historiske bakgrunnen for § 10s handlinger kroning og
salving; dessuten berøres relasjonen til edsavleggelse til
forfatningen som § 10 må sees i sammenheng med, også
i sin historiske bakgrunn (punkt 2). Punkt 3 dreier seg
om utformingen av § 10 på Eidsvoll og senere Novem-
bergrunnloven. Punkt 4 gjør rede for § 10 i norsk stats-
rett og statspraksis fra 1814 til 1905. Punkt 5 dreier seg
om kroningsdebatten i 1905 og kroningen av kong Haa-
kon 7. i 1906. I 1908 fattet Stortinget vedtak om opphe-
velsen av § 10 (punkt 6). I 1958 ble kong Olav 5. kirke-
lig signet i Nidarosdomen, og det samme skjedde for
kong Harald 5. i 1991. Hvordan denne seremonien, som
ikke er grunnlovforankret, skal forståes i relasjon til den
opphevde § 10, drøftes til slutt i punkt 7.

2 Salving og kroning i europeisk historie før 1814
Ritualer for monarkers kroning og salving ble først
utformet i tidlig middelalders karolingiske konge- og
keiserdynasti på 700-tallet og ble i løpet av middelalde-

1 Se kommentar til Den svensk-norske unionen 1814–1905.
2 Se kommentar til § 9.
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ren en fast del av europeisk statsrett.3 Salving har som
eget ritual bakgrunn i antikke samfunn i Midtøsten og
Asia.4 I egyptisk praksis ble viktige embeter innsatt ved
salving; i jødisk praksis salvet prester eller profeter nye
konger der den underliggende ide var at salvingen over-
førte Guds kraft til den salvede kongen;5 dette viste seg
også senere i Det nye testamentes omtale av Jesus som
Guds salvede.6 De mange ulike praksiser fra jødiske,
kristne og romerske kilder sammenførtes i de første
kristne kongers tid, i etter-romersk tid og i tidlig middel-
alder, som så på 700-tallet ble koblet til pavens (eller
oftest en representants) rolle som den som salver ny
konge og keiser. Salving som rettslig mekanisme kom
derfor til i tid forut for kroningen. Men etter at kroning
ble den sentrale statshandlingen ved tronskifter, foregikk
salving alltid sammen med selve kroningen, om enn som
en egen handling og egen ritualgjenstand.

Selve salvingen bestod av å smøre på kongens person
(oftest på panne, begge tinninger, bryst og håndleddene)
olivenolje. I Moseloven var det en rekke steder der dette
er beskrevet, men mest inngående i 3. Mosebok der Gud
gir Moses en detaljert anvisning på salvingens karakter
og egenskaper, derunder også hvilke ingredienser som
inngikk i salvingsoljen (særlig parfymert med balsam
eller myrra).7 Salvingens særskilte religiøse bakgrunn
gjorde det naturlig at handlingen skulle foreståes av kir-
ken, mest vanlig av en biskop; også kroningen kunne
utføres av en geistlig, men dette måtte ikke skje, i hvert
fall ikke senere i europeisk statshistorie. Overhodet er
kongers salving og kroning i middelalderen et eksempel
på hvordan den verdslige makten tok i bruk geistlige
seremonier for egne formål idet kirken allerede hadde
praksis på innsettelsesritualer for biskoper og paver.

De religiøse kronings- og salvingsritualene kom sent
til norsk (og nordisk) middelalder sammenlignet med
Vest-Europa ellers. Det første kjente kronings- og sal-
vingsrituale i Norden var kroningen av kong Magnus
Erlingsson i Bergen i 1163 eller 1164, administrert av
erkebiskop Øystein i Nidaros. Denne kombinerte verds-
lige og kirkelige handlingen må sees i lys av at Norge i
1152 var blitt kirkeprovins under Roma. I Knut Helles
ord var denne kroningen «den første i sitt slag i Norden

og en revolusjonerende hending i norsk statsliv. Gjen-
nom den fikk Magnus Erlingssons kongedømme Guds
og kirkens sanksjon. Kirken styrket sin autoritet ved på
stå som medgrunnlegger av kongedømmet og sikret seg
viktige garantier ved kroningseden».8 Kirken brukte
kroning og salving til å gjøre aktive valg mellom flere
tronpretender, og valget selv forankret den norske kon-
gemakten i en ny form for sakralisering som man ikke
hadde kjent tidligere. Lenge var kroningsbyen Bergen,
men fra 1299 var Nidarosdomen stedet for hendelsen.
Noen unntak fantes i senmiddelalderen da kroningen
skjedde i Oslo.9

Under den tidlig moderne perioden (1500–1800) var
kroning og salving fast bestanddel ved tronveksler.10 I
den danske-norske staten fra 1536 til 1660 var suvereni-
teten utøvd av kongen og riksrådet i fellesskap, og den
såkalte håndfestningen gjaldt som innbyrdes avtale dem
imellom om utøvelsen av statsmakten. Stort sett fore-
gikk alle seremonier ved disse tronvekslingene uteluk-
kende i Danmark; det eneste som norske undersåtter tok
del i var de såkalte kongehyllingene hvis viktigste retts-
lige innhold var at undersåtter sverget troskapsed til den
nye kongen. Selve kroningen foregikk i denne tiden i
samarbeid mellom Sjellands biskop og riksrådet som
selv satte kronen på den nye kongens hode.11 Etter ene-
veldets innføring i 1660 ble ritualer bestemt i
Kongeloven av 1665. Det eneveldige viste seg i kongens
valgfrihet – om enn med et slags råd: fordi, som loven
sa, den nye kongen ville være velsignet av Gud «ville Vi
og, at Kongen offentlig i kircken med dertil sømmelige
ceremonier lader sig Salve» (artikkel XVI) som ble pre-
sisert i artikkel XVIII, nemlig at, om enn kongen selv
kunne velge tidspunkt for salvingen, så var det «før jo
bedre at annamme og bekomme Guds velsignelse og
Herrens krafftige biistand, som følger hans Salffvede».
Nettopp fordi det var et enevelde var det viktig å under-
streke at «Kongen skall alldeelis ingen Eed eller nogen
forpligt … fra sig giffve» (artikkel XVII).12

Rundt om i Europa ble det mot slutten av 1700-tallet
ført debatter om kroningsseremoniene uten at dette førte
til særlige endringer. Forestillingen om at kongemakten
hadde sin legitimitet fra Gud stod meget sterkt svært

3 Se nærmere kommentar til § 5 (om den sakrale kongemakten) der kroning og salving omtales spesielt i tilknytning til utviklingen av den personlige
kongemakt og dens sakrale egenskaper.

4 For det følgende B. Scheidmüller, Salbung i: Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte IV (1990) sp 1268–1273.
5 Se Bibelen, Første Samuels bok, 10. kapittel: «Samuel tok en oljekrukke og helte oljen over Sauls hode. Han kysset ham og sa: ‘Nå har Herren sal-

vet deg til fyrste over sin eiendom.’»
6 Bibelen, Lukas’ evangelium, 4. kapittel, vers 18.
7 Bibelen, Tredje Mosebok, 8. kapittel, versene 22–38. Salving er omtalt en rekke ganger i Mosebøkene og Det gamle testamente ellers.
8 Se inngående historiografisk Knut Helle, Norge blir en stat 1130–1319 (1974) s. 59 (sitat), se ellers 57–69.
9 Se under om diskusjoner i 1814 og rett etter 1814 om kroningsstedet.
10 Se også mer utførlig om kongemakten i perioden i kommentar til § 5.
11 Se Rolf Fladby, Samfunn i vekst under fremmed styre 1536–1660 (1986) s. 28–33.
12 Kongeloven, se Holmøyvik/Michalsen (red.), Kilder og årstall i forfatningshistorien (2015) s. 15–16.
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lenge. De forsøk som ble gjort internt i eneveldene på
ritualreformer ble avvist. Mest berømt var Jacques Tur-
gots forsøk på å forenkle kroningen av Ludvig 16. av
Frankrike i 1775 som da svarte at «en kirkelig kroning
og salving med den hellige olje var uttrykk for hans
takknemlige innforståtthet med den guddommelige frel-
sesplan».13 Med den franske konstitusjonelle forfatnin-
gen av 1791 måtte imidlertid Ludvig 16. bli innsatt som
ny konge i henhold til forfatningen, ikke tradisjonen.
Han var nå hverken konge av guds nåde eller konge av
Frankrike, men franskmennenes konge. Det radikale i
1791-forfatningen viste seg i at kongen selv måtte
sverge ed til forfatningen og at forfatningen nettopp ikke
åpnet for kroning og salving (som altså på et helt annet
grunnlag hadde skjedd i 1775).14 En kroning av en
annen art var keiserkroningen av Napoleon i 1804.15 Det
var en kroning som hadde visse forbildefunksjoner for
kong Karl Johan senere i Sverige og Norge. Kroningen,
foreviget i Jacques-Louis Davids berømte maleri fra
1807, hadde komplekse historiske, politiske og religiøse
konnotasjoner: Dels var keiserkroningen legitimert gjen-
nom plebisitt, dels koblet kroningen uttrykkelig til tradi-
sjonen fra karolinerne, dels fikk den en særskilt religiøs
kraft gjennom pavens nærvær som salvet ham, dels
skulle kroningen uttrykke at dette var Napoleons egen
fortjeneste og følgelig satte han kronen på sitt eget hode.

Den svensk forfatningen av 1809 hadde ingen regler
om kroning og salving.16 Heller ikke i den forutgående
Regjeringsformen av 1772 (Gustav 3s forfatning) hadde
regler om dette.17 Man skal langt tilbake i tiden før det
omtales uttrykkelig, nemlig i Kristofers Landslag (1442)
kapittel VII.18 Etter beslutningen i 1810 om valg av den
senere Karl Johan til kronprins og senere konge av Sve-
rige, fattet 1810 års Riksdag den såkalte Successions-
ordningen av 1810 som instituerte huset Bernadotte til
svensk herskende monarkisk dynasti (og er i dag den
eldste gjeldende av Sveriges grunnlover). Fra 4. novem-
ber 1814 var denne Successionsordningen dessuten ved-
tatt som norsk grunnlov sammen med Novembergrunn-
loven og senere Riksakten.19 I innledningen til Successi-
onsordningen forutsettes det at kroning skal skje, men
det er sagt svært indirekte: «efter dess [Karl XIII] död-

liga frånfälle (varmed den Högste Guden nådeligen
länge fördröje) i regeringen över Svea rike samt det-
samma underlydande länder efterträda [Karl Johan], till
Sveriges Konung krönas och hyllas, samt riket styra.»
Svensk statsrett hadde derfor i unionstiden ingen uttryk-
kelig hjemmel sammenlignbar med § 10 om kroning og
salving. Det ble antatt at det var opp til hver ny monark å
ordne dette selv og det ble heller ikke oppfattet som en
plikt. Som vi skal se, var det en viss diskusjon om § 10
var en pliktbestemmelse eller ei.

Umiddelbart etter Eidsvollsgrunnloven, men før
Novembergrunnloven, ga Ludvig 18. Charte Constitutio-
nelle av 4. juni 1814. Denne grunnloven var den første
‘monarkiske’ etter forfatningsepoken (1776–1814) og
var en direkte følge av Wienkongressens regulering av
Frankrike etter Napoleons fall. Annerledes enn 1791-
forfatningen forutsatte denne 1814-forfatningen kroning
og salving, men uten nærmere angivelser, og uansett
med en nødvendig kobling til plikt til å avlegge ed til
forfatningen: «Kongen og hans etterfølgere skal sverge,
på den høytidelige kroning, med ære å følge dette kons-
titusjonelle Charter.»20 Kongen lot seg imidlertid ikke
krone, av politiske grunner; etterfølgeren derimot, den
autokratisk sinnede Karl 10., ble kronet i 1825, men
under mye politisk uro. Etter 1848 var kroning et omdis-
kutert tema i de fleste konstitusjonelle stater, og flere ga
avkall på handlingen. Dette skulle komme til å bli del av
diskusjonen om kroningen av Haakon 7. i 1906.

3 Bestemmelsen om kroning og salving på Eids-
voll frem til Novembergrunnloven
I grunnlovsutkastene til Riksforsamlingen på Eidsvoll
var det bare enkelte som hadde med bestemmelser om
kroning og salving. Gitt den historiske bakgrunnen som
er skissert over var dette ikke helt overraskede. Det er
betegnende at Adler-Falsen – som allment orienterte seg
mot den franske 1791-forfatningen – bare skrev inn kon-
gens plikt til å sverge «til Nationen og besværger Consti-
tutionen saaledes», se § 120.21 I biskop Bugges [som
skulle komme til å lede kroningen i 1818] utkast kobles

13 Sitert etter Volker Sellin, Gewalt und Legitimität (2011) s. 82.
14 1791-forfatningen Titre III, Ch II, Sec 1, 4 (bare om edsavleggelse), se videre Sellin, Gewalt und Legitimität (2011) s. 83. Se også kommentar til

§ 5.
15 For det følgende Sellin, Gewalt und Legitimität (2011) s. 88–92.
16 Jeg takker Martin Sunnqvist (Lund) for samtaler om emnet.
17 https://sv.wikisource.org/wiki/Regeringsform_1772.
18 «Nu tha konunger wil, tha scal han j vpsalom wigias oc kronas, eller annar stadz j rike sino, epter wilia oc fallom sinom; tha aff erchebiscope helzt

for wærdogheet sculd beggia thera.» Se https://sv.wikisource.org/wiki/Kristofers_landslag.
19 Se nærmere kommentaren til Den svensk-norske unionen i denne boken.
20 Charte art 74: «Le Roi et ses successeurs jureront, dans la solennité de leur sacre, d’observer fidèlement la présente Charte constitutionnelle.» Se

videre Sellin, Gewalt und Legitimität (2011) s. 92–95.
21 Riksforsamlingens forhandlinger 3 (1916) s. 36. Se ellers kommentar til § 9.

https://sv.wikisource.org/wiki/Regeringsform_1772
https://sv.wikisource.org/wiki/Kristofers_landslag
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alt sammen i ett: kroning, salving og edsavleggelse i § 6:
«Kongen af Norge skal strax efter sin Thronbestigelse
lade sig salve, hvor han i Norge for got befinder,
saafremt han er majorenn; er han mindreaarig, udsættes
Salvings-Acten indtil han har naaet sin Myndigheds
Alder.» … «Ved Salvings Acten besværger Kongen
denne Constitution høitidelig i Kirken.»22 I Grev Hol-
stein-Holsteinsborgs utkast § 2, første ledd het det «Han
maa derfor, 1, ved høitidelig Kroning eller Salving
hædres og indvies til sit Embede, hvorved Eedsaflæg-
gelse til at vedligeholde Constitutionens Grundsætnin-
ger synes passende».23 Igjen kobles kroning, salving og
edsavleggelse.

J.F.W. Schlegels grunnlovsutkast «Jdeer til en Consti-
tution for Norge» ble neppe fremlagt på Eidsvoll og det
er vanskelig å vite hvilken betydning det har hatt.24 Uan-
sett hadde utkastet regler om kroning og salving, ikke
helt upåvirket av Kongeloven av 1665. I utkastet § 3 der
det het: «Kongen modtaer selv strax efter Thronbesigel-
sen Folkets Hyldig» … «Naar Kongen er myndig fore-
tages Kronings og Salvings Akten 6 Maaneder efter
Tronbestigelsen» … «Ved denne Höitidelighed aflægger
Kongen Eed, i Overværelse af en Deputation af Rigs-
dagsmænd paa at han ubrødelig vil holde Rigets Grund-
love.»25 Schlegel kombinerte derved tre av de tradisjo-
nelle monarkiske handlingene, nemlig hylling (som en
typisk ikke-konstitusjonell tronvekslingshandling som
ikke fant veien inn i § 10), kroning og salving. Dessuten
skrev Schlegel inn edsavleggelsen, og slik avvek hans
utkast tydelig fra Kongeloven. Overraskende nok fantes
det ikke regler om kroning i utkastet til Sebbelow som
ellers har mange regler om kongemakten; heller ikke i
det viktige Sverdrup-Berghske Grundlovsutkast eller der
man vel hadde kunnet vente det, hos Niels Treschow (se
videre om ham under).

Det viktigste forarbeidet til § 10 var utvilsomt Nicolai
Wergelands utkast og det er sannsynlig at hans forslag til
§ 10 har hatt stor innflytelse på utformingen av den
endelige bestemmelsen, ikke minst gjelder dette hans
forslag til kroningssted.26 I Wergelands utkast § 78 het
det: «Naar Kongen er myndig skal han krones og salves
i Trondhjems Domkrike af Aggershuus Biskop i de

andre Bispers, Storthingets og alle Rigets Ypperstes
Nærværelse.» Bestemmelsen må sees umiddelbart i
sammenheng med den påfølgende § 79 «Kongen skal da
sværge, at overholde Constitutionen, Lov og Ret i alle
Maader, fremme Landets Vel, Undersaatternes Frihed og
Lyksalighed og afværge af al Magt sammes Skade og
Fordærv».27

Konstitusjonskomiteens første utkast § 3 lød: «Kon-
gens Kroning og Salving skeer i Tronhiems Domkirke
efterat han er bleven myndig; – paa den Tid og med de
Ceremonier, han selv fastætter.» Annerledes enn hos
Wergeland ble kongens edsavleggelse plassert langt
senere i utkastet (som § 23) og slik mistet de to stats-
handlingene den indre sammenheng. Det samme skjedde
i Konstitusjonskomiteens andre utkast (av 30. april),
men da var ordningen gjort omvendt: Langt fremme som
§ 6 kom kongens ed til forfatningen og langt senere i
utkastet kom bestemmelsen om kroning som § 21 «Kon-
gens Kroning og Salving skeer i Trondhiems Domkirke
efterat Han er bleven myndig, paa den Tid og med de
Ceremionier Han selv fastsætter».28 Dette ble så igjen
reversert etter at redaksjonskomiteen hadde gjort sitt
arbeid (nå altså som § 12 i det endelige vedtaket) og den
endelige formuleringen var også noe endret og ble altså:
«Kongens Kroning og Salving skeer, efterat han er ble-
ven myndig, i Trondhjems Domkirke paa den Tid og
med de Ceremonier, han selv fastsetter.»

På Eidsvoll var det noe debatt om bestemmelsen, ikke
overraskende om kroningsstedet.29 Representanten Hans
Jacob Grøgaard (som stod Wergeland nær) var opptatt av
at bestemmelsen ikke kunne helt overlate til kongen å
bestemme tidspunktet; Peter Hount ville regulere
kroningsseremonien slik at den ikke ble for kostbar;
begge forslagene falt. Om kroningsstedet utspant det seg
en debatt mellom det trønderske og det østenfjelske der
spørsmålet om kostnadene ved å plassere det i Trond-
heim var et viktig punkt. Sverdrups synspunkt synes å ha
vært viktig: «Kongens Kroning var en saare høitidelig
Handling, at man dertil i hele Norge intet passerligere
Locale havde end den for sin Ælde og Størrelse fra Old-
tiden ærværdigere Throndhjems Domkirke, og at desu-
den denne Handling nærmere vilde sammenbinde begge

22 Riksforsamlingens forhandlinger 3 (1916) s. 68.
23 Riksforsamlingens forhandlinger 3 (1916) s. 115.
24 Se Ola Mestad, Linjene vidare til 1814 i: Mestad (red.), Frihetens forskole (2013), særlig s. 342–345.
25 Riksforsamlingens forhandlinger 3 (1916) s. 152.
26 Se straks under om debatten på Eidsvoll. Det finnes ikke en entydig kilde for antakelsen i teksten, men se Nils Höjer, Norska grundlagen och dess

källor (1882) s. 173.
27 Riksforsamlingens forhandlinger 3 (1916) s. 275–276
28 Riksforsamlingens forhandlinger 1 (1914) s. 441.
29 Se oversiktlig Eli Fure (red.), Eidsvoll 1814 (2013) s. 151–153. Den mest utførlige kilde fra denne debatten er V.C.W. Sibbern, Dagbok paa Eids-

vold (1870) s. 28–29. Debatten om spørsmålet kan ikke ha vært stor for den er ikke nevnt av f.eks. J. Aall, Erindringer fra Norges Historie (1859)
s. 426–427 (for 5. mai 1814).
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Stifter, Trondhjems og Agershuus, der saa gjerne vilde
rivalisere med hinanden». Også den trønderske prest
Jacob Hersleb Darre talte om «Throndhjems Domkirke,
mærkværdig af den høie Ælde og fordums Glands tykte
mig være ærværdig nok for hiin høitidelige Handling.»
Det ble et stor flertall for konstitusjonskomiteens for-
slag: 88 for, 22 mot.

I prosessen fra Eidsvollsgrunnloven til November-
grunnloven var det tilløp til endringer, særlig om
kroningssted, men det hele endte med samme ordlyd
som på Eidsvoll. I Christian Frederiks første forslag til
endringer av Eidsvollsgrunnloven (fra juli 1814) med
tanke på den uunngåelige unionen med Sverige – et for-
slag som Karl Johan senere fikk ta del av – hadde Chris-
tian Frederik lagt til denne setningen til § 12: «Ved Kon-
gens Kroning hvis Omstændigheder skulle forhindre den
at fuldbyrdes i Norge skal Udvalget af Norges Storthing
være tilstæde.»30 Tanken var vel at med en mulig kro-
ning i Sverige måtte Norges folkevalgte være til stede.
Det var jo på det tidspunktet i unionsprosessen usikkert
hvor atskilt de to kongedømmene ville bli.

I det første utkastet fra Karl Johan, datert i september
1814 stod det nå som § 12: «Le Couronnement du Roi
aura lieu à Christiania, Drontheim ou Bergen dans le
tems [sic] et avec les ceremonies qu’ll determinera Lui-
même.»31 Trondhjem var altså nå blitt ett av tre mulige
kroningssteder. I det såkalte Fredrikshald-utkastet
(datert 3. oktober) – og som ble utformet etter samtaler
mellom Karl Johan og de norske sendemenn Carsten
Tank og Peter Hount (se over) – var nå tre steder blitt til
to: «Konungens kröning sker i Christiania eller Trond-
hiem, på den tid och med de ceremonier han sjelf fast-
ställer.»32 Det samme lød de svenske kommissærenes
forslag som ble overlevert til Stortinget 13. oktober (om
enn rekkefølgen av stedene var gjort om).33 Men som til-
fellet var for en rekke andre av de svenske kommis-
særenes endringsforslag som ikke tilhørte de av vital
interesse for Karl Johan, lot de endringsforslaget sam-

menlignet med Eidsvollteksten falle og følgelig vendte
bestemmelsen tilbake til Eidsvollsgrunnlovens ordlyd.
Kildene viser denne prosessen gjennom redigeringsko-
miteens arbeid frem til Stortingets endelige vedtak og
publisering, som da var blitt § 10.34

4 § 10 i norsk statsrett og statspraksis 1814–
1905
Kong Karl 13. kom ikke til Norge for å krones til norsk
konge etter kongevalget i 1814 og følgelig var kong Karl
Johans kroning i 1818 den første kroningen som ble
avholdt i henhold til § 10.35 Kroningen i Stockholm
foregikk 11. mai 1818; som følge av dødsfall i den kon-
gelige familie foregikk kroningen i Norge først 7. sep-
tember 1818. Kroningene i Stockholm og Trondheim var
langt på vei like; på samme måte som seremonien i
Stockholm hadde betydelig norsk innslag var det tilsva-
rende svensk deltakelse i Trondheim.36 Seremonien
ellers var nokså lik tidligere svenske kroninger. Diskret
og stort sett bare gjennom visuelle tegn antydet også
seremonien kong Karl Johans meritter på slagmark og i
politikk som i seg selv begrunnet kongekronen – helt i
strid med den legitimistiske linje: Som ved Napoleons
keiserkroning i 1804 kunne denne meritokratiske
begrunnelse så bli forvandlet til en ny legitimitet i det
svenske og norske samfunnet.37

De norske kroningsregaliene fra middelalderen for-
svant en gang etter 1500. Under det danske styret hadde
ikke Norge egne regalier og de danske ble skaffet etter
eneveldets innføring. For å ha kroningsregalier i det nye
kongeriket bekostet kong Karl Johan selv de første nød-
vendige regalier og donerte de til staten; senere på 1800-
tallet kom det ytterligere regalier til blant annet dronnin-
gens regalier.38

Under unionstiden ble det holdt to senere kroninger i
Trondheim: kong Oscars 1s to sønner Karl 4. (1860) og

30 Yngvar Nielsen, Bidrag til Norges Historie i 1814 II (1886) s. 267. Se nærmere Weibull, Carl Johan och Norge 1810–1814 (1957) s. 301–302.
31 Se avtrykk hos Oscar Alin, Den svensk-norske unionen I (1889) s. 164, se de svenske kommissærenes kortfattede begrunnelse for at det man ikke

burde binde stedet til Trondhjem, s. 156.
32 Alin, Den svensk-norske unionen I (1889) s. 197, sml. Weibull, Carl Johan och Norge 1810–1814 (1957) s. 302–303.
33 Alin, Den svensk-norske unionen I (1889) s. 224.
34 Se kildene fra oktober til november Alin, Den svensk-norske unionen I (1889) s. 260, 263, 292; Stortingets vedtak av fortsatt § 12 enstemmig se

Stortingsforhandlinger 1814 (1835) s. 392; endelig innplassert av bestemmelsen som § 10 op.cit. s. 668, i offentliggjøringen av Novembergrunnlo-
ven 14/11 1814.

35 Kongelig Kundgjørelse angaaende Hans Majestæt Kong Carl Johans Kroning og Salving i Trondhjems Domkirke den 7de September 1818 (Chra.
1818).

36 Kr. Koren, Tre kroninger i Trondheim (1906) s. 1–9 (med beskrivelse av ritualet), sml. Ordning Wid Hans Kongl. Maj.ts, Kronung [etc.] (1818).
37 Se videre om dette Mikael Alm, En kung blir till. Riter och ceremonier kring Karl XIV Johan i: Bård Frydenlund og Odd Arvid Storsveen (red.),

Veivalg for Norden 1809–1813 (2013), sml. Michalsen, Rettshistorisk kritikk (2017) s. 158.
38 Til kroningsregaliene hører i dag kongekrone, en dronningkrone og en arvefyrstekrone for kronprinsen eller annen tronarving, et kongesepter og et

dronningsepter, et rikseple for kongen og et for dronningen, kongens rikssverd, kongens og dronningens kroningskåper, et salvingshorn og endelig
et eldre og et nyere riksbanner, alt sitert etter https://www.kongehuset.no/seksjon.html?tid=27628&sek=26980.

https://www.kongehuset.no/seksjon.html?tid=27628&sek=26980
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Oscar 2. (1873). Kong Oscar 1. derimot ble ikke kronet i
Norge i hva som nok utgjorde en liten konstitusjonell
krise. Dronningen var Josephine av Leuchtenberg, hvis
mor var etterkommer av den svenske kong Karl 9. og
danske kong Christian 2., hvilket styrket Bernadotte-
dynastiets legitimitet; i tillegg hadde dronningen nær
familietilknytning til Napoleon. Men dette hjalp ikke:
Dronningen forble katolsk og biskopen i Trondheim, den
konservative Hans Riddervold, som da på samme tid
også var stortingspresident, anså at det ville stride mot
Grunnloven å krone en katolsk dronning.39 Kong Oscar
1. lot seg da bare krone i Stockholm. Etter unionsoppløs-
ningen har bare Haakon 7. blitt kronet i henhold til § 10,
i 1906, to år før bestemmelsen selv ble opphevet. Kro-
ningen i 1860 avstedkom en av norsk litteraturs høyde-
punkter, A.O. Vinjes Ferdaminne fraa sumaren 1860.40

Kroningen ga Vinje en anledning til å skrive en rik reise-
skildring fra Norge, og til kroningen kom han også til
slutt, og han ble overveldet av prakten: «Men vist er det,
at eg enno ei Gong vilde fara paa min Fot allt til Thrond-
heim, um eg kunde faa sjaa Maken til det atter»; bare
salvingen skuffet Vinje som humoristisk la til at å bruke
så lite olje som ble brukt under kroningen ikke var slik
Bibelen ville ha det, for der står det «at han auste Olje-
hornet over Kongens Hovud». «Og for at kunne kallast
ein Salvad, so maatte der no ogsaa nokot meir Olje til
enn soleides berre at sveitta paa liti Dogg her og der.»

Ingen av de sentrale statsrettsjuristene på 1800-tallet
brukte mye tid på § 10. Steenbuch hoppet helt over
bestemmelsen, mens Stang gjorde ikke annet enn å
gjenta ordlyden.41 Et halvt århundre senere sa Asche-
houg ikke stort mer om den enn at § 10 bare forutsatte
kroning, men at fraværet av to kroninger vel måtte bety
at kroning ikke var en plikt, skjønt det er sagt ganske
utydelig. Det samme sa Morgenstierne.42

Niels Treschow hadde et av de mer interessante bidra-
gene til forståelsen av § 10 i sin bok om Grunnloven,
skrevet på slutten av 1820-tallet og utgitt i 1834, etter
hans død.43 Treschow drøftet først den rettslige betyd-
ningen av kroning og salving og konkluderte med at «de
hverken for Kongen eller Folket medføre nogen ny Ret-
tighed og Forpligtelse» – altså helte han i retning av at
det ikke var plikt til kroning. Det eneste § 10 sa, var at

kroning først kan skje etter at Kongen er myndig, og hvis
det skjer, så må det skje i Trondheims domkirke. Tres-
chow mente videre at paragrafen la for stor vekt på Kon-
gens personlige ønske om seremoniene og man måtte, sa
han, ta hensyn til at slike seremonier skal gjøre «et dybt
Indtryk paa Tilskuerne». Selv om Trondheim i all hoved-
sak var det rette stedet og «meget passende i Begynnel-
sen af et nyt Dynasti», så foreslo Treschow av hensyn til
uforutsette politiske omstendigheter at bestemmelsen
burde lyde at kroning «skeer helst» i Trondheim, men
«hvis nogen vigtig Forhindring» oppstår må det kunne
skje et annet sted. Hans siste setning var vel historisk,
med en viss aktuell touch: «det kostede Frankerige og
Carl VII megen Fare, at hans Kroning nødvendig maatte
foregaae i Rheims [under Hundreårskrigen, 1429]», men
dette var nok også en assosiasjon til den samtidige og
problematiske kroningen av Karl 10 i Reims i 1825 (se
over).

I sin kommentar til Grunnloven fremholdt Hans Bar-
lien betydningen av å velge Trondheim som gammelt
kroningssted fordi «Fortidens norske Konger der bleve
kronede, og at man har gjentaget denne gamle Forfat-
ning i sin Grundform med fornöden Tillæmpning efter
Nutidens Omstændigheder».44

Peder Krabbe Gaarder var den eneste av statsrettsfor-
fatterne som gikk politisk ideologisk til verks i sin kom-
mentar til § 10. Han fremholdt diskrepansen mellom
Grunnlovens karakter av folkesuverenitetsforfatning og
bruken av kongemaktens gamle symboler.45 Gaarder så
§ 10 og § 1 i sammenheng i den forstand at begge para-
grafene nettopp ikke uttrykte Grunnlovens egentlige
karakter, og slik sett så ut til å inneholde «en Negtelse af
at Folkets Magt er den principale i vor Statsforfatning,
eller af Folkets Suverænitet, saaledes gjælder denne
Bemærkning ogsaa Uddrykket ‘Salving’ – Guds Salvede
– der hentyder paa Kongens Indsættelse ved guddomme-
lig Naade, en Forestillingsmaade, som er aldeles uforen-
lig med Folkesuverænitetens Princip». At dette likevel
kunne bli vedtatt på Eidsvoll, kunne bare skyldes «ind-
virkningen af gamle nedarvede Traditioner og Forestil-
linger, uden at man var sig Kongemagtens Stilling i den
ny Statsforfatning klart bevidst». Men også utenrikspoli-
tiske hensyn tenkte Gaarder kunne ha spilt inn, nemlig at

39 H. Koht, Riddervold, Hans, i: Norsk biografisk leksikon (1. utg.), bd. 11 (1952).
40 Først trykt som et spesialnummer til Vinjes tidsskrift Dølen i 1861; som egen publikasjon her sitert etter 2. opplag 1871, for det følgende der

s. 163–232 som dreier seg om oppholdet i Trondheim under kroningen; om selve kroningsakten selv, se kapitlet «Krøningi» s. 178–182.
41 Fr. Stang, Systematisk Fremstilling (1833) s. 83.
42 T.H. Aschehoug, Norges nuværende Statsforfatning I (1875) s. 161 og Bredo Morgenstierne, Lærebog i den norske Statsforfatningsret (1900)

s. 178.
43 Se for det følgende Niels Treschow, Om Norges Grundlov (utgitt 1834) [forfattet mot slutten av 1820-tallet] s. 110–111. Se for politisk og teoretisk

sammenheng Eirik Holmøyvik, Maktfordeling og 1814 (2012) s. 544–548.
44 Hans Barlien, Bemærkninger til Norges Grundlov (1836) s. 20.
45 Peder Krabbe Gaarder, Fortolkning over Grundloven og de øvrige Love, som danne Norges Riges offentlige Ret (Chr 1845) s. 25–26.
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Norge uten slike monarkiske former ikke skulle komme
til å «staa altfor isoleret blant de europeæiske Stater og
støde disses Monarker» – det dreide seg derfor med § 10
å «iklæde en ægte republikansk Grundforfatning Monar-
kiets Dragt og Emblemer». Mer radikalt var det vanske-
lig å skrive i 1845; Gaarders kommentar til Grunnloven
møtte sterk monarkisk kritikk fra Bernhard Dunker som
imidlertid ikke grep fatt i Gaarders tolkning av § 10, det
var nok å si om §§ 1 og 3.46

Gaarder var den første som fremhevet de praktiske
følgene av at § 10 pekte på Nidarosdomen som kronings-
kirke. Han forstod § 10 slik at den syntes å «fordre,
Gjenopreisning af Trondhjems Domkirke, denne herlige
men sørgelige Ruin af Nordens Pragtbygning, hvis His-
torie er Rigets Historie, være et Statsanliggende». Gaar-
der viste til forslagene om restaurering av Nidarosdomen
som var fremsatt på første del av 1840-årene. Det tilhø-
rer utvilsomt § 10s historie at valget av kroningssted
utløste det store arbeidet med restaureringen av Trond-
heims domkirke (for alvor påbegynt i 1869) og som har
pågått frem til denne dag.47

5 Kroningsdebatten i 1905 og kroningen av kong 
Haakon i 1906
Stortinget valgte den 18. november 1905 enstemmig prins
Carl til norsk konge etter at folkeavstemningen om stats-
form var gjennomført. Kong Haakon avla 27. november i
Stortinget ed til forfatningen.48 Spørsmålet om kroning
var ennå ikke blitt et tema i Stortinget. 23. mars 1906 opp-
lyste regjeringen Stortinget om at Kongens kroning ville
skje i siste uke i juni, en opplysning som ikke førte til
debatt da.49 Men et par uker senere ble det full debatt i
Stortinget om den kommende kroningen i Trondheim idet
Stortinget skulle ta stilling til forslag til bevilgning for
kroningen, en innstilling som var datert 21. mars. Forsla-
get var delt i to, bevilgning til kroningen og bevilgning til
å ruste opp Stiftsgården.50 Om dette kroningsspørsmålet
var det også offentlig diskusjon – og henvisninger tilbake
til middelalderens praksis var ikke uvanlig.51

Debatten i Stortinget startet med et utsettelsesforslag
fra Alfred Eriksen (Arbeiderpartiet) om at kroningen
skulle utsettes inntil det da nettopp innleverte forslaget til
opphevelse av § 10 var blitt behandlet av Stortinget –
hvilket ville si i 1908. Langt på vei ble dette en debatt

som fulgte de tidligere linjene om monarki kontra repu-
blikk. Men det ble spisset mer til fordi temaet var hvor-
vidt kroning og salving var det rette å gjøre under en fol-
kesuverenitetsforfatning, uansett om man nå hadde valgt
den monarkiske statsformen. Slik sett var dette de samme
synspunktene som Peder Krabbe Gaarder hadde skrevet
om 60 år tidligere (se over). Det rettslig mest interessante
var spørsmålet om Stortinget var forpliktet til å godta
kroningen – det vil si at § 10 var å forstå som en grunn-
lovshjemlet pliktbestemmelse. På den ene siden frem-
holdt den foredragende statsråd Hagerup Bull dette:
bevilgningen er foreslått «fordi grundloven foreskriver,
at kroningen skal finde sted» (s. 1076). Dette argumentet
fikk en retorisk kraft ved at Hagerup Bull samtidig anty-
det «at man ogsaa her i landet i en nær fremtid kanskje vil
gaa til en grundlovsforandring, hvorefter man afskaffer
kroning – det er saa vist af de handlinger, som man meget
vel kan undvære», men å gjøre det akkurat nå var ikke det
rette øyeblikket (s. 1077). Politisk forstod Hagerup Bull
nå kroning ikke først og fremst som en religiøs handling,
men som «en festdag, som vil samle repræsentanter fra
fremmede nationer, en festdag som vil besegle den
udvikling, som gjennem aarhundreder har ført det norske
folk til at staa der, hvor det den dag i dag staar» (s. 1077).

Johan Castberg fremholdt at § 10 ikke kunne forståes
som en pliktbestemmelse, men utelukkende var å forstå
slik «at kongen har ret til at bestemme, naar han vil kro-
nes» – men at denne retten, som all annen rett kongen
hadde etter forfatningen, var slik «at den ikke udøves
mod folkets eller folkets repræsentations ønske» (1083).
Stortinget løste ikke dette tolkningsspørsmålet, og mel-
lom Castberg og Hagerup Bull forble det uenighet om
denne siden av § 10 (s. 1086). Det er betegnende at i
løpet av bestemmelsens 90-årige liv var det aldri klarhet i
akkurat dette tolkningsspørsmålet, og alle statsrettsjuris-
tene hadde latt sine svar forbli nokså svevende. Men ord-
lyden og den historiske bakgrunnen tilsa vel at § 10 på
Eidsvoll må ha vært tenkt som en pliktbestemmelse, om
enn det forhold at særlig Oscar 1 ikke ble kronet i 1844,
enten ble sett på som uttrykk for at bestemmelsen nettopp
ikke ubetinget krevde kroning eller, som Hagerup Bull så
det, at hendelsene da utgjorde helt særlige grunner som
ikke påvirket en generell forståelse av Grl. § 10. Uansett
falt utsettelsesforslaget med 91 mot 24.

Selve kroningen fant sted 22. juni 1906.52 Det ble på
ingen måte den beskjedne kroning som mange på Stor-

46 Bernhard Dunker, Om den norske Constitution (1845) s. 4 flg (§ 1), men intet om § 10, se passim.
47 Se sammenhenger mellom § 10 og utviklingen av plan om restaureringsarbeidene se Gunnar Danbolt, Nidarosdomen (1997) s. 279 flg.
48 Se Heiberg (red.), Unionens oppløsing 1905 (1906) hhv. s. 1012–1017 og s. 1019–1020.
49 Heiberg (red.), Unionens oppløsing 1905 (1906) s. 1028.
50 Se for det følgende (med sidetall i brødteksten) Heiberg (red.), Unionens opløsing 1905 (1906) s. 1051–1117.
51 Se fra et faglig ståsted Ebbe Hertzberg, Den første norske Kongekroning i: Historisk Tidsskrift 1905.
52 Se programmet for kroningen og den detaljerte oversikten over seremonien Heiberg (red.), Unionens opløsing 1905 (1906) s. 1117–1126.
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tinget hadde uttrykt håp om i kroningsdebatten. Langt på
vei var den like praktfull som de tidligere kroningene på
1800-tallet.53 At det var en kroning i Grunnlovens nye
ånd, viste seg vel i den store deltakelse i selve kroningen
av statsråder, justitiarius og til slutt også stortingspresi-
denten i tillegg til de sentrale biskopene. Og høydepunk-
tet fremgikk av Ceremoniel § 9: «Naar kongen har reist
sig og sat sig paa tronen, gaar herr statsminister Michel-
sen til alteret og tager den kongelige krone, som han i
forening med biskopen over Trondhjems stift sætter paa
Hans Majestæts hoved.»54 Kroningen i 1906 var utvil-
somt en forfatningshandling der alle tre statsorganene
var representert og bidro på ulike måter i kroningen.
Samtidig var kroningen en gudstjeneste som ga konge-
makten sterke religiøse konnotasjoner, vel i overenstem-
melse med manges forestillinger i 1814, men mer pro-
blematisk var dette i 1906.

6 Opphevelsen av Grl. § 10 i 1908
På tampen av 1905 fremsatte representantene Alfred
Eriksen,55 Meyer Foshaug, John Lind Johansen og
Adam Egede Nissen (alle Arbeiderpartiet) forslag om
opphevelse av § 10.56 I forslaget ba de også – som nevnt
over – om at den kommende kroningen i 1906 skulle
utsettes til forslaget om opphevelse var blitt avgjort av
Stortinget. I kroningsdebatten ble altså dette avvist (se
over). Formålet med forslaget var å bidra ytterligere til
at kongedømmet skulle få en «mere moderne og demo-
kratisk form». I denne moderniseringen måtte nå kon-
gens kroning sløyfes. Forslagsstillerne fremholdt at kro-
ning hang nært sammen med kongens tidligere tittel «av
guds nåde» som på dette tidspunktet nettopp var blitt
avskaffet.57 Med rette trakk forslagsstillerne linjene til-
bake til Karl den stores kroning og den første norske
kroningen Magnus Erlingsøns i Bergen i 1164, begge i
samvirke mellom konge- og pavemakt. Uten egentlig
religiøse trekk bør nå kroningen sløyfes, desto mer som
det sentrale nå måtte være kongens edsavleggelse over-
for Stortinget etter § 9.

Siden forslaget først kunne komme til votering etter at
kroningen i 1906 var blitt gjennomført, var hensynet til

det moderne monarkiets initiering i 1906 ikke lenger til
stede; heller ikke spilte hensynet til fremmede makter
lenger noen rolle, hensyn som hadde figurert som argu-
ment i kroningsdebatten; og heller ikke betød det vel noe
for Haakon 7 selv (om enn selvsagt for hans dynasti).
Konstitusjonskomiteen innstilte i 1908 til vedtaket om
opphevelse av § 10.58 Komiteens begrunnelse var at de
fleste andre monarkier ikke lenger hadde eller i hvert fall
ikke praktiserte kroning og salving. Komiteen antok
videre at ordningene i Danmark og Sverige var bortfalt: I
Danmark hadde det ikke skjedd kroning og salving etter
1849 og bare noen måneder tidligere hadde Gustav 5 av
Sverige erklært at han ikke ville krones. Også kronings-
debatten i 1906 spilte inn ved vedtakelsen siden så
mange der hadde fremholdt «at kroningen er en overle-
vet ceremoni, som bør afskaffes» og justisminister
Hagerup Bull hadde da gått langt i å antyde denne kon-
klusjonen når først kroningen i 1906 hadde funnet sted.
Nettopp fordi saken heller ikke hadde aktuell interesse,
og med et mulig tronskifte langt frem i tid, burde opp-
hevelsen vedtas. Mot bare to stemmer traff Stortinget
derfor vedtak om opphevelsen av § 10. § 10 er ikke blitt
erstattet av noen annen bestemmelse og står i dagens
Grunnlov som en tom paragraf.

7 Signingsseremoniene for kong Olav 1958 og 
kong Harald 1991
Kong Haakon døde i 1957 etter 52 år på tronen. De repu-
blikanske holdningene som viste seg i 1906 og senere i
mellomkrigstiden var da ikke lenger betydelige og opp-
slutningen om monarkiet var uansett blitt betraktelig
styrket etter krigsårene 1940–45. Likevel, Arbeiderpar-
tiet stod fortsatt i prinsippet, om ikke i praksis, på stand-
punktet om innføring av republikk, og i 1957 hadde par-
tiet fått sitt største flertall. Allerede før kong Haakons
død hadde det vært diskusjoner om hvordan tronvekslin-
gen skulle uttrykkes utover kongens edsavleggelse til
Stortinget i henhold til § 9.59 Debatter foregikk dels i
offentligheten og dels i maktens korridorer. Det var blant
annet tale om at en kroning godt kunne finne sted fordi
opphevelsen av § 10, ble det sagt, bare innebar at kro-

53 Blant de få endringene var at salvingen var mer beskjeden enn i unionstiden, se Ceremoniel § 8 op.cit. s. 1122.
54 Ceremoniel § 8 op.cit. s. 1122.
55 Overraskende nok er forslaget ikke omtalt i hans dagbok fra 1905, han var en av forslagsstillerne til innføring av republikk i 1905, se Solvejg Erik-

sen, «Sannheten …» [Alfred Eriksens – dagbok 1905] (1981) s. 55 flg.
56 Se for det følgende Forslag nr. 5 i Dokument nr. 77 for 1905/1906 (datert 9/12 1905) i Stortings Forhandlinger 5, 1905–1906 s. 52.
57 Se Den norske regjeringens resolusjon 15/11, se Heiberg (red.), Unionens opløsning 1905 (1906) s. 977. Se kommentar til § 81.
58 Innstilling til Stortinget nr 52 1908.
59 Det følgende bygger på Lars Roar Langslet, Olav V av Norge: Monarkiet i en brytningstid (1992) s. 179–193. Se videre fra et par samtidige aktører

på den ene siden Einar Gerhardsen, I medgang og motgang. Erindringer 1955–65 (1972) s. 99–104 og på den annen side daværende biskop i
Trondhjem, Arne Fjellbu, En biskop ser tilbake (1960) s. 364–372. Jeg takker Tore Rem og Aud Tønnessen for henvisninger og samtale.
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ningen ikke måtte finne sted, men godt kunne finne sted,
en noe tvilsom grunnlovstolkning.60

Antakelig kom ideen om signing fra daværende kron-
prins Olav allerede rett etter krigen og spørsmålet om
seremonier ble diskutert både i regjering og på bispe-
møte. Resultatet av samtalene forble lenge uavklart og
kronprinsen var ikke fornøyd: Han ønsket – som han
uttrykkelig sa – å knele foran alteret, han ønsket en sig-
ningsbønn lest under håndspåleggelse, og han ville ha
dette utført i Nidarosdomen. Slik ble det også til slutt.
Da han var blitt konge i 1957, måtte saken avgjøres.
Spørsmålet ble innvevd i både politiske intriger og i
motsetninger innad i bispekollegiet. Statsminister Ger-
hardsen ville ha en nedtonet kirkelig handling uten bety-
delig representasjon fra det offentlige, mens andre ville
være mer generøse og så for seg seremonien mer i ret-
ning av en kroning. Den kongelige resolusjon av
14. mars 1958 tilsa en begrenset politisk deltakelse i
seremonien, men biskopen i Trondhjem, Arne Fjellbu og
stortingspresident Oscar Torp fant veier for å utvide
representasjonen betraktelig, særlig fra Stortinget. Den
endelige signingsseremonien 22. juni 1958 skjedde som
del av en omfattende signingsferd og det hele var utvil-
somt en stor suksess for den nye kongen.61 Hans opprik-
tige ønske om en høytidelig kirkelig signing av hans
kongsgjerning hadde funnet sin form.62 Dette ble gjen-
tatt helt uten politiske vansker i 1991.

Et mulig konstitusjonelt spørsmål er om en slik sig-
ning trår Stortingets opphevelse av § 10 for nær. På den
ene siden kan det sies at signingen i 1958 fremstod som
en utelukkende kirkelig handling og at den ikke direkte
involverte de tre statsorganene i selve seremonien utover
at de var inviterte og var til stede. På den annen side er
det vanskelig ikke å tolke seremonien som langt på vei
en i formen § 10-situasjon. Også § 10-handlingen hadde
betydelig kirkelig deltakelse og måtte til alt overmål
foregå i Nidarosdomen. Av særlig betydning er etter mitt
skjønn også at konge- og dronningkronene fra kronings-
regaliene var fremlagt og lå på høyalteret. Slik sett
mener jeg nok at signingen kom vel nær den kronings-
handling som Stortinget uttrykkelig hadde opphevd.
Uansett disse betenkeligheter aksepterte det politiske
systemet kongens ønske, men vel uten at forholdet til
den opphevde § 10 var blitt uttrykkelig drøftet.

De to signingsseremoniene i 1958 og 1991 har institu-
ert en ny type praksis (som kanskje kan kalles statsprak-

sis), som er unik og som andre land som har avskaffet
kroninger ikke har tatt i bruk. Det har åpenbart styrket
Nidarosdomens nasjonale funksjon. Mer åpent er det
hvordan dette vil foregå ved neste tronveksling. Etter
sist signing er kongen ikke lenger leder av statskirken,
om enn kongens bekjennelsesplikt fortsatt gjelder etter
§ 4. På den ene siden kan man si at kirkens større auto-
nomi og rett til å råde over kirkerommet ikke vil gjøre
det mulig å tenke seg detaljerte instrukser om seremoni-
ene som ble forsøkt gjort i 1958. På den annen side vil
kongen i denne situasjonen måtte ta hensyn til en helt
annet livssynspluralisme i den norske befolkning og
spørsmålet om hvordan dette skal reflektere en eventuell
signing vil måtte diskuteres og avgjøres. Gitt den betyd-
ning som signingsseremonien har fått i offentligheten
generelt, og for monarkiet spesielt, er det vanskelig ikke
å se denne praksis som en fortsettelse av § 10, i andre
former.

60 Se bl.a. Arne Fjellbu, En biskop ser tilbake (1960) s. 365.
61 Se https://tv.nrk.no/serie/filmavisen/1958/FMAA58002758/avspiller.
62 Signingsbønnen lød: «Evige, allmektige Gud, himmelske Fader, vi takker deg som nådig har holdt din hånd over vårt folk i onde og gode tider inn-

til denne dag. Hør i dag vår Konges og vår bønn. Vi ber deg, se i nåde til Kong Olav V, styrk ham med din ånd og gi ham visdom og fred fra deg.
La hans kongegjerning bli til gagn og signing for Norges land og folk. Vær nær om tunge dager kommer. La sannhet og godhet fra deg bli hans livs
kraft og glede. Evige sterke Gud, sign vår Konge, vær alltid hans herre og hans konge. Gi hele hans hus all gave for tid og evighet. Amen.» 
https://www.kongehuset.no/artikkel.html?tid=27608&sek=27056.

https://www.kongehuset.no/artikkel.html?tid=27608&sek=27056
https://tv.nrk.no/serie/filmavisen/1958/FMAA58002758/avspiller
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§ 11
Kongen skal bo innen riket, og han må ikke uten Stortingets samtykke oppholde seg utenfor riket
lenger enn seks måneder ad gangen, med mindre han for sin person vil ha tapt retten til kronen.

Kongen må ikke motta noen annen krone eller regjering uten Stortingets samtykke, hvortil
fordres to tredjedeler av stemmene.

Kongen skal bu i riket og kan ikkje utan samtykke frå Stortinget vere utanfor riket meir enn seks
månader om gongen utan at han personleg misser retten til krona.

Kongen må ikkje ta imot ei anna krone eller regjering utan samtykke frå Stortinget, og til det
krevst to tredjedelar av røystene.

Av Dag Michalsen

1 Innledning
Ved grunnlovsvedtak av 19. august 1908 vedtok Stortin-
get en helt ny § 11 som dels, i første ledd, regulerer
begrensninger i Kongens fravær fra riket, dels, i annet
ledd, bestemmer at Kongen ikke kan motta en annen
krone eller regjering uten at Stortinget med 2/3 flertall
samtykker i dette. Paragrafen omhandler altså to atskilte
spørsmål som like gjerne hadde kunnet bli regulert i to
ulike paragrafer, slik det ble gjort på Eidsvoll i 1814.

Den umiddelbare bakgrunn for grunnlovsbeslutningen
i 1908 var følgene av unionsoppløsningen i 1905. Ordly-
den i Novembergrunnloven § 11 var «Kongen opholder
Sig i Norge nogen Tid hvert Aar, hvis ikke viktige Hind-
ringer møde». Denne bestemmelsen var kommet inn
høsten 1814 som del av unionsinngåelsen med Sverige
da Kongen stort sett ville komme til å residere i Stock-
holm.1 Stortinget anså i 1905 at Novembergrunnloven
§ 11 var blitt opphevd som en umiddelbar følge av 7.-juni-
vedtaket, noe som også var naturlig siden bestemmelsen
ikke ga mening uten unionen.2 § 11, andre ledd hadde
ingen tilsvarende regel i unionstiden (se nærmere under),
men var regulert i Eidsvollsgrunnloven § 14.

I dag inngår § 11 som del av regelverket om kongens
rettsstilling.3

§ 11, første ledd regulerer (1) kongens overordnete
plikt til å bo i riket; (2) bestemmelsen setter grenser for
det vi kan kalle kongens konstitusjonelle lovlige opp-
hold utenfor riket, som er stipulert til seks måneder ad
gangen; (3) bestemmelsen gir Stortinget kompetanse til
å forlenge kongens konstitusjonelle lovlige opphold
utenfor riket, uten tidsbegrensninger; (4) endelig oppstil-
ler første ledd rettsfølgen for kongen hvis han ikke over-
holder reglene om lovlig opphold i utlandet, nemlig «for
sin person tapt retten til kronen», det vil si at hans tron-
følger trer inn. Dynastiet selv vil altså ikke tape kronen.

§ 11, andre ledd regulerer at (1) Kongen ikke på egen
hånd kan motta en annen krone eller regjering (som pre-
sident e.l.). Det er verdt å merke seg at § 11 ikke oppstil-
ler et absolutt forbud mot at kongen kan gjøre en slik
handling, slik det var foreslått både i 1814 og i 1908; (2)
hvis kongen vil motta en krone/regjering, må Stortinget
samtykke til dette med kvalifisert flertall, 2/3 av stem-
mene. (3) Annerledes enn første ledd oppstiller andre
ledd ingen rettsfølge hvis Kongen likevel på egen hånd
samtykker i å motta krone/regjering. Etter Eidsvolls-
grunnloven var det vanskelig å innfortolke en slik retts-
følge siden det der bare var § 13 som uttrykkelig opp-
stilte rettsfølgen, men § 14 intet sa om dette. Med

1 Se nærmere kommentaren til Den svensk-norske unionen.
2 Heiberg, Unionens opløsning (1906) s. 979 og s. 1010.
3 Det finnes ingen samlet fremstilling av Kongens personlige rettsstilling etter Grunnloven.
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.
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dagens § 11 finnes det noe flere holdepunkter for at
rettsfølgen ikke bør være forskjellig for de to leddene,
men klart er dette ikke. Det finnes endog argumenter for
at rettsfølgen etter andre ledd ikke bare skal ramme kon-
gen personlig, men også dynastiet selv, siden andre ledd
indirekte angår dynastiske forhold og mulige forviklin-
ger av den art. I mangel på holdepunkter, og sett i lys av
at Stortinget i 1908 satte de to leddene sammen, og at
handlingen i annet ledd er minst (om ikke mer) konstitu-
sjonelt alvorlig som første ledds handling, er det grunn
til å likestille rettsfølgene.4

I det følgende gjøres det først rede for Eidsvolls-
grunnloven §§ 13 og 14 som etter ordlyden stort sett
samsvarer med dagens § 11, henholdsvis første og
andre ledd (se under punkt 2). Dernest følger en frem-
stilling av Novembergrunnloven § 11 som falt bort ved
7. juni-vedtaket 1905 (punkt 3). I punktene 4–5 gjøres
det rede for bakgrunn og karakter av någjeldende § 11
som ble vedtatt i 1908.

2 Eidsvollsgrunnloven § 13
§ 13 lød:

«Kongen skal stedse boe inden Rigets nuværende
Grændser og maa ikke, uden Storthingets samtykke,
opholde sig udenfor dem længer, end 6 Maaneder af Gan-
gen, med mindre han for sin Person vil have tabt Ret til
Kronen.»

§ 13s krav til kongens plikt til å oppholde seg i riket var
en særdeles viktig bestemmelse, både for selvstendig-
hetspartiet som skulle ivareta Christian Frederiks
interesse i hans mulighet til å arve den danske tronen og
for unionspartiet som så for seg at det ville komme til
union med Sverige. Adler-Falsen hadde i sitt utkast
§ 118 forent de to forholdene (plikt til opphold og rett til
å motta krone) i samme paragraf: «Kongen maa ikke,
uden, Rigsforsamlingens Samtykke, og hvortil 2/3 af
Stemmerne udfordes, enten forlade Riget længere end
12 Maaneder, eller modtage nogen fremmed eller anden
Krone.»5 Det var ingen rettsfølger. Eliesons utkast § 2 l
var noe mindre strengt: «Regenten maae under ingen

Omstændighed boe eller residere uden for Norge og
maae aldrig uden Regenskabets Fortabelse være mere
end 6 Maaneder fraværende.»6 I biskop Bugges utkast
§ 14 som omhandlet de situasjoner der kongen kan døm-
mes på «Riksdagen» stod det i punkt b) «Dersom Kon-
gen forlader Riget uden for denne Constitutjons Bestem-
melser [så nevnes en rekke andre forhold i tillegg] da
skal Riksdagen sammenkaldes, og hvis Kongen er skyl-
dig skal han dømmes til å ha «tabt Natjonens Tillid, og
maa forlade Norge».7

Usedvanlig inngående behandlet Holstein-Holstein-
borg spørsmålet i sitt utkast.8 Hans anliggende var å
advare mot en regel som kunne gjøre det mulig på nytt å
inngå union med Danmark. Historien hadde vist, sa Hol-
stein-Holsteinborg, at denne type unionsrelasjoner fører
til den svakeste parts fall, og slik ble Norge «en Provinz
af Dannemark». Også i utøvelsen av regjeringmakten vil
slike forbindelser være uheldig: «Forening med uligar-
tede Dele svækker ikke alene Regjeringens intensive
Kraft, til deres indvortes Regjering, men gjør ogsaa For-
svaret mod Fremmede og Underhandlingerne med dem
vanskeligere, og Historien indeholder ei faae Exempler
paa, at slige Foreninger have givet Regenten Midler i
Hænderne til at undertrykke Folkets Rettigheder», og
han viste til en rekke dynastiske relasjoner der den sva-
kere part stort sett hadde mistet sin frihet.

I sitt utkast hadde Sebbelow også en utførlig regule-
ring av forholdet.9 I § 37 stod det at «Kongen kan ikke
forlade Riget uden Folkets Samtykke; og naar dette er
givet skal Riget i hans Fraværelse bestyres paa den
Maade, som er foreskrevet i denne Grundlovens 5the
Artikel, naar Riget er uden myndig Konge. Udebliver
han eet Aar, saa ansees han for død, og hans ældste Søn,
eller den som er nærmest til at arve Regjeringen, udraa-
bes til Konge, og overtager Regjeringen». Så la han til
som en forklaring: «Den Fare og megen Skade et Rige er
udsat for naar dets Konge er borte, gjør denne Artikel
nødvendig.»

Også Wergelands utkast § 96 regulerte forholdet
uttrykkelig. «Kongen kan10 forlade Riget og uden Stor-
thingets Indvilgning. Men skal, indkaldet af Storthinget,
vende tilbake inden sex Maaneder fra Indkaldelsen af,
eller have tabt Retten til Kronen.»11 Wergelands forslag
lignet et stykke på vei på den franske 1791-forfatningen

4 Samme resultat, men med ytterst knapp begrunnelse Castberg, Norges statsforfatning bd. 1 (2. utg. 1947) s. 274–276.
5 Riksforsamlingens forhandlinger bd. 3 (1916) s. 36 min uthevelse.
6 Riksforsamlingens forhandlinger bd. 3 (1916) s. 80.
7 Riksforsamlingens forhandlinger bd. 3 (1916) s. 70.
8 Se for det følgende Riksforsamlingens forhandlinger bd. 3 (1916) s. 117–118.
9 Se særlig Riksforsamlingens forhandlinger bd. 3 (1916) s. 195
10 Wergeland synes å ha vært i tvil her, for i hans tekst stod det først «kan ej», men ‘ej’ ble så strøket, se Riksforsamlingens forhandlinger bd. 3 (1916)

s. 278 note 2.
11 Riksforsamlingens forhandlinger bd. 3 (1916) s. 278.
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som ga nasjonalforsamlingen frihet til å invitere en
konge tilbake som var fraværende fra riket.12

Forfatningene rundt 1800 var opptatt av fraværende
og nærværende konger. Dette var naturlig all den tid
kongens personlige makt var betydelig, også i konstitu-
sjonelle forfatninger. Ved nasjonalforsamlingens rolle
angikk spørsmålet dessuten maktfordelingen fordi kon-
gens fravær satte nasjonalforsamlingen i en vanskelig
situasjon for utøvelsen av forfatningens samlede funk-
sjon. Kongens fravær hadde også med dynastiske spørs-
mål å gjøre, fordi det ofte ville være slike forhold som
begrunnet fravær. Også fravær som skyldtes militære
oppdrag var ikke uvanlig under Napoleonskrigene og
kongens rolle som leder i felten (krig) spilte en rolle for
utformingen av bestemmelsene. Spørsmålet om kongens
fravær utløste utover dette spørsmål om rollen til den
kongelige familie og ikke minst til tronarvingen. I forfat-
ninger som var ustadige var reglene særlige viktige fordi
de dynastiske forviklinger da var langt mer påtrengende.
Situasjonen måtte bli annerledes når kongens fravær
skyldtes at han også hadde krone eller regjering annet
sted, men da oppstod det spørsmål om prioritet; fravær
som skyldtes å ta hånd om annen krone måtte ha prioritet
foran reglene om fravær som skyldtes andre grunner.

I Konstitusjonskomiteens første utkast § 26 het det at
«Kongen skal boe i Riget og maa ikke uden Storthingets
Samtykke opholde sig udenfor det længere end 6 Maa-
neder».13 I annet utkast hadde det kommet en setning om
rettsfølgen «Kongen skal boe i Riget og maae ikke
opholde sig uden for det længer end 6 Maaneder, uden
Stor-Thingets Samtykke med mindre Han, for sin per-
son, vil have tabt Ret til Kronen».14 Som vi ser krevdes
da ikke kvalifisert flertall i Stortinget.

På riksforsamlingen var spørsmålet om kongens fra-
vær omdiskutert. Det underliggende tema var åpenbart
at den kommende kong Christian Frederik ville i egen-
skap av dansk tronarving med stor sannsynlighet også
arve den danske tronen. Han ønsket da selvsagt ikke å bli
bundet til en regel som satte strikte grenser for hans fra-
vær fra Norge. For å ramme nettopp dette foreslo Chris-
topher Frimann Omsen, som var kjent for sin uro over en
mulig fornyet union med Danmark, at en konge som
hadde vært fraværende fra Norge måtte ha karantene på
fem år før han kunne reise ut igjen.15 De som stod nær

Christian Frederik, som Falsen og Sverdrup, forsvarte
ordningen, også med henvisning til at en slik forening
kunne «være gavnligt». «Falsen og Omsen kom derved i
heftig Debatte sammen.» I diskusjonen ble det også
fremført det argumentet at hvis det skulle bli en ny
forening mellom Norge og Danmark, ville denne enhe-
ten uansett bli ansett som ett rike og fraværsreglen ville
da miste sin funksjon. Av den grunn foreslo Weidemann
(som i sitt utkast ikke hadde foreslått en slik regel) at
«Kongen skal boe indenfor Rigets nuværende Grændser»
(min uthevelse) – noe som også ble resultatet. Det ende-
lige forslaget ble vedtatt med 83 mot 29 stemmer – noe
som nok reflekterte den underliggende uenighet mellom
partiene på Eidsvoll.

3 Eidsvollsgrunnloven § 14
§ 14 lød:

«Kongen maa ikke modtage nogen anden Krone eller
Regjering uden Storthingets Samtykke, hvortil 2/3 af
Stemmerne udfordres.»

Som nevnt hadde Adler-Falsen i sitt utkast § 118 forent
de to forholdene (plikt til opphold og rett til å motta
krone) i samme paragraf: «Kongen maa ikke, uden,
Rigsforsamlingens Samtykke, og hvortil 2/3 af Stem-
merne udfordes, enten forlade Riget længere end 12
Maaneder, eller modtage nogen fremmed eller anden
Krone.»16 Biskop Bugges utkast hadde ingen helt sam-
menlignbar regel, men beslektet var § 20 som bestemte
at «ingen fremmede Prindser maae boe i Norge, ej heller
nyde Underholdning fra Norge». Her er det åpenbart
vanskene med de dynastiske relasjoner som søkes regu-
lert.

Treschow hadde den mest utførlige bestemmelse om
kongens rett til å motta fremmed krone i sitt utkasts
XLI.17 «Skulde Kongen og hans Efterfølgere enten ved
Arveret eller Valg bestige nogen anden end Norges
Throne, eller hvis denne bakefter skulde tilfalde dem,
beholder Riget ikke destomindre i alle Stykker samme
Regjeringsform, Love og Privilegier, som det tilforn og i
Kraft af denne Constitution har havt, og Regjeringen

12 Se Den franske forfatningen av 1791, Titr III, Ch II Sec 1 nr. 6 som dreide seg om den situasjon at kongen setter seg i spissen for en arme som ret-
ter angrep på nasjonen eller han unnlater ved en formell meddelelse å erklære seg mot en slik handling – da anses kongen å ha abdisert. Nr. 7 regu-
lerer den situasjonen at kongen har forlatt landet og unnlater å komme tilbake senere enn to måneder etter at nasjonalforsamlingen uttrykkelig har
invitert ham tilbake – i så fall anses han å ha abdisert.

13 Riksforsamlingens forhandlinger bd. 3 (1916) s. 302.
14 Riksforsamlingens forhandlinger bd. 1 (1914) s. 442.
15 Se Eli Fure (red.), Eidsvoll 1814 (1989) s. 140–141 som refererer dagbøkene til Sibbern, Christie og Blom.
16 Riksforsamlingens forhandlinger bd. 3 (1916) s. 36 min uthevelse.
17 Riksforsamlingens forhandlinger bd. 3 (1916) s. 243–244.
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føres, hvis og medens Kongen er fraværende, i hans
Navn af et dertil af ham beskikket Raad, dog at han i det
mindste hvert andet Aar og saalænge muligt er, der per-
sonlig opholder sig.» Treschow så imidlertid vanskene
med en slik unionsrelasjon, særlig på utenrikspolitikkens
område, og for Norges vedkommende måtte da kongen
sørge for «at ingen udenlansk Indflytelse her maa
gjelde» og uansett «aldrig indvikle Norges Stat i nogen
den uvedkommende Krig».

I konstitusjonskomiteens første utkast § 27 het det
«Kongen maa ikke modtage nogen anden Krone eller
Regjering uden Storthingets Samtykke, hvortil : i dette
Tilfælde : 2/3 af Stemmerne udfordres».18 I konstitu-
sjonskomiteens andre utkast fikk bestemmelsen nummer
§ 28 og hadde da denne formuleringen: «Kongen maae
ikke modtage nogen anden Krone eller Regiering, uden
Stor-Thingets Samtykke, hvortiil, i dette Tilfælde to tre-
die Dele av Stemmerne udfordres.»19

Om denne bestemmelsen måtte det bli tilsvarende
debatt i Riksforsamlingen som ved § 13, om enn mindre-
tallet her ble vesentlig mindre.20 Omsen hadde frem-
holdt at denne paragrafen «aldeles burde udelades, da
Landets Selvstændighed staaer i Fare, om Kongen mod-
tager nogen anden Krone, og det derved udsættes for at
deeltage i Europas blodige Krige». Mot dette ble det
hevdet at Grunnloven ikke burde stenge for muligheten
av at det kunne komme til gode unionelle forbindelser
for Norge, og Falsen mente at «det i Tiden kan blive
meget gavnligt». Mest dramatisk motstand møtte forsla-
get fra Wergeland som i en lang tale minnet om Norges
underkastelse under Danmark. Han foreslo derfor «at
Kongerigerne Danmarks og Norges fremtidige Adskil-
lelse udtrykkelig anføres i Konstitutionen». Flere fra
Selvstendighetspartiet (som her nok opptrådte som dan-
skepartiet) ville imidlertid beholde regelen som ville
gjøre foreningen med Danmark mulig. Jacob Aall hadde
et langt skriftlig innlegg til fordel for forslaget og argu-
menterte aktivt mot et absolutt forbud mot mulige uni-
onsrelasjoner. Det kunne bli «et indgreb i Landets til-
kommende Nationale Lykke. Det er umuligt for nærvæ-
rende Forsamling at forudsee alle de Tilfælde, som
kunde gjøre en saadan Indskrænkelse farlig for Samfun-
det». Det var viktig at bestemmelser som ikke tilhørte
Grunnlovens prinsipper måtte bli utformet slik at «de jo
kunde modtage de Modifikationer, som Tid og Omstæn-

digheder, Landets Tarv og forandrede Kultur-Tilstand
maatte gjøre fornødne».21

Konstitusjonskomiteens forslag ble vedtatt med 98
mot 11 stemmer. De nye plasseringene av de to bestem-
melsene skjedde som følge av Redaksjonskomiteens
arbeid som altså endte som henholdsvis §§ 13 og 14.

4 Novembergrunnloven § 11
Ved unionens inngåelse høsten 1814 måtte Eidsvolls-
grunnloven § 13 gjøres brukbar for en konge som stort
sett ville komme til å residere i Stockholm. Og Eids-
vollsgrunnloven § 14 var i realiteten allerede oppfylt og
ble ikke videreført: At § 14 falt bort, hang nok også
sammen med at den svenske 1809-forfatningen ikke
hadde tilsvarende forbud mot å motta fremmede kroner.
Nettopp dette gjorde for øvrig at det ikke krevdes grunn-
lovsbeslutning fra svenske organer for å samtykke til
unionen med Norge.22

§ 11 lød altså: «Kongen opholder Sig i Norge nogen
Tid hvert Aar, hvis ikke viktige Hindringer møde.»

§ 11 kan ikke helt sammenlignes med bestemmelsen
fra Eidsvoll. Kongens fravær fra riket var jo kompensert
med en rekke ordninger som fulgte av Novembergrunn-
loven ellers og Riksakten. Det viktigste var reglene om
visekonge og stattholder, jf. Novembergrunnloven
§§ 12–14 der § 12, fjerde punktum uttrykkelig koblet rege-
len i § 11 med visekonge- og stattholderfunksjonen
(«… eller i Hans Fraværelse, Vice-Kongen (eller Statholde-
ren …)»). Allerede i september 1814 var spørsmålet om
kongens fravær fra riket et tema i forhandlingene mel-
lom norske og svenske representanter.23 Sammenhengen
i tankegangen fra svensk side ble klart uttrykt i det første
svenske forslaget til § 11: «Hvarje år skall Konungen för
någon tid begifva sig til Norrige, såvida ingen hinder af
större vigt skulle inträffa. Under Konungens närvaro
utöfve han sjelf högsta makten, efter öfverläggning med
Statsrådet, och äge alltid rättigheten att besluta. General-
Guvernören [senere stattholder] är under denna tid blott
första Ledamot i Statsrådet. Vice-Konungens befattning
upphör alltid, när Konungen sjelf är närvarande.»24 § 11
gjorde altså kongens plikt til nærvær svært lempelig,
men ble utfylt av visekonge og stattholder. Den endelige
ordlyden ble: «Kongen opholder Sig i Norge nogen Tid

18 Riksforsamlingens forhandlinger bd. 3 (1916) s. 302.
19 Riksforsamlingens forhandlinger bd. 1 (1914) s. 442.
20 Jeg bygger for det følgende på Eli Fure (red.) Eidsvoll 1814 (1989) s. 141–145.
21 Riksforsamlingens forhandlinger bd. 1 (1914) s. 182–183; ortografien endret – se både for opprinnelig tekst og sammenhengen Jacob Aall, Erind-

ringer som Bidrag til Norges Historie (1859) s. 426–427. Se også Eli Fure (red.) op.cit. s. 145.
22 Se nærmere om dette kommentar til Den svensk-norske union.
23 Se Oscar Alin, Den svensk-norska unionen (1889) s. 156–157.
24 Svensk forslag til norsk grunnlov datert 16. september 1814, se Alin, Den svensk-norska unionen (1889) s. 174–175.
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hvert Aar, hvis ikke viktige Hindringer møde.» Følgelig
satte forfatningen ingen reelle grenser for den norske
kongens plikt til å være i riket. Dette skulle få store kon-
sekvenser for karakteren av union og utviklingen av
norsk statsrett.

Den svenske 1809-forfatningen hadde også regler om
kongens fravær fra riket, jf. særlig § 91 som satte gren-
sen ved 12 måneders fravær før forfatningsrettslige kon-
sekvenser inntrådte. Det var antakelig denne bestemmel-
sen som Adler-Falsens forslag bygget på. Følgelig var
det ulike regler for kongen i egenskap av henholdsvis
norsk og svensk konge om fravær/nærvær i hans respek-
tive kongedømmer. Denne forskjellen åpnet opp for en
tolkningsvanske. Hvis kongen skulle bli i Norge utover
12 måneder, ville da § 91 inntre, gitt at det dreide seg om
to ulike riker, eller var det samme rike? Kongen fast-
holdt at det ikke kunne ha slike følger, altså at det var
samme rike, men for sikkerhets skyld ble Regjeringsfor-
men endret i 1844–45 for å forhindre ytterligere disku-
sjon.25

Derimot forbød altså hverken Novembergrunnloven
eller Regjeringsformen at Kongen kunne motta ytterli-
gere kroner enn den norske og svenske og det forelå
ingen plikt til å be hverken Stortinget eller Riksdagen
om samtykke i saken. Dette var altså helt annerledes enn
Eidsvollsgrunnloven, og uansett var det også annerledes
enn de fleste samtidige monarkiske forfatningene (bl.a.
den danske av 1866 § 4). Hvorvidt kongen etter Grunn-
loven kunne styre Norge fra et tredje rike, var likevel
neppe mulig gitt unionsregelverket som forutsatte at
regjeringen enten måtte skje fra Norge eller Sverige.
Disse rettsspørsmålene fikk en viss relevans da skandi-
navismen fikk politisk betydning på 1860-tallet og det
var snakk om at Danmark skulle kunne slutte seg til den
svensk-norske unionen.26

Etter at visekongeembetet mistet sin betydning og
stattholderne ble norske, ble det enda klarere hvor sjel-
den Kongen var i Norge.27 Tallenes tale er tydelig. Som
Bo Stråth viser, var det i løpet av unionstiden 978 proto-
kollførte sammensatte statsrådsmøter (statsråd satt
sammen av norske og svenske statsråder). Bare 14 av
disse ble holdt i Norge. Effekten av at statsrådet i Norge
derved ble systematisk satt utenfor regjeringsmøtene var
mildt sagt uheldig sett fra unionens ståsted, men bidro
selvsagt til dannelsen av en norsk regjeringskultur i
Christiania. Kongen satt stort sett i Stockholm: 90 % av

alle kongelige vedtak i løpet av unionstiden som angikk
norske ærender, ble fattet i Stockholm. Kongene besøkte
Norge stort sett i snitt en gang i året, mot slutten av uni-
onstiden ble det noe mer. Alt dette ble kritisert i Norge,
men lite ble endret. Og fra 1890-tallet fantes det endog
uttalt uvilje i den svenske kongefamilien mot overhodet
å besøke Norge.

5 Forankring av det nasjonale kongedømmet 1905
Reglene om kongers nærvær og fravær og regler om å
motta andre kroner var typiske ordninger i dynastiske og
unionelle statssammenslutninger. Da unionen gikk mot
sin slutt, var nettopp dette ordninger som kolliderte med
ett-lands-nasjonalisme. Denne utviklingen ledet til den
nye § 11 i 1908. Oppløsningen av unionen og sammen-
hengen mellom stat og nasjon i 1905 ville kreve nye ord-
ninger. Spørsmålet var om monarkiet som institusjon
også hadde spilt fallitt i Norge med den form for fjern-
kongedømme som unionen hadde skapt.

Sigurd Ibsen mente noe annet og han lanserte i 1898
uttrykket det nasjonale kongedømmet.28 Ibsen fremholdt
at monarkiet som institusjon i realiteten hadde styrket
seg vesentlig siste halvdel av 1800-tallet, først og fremst
fordi monarkiet hadde evnet å knytte til seg oppkomsten
av de forskjellige nasjonale bevegelser og å være åpent
for de sosiale massebevegelsene. Republikanisme fra
første del av 1800-tallet hadde svekket seg både realpo-
litisk og ideologisk i Europa og ble oppfattet snarere å
skape politiske konflikter enn å dempe dem. Styrken i
monarkiene nå rundt 1900 lå også i det Ibsen ironisk
kalte «fyrstenes fagforening», at konger ofte var de beste
talsmenn for sine nasjoner utad, gjerne overfor dynas-
tiske slektninger.29 Det nasjonale kongedømmet hadde
fått nasjonen og folket som sitt grunnlag og trengte slett
ikke referanser til ‘konge av guds nåde’.30 Selv om kon-
gemakten hadde dynastiske egenskaper, ble disse reelt
sett stadig mer absorbert av det nasjonale og ofte også
det demokratiske. Eller sagt på den annen måte – det var
gjennom alliansen av det dynastiske og det nasjonale at
det var mulig å etablere et nasjonalt kongedømme.

Erfaringene fra den svensk-norske unionen var imid-
lertid entydig, sa Ibsen i 1898: Så lenge kongen av
Norge og kongen av Sverige alltid hadde vært – og ville
måtte bli – mer konge av Sverige enn av Norge kunne

25 Aschehoug, Norges offentlige ret (1 utg. 1877) bd. II/1 s. 165.
26 Se Bo Stråth, Union och demokrati (2005) s. 203–209 og Jens Arup Seip, Utsikt over Norges historie bd. 2 (1981) s. 39–44, særlig 41–42.
27 For tallene i det følgende se Stråth, Union och demokrati (2005) s. 110–111 og s. 155–157.
28 For det følgende Sigurd Ibsen, Nationalt kongedømme (særtrykk 1898).
29 Sigurd Ibsen, Nationalt kongedømme (1898) s. 28.
30 Sigurd Ibsen, Nationalt kongedømme (1898) s. 8.
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kongemakten ikke få nasjonale egenskaper i Norge. De
forsøk som var gjort på å nasjonalisere unionskongen,
som å be om oftere kongelig nærvær i Norge og Christi-
ania, eller få til likere forhold i utenriks saker, hadde
vært forgjeves, da i 1898, alt ble manifestert i sammen-
bruddet av 3. unionskomiteen.31 Problemet med unions-
kongedømmet var dessuten at det for Norge forutsatte en
personlig kongemakt, for bare en slik kongemakt kunne
reelt balansere mellom de to unionslandenes regjeringer
og nasjonalforsamlinger. Ibsens skarpe ord ble virkelig-
het i 1905, både ved kong Oscars 2.s valg av Sverige
fremfor Norge, og så deretter, av folkets valg av monar-
kiet fremfor republikk, noe Ibsen i 1898 hadde ment var
den eneste realpolitiske løsningen overfor utlandet hvis
det inntraff en ensidig unionsoppløsning.

Etter 7. juni-vedtaket i 1905 måtte det avgjøres hvilke
følger vedtaket hadde for Grunnlovens regelinnhold som
følge av unionens oppløsning. Stortinget løste dette ved
å treffe sitt redigeringsvedtak 18. november 1905. Før
den tid var det mange bidrag av rettslig og politisk art,
også som tematiserte Novembergrunnloven § 11. Bestem-
melsen inngikk i spørsmålet om hvorvidt Grunnloven
skulle revideres før Stortinget traff vedtak om konge-
valg. Nikolaus Gjelsvik hevdet i Samtiden i 1905 (før
redigeringsvedtaket) at en uredigert Novembergrunnlov
var ubrukelig som grunnlag for valg av konge fordi så
mange av de gamle bestemmelsene fra unionen fortsatt
ville måtte anses som gjeldende. Det var enighet om at
Eidsvollsgrunnlovens regler ikke automatisk kunne tre i
stedet for de av Novembergrunnlovens bestemmelser
som falt bort, og at det måtte særskilte vedtak til. Gjels-
viks argument var at Eidsvollsgrunnloven § 13 nettopp
derfor ikke kunne tre i automatisk funksjon igjen, og føl-
gelig mente han at disse endringene burde skje før kon-
gevalget. Eidsvollsgrunnlovens forbud mot å motta
annen krone uten Stortingets samtykke måtte være plass
«før man skrider til kongevalg». For spørsmålet ble hva
som bandt den nye kongen i den situasjon som da opp-
stod. «Og nogen bestemmelse om, at regjeringsmagten
ikke kan udøves af kongen, naar han opholder sig uden-
for riget, har den ikke, en mangel, som nu maa avhjæl-
pes.»32

Dette løp ut i en generell argumentasjon om at Stortin-
get måtte vedta en redigert grunnlov i tid før kongeval-
get slik dette hadde vært gjort med omhu høsten 1814.
Av Gjelsviks argumentasjon ser vi først og fremst en uro
for at det konstitusjonelle grunnlaget som en ny konge

trer inn i, ikke er blitt redigert i nasjonal og demokratisk
retning og at de gamle unionsreglene i en usikker tid
ville kunne bli aktualisert. Også i Stortinget ble dette
fremholdt, særlig av Johan Castberg (som dels bygde på
Gjelsvik). Særlig fremholdt han uklarheten om den per-
sonlige kongemakten fra før 1905 som ikke var avskaf-
fet ved unionens oppløsning og han så muligheten av at
kongedømmet kunne «komme i strid med demokratiet»
hvis ikke grunnlovsendringene kom før kongevalget.33 I
stortingsdebatten tok Francis Hagerup direkte stilling til
Gjelsviks syn, særlig om mangelen på regler om kon-
gens plikt til å være i riket og til ikke å motta andre kro-
ner uten Stortingets samtykke. Han anerkjente at dette
kunne være et problem, men mente at dette måtte løses
ved samtalene med den kommende kongen før tiltredel-
sen: man måtte ha på det rene «at den eventuelle tron-
kandidat underkaster sig de forandringer, som grundlo-
ven i denne henseende maatte findes at burde undergaa;
men træffes det forbehold ved de eventuelle underhand-
linger, saa kan jeg ikke indse, at der skulde være nogen
tvingende nødvendighed for at have bragt det paa det
rene, inden man skrider til kongevalget».34 Hagerups
ordvalg tyder utvilsomt på at også han erkjente vanskene
i å velge en konge på grunnlag av en forfatning som
ennå ikke hadde definert kongemakten etter de nye poli-
tiske forholdene som 1905 hadde skapt.

Stortinget drøftet statsformspørsmålet i debatten 28.–
30. oktober 1905 på grunnlag av regjeringens forslag om
å be folket ta stilling til om den danske prins Carl skulle
bli valgt til norsk konge eller ei, som politisk grunnlag
for Stortingets endelige vedtak. Denne debatten måtte
selvfølgelig bli en debatt om Norge nå skulle velge repu-
blikk eller monarki. I løpet av debatten var det dessuten
klart at valget ikke var så enkelt som bare for eller mot
monarki eller republikk. Republikkformen hadde minst
to ulike typer (direkte eller indirekte valgt president) og
monarkiformen hadde mange avskygninger der spørs-
målet blant annet angikk den personlige kongemaktens
stilling.35 Francis Hagerup mente å stå i en tradisjon fra
Frederik Stang da han uttalte at det norske konstitusjo-
nelle monarkiet «i det væsentlige er at betragte som en
modfikation af republiken», og henviste til Georg Jelli-
nek som «henregner den norske statsforfatning til de
republikanske» og det norske monarkiet måtte nå sees
som en integrert del av «det parlamentariske demo-
krati». Samlet måtte monarkiet få en svært begrenset
funksjon i den norske forfatningen, og slik dempet han

31 Se kommentar til Den svensk-norske unionen.
32 Nikolaus Gjelsvik, «Det nuværende stortingskompetence m.h.t. forfatningsspørgsmaalet» i: Samtiden 1905 s. 499–506, her s. 503.
33 Johan Castberg i: Heiberg, Unionens opløsning (1906) s. 775–776.
34 Francis Hagerup i: Heiberg, Unionens opløsning (1906) s. 750.
35 Se f.eks. Hagerup Bull i: Heiberg, Unionens opløsning (1906) s. 780–781.
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kritikken fra Gjelsvik, Castberg og andre. Hagerups
hovedbegrunnelse for å stemme for monarkiet var til
slutt bare hensynet til utenrikspolitikken – i det indre var
monarkiet absorbert av nasjon og demokrati.

6 Den nye § 11 – grunnlovsbeslutning 19. august 
1908
Det var på bakgrunn av debatten om statsform at regje-
ringen fremmet stortingsproposisjon nr. 102 for 1905–
1906. Der fremsatte regjeringen endringer til de grunn-
lovsbestemmelsene som ikke hadde vært omfattet av
Stortingets redigeringsvedtak av 18. november 1905.
Følgelig hadde Grunnloven mellom 1905 og 1908 ikke
hatt regler som kongers fravær eller rett til å motta annen
krone. For en ny § 11 «har man optaget de i Eidsvolds-
grundlovens §§ 13 og 14 inneholdende forbud mod, at
kongen uden storthingets samtykke opholder sig udenfor
rigets grændser mere enn 6 maaneder ad gangen, og mod
at han uden storthingets med 2/3 stemmeflerhed med-
delte samtykke modtager anden krone eller regjering».36

Dessuten fremmet regjeringen et alternativt forslag som
helt forbød kongen å motta annen krone, uansett Stortin-
gets eventuelle mening («Kongen maa ikke modtage
nogen anden Krone eller Regjering»).37 Johan Castberg
med flere foreslo at kongen bare kunne ha fravær tre
måneder i løpet av ett år og (noe som også var regjerin-
gens alternative forslag) overhodet aldri kunne motta en
annen krone eller regjering.38 Stortinget fulgte regjerin-
gens prinsipale forslag – kanskje spilte ideen om Eids-
vollsgrunnlovens gjenkomst her en egen symbolsk rolle
– det var i hvert fall det eneste reelle argumentet regje-
ringen fremførte.

Den nye § 11 må sees i sammenheng med andre end-
ringer om kongens rettsstilling.39 Tre forhold peker seg
ut. Det ene er opphevelsen av § 10 om kroning som
skjedde samtidig med vedtaket av nytt § 11. Derved var
en viktig del av 1800-tallets kongekultur borte. Tilsva-
rende var Regjeringens vedtak om omtaleformen der nå
formelen ‘konge av guds nåde’ ble strøket. Etter 1905
var det heller ikke snakk om personlig kongemakt slik
særlig unionsordningen hadde forutsatt.40 At Eidsvolls-
grunnloven §§ 13 og 14 ble gjeninnført som ny § 11,

skal imidlertid ikke forlede en til å tro at det dreide seg
om ‘samme bestemmelse’. I 1905 var man langt unna
1814-verdens dynastiske monarkier og personlig konge-
makt, og monarkiet hadde nå fått «en mere moderne og
demokratisk form» som det ble sagt i 1905.41 Slik sett
kunne den nye § 11 bare forståes som del av det som var
blitt et nasjonalt og demokratisk kongedømme.

Etter 1905 var § 11 ikke særlig diskutert. Hos Frede
Castberg ble § 11 sett under synsvinkelen ‘tap av konge-
verdigheten’.42 I 1947 var det naturlig for Castberg å ta
opp spørsmålet som var reist under okkupasjonen, nem-
lig at Kongen utvilsomt hadde vært borte fra riket lenger
enn seks måneder uten Stortingets uttrykkelig samtykke.
Nå kunne man selvsagt diskutere om ikke Stortingets
samtykke fantes i kraft av Stortingets ekstraordinære
vedtak i 1940, men uansett var Kongen i felt utenfor
rikets grenser (sml. § 41 som regulerer kongens fravær
fra riket utenfor § 11 i fredstid).43 Castbergs oppfatning
var at det ville være «en grunnlovstolkning i strid med
grunnlovens ånd og prinsipper, om statschefen skulle
ansees for å ha tapt sin stilling ved å stå i spissen for
kampen for landets selvstendighet utenlands, mens lan-
det selv var besatt av fiendtlige tropper og stortinget der-
for er avskåret fra å utøve sin grunnlovbestemte myndig-
het». Det paradoksale her var at kongens fravær fra riket
selv representerte en utvilsom nasjonal handling.

Et særlig rettsspørsmål er hva rettsfølgen av et eventu-
elt brudd med § 11 skulle medføre (se også over). Etter
11, første ledd står det uttrykkelig at kronen vil tapes,
derimot står det ikke tilsvarende ved annet ledd, enda det
synes å være en minst like alvorlig handling. Følgelig er
det rimelig å innfortolke samme rettsfølge, hvis det
overhodet skal være noen. Grunnloven har nemlig ingen
regler om adgangen til å avsette kongen. Men utformin-
gen av § 11 – og ikke minst dens forhistorie i 1905 – til-
sier at det bare kan være Stortinget som i så fall kan
treffe vedtak om tap av kronen.

36 St. prp. nr. 102 1905–1906 s. 2.
37 St. prp. nr. 102 1905–1906 s. 12.
38 Se Dokument nr. 77 1905/1906 s. 53 – uten nærmere begrunnelse.
39 Se kommentarene til §§ 5 og tidligere 10.
40 Se inngående Ola Mestad, «Unionsoppløysinga i 1905: parlamentarisme, strategi og statsrett» i: Mestad/Michalsen (red.), Rett, nasjon, union

(2005) særlig s. 406–408.
41 Dokument 77 1905/1906 s. 52.
42 Castberg, Norges statsforfatning bd. 1 (2. utg. 1947) s. 274–276.
43 Se kommentar til § 41, i tillegg til §§ 40 og 48.
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§ 12
Kongen velger selv et råd av stemmeberettigede norske borgere. Dette råd skal bestå av en stats-
minister og i det minste syv andre medlemmer.

Kongen fordeler forretningene blant statsrådets medlemmer således som han finner det tjen-
lig. Til å ta sete i statsrådet kan kongen ved overordentlige leiligheter foruten statsrådets sedvan-
lige medlemmer tilkalle andre norske borgere, men ingen medlemmer av Stortinget.

Ektefeller, foreldre og barn eller to søsken må ikke på samme tid ha sete i statsrådet.

Kongen vel sjølv eit råd av røysteføre norske borgarar. I dette rådet skal det vere ein statsminister
og minst sju andre medlemmer.

Kongen fordeler gjeremåla mellom medlemmene av statsrådet slik han meiner det er tenleg.
Til å ta sete i statsrådet ved sida av dei faste medlemmene kan kongen i særlege høve kalle inn
andre norske borgarar, men ingen medlemmer av Stortinget.

Ektefolk, foreldre og born eller to sysken må ikkje ha sete i statsrådet samstundes.

Av Eirik Holmøyvik

1 Innleiing
§ 12 i Grunnlova regulerer statsrådets organisering og
samansetnad. Historisk må § 12 sjåast i lys av den endra
rolla til statsrådet under Grunnlova i 1814 i høve til
statsrådet (Gehejmekonseillet og frå 1773 Gehejmestats-
rådet) under dei eineveldige dansk-norske kongane mel-
lom 1660 og 1814. Dei 112 mennene som møtte på Riks-
forsamlinga i 1814 var alle samde om at den nye Grunn-
lova skulle vere monarkisk, men samstundes byggje på
maktfordelingsprinsippet.1 Denne førestillinga kom til
uttrykk i § 1, som i andre punktum slo fast at regjerings-
forma skulle vere «indskrænket og arvelig monarkisk».2
Eit kjernepunkt i monarkiet var «Kongens juridiske Hel-
lighed», som det norske statsrådets framtidige sterke
leiar Frederik Stang uttrykte det i sitt statsrettslege ung-
domsverk frå 1833.3 Etter § 5 var kongen heva over
ansvar. Samstundes var monarkiet innskrenka i § 3 til
den utøvande makta. Ei ytterlegare innskrenking av kon-

gens personlege makt følgde av reglar som påla kongen
å styre den utøvande makta gjennom eit statsråd med
ansvarlege rådgjevarar.4 Slik var systemet. Statsrådet var
dermed ein nøkkelinstitusjon i det nye og innskrenka
monarkiet Grunnlova i 1814 etablerte etter 154 år under
eineveldige monarkar.

I denne kommentaren skal eg, etter ei kort oversikt
over personelle krav til statsrådane i punkt 2, sjå nærare
på to sider ved statsrådet som vert regulert av § 12. I
punkt 3 er tema fråværet av krav i § 12 til statsrådets
organisering. I punkt 4 er tema statsrådets samansetnad.
Her er spørsmålet korleis den uendra ordlyden «Kongen
vel sjølv eit råd av røysteføre norske borgarar» har blitt
forstått i takt med endringar i statsrådets rolle i det poli-
tiske systemet. På dette siste punktet er historia om § 12
ei historie om endringar i dei institusjonelle og konstitu-
sjonelle relasjonane mellom kongen, regjeringa og Stor-
tinget. Her har det vore ei utvikling frå Karl Johans per-

1 Sjå nærare om synet på maktfordelingprinsippet på Riksforsamlinga i Eirik Holmøyvik, Maktfordeling og 1814, (2012) s. 307–324.
2 Sjå nærare i kommentaren til § 1.
3 Sjå Frederik Stang, Systematisk Fremstilling af Kongeriget Norges constitutionelle eller grundlovsbestemte Ret, Christiania 1833 s. 83 og kom-

mentaren til § 5.
4 Sjå kommentarane til §§ 28, 30 og 31.
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.
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sonlege kongemakt mellom 1818 og 1844, via embets-
mannsstatens frigjering av regjeringa frå kongens per-
sonlege herredøme mellom 1844 og 1880, til regjeringas
underkasting for Stortinget med parlamentarismens
gjennombrot frå 1884 og fram mot 1905. Kommentaren
vert avslutta med å peike på behovet for reform av § 12.
Mellom 1919 og 2012 inneheldt § 12 andre ledd eit krav
om at over halvparten av medlemmene i statsrådet måtte
vedkjenne seg den evangelisk-lutherske statsreligionen,
sjå kommentaren til tidlegare § 12 andre ledd.

2 Kort om personelle krav til statsrådane
I tillegg til ei organisatorisk side inneheld § 12 også per-
sonelle krav til statsrådane. Desse krava har vore nokså
stabile sidan 1814. Uendra sidan 1814 er kravet om at
berre norske statsborgarar kan vere statsrådar. Inntil
1975 vart det òg stilt krav om minste alder på 30 år.
Sidan har alle røysteføre statsborgarar, altså alle over
18 år, vore kvalifiserte.5 Vidare blir statsrådane rekna
som embetsmenn, og må oppfylle vilkåra for embets-
menn i § 114 (§ 92 før 2014). Mellom 1919 og 2012
inneheldt § 12 som nemnt eit krav om at over halvparten
av medlemmene i statsrådet måtte vedkjenne seg den
evangelisk-lutherske statsreligionen. Før 1919 følgde
religionskravet av § 92, og då måtte alle statsrådane ved-
kjenne seg statsreligionen.

Uendra sidan 1814 er maktfordelingsprinsippets krav
i § 12 andre ledd om at ingen medlemmer av statsrådet
samstundes kan vere medlemmer av Stortinget. For Stor-
tinget følgjer den same regelen av § 62. Siste leddet i
§ 12 inneheld ein regel for å hindre maktkonsentrasjon
gjennom familierelasjonar i statsrådet. Som følgje av
innføringa av allmenn røysterett for kvinner i 1913, vart
denne regelen gjort kjønnsnøytral ved grunnlovsendring
i 1916.

3 Organiseringa av statsrådet
Etter § 12 andre ledd «fordeler [Kongen] gjeremåla mel-
lom medlemmene av statsrådet slik han meiner det er
tenleg». Denne ordlyden har stått uendra sidan 1814,
med unnatak av språklege justeringar i november 1814

og i 2014. Med desse orda gjer Grunnlova organiseringa
av statsrådet og statsrådets kontor, departementa, til kon-
gens prerogativ. I 1814 var det derimot ikkje sjølvsagt at
kongen skulle ha denne fridomen.

På Riksforsamlinga i 1814 var § 12 og kongens fri-
dom til å fordele gjeremåla mellom statsrådane gjen-
stand for ein av fleire konfrontasjonar mellom dei to lei-
ande eidsvollsmennene Christian Magnus Falsen og
grev Johan Caspar Herman Wedel Jarlsberg.

Konstitusjonskomiteen på Riksforsamlinga, der både
Falsen og Wedel Jarlsberg var medlemmer, hadde i sitt
grunnlovsutkast gått inn for at saksområda til statsrådane
skulle vere definerte i Grunnlova. Altså skulle ikkje kon-
gen stå fritt til å fordele gjeremåla mellom statsrådane og
organiseringa av departementa under dei.

På Riksforsamlinga var denne tvungne departements-
inndelinga allment rekna for å vere Wedel Jarlsberg sitt
verk.6 Wedel Jarlsberg var ein av leiarane for det såkalla
Svenskepartiet på Riksforsamlinga. Han og meiningsfel-
lane meinte at ein union med Sverige var det mest realis-
tiske og beste utkomet for Noreg etter brotet med Dan-
mark. Falsen var på si side leiar for det såkalla Sjølvsten-
departiet, som såg på den nye Grunnlova som grunnlaget
for eit fullt ut sjølvstendig Noreg med prins Christian
Frederik som konge. Truleg av omsyn til ein framtidig
union med Sverige under ein felles konge, tok Wedel
Jarlsberg til orde for å styrke det norske statsrådets stil-
ling overfor kongen.7 Føremålet var å moderere kongens
utøvande makt gjennom eit sterkt statsråd. Førebiletet på
dette punktet var den svenske Regeringsformen av 1809,
og Wedel Jarlsberg lukkast å få fleire svenskinspirerte
reglar inn i Konstitusjonskomiteens utkast.8

Mellom desse føresegnene i Konstitusjonskomiteens
utkast var § 41, som sa at statsrådet skulle ha fem stats-
rådar valde av kongen og med følgjande saksområde:
Finansvesenet, justisvesenet, utanlandske saker, krigsve-
senet og opplysningsvesenet.9 Desse faste medlemmene
av statsrådet kunne berre supplerast av kongen «ved
overordentlige Lejligheder». Den påfølgjande § 42 defi-
nerte i meir detalj kvart av dei fem saksområda. I § 44
vart likevel kongen gitt eit visst unnatak for den tvungne
departementsinndelinga i § 41, ved at han kunne avvike
frå denne dersom han fann det «tienligt» og statsutgif-
tene ikkje vart auka. I praksis medførte dette siste vilkå-
ret eit forbod mot å tilsetje nye statsrådar utan samtykke

5 Sjå kommentaren til § 50.
6 Dette var oppfatninga til dei to medlemmene av konstitusjonskomiteen som skriv om diskusjonane der på dette punktet, sjå Frederik Schmidt,

Provst Frederik Schmidts dagbøger, bind 1 (1966) s. 340 og Jacob Aall, Erindringer som bidrag til Norges Historie frå 1800 til 1815, (1859)
s. 428–429.

7 Sjå nærare i Eirik Holmøyvik, Maktfordeling og 1814, (2012) s. 468–472.
8 Det er brei semje i litteraturen om at Wedel Jarlsberg var den viktigaste pådrivaren i konstitusjonskomiteen for dei svenskinspirerte reglane om

statsrådet, sjå Arne Bergsgård, Året 1814, bind 1, (1943) s. 309 og Per Maurseth, Sentraladministrasjonens historie 1814–1844, (1979) s. 40.
9 Konstitusjonskomiteens utkast er tatt inn i Riksforsamlingens forhandlinger, I (1914) s. 439–458, § 41 på s. 445.
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frå Stortinget, som rådde over statsfinansane. Føremålet
med den tvungne departementsinndelinga var truleg å
leggje band på den personlege kongemakta ved at kon-
gen ikkje kunne auke storleiken på statsadministra-
sjonen og tildele statsrådspostar utan Stortingets god-
kjenning.

I dei private grunnlovsutkasta skrivne i forkant av
Riksforsamlinga finn vi framlegg til grunnlovsbestemt
departementsinndeling i både Nikolai Wergelands utkast
og i den fyrste versjonen av utkastet Falsen skreiv saman
med Johan Gunder Adler. Både Wergeland og Falsen var
som Wedel Jarlsberg medlemmer av Konstitusjonskomi-
teen på Riksforsamlinga. Etter påtrykk frå prins Chris-
tian Frederik hadde likevel Adler og Falsen fjerna opp-
listinga av saksområde for statsrådane og departementa i
den endelege versjonen av grunnlovsutkastet.10 I det
endelege grunnlovsutkastet til Adler og Falsen sa § 122
at kongen «bestemmer Forretningernes Inddeling, saale-
des som Han for tjenelig befinder». Det at både Werge-
land og opphaveleg Falsen hadde gått inn for ei grunn-
lovbestemt departementsinndeling, kan forklare kvifor
Wedel Jarlsberg fekk gjennomslag for dette i Konstitu-
sjonskomiteen.

Under debatten på Riksforsamlinga gjekk likevel
Falsen mot Konstitusjonskomiteens framlegg. Mot-
standarane til Falsen meinte han også denne gongen
handla på vegner av prins Christian Frederik.11 Mistan-
ken mot Falsen var det godt grunnlag for. Prinsen var
svært negativ til Konstitusjonskomiteens framlegg når
det gjaldt den grunnlovbestemte departementsinnde-
linga, som han omtala som «en svensk Indretning».12

Prinsen argumenterte med at det «er et saa surt Arbejde
at regiere at man ej bør giøre det endu ubehageligere
eller besværligere ved Indskrænkninger som ingen-
steds have hiemme».13

Under debatten på Riksforsamlinga gjorde Falsen
prinsens ord til sine. Her argumenterte han med at
«Regieringen, der i og for sig selv kan være ubehagelig
nok, gjøres ikke end ubehageligere ved hensigtsløse Ind-
skrænkninger».14 Likskapen til prins Christian Frederiks
kommentar er neppe tilfeldig. Falsen argumenterte
vidare med at den utøvande makta var meint å ligge til
kongen personleg og at kongen difor måtte kunne orga-
nisere statsrådet som han ville. Dessutan viste Falsen til
at Stortinget kunne hindre misbruk av den utøvande

makta gjennom kontrollen over statsfinansane og stats-
rådanes konstitusjonelle ansvar.

Falsens argument vann debatten på Riksforsamlinga.
Etter talen til Falsen røysta eit overveldande fleirtal, 102
mot 10, for hans framlegg, som vart til § 28 i Grunnlova
og § 12 etter grunnlovsrevisjonen fjerde november same
år.

Som følgje av Falsens manøver på Riksforsamlinga på
vegner av prins Christian Frederik, stiller § 12 ingen
krav til talet på departement eller fordelinga av desse på
statsrådane. Dette blir rekna som eit kongeleg prerogativ
som Stortinget ikkje kan gripe inn i ved lovvedtak. Som
Falsen framheva alt på Riksforsamlinga, er likevel kon-
gen avhengig av Stortinget for å finansiere løna til stats-
rådane og drifta av departementa. Etter ordlyden i § 12
andre ledd gjeld kongens fridom berre organiseringa av
statsrådet. Når det gjeld organiseringa av den utøvande
makta ut over statsrådet og departementa der, har Stor-
tinget sidan tidleg på 1800-talet regulert den utøvande
maktas organisering gjennom lov- og budsjettvedtak.15

Under unionen med Sverige mellom 1814 og 1905
vart kongens fridom til å organisere statsrådet etter § 12
innskrenka i § 15. Denne føresegna kom inn under
grunnlovsrevisjonen fjerde november 1814, og bestemte
at det norske statsrådet skulle delast i to avdelingar.16

Statsministeren og to statsrådar utgjorde statsrådsavde-
linga i Stockholm så lenge kongen oppheldt seg der. Dei
resterande statsrådane, minst fem i talet etter § 12,
utgjorde statsrådsavdelinga i Kristiania. Delinga av
statsrådet var praktisk nødvendig som følgje av den delte
kongemakta og av at kongen hadde hovudsete i Stock-
holm.

Som følgje av unionen fekk kongen i § 12 andre ledd
også kompetanse til å utnemne ein visekonge eller ein
statthaldar.17 Visekongeembetet kunne kongen etter
§ 14 berre gi til kronprinsen eller den eldste sonen
hans. Embetet vart oppheva i 1891 etter å ha vore brukt
i berre seks kortare periodar. Statthaldaren leia det nor-
ske statsrådet, og kunne etter § 14 vere anten svensk
eller norsk. Mellom 1814 og 1829 var statthaldarane
svenske, medan dei gamle eidsvollsmennene grev
Wedel Jarlsberg og Severin Løvenskiold var statthalda-
rar mellom 1836 og 1840 og 1841 og 1856 respektive.
Etter opphevinga av statthaldarembetet i 1873 fekk
også statsrådsavdelinga i Kristiania ein statsminister.

10 Sjå § 122 i Riksforsamlingens forhandlinger, III (1916) s. 36. Note 4 viser til fyrsteutkastets departementsinndeling.
11 Sjå slik i Aall Dagbog 1882 s. 381 og Blom Dagbog 1890 s. 106.
12 Sjå Christian Frederik sine kommentarar til Konstitusjonskomiteens utkast i Riksforsamlingens forhandlinger, bind 3, Kristiania 1916 s. 321.
13 Sjå Christian Frederik sine kommentarar til Konstitusjonskomiteens utkast i Riksforsamlingens forhandlinger, III (1916) s. 321.
14 Sjå Falsens sjuande mai 1814, tatt inn i Riksforsamlingens forhandlinger, bind 1, Kristiania 1914 s. 204.
15 Sjå nærare i kommentaren til § 3.
16 Same føresegn følgde òg av Riksakten av 1815 § 5, som i Noreg hadde grunnlovs rang.
17 Sjå meir om dette, kommentaren til Den svensk-norske union.
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Mellom 1873 og 1905 hadde dermed to av statsrådane
tittel statsminister, men berre statsministren i Kristiania
var regjeringssjef.

Når det gjeld organiseringa av statsrådet innanfor
ramma av Grunnlova § 12, har det sidan 1814 vore van-
leg at kvar av statsrådane styrer kvart sitt departement
med bestemte saksporteføljar. Det skjer likevel også at
statsrådar ikkje er departementssjefar (såkalla statsrådar
utan portefølje) og at eit departement husar fleire stats-
rådar. Til dømes har Utanriksdepartementet i stortings-
perioden 2013–2017 hatt to statsrådar, ein utanriks-
minister og ein EØS- og EU-minister, med ansvar for
ulike delar av departementets ansvarsområde. Inntil
1945 var statsministeren i regelen også departements-
sjef. Til dømes var Wollert Konow sjef for både Land-
bruksdepartementet og Revisjonsdepartementet sam-
stundes med at han var statsminister i 1910–1912. Einar
Gerhardsens regjering i 1945 var den fyrste sidan opp-
rettinga av det norske statsministerembetet i 1873 der
statsministeren ikkje samstundes var departementssjef.

4 Kongen «vælger selv» statsrådet

4.1 Klår melding frå Eidsvoll

På Riksforsamlinga i 1814 føreslo byfut Gregers Wint-
her Wulfsberg at Stortinget og ikkje kongen skulle
utnemne statsrådet.18 Subsidiært gjorde han framlegg
om at Stortinget skulle føreslå to eller tre kandidatar til
kvar statsrådspost og som kongen skulle velje mellom.
Grunngivinga var at «Folket i dem [Statsraadet] kan
have Betryggelse mod en vilkaarlig Behandling af Kon-
gen, der kunde befrygtes, naar han, som efter Tingens
Natur maa være ophøiet over al Tiltale, var eene betroet
Udførelsen af den executive Magt».19 Gjennom utnem-
ninga av statsrådet ønskte altså Wulfsberg at Stortinget
kunne moderere kongens utøvande makt.

Førebileta for Wulfsbergs modell for statsrådsutnem-
ningar kan ha vore amerikanske delstatsgrunnlover, den
svenske Regeringsformen av 1720 eller den franske filo-
sofen Gabriel Bonnot de Mablys skrift frå 1771 om den
polske forfatninga, som vart omsett til dansk og trykt i
Noreg av broren Niels medan Riksforsamlinga var
samla.20 I desse kjeldene finn vi også parlamentarisk
påverknad på utnemningane til statsrådet. Samstundes

var parlamentarisk kontroll på statsrådsutnemningane
atypisk i dåtidas grunnlover. Ikkje overraskande møtte
framlegget til Wulfsberg veggen på Riksforsamlinga.
Maktfordelingsprinsippet stod sterkt. Ingen av dei andre
representantane ville at Stortinget skulle ha noko rolle i
valet av statsrådets medlemmer. I staden vedtok Riksfor-
samlinga heller ordlyden føreslått av Konstitusjonsko-
miteen, der «Kongen vælger selv et Raad af Norske Bor-
gere».

Denne ordlyden har stått uendra i Grunnlova sidan
1814. Kva realitet låg det og ligg det i dag bak desse
orda?

4.2 Statsrådsutnemningar under Grunnlovas 
opphavlege maktfordelingssystem
Under regjeringstida til Karl Johan (kronprins frå 1814,
konge frå 1818–1844) var ordlyden i § 12 ein realitet.
Per Maurseth samanfattar sin gjennomgang av statsråds-
utnemningane i denne perioden med at kongen aldri råd-
førte seg med statsrådet samla i samband med utnemnin-
gar av nye statsrådar.21 Slike utnemningar var heller
aldri gjenstand for frie drøftingar i den samla regjeringa i
Kristiania. I staden rådførte kongen seg uformelt med
utvalde rådgjevarar, som regel med leiaren for den nor-
ske regjeringa eller statthaldaren. Avgjerda her som i
andre saker låg til kong Karl Johan sjølv, både formelt
og reelt.

I denne perioden vart det ikkje stilt spørsmål ved kon-
gens rett til sjølv å velje sine statsrådar. Derimot vart det
i Stortinget stilt spørsmål ved framgangsmåten for stats-
rådsutnemningar.22 Striden stod om kongen kunne
utnemne statsrådar utan å fyrst hente inn statsrådets
grunngitte syn på utnemninga. Her stod kongens fridom
etter ordlyden i § 12 «vælger selv» i spenning med ord-
lyden i § 21, som kravde at kongen berre kunne utnemne
embetsmenn «efterat have hørt sit Norske Statsraad».
Frå 1833 og i ti år framover kravde protokollkomiteen
på Stortinget gong på gong at kongen måtte hente inn
regjeringas innstilling før han nemnte ut nye statsrådar.
Stortingets tolking hadde støtte i Frederik Stangs nye og
systematiske framstilling av norsk statsrett som kom ut i
1833.23 Poenget til Stang var ganske enkelt at Grunnlova
rekna statsrådane som embetsmenn i alle andre saman-
hengar, og at dei følgjeleg måtte vere det i relasjon til
§ 21 også.

18 Framlegget er tatt inn i Riksforsamlingens forhandlinger, I (1914) s. 202–203.
19 Sjå Riksforsamlingens forhandlinger, I (1914) s. 202.
20 Sjå nærare i Eirik Holmøyvik, Maktfordeling og 1814, Bergen 2012 s. 467–468.
21 Sjå Per Maurseth, Sentraladministrasjonens historie 1814–1844, (1979) s. 303.
22 Eg byggjer her på dei grundige framstillingane av debatten i Alf Kaartvedt, Det Norske Storting gjennom 150 år, bind 1, (1964) s. 403 flg. og Per

Maurseth, Sentraladministrasjonens historie 1814–1844, (1979) s. 290 flg.
23 Sjå Frederik Stang, Systematisk Fremstilling af Kongeriget Norges constitutionelle eller grundlovsbestemte Ret, (1833) s. 87.
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Stortingets posisjon må forståast i ein maktpolitisk og
i ein unionell samanheng. Dersom statsrådsutnemningar
måtte behandlast i statsråd, kravde dåverande § 15 at
kongen fyrst henta inn ei utgreiing frå den norske regje-
ringa i Kristiania, då statsrådsavdelinga i Stockholm
ikkje kunne behandle «Norske Sager» åleine. Dermed
ville dei norske statsrådsutnemningane falle inn under
den norske regjeringas konstitusjonelle ansvar og Stor-
tingets påfølgjande kontroll. Statsrådsbehandlinga skulle
altså verne mot både vilkårlege statsrådsutnemningar og
svensk påverknad på utnemningane.

Tolkingsstriden om § 12 fann si løysing i 1843. Då
gjekk Stang bort frå standpunktet han hadde tatt i stats-
rettsboka han ti år tidlegare hadde skrive som ung uni-
versitetslektor. I 1843 skreiv han som regjeringsadvokat
med politiske ambisjonar ei lengre utgreiing om spørs-
målet for Justisdepartementet som regjeringa slutta seg
til.24 No konkluderte Stang med at kongens utnemnin-
gar etter § 12 ikkje måtte behandlast av statsrådet. Eit
av Stangs argument var at kongen kunne opptre uavhen-
gig av statsrådet når det gjaldt den utøvande maktas
organisering, men ikkje ved utøving av den utøvande
maktas funksjonar, som ordinære embetsutnemningar
etter § 21. Ordlyden i § 12 om at kongen «vælger selv»
skulle signalisere nettopp kongens personlege fridom i
organiseringa av statsrådet. Vidare viste Stang til makt-
fordelingsomsyn i form av at kongen måtte fritt kunne
velje medlemmene av den utøvande makta når Stortin-
get ikkje var underkasta noko grunngivingsplikt for
valet av sine medlemmer. Til slutt argumenterte han ut
frå praktiske omsyn knytt til at diskresjon og vern mot
agitasjon i opinionen var nødvendig for utnemningar til
statsrådet.

Etter utgreiinga til Stang gav protokollkomiteen på
Stortinget opp si tolking av § 12 med krav om statsrådets
innstilling ved statsrådsutnemningar. I den historiske lit-
teraturen blir Stortingets kapitulasjon forklart med at
trugselen mot norsk sjølvstende var mindre i dei siste
regjeringsåra til Karl Johan.25 Statsrådsbehandling av
utnemningar var dermed ikkje lenger påkrav for å verne
norske interesser mot svensk påverknad. Samstundes
framhevar både Kaartvedt og Maurseth at Frederik
Stang og hans konservative politiske meiningsfeller også
såg på ei politisk samla og sjølvsupplerande regjering
som ein nødvendig nasjonalpolitisk motpol mot Stortin-

gets aukande makt. Frå dette perspektivet var det viktig
at statsrådsutnemningane var fritekne frå Stortingets
kontroll ved at § 12 vart tolka å vere kongens personlege
avgjerd. Tanken til Stang i utgreiinga frå 1843 var nem-
leg ikkje at kongen reint faktisk skulle stå fritt i stats-
rådsutnemningar. Føresetnaden for kongens val etter
§ 12 var han «confidentielt confererer med de Medlem-
mer af sit Raad, som han agter at beholde, om de nye
Medlemmer han deri vil optage».26 Altså skulle den nor-
ske regjeringa spele ei nøkkelrolle ved utnemninga av
nye medlemmer.

Etter Karl Johans død i 1844 gjekk utviklinga raskt i
retning av at regjeringa vart sjølvsupplerande. For
regjeringstida til Oscar I mellom 1844 og 1856 konklu-
derer Kaartvedt: «I virkeligheten forvaltet Regjeringen i
Christiania § 12 etter forgodtbefinnende, mens kongen
vanligvis nøyde seg med å strø sand på personvalget.»27

Frå dei fyrste regjeringsåra til Carl XV frå 1859 til 1872
finn vi likevel nokre spreidde døme på statsrådsutnem-
ningar på kongens eige initiativ og mot ønsket til det
samla statsrådet. Med utnemninga av Frederik Stang
som fyrstestatsråd i 1861 vart regjeringa samla politisk
og gjort definitivt sjølvsupplerande. Frå 1862 til 1880
vart alle statsrådsutnemningar drøfta og avgjort av heile
regjeringa samla før kongen gjorde den formelle utnem-
ninga.28

Realiteten i § 12 under embetsmannsstatens høgde-
punkt i tiåra fram mot overgangen til parlamentarismen
frå 1884, var at initiativet og i praksis også avgjerda ved
statsrådsutnemningar vart gjort av den norske regjeringa
i Kristiania.

4.3 Parlamentarismens rammeverk for overføring av 
regjeringsmakt
Innføringa av parlamentarismen i åra som følgde riks-
rettsdommen mot ministeriet Selmer i 1884 endra føre-
setnadane for statsrådets samansetnad. Den norske par-
lamentarismens hovudregel var og er at statsrådet må ha
Stortingets tillit.29 Konsekvensen av eit mistillitsvedtak
er at statsrådet eller einskilde statsrådar blir pålagd ei
rettsleg plikt til å søke avskil. Denne regelen vart i 2007
kodifisert i ein ny § 15 i Grunnlova.30 Innføringa av det
parlamentariske systemet kravde følgjeleg at Stortinget
hadde det avgjerande ordet ved statsrådets samansetnad.

24 Utgreiinga til Stang er trykt som regjeringas utgreiing i Dokument no. 74 (1889). Sjå også gjennomgangen av argumentasjonen i Torkel Halvorsen
Aschehoug, Norges nuværende statsforfatning, I (1891) s. 242–246.

25 Kaartvedt, op.cit. s. 414 og Maurseth, op.cit. s. 295.
26 Sjå Dokument no. 74 (1889) s. 9.
27 Sjå Kaartvedt, op.cit. 1964 s. 416.
28 Kaartvedt, op.cit. s. 425
29 Sjå grunnleggjande i Per Stavang, Parlamentarisme og folkestyre, (2002) s. 56–108.
30 Sjå vidare i kommentaren til § 15.
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Samstundes med at parlamentarismen vesentleg endra
den konstitusjonelle relasjonen mellom Stortinget og
statsrådet, vart § 12 ståande uendra på dette punktet.
§ 12 vart endra både i 1905, 1916 og 1919, i ei tid der
parlamentarismen var etablert og der innhaldet og rekke-
vidda av den nye statsskikken var eit viktig tema for
Stortinget så vel som i statsrettslitteraturen. Likevel
gjaldt ingen av desse endringane i § 12 statsrådets for-
hold til Stortinget. Dei tre endringane var i hovudsak
redaksjonelle endringar i samband med respektive uni-
onsoppløysinga i 1905, innføringa av allmenn røysterett
for kvinner i 1913 og vidareføring av religionskrav for
halvparten av statsrådets medlemmer etter opphevinga
av det allmenne religionskravet for embetsmenn i § 92.
På denne bakgrunnen er det påfallande at Stortinget
ikkje endra dei prinsipielt og praktisk langt viktigare
reglane for utnemninga av statsrådet i samsvar med par-
lamentarismens realitetar. Resultatet er at Grunnlova
under parlamentarismen ikkje gir nokon positive reglar
om korleis overføring av regjeringsmakt etter eit stor-
tingsval skal skje ut over utgangspunktet i § 12 frå 1814
om at «Kongen vælger selv et Raad af norske Borgere».

Eit framlegg om å endre § 12 i lys av parlamentaris-
men vart sett fram i 1926. Dei ulike alternativa til end-
ring i § 12 gjekk alle ut på at «Storthinget udpeger»
anten statsrådet eller berre statsministaren, og som deret-
ter formelt skulle utnemnast av kongen.31 Då utanriks-
og konstitusjonskomiteen behandla grunnlovsforslaget i
1928, erkjende komiteen at den politiske utviklinga
hadde ført til at «paragrafens nuværende form vanskelig
kan sies helt å dekke den rådende parlamentariske opfat-
ning og den på grunnlag herav hevdvundne praksis».32

Komiteen forkasta likevel grunnlovsforslaget utan reali-
tetsbehandling, då den meinte at ei grunnlovsfesting av
parlamentarismen kravde meir allmenn utgreiing og
drøfting. I tillegg inneheldt ikkje framlegget nærare
reglar om korleis Stortingets utpeiking av statsrådets
medlemmer skulle skje.

Ein større reform for å grunnlovsfeste parlamentaris-
men vart føreslått i 1935 av den tidlegare stortingsrepre-
sentanten Henrik Ameln frå Høgre.33 Framlegget inne-
heldt endringar i 31 paragrafar, der § 12 vart sett på som
ein av dei viktigaste å endre. I framlegget peikte Ameln

på dei store endringane det politiske systemet hadde
gjennomgått dei siste tiåra, mellom dei «Parlamentaris-
mens gjennemførelse».34 For § 12 føreslo Ameln eit nytt
ledd med følgjande ordlyd:

«Hvor et flertall av Stortinget anviser, hvem Kongen skal
henvende sig til, er han bundet til aa følge Stortingets
anvisning. Hvis en regjering faar et mistillitsvotum eller
lider nederlag paa et kabinettspørsmaal eller ved forkas-
telse av et tillidsvotum maa den fratræ, hvis Kongen fin-
ner, at der kan dannes en flertallsregjering – ellers staar
Kongen fritt med hensyn til om eller av hvem ny regje-
ring skal dannes.»35

Då Stortinget behandla grunnlovsframlegget i 1937,
avviste utanriks- og konstitusjonskomiteen samrøystes
framlegget med grunngivinga at det var uklårt.36 Komi-
teen meinte framlegget var motstridande når kongen
etter § 12 fyrste ledd fyrste punktum kunne velje stats-
rådet, medan kongen etter det føreslåtte andre punktu-
met måtte følgje Stortingets val av statsminister. Meir
prinsipielt kunne komiteen «heller ikke denne gang […]
anbefale noget foreliggende forslag om at stortingsvalg
av regjeringer institueres».37 Denne grunngivinga kan
lesast som at komiteen meinte at Stortinget ikkje skulle
ha noko formell konstitusjonell rolle ved regjeringsut-
nemningar eller at det ikkje var behov for ei kodifisering
og rettsleggjering av parlamentarisk praksis. Ein annan
stad i innstillinga viste komiteen til at den norske parla-
mentarismen var «et viktig ledd i statslivets sedvaner og
ikke som uttrykk for nogen rettslig regel».38 Til slutt
meinte komiteen at framlegget til Ameln var i strid med
prinsippa for parlamentarismen, då kongen var gitt kom-
petanse til å late ei regjering bli sitjande etter eit mistil-
litsvedtak i Stortinget. Ved mistillitsvedtak var det på
dette tidspunktet fast praksis at regjeringa leverte
avskilssøknaden med ein gong, noko regjeringa Hund-
seid sist hadde gjort i 1933.39

Grunnlovsframlegget til Ameln vart sett fram på nytt i
1948, men vart i 1951 avvist av Stortinget nok ein gong
og med same grunngiving.

Sjølv om dei to framlegga om å endre reglane i § 12
om utnemning av statsrådet møtte ein kald skulder i

31 Sjå framlegget i Innst. S. nr. 141 (1928) s. 334. Grunnlovsframlegget var sett fram av Anders Vassbotn (Venstre) på vegner av fylkesmann Odd-
mund Vik.

32 Innst. S. nr. 141 (1928) s. 335.
33 Grunnlovsframlegget vart sett fram av Rudolf Falck Ræder frå Frisinna Venstre.
34 Dokument nr. 23 (1935) forslag nr. 1 på s. 3.
35 Dokument nr. 23 (1935) forslag nr. 1 på s. 6.
36 Sjå Innst. S. nr. 51 (1937) s. 104–105.
37 Innst. S. nr. 51 (1937) s. 105.
38 Innst. S. nr. 51 (1937) s. 104. Sjå vidare om parlamentarismens rettslege status i kommentaren til § 121 punkt 5.3 og i kommentaren til § 15.
39 Sjå vidare i Per Stavang, Parlamentarisme og folkestyre, (2002) s. 78.
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Stortinget, syner framlegga likevel korleis paragrafens
formalitetar hadde blitt mindre relevante i praksis som
følgje av nye politiske realitetar etter innføringa av par-
lamentarismen. Det er grunn til å merke seg at ingen av
komitéinnstillingane uttrykte usemje med framleggsstil-
laranes forståing av dei politiske realitetane. Felles for
framlegga var at Stortinget og ikkje kongen skulle peike
ut medlemmene i statsrådet. Grunngivinga var at det
norske parlamentariske systemet kravde at statsrådet
samla og dei einskilde statsrådane hadde Stortingets til-
lit. Logikken var då at når Stortinget når som helst kunne
kaste statsrådet, måtte Stortinget også ha eit avgjerande
ord i utnemninga av statsrådet. Utanriks- og konstitu-
sjonskomiteens avvising av framlegga om å endre § 12
både i 1928, i 1937 og i 1951 tyder på at det store fleirta-
let på Stortinget på denne tida ikkje såg behov for å pre-
sisere og rettsleggjere Stortingets rolle ved regjeringsut-
nemningar.

Når § 12 ikkje vart endra i samsvar med parlamenta-
rismens realitetar, saknar likevel Grunnlova viktige
reglar om overdraginga av regjeringsmakt etter eit stor-
tingsval. Grensa mellom juss og politikk kan i dette
spørsmålet vere uklår. For regjeringsskifte i det norske
parlamentariske systemet gir § 12 berre ei ytre rettsleg
ramme for politiske forhandlingar om regjeringsmakta.
Kongen er eit konstitusjonelt nødvendig koplingspunkt i
forhandlingane, men initiativet ligg i praksis hos den
avgåande statsministaren og partia på Stortinget. Den
konkrete framgangsmåten for skiping av regjeringar i
Noreg har sidan innføringa av parlamentarismen vore
styrt meir av tradisjon og hevdvunnen praksis enn
Grunnlovas formelle krav i § 12.

Den vanlege framgangsmåten ved regjeringsdannin-
gar er at kongen ber den avgåande statsministeren om
råd for kven kongen bør spørje om å skipe ny regje-
ring.40 Er den parlamentariske situasjonen oversiktleg
og regjeringsalternativa klåre, vil den avgåande statsmi-
nisteren peike på den statsministerkandidaten som har
eit fleirtal i Stortinget bak seg. I nokre tilfelle har kongen
også rådført seg formelt med stortingspresidenten. I meir
ekstraordinære situasjonar som ved regjeringsskiftet i
juni 1945 og under regjeringskrisa i 1971, rådførte kon-
gen seg også med alle leiarane for dei politiske partia, og
i 1945 også med høgsterettsjustitiarius. Felles for alle
framgangsmåtane er at kongens rolle er mest formell, og
at regjeringsskipnaden skjer på grunnlag av forhandlin-

gar blant dei politiske partia på grunnlag av resultatet
ved stortingsvalet.

Etter § 12 andre ledd andre punktum kan kongen «i
særlege høve» utnemne andre norske borgarar til å ta
sete i statsrådet saman med dei faste medlemmene. I dag
blir denne kompetansen ikkje nytta. I det norske parla-
mentariske systemet er heller ikkje denne kompetansen
nødvendig under vanlege forhold. Ved behov kan regje-
ringa sjølv utvide talet på statsrådar då § 12 fyrste ledd
ikkje set ei øvre grense.

4.4 Uavklara spørsmål ved gjeldande praksis
Den nemnte framgangsmåten ved regjeringsskifte har
vore følgd med berre mindre variasjonar sidan etable-
ringa av parlamentarismen. Trass i at framgangsmåten
ikkje er regulert i Grunnlova, har regjeringsskifte ikkje
ført til alvorleg politisk strid som har truga det parlamen-
tariske systemet. Fordelen med at Grunnlova ikkje har
andre formkrav for regjeringsdanningar enn kongens
medverknad er at det gir stor politisk fleksibilitet.

Spørsmålet er om den minimalistiske reguleringa av
regjeringsskifte i § 12 gir for mykje fleksibilitet slik at
viktige spørsmål ved regjeringsskifte under parlamenta-
rismen blir ståande uavklara.41 Eit spørsmål som vart
aktualisert ved regjeringskrisa i 1971 er at det kan vere
uklårt kva mandat kongen gir ein statsministerkandidat
eller ein mellommann. Den gongen vart stortingspresident
Bernt Ingvaldsen frå Høgre kritisert av Arbeiderpartiet
fordi han oppfatta at mandatet frå kongen var avgrensa til
å skipe ei fleirtalsregjering blant dei borgarlege partia.

Eit anna uavklara spørsmål er om Stortinget kan gripe
inn i regjeringsforhandlingane med bindande vedtak om
kva parti som bør skipe regjering.

Eit tredje og mykje omdiskutert spørsmål i norsk par-
lamentarisme går på at Grunnlova saknar reglar for å
bryte opp ein fastlåst situasjon der det ikkje er politisk
mogleg å stable på beina eit levedyktig regjeringsalter-
nativ. Framlegg om å innføre investitur og oppløysings-
rett har blitt diskutert regelmessig sidan innføringa av
parlamentarismen og vart sist behandla av Stortinget i
2012, men utan å bli vedteke.42

Eit prinsipielt spørsmål knytt til regjeringsskifte går
på kongens rolle. Kva rolle, om noko rolle i det heile,
kan ein arveleg monark heva over personleg ansvar ha
ved utnemninga av statsrådet i eit demokrati? Etter ord-

40 Sjå inngåande om regjeringsdanninga i Stavang, op.cit. s. 84–91. Sjå i same retning i Johs. Andenæs og Arne Fliflet, Statsforfatningen i Norge,
(2017) s. 217, Eivind Smith, Konstitusjonelt demokrati, (2017) s. 223–224, og i heftet Om statsråd: Forberedelse av saker til statsråd, utgitt av
Statsministerens kontor, ajourført per september 2014 s. 15.

41 Sjå om desse spørsmåla i Stavang, op.cit. s. 86–91 og i Arne Fliflet, Grunnloven med kommentarer, (2005) s. 114–115 og 118.
42 Sjå gjennomgangen i Trond Nordby, I politikkens sentrum: Variasjoner i Stortingets makt 1814 til 2000, (2000) s. 107–126. Sjå også i Innst. 212 S

(2011–2012) om Stortingets behandling av grunnlovsframlegga om å innføre investitur og oppløysingsrett. Sistnemnde var også før parlamentaris-
men eit stadig tilbakevendande reformtema i norsk statsrett.
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lyden i § 12 ligg avgjerda til kongen åleine, men i prak-
sis etter innføringa av parlamentarismen har kongens
rolle ved regjeringsskifte vore tilbakehalden og formell.
I statsrettslitteraturen har det rådande synet likevel vore
at kongen har eit visst rom for personleg skjøn i ekstra-
ordinære og uavklara situasjonar.43

Det mest kjende dømet på kongeleg skjønsutøving er
regjeringsdanninga i 1928. Der trassa kongen stortings-
president Carl Joachim Hambros råd og gav regjerings-
oppdraget til det den gongen radikale og sosialistiske
Arbeiderpartiet, som var blitt det største partiet ved stor-
tingsvalet. Her må det likevel leggjast til, som framheva
av Trond Nordby, at kongen ikkje braut vesentleg med
gjeldande praksis inntil då.44 Bakgrunnen var at det bor-
garlege fleirtalet hadde mislukkast å skipe regjering, og
at kongen etter å ha høyrt stortingspresident Hambro
deretter bad om råd frå visepresident Christopher Horns-
rud. Sistnemnde peikte på sitt eige parti Arbeiderpartiet,
noko kongen samtykka i, og Hornsrud skipa deretter
Arbeiderpartiets fyrste regjering. Likevel gjekk kongens
initiativ mot stortingsfleirtalet, noko som vart tydeleg då
regjeringa Hornsrud vart felt med mistillitsvedtak alt på
tiltredingserklæringa og vart erstatta av ei borgarleg
regjering under Johan Ludwig Mowinckel frå Venstre.
Også under regjeringskrisa i 1971 måtte kongen ta ei
noko meir aktiv rolle enn vanleg. Etter at dei borgarlege
regjeringsforhandlingane hadde stranda, rådførte kongen
seg med alle partileiarane på Stortinget, før han gav
regjeringsoppdraget til Trygve Bratteli frå Arbeiderpar-
tiet.

Det prinsipielle spørsmålet er om det konstitusjonelle
systemet i det heile bør tillate at kongen, som jo er heva
over ansvar og utan demokratisk mandat, kan utøve
skjønn ved ein så viktig del av eit demokrati som over-
draginga av regjeringsmakt er. Frå ein meir praktisk stå-
stad kan ein spørje om fråværet av faste og positive
reglar om overdraging av regjeringsmakta kan føre til
farleg strid under ein polarisert og uavklara politisk situa-
sjon. Av desse grunnane har det i statsrettslitteraturen til
tider vore oppmoda om fastare regulering av regjerings-

danninga i Grunnlova.45 Torkel Opsahl tok i 1969 til
orde for å opprette ein slags riksmeklingsmann under
regjeringsforhandlingar for å sikre at monarken berre
hadde ein reint representativ funksjon.46 Ein liknande
modell er føreslått i samband med dei siste åras framlegg
om å innføre investitur og oppløysingsrett. Her er § 12
føreslått endra slik at stortingspresidenten på vegner av
kongen skal leie forhandlingane på Stortinget ved regje-
ringsskifte.47 Dette framlegget møtte same lagnad som
grunnlovsframlegga i 1926, 1935 og 1948.

4.5 Problemet med kontrasignaturen
Eit anna statsrettsleg kompliserande element ved norske
regjeringsutnemningar er at utnemning av statsrådar
etter Grunnlova §§ 21 og 28 må skje i statsråd. Dermed
skal etter ordlyden i § 31 også statsministeren kontrasig-
nere kongens vedtak for at det skal vere gyldig. Kravet
om statsministerens kontrasignatur gir på den eine sida
ein garanti mot at kongen kan opptre eigenrådig ved
statsrådsutnemningar. Problemet ligg på den andre sida.
I Noreg har kontrasignaturkravet i samband med stats-
rådsutnemningar alltid blitt tolka slik at det er den avgå-
ande statsministaren som må kontrasignere utnemninga
av det nye statsrådet.48 Etter Grunnlova er det dermed
opp til den avgåande statsministeren å godkjenne den
nye.

Vilkåret om den avgåande statsministerens godkjen-
ning ved regjeringsutnemningar er prinsipielt uheldig og
samsvarar dårleg med parlamentarismens idé om at
regjeringa alltid skal gå ut frå eit fleirtal i Stortinget. Kva
om den avgåande statsministaren, til dømes på grunn av
usemje om resultatet ved eit stortingsval, skulle nekte å
kontrasignere utnemninga av det nye statsrådet trass i at
dette har fleirtalet i Stortinget bak seg? Kontrasignatur-
kravet på statsrådsutnemningar betyr her at Grunnlova
opnar for at regjeringsspørsmålet kan bli verande uav-
klara i lang tid. Grunnlova gir ingen andre statsrettslege
mekanismar for å bryte opp ein slik fastlåst konflikt enn
dom på avskil i Riksretten.49 Inntil det skjer eller kon-

43 Andenæs og Fliflet, Statsforfatningen i Norge, 10. utgåve (2006) s. 195, Smith, op.cit. s. 224 og Arne Fliflet, Grunnloven med kommentarer, Oslo
2005 s. 114. Sjå dels i motsett retning i Stavang, op.cit. s. 84–85, som meiner kongen i utgangspunktet har ei rettsleg plikt til å følgje rådet frå stats-
ministeren. Det rettslege grunnlaget for ei slik plikt er uklårt og må i så fall byggje på praksis.

44 Sjå Nordby, op.cit. s. 105 med vidare referansar.
45 Sjå slik i Stavang, op.cit. s. 86.
46 Sjå Torkel Opsahl, «Reform av statsrettslige grunnprinsipper, i TfR 1969 s. 150–188 på s. 183–184.
47 Sjå Innst. 212 S (2011–2012). Som nytt § 12 fyrste ledd tredje punktum var det føreslått: «Førend Embedet som Statsminister besættes, bør Kon-

gen fra Storthingets Præsident have faaet Meddelelse om Storthingets Opfatning, om hvem der bør vælges.»
48 Sjå til dømes Arne Fliflet, Grunnloven med kommentarer, Oslo 2005 s. 116–117.
49 Lov 5. mai 1932 nr. 1 om ansvar for handlinger som påtales ved Riksrett inneheld ingen straffebod som direkte rettar seg mot ein situasjon der ein

statsminister nektar å kontrasignere kongens vedtak om utnemning av eit nytt statsråd. § 15 inneheld eit straffebod for statsrådars brot på plikta i
Grunnlova § 15 om å søke avskil etter mistillitsvedtak, men det kan neppe tolkast utvidande. Eventuell dom må då byggje på § 11, som rettar seg
mot handlingar «stridende mot Grunnloven eller rikets lover». Nektinga av kontrasignatur må i så fall reknast som grunnlovsstridig for å føre til
domfelling, noko som i lys av gjeldande praksis vil krevje ei nytolking av kontrasignaturregelen.
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flikten finn ei politisk løysing vil den avgåande statsmi-
nisteren bli sitjande og kan styre gjennom eit forret-
ningsministerium.50 Sjølv om ikkje kontrasignaturrege-
len har ført til problem så langt, kan saka stille seg ann-
leis i ein framtidig meir uroleg og avklara politisk situa-
sjon.

Skadepotensialet til kontrasignaturregelen gjorde at
Frede Castberg i si tid tok til orde for å tolke kontrasig-
naturkravet i § 31 innskrenkande når det gjaldt utnem-
ning av statsrådar.51 I Danmark, som har liknande reglar
som i Noreg, er det sikker tolking at den påtroppande
statsministeren kontrasignerer utnemninga av si eiga
regjering.52 Ei slik tolking har likevel ikkje vunne fram i
Noreg trass i dei prinsipielle innvendingane.53 Stortinget
har ved nokre høve gitt vagt uttrykk for at statsrådsut-
nemningar ikkje bør kontrasignerast, men dette synet har
ikkje kome til uttrykk i praksis.54 Derimot har Stortinget
både i 1938 og i 1951 forkasta grunnlovsframlegg om å
gjere unnatak for kontrasignatur ved statsrådsutnemnin-
gar eller gå over til den danske modellen med at
påtroppande statsminister kontrasignerer.55 I lys av
denne klåre rettsoppfatninga, ordlyden i Grunnlova og
langvarig og fast praksis er det altså ingen tvil om at
kontrasignaturkravet i § 31 også gjeld for statsrådsut-
nemningar etter § 12.

4.6 Behov for reform
I dag, godt over 100 år etter innføringa av parlamentaris-
men, og etter over 300 grunnlovsendringar i stort og i
smått,56 står § 12 framleis uendra når det gjeld utnem-
ninga av statsrådet. Framleis seier den, no i moderne
språkdrakt, at «Kongen vel sjølv» statsrådet. Ordlyden
har i lang tid ikkje vore tilstrekkeleg dekkande for reali-
tetane ved regjeringsskifte. Kongens val er styrt av tradi-
sjon og etablert praksis, men dei politiske normene som
følgjer av denne praksisen er neppe tilstrekkeleg klåre
og faste til at dei står seg om dei blir sett på skikkeleg
prøve. I gode tider kan fråværet av meir detaljerte reglar
for overdraginga av regjeringsmakt vere ein styrke fordi
det gir fleksibilitet til å late politikken utfalde seg. I ein
vanskeleg og polarisert parlamentarisk situasjon kan

derimot mangelen på meir detaljerte og fastare reglar for
regjeringsskifte bidra til å så tvil om legitimiteten til den
nye regjeringa og til det statsrettslege systemet. Grunn-
lover skal helst verke både i gode og i vonde dagar.

Sidan 2003 har Grunnlova blitt vesentleg modernisert
på ei rekkje område, i mange tilfelle ved at lenge eta-
blerte praksisar har blitt kodifisert. Neste større grunn-
lovsreform bør rettast mot den utøvande makta generelt
og § 12 spesielt. I eit parlamentarisk demokrati som det
norske, der legitimiteten til den utøvande makta kviler
på relasjonen mellom Stortinget og regjeringa, er nett-
opp reglane om overdraginga av regjeringsmakta av dei
viktigaste i Grunnlova.

50 Forretningsministerium er berre regulert i Grunnlova for mistillitsvedtak, sjå § 15 tredje ledd. Regelen der må likevel gjelde også i andre tilfelle
ved regjeringsskifte då omsyna er dei same.

51 Sjå Frede Castberg, Statsforfatningen i Norge, I (1935) s. 223–227 og i tredje utgåve frå 1964 på s. 220–222. Castberg peika også på det problema-
tiske i at den avgåande statsministaren skulle vere konstitusjonelt ansvarleg for utnemninga av sin etterfølgjar og politiske motstandar.

52 Sjå Jens Peter Christensen, Jørgen Albæk Hansen og Michael Hansen Jensen, Dansk Statsret, 2. utgåve, København 2016 s. 65.
53 Den tradisjonelle norske tolkinga er til dømes lagt til grunn i Johs. Andenæs, Statsforfatningen i Norge, fyrste utgåve (1945) s. 103–104.
54 Sjå Innst. S. nr. 38 (1937) og Innst. S. nr. 87 (1950). I begge tilfella viser utanriks- og konstitusjonskomiteen til Castbergs kritikk mot gjeldande

tolking av kontrasignaturregelen i Grunnlova § 31.
55 Sjå Innst. S. nr. 169 (1938) s. 475 og tilsvarande i Innst. S. nr. 119 (1951) s. 231. Grunngivinga var begge gongar at avskaffing av kontrasignaturen

ville samstundes fjerne det konstitusjonelle ansvaret for viktige avgjerder, medan den danske modellen etter Stortingets syn ikkje gav nokon for-
delar.

56 Sjå kommentaren til § 121.
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Tidligere § 12 andre ledd

(1919–2012)

Af Statsraadets Medlemmer skulle over det halve Antal bekjende sig til Statens offentlige Reli-
gion.

Av Torbjørn Backer Hjorthaug

1 Bakgrunn
I 1814 ble eneveldets religionsordning ført videre inn i
den nye Grunnloven.1 Religion, kirke og stat var vevd
sammen i datidens enhetssamfunn. Grunnlovens reli-
gionsparagrafer utgjorde et sammenhengende system.
Basisbestemmelsen om statens offentlige religion i § 2
innebar at staten selv var evangelisk-luthersk, og Kon-
gen var kirkestyre, jf. §§ 4, 16, 21 og 22. § 4 påla blant
annet Kongen en personlig bekjennelsesplikt til den
evangelisk-lutherske religionen, og Grunnloven § 92
(§ 93 på Eidsvoll) stilte samme krav til alle statens
embetsmenn. Fra 1878 ble Grunnlovens bekjennelses-
tvang for embetsmenn lempet på i flere etapper,2 og
begrunnelsen var religionsfrihet.3

I 1919 ble den da gjeldende regelen om bekjennelses-
plikt for «medlemmer av Kongens Raad» i § 92 opphe-
vet, og § 12 fikk i stedet et nytt andre ledd som satte krav
til at mer enn halvparten av statsrådene skulle bekjenne
seg til statens offentlige religion.4 Samtidig ble det ved-
tatt et nytt andre ledd i § 27 som sa at statsråder som ikke
bekjenner seg til statens offentlige religion, ikke deltar i
behandlingen av saker som angår statskirken, se nær-
mere kommentaren til § 27. Disse to bestemmelsene
dannet grunnlaget for det såkalte kirkelige statsrådet,

som sikret at regjeringen nærmest kunne fungere som et
kirkelig organ.

Det tidligere andre leddet i § 12 ble (sammen med
§ 27 andre ledd) opphevet som ledd i endringene i alle
bestemmelsene om statskirkeordningen i 2012 med bak-
grunn i det såkalte kirkeforliket fra 2008.5

Bestemmelsene om statsrådets bekjennelsesplikt og
kirkelig statsråd i §§ 12 andre ledd og 27 andre ledd
kom, som nevnt, inn i tilknytning til en endring i Grunn-
lovens mer generelle regulering av bekjennelsesplikt for
embetsmenn i § 92. Opprinnelig stilte altså Grunnloven
§ 92 (§ 93 på Eidsvoll) krav om at alle embetsmenn
skulle bekjenne seg til den evangelisk-lutherske religio-
nen. Fra 1845 ble det i mange runder fremmet forslag
om å oppheve eller i alle fall snevre inn grunnlovsbe-
stemmelsen om embetsmennenes bekjennelsesplikt, og
det ble også vedtatt endringer i 1878 og i 1892. Fra 1892
var det bare medlemmer av kongens råd som fortsatt var
underlagt en grunnlovsbestemt bekjennelsesplikt. Det
gikk ikke lang tid før også denne bestemmelsen ble satt
under press og foreslått opphevet eller endret.6

På Stortinget i 1919 forelå det flere forslag til end-
ringer i de relevante grunnlovsbestemmelsene, og forsla-
gene falt i tre grupper. Den første gruppen av forslag

1 Se nærmere under kommentaren til tidligere § 2.
2 Se kommentarer til § 114 (og §§ 4 og 27).
3 Se nærmere under kommentaren til tidligere § 2.
4 Grunnlovsbestemmelse 15. (24. mai), jf. Dokument nr. 57 (1917), Indst. S. nr. LI (1919) og Stortingstidende s. 1223–1260.
5 Politisk avtale 10. april 2008 mellom alle partiene på Stortinget, tatt inn i St.meld. nr. 17 (2007–2008) s. 67–68. Se nærmere om kirkeforliket og

grunnlovsendringene i 2012 i kommentarer til Grl. §§ 2 og 16.
6 Indst. S. LI (1919) inneholder på s. 3–6 en oversikt over endringsforslagene og behandlingen av dem fra 1845 og framover.
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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ville helt sløyfe den da gjenværende bestemmelsen i
§ 92 om bekjennelsesplikt og la det være opp til den
alminnelige lovgivningen å bestemme nødvendige
bekjennelseskrav for også statsråder. Den andre gruppen
ville oppheve kravet for regjeringsmedlemmer i almin-
nelighet, men fastholde et grunnlovsbud om bekjennelse
for statsråden med ansvar for kirkesaker. I den tredje
gruppen var forslag om at bekjennelsesplikten i § 92 ble
opphevet, men at det samtidig ble innført en bestem-
melse i § 12 om at minst halvparten av statsrådene måtte
bekjenne seg til statens offentlige religion. I den siste
gruppen ble det også tatt med forslag om endring i § 27,
slik at regjeringsmedlemmer som måtte stå utenfor stats-
kirken, skulle forbys å delta i behandlingen av saker som
vedkom denne.7 Hele konstitusjonskomiteen mente det
var behov for å endre den gjeldende reguleringen i
Grunnloven, men det var ulike prinsipale og subsidiære
forslag til løsninger.

Endringene i reglene om statsråders bekjennelsesplikt
i 1919, og den tilknyttede debatten, kan tolkes som et
viktig utviklingspunkt i statskirkeordningen, rundt hun-
dre år etter at systemet ble videreført på Eidsvoll og
cirka 100 år før de gjennomgripende endringene ble
vedtatt i 2012.8 Debatten om det mer isolerte spørsmålet
om regjeringsmedlemmenes bekjennelsesplikt bar i
noen grad også preg av en mer grunnleggende debatt om
statskirkeordningen. Dette hang antakelig blant annet
sammen med at samme storting også behandlet et sam-
menhengende forslag om opphevelse av statskirken og
innføring av «fri folkekirke».9

I stortingsdebatten sto to prinsipielle syn mot hver-
andre. På den ene siden hadde en dem som forsvarte den
bestående reguleringen med henvisning til statskirkeord-
ningen i Grunnloven og regjeringens rolle som øverste
kirkestyre. Fra den andre siden ble det argumentert for at
bekjennelseskravet for regjeringen måtte oppheves fordi
det ikke var behov for juridiske bestemmelser om disse
spørsmålene. De ordinære politiske prosessene måtte
ivareta hensynet til religiøs tilhørighet for statsrådene.
Stortinget landet på en kompromissløsning, og det var et
forslag i gruppe tre som fikk grunnlovsmessig flertall.10

Grunnloven § 12 fikk en ny bestemmelse om at mer enn

halvparten av statsrådene måtte bekjenne seg til statens
offentlige religion, kombinert med at § 27 bestemte at
statsråder som ikke oppfylte bekjennelsesplikten, ikke
kunne delta i behandlingen av kirkesaker.

2 § 12 andre ledds historie, 1919–2012
Grunnloven § 92 (nå § 114) inneholdt fra 1814, og inne-
holder fortsatt i dag, individuelle vilkår for å kunne bli
utnevnt til embetsmann, herunder statsråd. Når bekjen-
nelsesplikten i 1919 ble flyttet fra § 92 til bestemmelsen
om blant annet sammensetning av kongens råd i § 12,
kunne det sees som et uttrykk for at det var (en del av)
statsrådskollektivet som ble pålagt bekjennelsesplikt,
egentlig ikke den enkelte statsråden. Slik har bestem-
melsen senere også til dels vært forstått i teorien11 selv
om for eksempel Frede Castberg sterkt betonte den
enkelte statsrådens bekjennelsesplikt.12

Bestemmelsen i § 12 andre ledd krevde ikke uttrykke-
lig at verken statsministeren eller statsråden som hadde
ansvar for kirkesakene, måtte bekjenne seg til statens
offentlige religion. Noen av forslagene som var til
behandling i 1919 ville nedfelle bekjennelsesplikt for
kirkestatsråden i Grunnlovens tekst, men dette ble altså
ikke vedtatt. Konstitusjonskomiteens flertall uttalte i
1919 blant annet at et særskilt krav til kirkestatsråden
etter deres mening ville være «noksaa unødvendig, idet
det maa ligge i sakens egen natur og ansees som en like-
frem selvfølgelighet, at kun en mand, som tilhører stats-
kirken kan overta eller overlates kirkeministerstillingen
her i landet, saalænge den nuværende forfatning og kir-
keordning bestaar».13 Mindretallet i komiteen mente
også at en slikt krav fulgte av «sakens natur» og dessu-
ten av bestemmelsen i § 27: «Det vil nemlig forbyde sig
selv at henlægge de kirkelige saker under en statsraad
som konfessionelt set er i den stilling at han maa fra-
træde naar disse saker skal foredrages og avgjøres i
statsraad.»14 Forslag om at kun kirkestatsråden, gjen-
nom endringer i §§ 12 andre ledd, 27 andre ledd og 92,
skulle ha bekjennelsesplikt, ble behandlet i Stortinget i
både 1923 og 1925, men ble ikke vedtatt.15

7 Indst. S. LI (1919) s. 11–12.
8 Arne Fliflet, «Den norske kirkes private autonomi» (2001).
9 Dok. nr. 57 for 1917, forslag nr. 2, jf. Indst. S. LII (1919).
10 Stortingstidende (1919) s. 1223 flg.
11 Slik Arne Fliflet, op.cit., s. 332 og NOU 2006: 2 på s. 42.
12 Frede Castberg, Statsreligion og kirkestyre (1953), s. 27, f. også Castberg, Norges statsforfatning, II (1935), s. 174–175 og Castberg, Norges stats-

forfatning, II (1964), s. 141.
13 Inds. S. LI (1919) s. 13.
14 Inds. S. LI (1919) s. 15.
15 Dokument nr. 35 (1920) s. 6, Innst. S. nr. 63 (1922), Stortingstidende (1922) s. 267 og Dokument nr. 19 (1923) s. 7, Innst. S. nr. 29 (1925), Stor-

tingstidende (1925) s. 2133.
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I tråd med komiteens synspunkter fra behandlingen i
1919 var det vanlig å legge til grunn at kirkestatsråden
hadde konstitusjonelt forankret bekjennelsesplikt, nær-
mest som følge av hele statskirkesystemet, og det ble i
alle fall fulgt som fast praksis. Alle kirkeministrene
gjennom årene har formodentlig vært medlem av stats-
kirken. En konkret konsekvens av dette har vært at
departementsavdelingen med ansvar for kirkesaker
(«kirkeavdelingen») har tilbrakt et relativt omskiftelig
liv i departementetsstrukturen.

Bekjennelseskravet for statsråder synes i utgangs-
punkt bare å ha vært forstått formelt, slik at de måtte
være medlemmer av Den norske kirke. Ordlyden som
ble vedtatt i 1919, var hentet fra § 92 og krevde bekjen-
nelse til «statens offentlige Religion», altså ikke til «den
evangelisk-lutherske Religion». Det siste var formule-
ringen i § 92 fram til 1878, og det var og er uttrykksmå-
ten i Grunnloven § 4, se nærmere under § 4. Forhistorien
til §§ 92 og 12 kunne dermed tyde på at formelt medlem-
skap i statskirken var ment å være tilstrekkelig oppfyl-
lelse av plikten, men forarbeidene i 1919 ga neppe noe
entydig svar. Uttalelsen fra komiteflertallet som er sitert
ovenfor, brukte uttrykket «tilhøre statskirken», mens den
siterte uttalelsen fra mindretallet omtalte at en statsråd
«konfessionelt» kunne være i en stilling som ikke opp-
fylte kravet i § 27. Det første kunne tyde på at medlem-
skap var nødvendig og tilstrekkelig, mens det siste
kunne tyde på at kravet kunne være oppfylt uten med-
lemskap i Den norske kirke dersom en likevel tilhørte
riktig, det vil si evangelisk-luthersk, «konfesjon», for
eksempel en evangelisk-luthersk frikirke.

Som allerede nevnt, var det enkelte teoretikere som
mente at formelt medlemskap ikke var nok til å oppfylle
en statsråds bekjennelsesplikt. Dette var formulert slik at
vedkommende ikke måtte ta avstand fra den evangelisk-
lutherske lære på vesentlige punkter eller noe lig-
nende.16 Frede Castberg hevdet for eksempel i utrednin-
gen «Statsreligion og kirkestyre» i 1953 at medlemskap i
statskirken normalt måtte være tilstrekkelig for å opp-
fylle en statsråds bekjennelsesplikt i Grunnlovens for-
stand, men at dette

«… ganske sikkert må forståes med den reservasjon at
bekjennelsesplikten ikke kan ansees oppfylt, om ved-
kommende statsrådsmedlem samtidig offentlig uttaler at
han ikke anser seg for kristen eller for tilhenger av den
evangelisk-lutherske lære. Det vil altså ikke la seg forene

med grunnloven at et medlem av statsrådet, som åpenbart
vedstår seg et slikt standpunkt, krever å delta i behandlin-
gen av de kirkelige saker i statsrådet, under henvisning til
at han ikke har meldt seg ut av statskirken».17

Castbergs tolkning av bekjennelsesplikten i § 12 må nok
sees i sammenheng med at han generelt la svært omfat-
tende kompetanse i bekjennelsesspørsmål, det vil si
spørsmål som handlet om kirkens indre forhold, til
regjeringen. En bekjennelsesplikt med en viss realitet
var en nødvendighet i det systemet for kirkestyret som
Castberg tegnet opp, og som ble møtt med kraftige reak-
sjoner fra kirkelig hold på særlig 1950-tallet. Castbergs
syn har også vært omstridt senere, se nærmere under § 2.
Andenæs lærte for eksempel at medlemskap i Den nor-
ske kirke var tilstrekkelig for å oppfylle kravet i § 12
andre ledd,18 og også i forarbeidene til vedtaket om å
oppheve bestemmelsen i § 12 andre ledd i 2012 ble det
lagt til grunn at statsrådenes bekjennelsesplikt var opp-
fylt ved medlemskap i Den norske kirke.19

Bekjennelsesplikten til halvparten av statsrådene i
§ 12 andre ledd var et tydelig krav til sammensetningen
av regjeringen, nærmest et slags kvalifikasjonskrav for
regjeringskollegiet samlet. Bestemmelsen framsto som
en innskrenkning i kongens rett til selv å velge medlem-
mer til statsrådet, jf. første ledd. I og for seg kunne en
spørre om § 12 andre ledd i prinsippet egentlig var over-
flødig på grunn av bestemmelsene i § 27. Regelen i § 27
andre ledd hadde et annerledes siktemål og en litt annen
karakter, og den kunne leses som en «omvendt habili-
tetsbestemmelse». Slik hele § 27 ble tolket, medførte
den i seg selv at halvparten av statsrådene måtte være
medlem av Den norske kirke. Ellers ville en ikke ha et
beslutningsdyktig kirkelig statsråd, se også nedenfor om
§ 27.

I det gamle systemet var det statsministeren, i forbin-
delse med utnevning av ny regjering og løpende, som
måtte passe på at et tilstrekkelig antall av statsrådene (og
kirkestatsråden) var medlem av Den norske kirke. For-
melt er det den gamle regjeringen som utnevner ny
regjering, og det er den gamle regjeringen som generelt
har ansvar for at utnevningen skjer i korrekte former. I
praksis må det ha vært den påtroppende statsministeren
som, i arbeidet med å forespørre statsrådskandidater, har
ført regnskap over antall kirkemedlemskap. Det skal
visstnok også ha forekommet noen hastige innmeldinger
i Den norske kirke i tett tilknytning til regjeringsskifter.

16 Kristian Hansson, Norsk kirkerett (1937), s. 26–27, jf. s. 31 i andre-utgaven fra 1957. Einar Molland, Statskirke og Jesu Kristi kirke (1954), s. 57.
17 Castberg, Statsreligion og kirkestyre (1953), s. 27, se også sitatet fra Castbergs lærebok i statsforfatningsrett i kommentaren til § 4.
18 Johs. Andenæs, Statsforfatningen i Norge, (1998), s. 132. Det er vel også forutsatt hos Arne Fliflet, Kongeriket Norges Grunnlov. (2005), s. 178. Se

også Berggrav, Slik styres Norge (1994), s. 80.
19 Særlig tydelig i NOU 2006: 2 på s. 42, se også Prop. 71 L (2011–2012) s. 27.
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Bekjennelsesplikten for mer enn halvparten av stats-
rådet, og ordningen med kirkelig statsråd, ble i og for
seg allerede ved innføringen, men også senere, gjenstand
for prinsipiell kritikk. Denne kritikken kom fra flere
hold og ut fra ulike perspektiver. Dels ble ordningen
angrepet fordi den ble hevdet å være prinsipielt uheldig i
et menneskerettslig perspektiv, til dels også i strid med
rettslig bindende bestemmelser om først og fremst religi-
onsfrihet.20 Dessuten kunne bestemmelsen begrense en
fri og demokratisk regjeringsdannelse og enkeltperso-
ners adgang til et svært sentralt offentlig verv.21 Dels ble
ordningen kritisert fra kirkelig hold fordi den ikke i til-
strekkelig grad sikret legitimiteten til statsrådet som et
kirkelig organ.

Bestemmelsene om statsrådenes bekjennelsesplikt og
kirkelig statsråd har altså vært under nærmest konstant,
men likevel mildt, press siden 1919. Til tross for det har
få, om noen, gått inn for å isolert oppheve bestemmel-
sene i §§ 12 andre ledd og 27 andre ledd. Kritikk av
disse konkrete bestemmelsene har oftest vært konkreti-
seringer av en prinsipiell, negativ bedømmelse av hele
statskirkesystemet, og formålet har nok vært å sette hele
statskirkeordningen under press. Ordningen fra 1919
kom til å bli en integrert del av systemet, som altså få
egentlig har villet oppheve annet enn som ledd i en hel-
hetlig omlegging eller avvikling av statskirkesystemet.

Bestemmelsene i §§ 12 andre ledd og 27 andre ledd
ble da også opphevet som ledd i en helhetlig grunnlovs-
revisjon i 2012, jf. ovenfor under § 2. Noen mente at en
da ikke bare løste et problem. I første omgang skapte
endringene også noen nye spørsmål som knyttet seg til
kirkestatsrådens og statsrådets stilling i den reformerte
statskirkeordningen. Etter 2012 er det verken i Grunnlo-
ven eller den øvrige lovgivningen bestemmelser som
krever kirkemedlemskap for statsråden som har ansvar
for kirkesaker.22 Men også etter grunnlovsrevisjonen i
2012 var det slik at kirkestatsråden og regjeringen kom i
befatning med spørsmål som hadde mer eller mindre
tydelige læremessige implikasjoner, først og fremst i for-
bindelse med utøvelse av arbeidsgivermyndighet for
prester, proster og biskoper så lenge disse var tjeneste-
eller embetsmenn. Regjeringen hadde dermed fortsatt
utøvende makt i kirkesaker, jf. Grunnloven § 3, men det
særskilte kirkestyret var tatt bort. Det reiste åpenbart

noen prinsipielle spørsmål, og disse var nok en viktig
årsak til at Den norske kirke ble skilt ut fra staten som et
eget rettssubjekt, og at de da statskirkelig ansatte ble
virksomhetsoverdratt til det nye kirkelige rettssubjektet
med virkning fra 1. januar 2017. Et videre steg i den
reviderte ordningen av Den norske kirke er vedtagelsen
av den nye Lov om tros- og livssynssamfunn i april 2020
(lov 2020 nr. 31).23

20 Se for eksempel NOU 2006: 2 s. 42, Njål Høstmælingen, «Grunnlov, stat og kirke» (2005), s. 157; Høstmælingen, «Ett skritt frem og to tilbake:
Den nyordnede norske kirke og menneskrettighetene» (2006), s. 91, Jørgen Aall, Rettsstat og menneskerettigheter (2011), s. 227 og Samme kirke –
ny ordning, innstilling fra Kirkerådets kirke/stat-utvalg (2002), s. 64.

21 FNs menneskerettighetskomite har kritisert § 12 andre ledd ut fra SP artikkel 25, jf. UN Doc. CCPR/C/SR. 302 og Hans Eide Aarre, Livssynsfrihet
og menneskerettigheter (1997), s. 107–109.

22 Spørsmålet om et mulig fortsatt krav til medlemskap for embetsmenn med ansvar for kirkesaker ble drøftet i Prop. 71 L (2011–2012) på s. 35 flg.
En ev. lovbestemmelse ville kunne stått i strid med Kongens kompetanse etter Grunnloven § 12 til å selv velge sitt råd og fordele oppgaver mellom
statsrådene, jf. den nevnte proposisjonen på s. 36–37.

23 Se noe nærmere om denne, kommentaren til § 16.
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§ 13
Under kongens reiser innen riket kan han overdra styret av riket til statsrådet. Dette skal føre
regjeringen i kongens navn og på hans vegne. Det skal ubrytelig etterleve så vel bestemmelsene
i denne Grunnlov som de særskilte dermed overensstemmende forskrifter, som kongen meddeler
i instruksjon.

Forretningene avgjøres ved stemmegivning, hvorved i tilfelle av stemmelikhet statsmi-
nisteren eller i dennes fravær det første av de tilstedeværende medlemmer av statsrådet har to
stemmer.

Om de saker som statsrådet således avgjør, har det å gi innberetning til kongen.

For den tida kongen reiser i riket, kan han overlate styringa av riket til statsrådet. Dette skal føre
regjeringa i kongens namn og på hans vegner. Det skal ubryteleg følgje så vel føresegnene i
denne grunnlova som dei særskilde instruksane som kongen gjev i samsvar med dei.

Sakene blir avgjorde med røysting. Står røystene likt, har statsministeren eller, om han er
borte, den fyrste av statsrådane som er til stades, to røyster.

Statsrådet skal gje melding til kongen om dei sakene som blir avgjorde på denne måten.

Av Ola Mestad

1 Innleiing. Unionstida

§ 13 skriv seg frå Novembergrunnlova, men er ein del
endra. Den hadde ingen parallell i Eidsvollsgrunnlova
der § 13 i staden inneheldt den føresegna som i novem-
ber 1814 blei ført vidare i § 11 første ledd.

Føresegna i første ledd regulerer delegasjon av konge-
leg styresmakt frå kongen sjølv til statsrådet. I vår tid er
det ei merkeleg føresegn fordi den føreset at kongemakta
framleis på ein særskild måte er personleg. Den er mer-
keleg for det første fordi norsk statsrett går ut på at kon-
gemakta ikkje er personleg lenger, og ikkje har vore det
sidan 1905, og for det andre fordi det jamvel er fastsett at
kongen kan gi instruksjonar til statsrådet om utøving av
styringa av riket. Slik delegasjon kan skje når kongen er
på reise i riket. Men å halde på føresegna er forståeleg
fordi det er eit gjennomgåande krav i Grunnlova at

avgjerder av den øvste utøvande makt krev at kongen
personleg er til stades, slik det normalt skjer ved statsråd
på slottet kvar fredag. Berre når det er særskild heimel
kan slike avgjerder skje utan kongen, anten ved at kron-
prinsen er til stades som kronprinsregent i medhald av
grunnlova § 41 første punktum eller det er eit tilfelle av
regentskap i medhald av Grunnlova §§ 40 (og 48) eller
41 andre punktum.

Også avgjerder av statsrådet på grunnlag av § 13 blir
kalt kongeleg resolusjon, jf. § 32 og kommentaren til
den. Slike avgjerder blir normalt gjort i statsråd på tors-
dagar etter førebuande statsråd.1

I andre ledd står ein regel om avrøysting i statsråd. Det
er krav om vanleg fleirtal, men statsministeren har to
røyster i tilfelle røystetalet står likt, altså slik at det stats-
ministeren har røysta for, blir vedtaket. Denne regelen
må gjelde generelt, ikkje berre i § 13-tilfella. Kristian

1 Fliflet, Grunnloven kommentarutgave, (2005), s. 197 og Statsministerens kontor: Retningslinjer. Om statsråd, ajour juni 2017 punkt 1.4. der det
blir sagt at (no) blir alle avgjerder i statsråd kalt kongeleg resolusjon anten kongen er til stades eller ikkje. Tidlegare kunne det t.d. bli kalt kron-
prinsregentens resolusjon.
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Bloch opplyser at regelen aldri blir brukt i praksis i § 13-
tilfella, iallfall ikkje etter 1905.2

At kongen må følgje fleirtalet i regjeringa, blei uttryk-
kjeleg gjort klart av statsminister Michelsen for Haakon
7 etter at han var blitt konge i 1905. Den første tida let
Michelsen heller ikkje kongen få sjå statsrådsdokumenta
før han møtte i statsråd.3

I Novembergrunnlova § 13 kom føresegna inn med
denne ordlyden:

«Under Kongens Fraværelse overdrager Han Rigets ind-
vortes Bestyrelse, i de Tilfælde Han selv foreskriver, til
Vice-Kongen eller Statholderen, tilligemed i det mindste
fem af Statsraadets Medlemmer.

Disse skulle føre Regjeringen i Kongens Navn og paa
Hans Vegne. De skulle ubrødelig efterleve, saavel denne
Grundlovs Bestemmelser, som de særskilte dermed
overeensstemmende Forskrifter, som Kongen i Instruc-
tion meddeler dem. Om de Sager, de saaledes afgjøre,
have de at indsende en underdanig Indberetning til Kon-
gen.

Forretningerne afgjøres ved Stemmegivning, hvorved,
i Tilfælde at Stemmerne ere lige, Vice-Kongen eller
Statholderen, eller, i deres Fraværelse, det første Med-
lem af Statsraadet, har tvende Stemmer.»

Som ein ser, er føresegna frå november 1814 basert på at
kongen normalt er i Stockholm og at det er ein vise-
konge eller statthaldar i Christiania. Sjå kommentarane
til Den svensk-norske unionen 1814–1905 her i boka om
dette. Statthaldarembetet blei oppheva i 1873 etter at
ingen hadde hatt stillinga sidan 1856. Den norske første-
minister i Christiania fekk frå 1873 av tittel som statsmi-
nister og rang foran den norske statsminister i Stock-
holm.4 Den mektige Frederik Stang, som alt var den lei-
ande mann i regjeringa i Christiania, vart statsminister
frå 1873 og til 1880. Visekonge, som det nesten aldri
hadde vore i praksis, blei tatt ut av føresegna i 1891.5

2 Etter unionsoppløysinga i 1905 og framover
Etter unionsoppløysinga i 1905 føreslo Justisdeparte-
mentet, ikkje overraskande, at § 13 blei oppheva utan at
noka ny føresegn kom i staden. Dette var òg innstillinga
frå konstitusjonskomiteen.6 Spørsmålet om § 13 vart,
overraskande nok, det som vart mest omdiskutert i stor-
tingsbehandlinga 18. november 1905, bortsett frå det
generelle spørsmålet om karakteren av heile grunnlovs-
endringa.7 Francis Hagerup føreslo at paragrafen likevel
skulle bli ståande, med nokre tekniske endringar, sjølv
om den i utgangspunktet på grunn av unionen var komen
inn i Grunnlova i november 1814. Det gjennomgåande
underliggjande spørsmålet var om kongen i alle tilfelle
utan særskild heimel kunne delegere sin kongelege kom-
petanse til statsrådet. Dette vart debattert i Stortinget
mellom dei statsrettslærde, justisminister og høgsteretts-
dommar Edvard Hagerup Bull og jusprofessor og tid-
legare statsminister Francis Hagerup, sorenskrivar og
seinare justisminister Johan Castberg og formann i kon-
stitusjonskomiteen Carl Berner, og Castbergs allierte
Wollert Konow (H).

Det praktiske behovet for føresegna var at kongen
måtte kunne reise innanlands utan å ha med seg stats-
rådet. Slik hadde regelen òg vore praktisert under unio-
nen sjølv om føresegna tok sikte på situasjonen når kon-
gen var i Sverige. Argumentet blei tatt opp av Hagerup
som meinte at regelen hadde vore i bruk så seint som i
1896 «da kongen var paa reise i det vestlige og nordlige
af landet».8 Ein slik regel måtte til på grunn av det nor-
ske kravet om statsrådsbehandling av alle saker. Det var
særskild debatt om uttrykket «indvortes» skulle gå ut
slik at også utanrikspolitikken blei omfatta av delegasjo-
nen. Dette var Castbergs og Konows syn, men det tapte
mot 34 røyster. Å halde på den elles omskrivne § 13 blei
vedtatt samrøystes.9 Den nye ordlyden var som følgjer:

«Under kongens fraværelse fra rigets hovedstad overdrar
han rigets indvortes bestyrelse i de tilfælde, han selv fore-
skriver, til statsministeren tillige med i det mindste fem af
statsraadets øvrige medlemmer.

2 Kristian Bloch, Kongens råd. Regjeringsarbeidet i Norge (1963) s. 102. Om dei to typane dissensar, grunnlovsdissens, jf. § 30 tredje ledd, og
avrøystingsdissens i statsråd, sjå Statsministerens kontor: Retningslinjer. Om statsråd, ajour juni 2017 punkt 1.10.

3 Ola Mestad, «Unionsoppløysinga i 1905: parlamentarisme, strategi og statsrett», i Ola Mestad og Dag Michalsen, Rett, nasjon, union. Den svensk-
norske unionens rettslige historie 1814–1905 s. 407–408.

4 Sjå https://www.regjeringen.no/no/om-regjeringa/tidligere-regjeringer-og-historie/historiske-artikler/embeter/stattholder-1814-1973/
id426146.

5 Visekongeembetet var ifølgje Aschehoug i bruk berre tre gonger, sjå Aschehoug, Statsforfatning I (1891) s. 208, mens regjeringa på sine heimesi-
der oppgir 6, sjå https://www.regjeringen.no/no/om-regjeringa/tidligere-regjeringer-og-historie/historiske-artikler/embeter/statsdannelse/norges-
konge-siden-1814---ny/visekonge-1814-1891/id426144/.

6 Heiberg, Unionens opløsning 1905 (1906) s. 690 (punkt II) og s. 979.
7 Sjå Heiberg, Unionens opløsning 1905 (1906) s. 996–1002.
8 Heiberg, Unionens opløsning 1905 (1906) s. 996.
9 Heiberg, Unionens opløsning 1905 (1906) s. 1002.

https://www.regjeringen.no/no/om-regjeringa/tidligere-regjeringer-og-historie/historiske-artikler/embeter/stattholder-1814-1973/id426146
https://www.regjeringen.no/no/om-regjeringa/tidligere-regjeringer-og-historie/historiske-artikler/embeter/stattholder-1814-1973/id426146
https://www.regjeringen.no/no/om-regjeringa/tidligere-regjeringer-og-historie/historiske-artikler/embeter/statsdannelse/norges-konge-siden-1814---ny/visekonge-1814-1891/id426144/
https://www.regjeringen.no/no/om-regjeringa/tidligere-regjeringer-og-historie/historiske-artikler/embeter/statsdannelse/norges-konge-siden-1814---ny/visekonge-1814-1891/id426144/
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Disse skulle føre regjeringen i kongens navn og paa
hans vegne. De skulle ubrødelig efterleve saavel denne
grundlovs bestemmelser som de særskilte dermed over-
ensstemmende forskrifter, som kongen i instruktion
meddeler dem. Om de sager, de saaledes afgjøre, have
de at indsende en underdanig indberetning til kongen.

Forretningerne afgjøres ved stemmegivning, hvorved,
i tilfælde at stemmerne er lige, statsministeren eller i
dennes fraværelse det første medlem af statsraadet har
tvende stemmer.»10

Kort tid etter blei det vurdert slik at § 13 burde endrast
noko og regjeringa gjorde framlegg om det i St.prp.
nr. 102 (1905/06), og igjen, litt forenkla i St.prp. nr 92
(1908).11 Då kom det inn i ordlyden at føresegna berre
gjaldt for reiser i riket, ved utanlandsreiser gjaldt § 41,
og at innskotet om «indvortes» gjekk ut, slik at all sty-
resmakt kunne delegerast. Vidare blei det vedtatt at det
var heile statsrådet som skulle styre, ikkje eit utval på
minst seks. Det skjedde òg ei viss omredigering til den
noverande strukturen. Endringsframlegget frå regjeringa
var vedtatt samrøystes utan debatt.12 Etter dette har ord-
lyden i § 13 berre vorte endra ved språkrevisjonen i
2014.

§ 13 blir formelt praktisert slik at det blir sett opp ein
«reiseprotokoll» som inneheld oversyn over fråværet og
om overdraging av styresmakt til statsrådet.13 Dei sei-
nare tiåra har § 13 vore svært lite i bruk.14

10 Sitert etter Heiberg, Unionens opløsning 1905 (1906) s. 1000.
11 Sjølve forslagsteksten i Dok. nr. 81 (1908) s. 5.
12 Sjå Stortingstidende 1911 s. 2653 (12.08.1911).
13 Kristian Bloch, Kongens råd. Regjeringsarbeidet i Norge (1963) s. 100 og Dag Berggrav, Slik styres Norge, Kongen, regjeringen og Stortinget i

norsk statsliv, (1994) s. 81.
14 Sjå Statsministerens kontor: Retningslinjer. Om statsråd, ajour juni 2017 punkt 1.4.
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§ 14
Kongen kan beskikke statssekretærer til å bistå statsrådets medlemmer under utførelsen av deres
forretninger utenfor statsrådet. Den enkelte statssekretær handler på vegne av det medlem av
statsrådet som han eller hun er knyttet til, i den utstrekning vedkommende bestemmer.

Kongen kan utnemne statssekretærar til å hjelpe medlemmene av statsrådet med gjeremåla deira
utanfor statsrådet. Kvar statssekretær handlar på vegner av den medlemmen av statsrådet som
ho eller han er knytt til, så langt denne medlemmen fastset.

Av Eirik Holmøyvik

1 Innleiing: Statssekretærane
Bakgrunnen for dagens § 14 i Grunnlova er opprettinga
av statssekretærembetet i 1947.1 § 14 i Grunnlova regu-
lerer statssekretærane som hjelper statsrådane med gje-
remåla deira. Paragrafen kom inn i Grunnlova i 1976.
Med unnatak av språklege moderniseringar i 2006 og i
2014 har paragrafen ikkje blitt endra. Mellom 1814 og
1891 inneheldt § 14 reglar om visekongen under unio-
nen med Sverige.2

Føremålet med å etablere statssekretærembete var å
avlaste statsrådane som følgje av aukande arbeidspress i
takt med veksten i departementa. Statssekretærane
skulle styrke den politiske leiinga i departementa.

I samband med opprettinga av statssekretærembetet
vart det stilt spørsmål om dette kunne vere i strid med
Grunnlova eller om det av andre grunnar kravde grunn-
lovsendring. Eit spørsmål som kunne valde tvil var om
statssekretærar kunne få vern mot avskil etter Grunnlova
§ 22 som andre embetsmenn. Det ville vere uheldig med
tanke på at statssekretærane var politiske embetsmenn
som måtte kunne givast avskil av politiske grunnar på
same måte som statsrådane. Andre vanskelege spørsmål
gjekk på rekkevidda av statsrådanes høve til å delegere
avgjerder til statssekretærane og på det konstitusjonelle
ansvaret. Etter utgreiingar frå både Justisdepartementet

og professor Frede Castberg vart det konkludert med at
opprettinga av statssekretærembetet kunne gjerast utan
grunnlovsendringar.

Eit borgarleg mindretal i utanriks- og konstitusjonsko-
mitéen på Stortinget dissenterte likevel og kalla statsse-
kretærembetet for ein «forfatningsmessig unødvendig
anomali».3 Mindretalet meinte at statsrådane reint stats-
rettsleg ikkje kunne oppfattast som politiske sjølv under
parlamentarismen, og at det difor var feil å opprette poli-
tiske statssekretærembete.

I 1970 vart det sett ned eit utval for å gå gjennom
statssekretærordninga. Utvalet var leia av høgsteretts-
dommar og tidlegare justisminister og handelsminister
O.C. Gundersen. Etter mandatet skulle utvalet føreslå
regulering av statssekretæranes stilling både internt i
departementa og overfor Stortinget. I denne samanhen-
gen hadde også Stortingets administrasjonskomité opp-
moda om ei fastare regulering av statssekretærembetet,
og peika samstundes på at det hasta å få ei slik regule-
ring på plass.4 Den manglande reguleringa i 1947 skulle
no bøtast på.

Statssekretærutvalet leverte sin rapport i 1974 og til-
rådde der ei rekkje grunnlovsendringar relatert til stats-
sekretæranes utnemning, embetstittel, avskil, tilhøvet til
Stortinget og det konstitusjonelle ansvaret.5 Av omsyn

1 Sjå Innst. S. nr. 147 (1947).
2 Om tidlegare § 14, sjå kommentaren til Den svensk-norske union.
3 Sjå Innst. S. nr. 147 (1947) s. 283 (representantane Berthelsen, Bettum, Smitt Ingebretsen, Sundt og Trædal).
4 Sjå Innst. S. nr. 197 (1970–71).
5 Sjå NOU 1974: 18 om Statssekretærordningen m.m.
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til kravet om mellomliggande val etter vedtaksprosedy-
ren i § 121 vart grunnlovsframlegga sett fram alt i 1972
og deretter vedteke av Stortinget i 1976.6 Den noverande
§ 14 var eitt av desse grunnlovsframlegga.

Fleirtalet i statssekretærutvalet konstaterte at statsse-
kretærane stod i ei særstilling i høve til andre embets-
menn i departementa, då gjeremåla i hovudsak ville vere
politiske på same måte som statsrådane. Følgjeleg måtte
statssekretærane behandlast som politikarar og ikkje
som andre embetsmenn når det kom til avskil etter
Grunnlova § 22 og når det gjaldt val til og møterett på
Stortinget. Når det gjaldt tilhøvet til Stortinget, føreslo
komiteen endringar i Grunnlova § 62 slik at statssekre-
tærar ville vere valbare til Stortinget, men ikkje kunne
møte som stortingsrepresentantar så lenge dei var i
embetet. Begge desse framlegga vart vedtekne.

Dissensen frå 1947 fann også vegen til statssekretærut-
valets rapport i 1974. Departementsråd ved statsmi-
nisterens kontor Kristian Bloch utgjorde mindretalet. Han
meinte prinsipielt og av omsyn til klåre avgjerds- og
ansvarsforhold at statssekretærane ikkje burde givast noko
konstitusjonell funksjon som statsrådanes avløysarar.

På dette punktet delte Stortinget mindretalets syn.
Fleirtalet i statssekretærutvalet fekk ikkje gjennom sitt
framlegg til endringar i § 74 om å late statssekretærane
møte for statsrådane i Stortinget. Utvalet tok også opp
det gamle problemet med det konstitusjonelle ansvaret
for statssekretæranes handlingar. For utvalet var det
«utilfredsstillende og lite konsekvent» om statssekretær-
ane, som politiske embetsmenn handlande på vegner av
statsråden, ikkje skulle vere underlagt konstitusjonelt
ansvar.7 Difor gjekk utvalet inn for å utvide riksrettsan-
svaret etter Grunnlova § 86 og ansvarlighetsloven til å
omfatte også statssekretærane.8 Heller ikkje dette grunn-
lovsframlegget vart vedteke av Stortinget. Spørsmålet
om møterett i Stortinget og konstitusjonelt ansvar vart
her sett i samanheng. Fleirtalet i utanriks- og konstitu-
sjonskomiteen ønskte ikkje å late statssekretærane møte
på statsrådanes vegner i Stortinget då det ville gjere
statssekretæren til ein «form for ‘juniorminister’».9 Av
denne grunnen såg komiteen heller ikkje behov for å
underlegge statssekretærane konstitusjonelt ansvar.

§ 14 må lesast på bakgrunn av at Stortinget ikkje ville
gi statssekretærane møterett i Stortinget eller underlegge
dei konstitusjonelt ansvar. Når statssekretæranes gjere-
mål vart regulert i § 14 åleine, var meininga å framheve
at statssekretærane var politiske embetsmenn i departe-
menta underordna statsrådane og underlagt instruksjon
frå desse. Stortinget skulle framleis berre halde seg til
statsrådane.

2 § 14 i praksis
Tidlegare var det vanleg at dei fleste statsrådane hadde
ein eller to statssekretærar.10 Over tid har dette talet
auka. Einar Gerhardsens regjering frå 1945–1951 fekk 7
statssekretærar då embetet vart oppretta i 1947.11 Talet
låg stabilt på inntil 9 statssekretærar fram til Einar Ger-
hardsens fjerde regjering, som hadde 14 statssekretærar
då den gjekk av i 1965. Fram til og med Trygve Brattelis
andre regjering frå 1973–1976 låg talet på statssekre-
tærar i dei ulike regjeringane på mellom 13 og 17. Med
Oddvar Norlis regjering frå 1976–1981 og til og med
Thorbjørn Jaglands regjering frå 1996–1997 hadde alle
regjeringar med unnatak av Kåre Willochs fyrste regje-
ring frå 1981–1983 (19) minst 20 statssekretærar. Frå og
med Kjell Magne Bondeviks fyrste regjering frå 1997–
2000 har regjeringane hatt fleire enn 30 statssekretærar.
Med utnemninga av Jens Stoltenbergs andre regjering i
2009 vart det samstundes utnemnt 42 statssekretærar
fordelt på 19 statsrådar.12 Fleirtalet av statsrådane har
framleis ein eller to statssekretærar under seg, men fleire
har tre til fire og statsministeren har seks. Auken i talet
på statssekretærar må sjåast i samanheng med ein endå
større vekst i talet på tilsette i departementa.

Til somme tider har statssekretærane spelt ei meir
framskoten rolle i regjeringas arbeid. Under koalisjons-
regjeringa til Per Borten frå 1965–1971 utvikla det seg
ein praksis der statssekretærar deltok i regjeringskonfe-
ransane og førebuande statsråd dersom vedkomande
statsråd hadde forfall.13 Statssekretærane tok her ikkje
del i avgjerdene til regjeringa, men talte på statsrådens
vegner i saker som høyrte under denne. Statssekretærut-

6 Sjå Innst. S. nr. 350 (1975–76).
7 Sjå NOU 1974: 18 om Statssekretærordningen m.m. s. 47–48.
8 Sjå vidare i NOU 1974: 18 om Statssekretærordningen m.m. s. 48.
9 Sjå Innst. S. nr. 350 (1975–76).
10 Sjå slik i Dag Berggrav, Slik styres Norge: Kongen, regjeringen og Stortinget i norsk statsliv, (1994) s. 103.
11 Eg har henta tala frå 1947 til 1985 i Storting og regjering 1945–1985: Institusjoner-rekruttering, redigert av Trond Nordby, Oslo 1985 s. 303–315

og supplert med tal frå Statssekretærarkivet til Norsk Senter for Forskningsdata, tilgjengeleg elektronisk på http://www.nsd.uib.no/ [Sist besøkt
21.12.2016]. Eg tek utgangspunkt i tala på statssekretærar ved regjeringas avgang. Talet kan vere høgare eller lågare undervegs. Sjå også tala i
Jostein Askim, Rune Karlsen og Kristoffer Kolltveit, «Statssekretærer i norsk politikk: De oversette maktutøverne», i: Norsk statsvitenskapelig
tidsskrift 2014 s. 233–255.

12 Talet er henta frå Ja vel, statsrådd? Om departementenes utfordringer i rollen som sekretariat for politisk ledelse, Statskonsult rapport 2007: 27 s. 10.
13 Sjå vidare i Dag Berggrav, Slik styres Norge: Kongen, regjeringen og Stortinget i norsk statsliv, Oslo 1994 s. 60.

http://www.nsd.uib.no/
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valets rapport i 1974, og den påfølgjande konstitusjo-
nelle reguleringa av statssekretærembetet i 1976, må sjå-
ast på bakgrunn av praksisen dei føregåande åra.

Praksisen frå Borthen-regjeringa vart ikkje vidareført
under seinare regjeringar. Det vanlege har vore at ein
statsråd med forfall overlét til ein av dei andre stats-
rådane å greie ut sakene under regjeringskonferansen og
i førebuande statsråd. I seinare tid har det vore fast prak-
sis at statsministeren fastset ei uformell avløysarordning
der alle statsrådane blir fordelt i par som fungerer gjensi-
dig for kvarandre.14 Om begge statsrådane har forfall,
vil Statsministerens kontor føreslå at ein av dei andre
statsrådane føredrar sakene. I dag forbyr dei gjeldande
retningslinene for regjeringskonferansar at statssekre-
tærane deltek i staden for ein statsråd som har forfall.15

Desse retningslinene er likevel ikkje bindande for ei
regjering.

Nokre regjeringar har etablert permanente statssekre-
tærutval for mellom anna å samordne politikken mellom
departementa og mellom dei ulike partia i ei koalisjons-
regjering før behandling i regjeringa. Undersøkingar frå
dei seinare åra tyder på at permanente statssekretærutval
blir brukt i mindre grad enn før då dei har vist seg lite
effektive.16 Derimot vert det framleis oppretta adhoc-
statssekretærutval knytt til konkrete saker.

Når det gjeld styringa av departementa, er derimot
statssekretæren i vedkomande departement avløysar for
statsråden og treff avgjerder på vegner av denne.17 Sidan
statsrådanes portefølje er bestemt ved kongeleg resolu-
sjon, må det særskilt fullmakt ved ny kongeleg resolu-
sjon til for at ein annan statsråd kan overta styringa. Med
mindre det skjer er det etter ordlyden i § 14 nettopp
statssekretærane som i slike tilfelle skal handle på stats-
rådanes vegner i gjeremåla «utanfor statsrådet», altså i
departementa. Før opprettinga av statssekretærembetet
var det derimot ikkje uvanleg at statsrådane vikarierte
for kvarandre som departementssjefar utan kongeleg
resolusjon.18 På dette området gir § 14 statssekretærane
også ein kompetanse som statsrådens politiske rådgjeva-
rar ikkje har.

14 Sjå vidare i heftet Om statsråd: Forberedelse av saker til statsråd, utgitt av Statsministerens kontor, sist ajourført pr september 2014 s. 18 og s. 20.
Same praksis er skildra i Kristian Bloch, Kongens råd: Regjeringsarbeidet i Norge, Oslo 1963 s. 42.

15 Sjå Om r-konferanser, utgitt av Statsministerens kontor, sist ajourført pr. november 2016 s. 32.
16 Sjå om denne utviklinga i Ja vel, statsrådd? Om departementenes utfordringer i rollen som sekretariat for politisk ledelse, Statskonsult rapport

2007: 27 s. 15 og s. 25 og i På kryss og tvers, Statskonsult rapport 1999:12 s. 26–28.
17 Sjå vidare i heftet Om statsråd: Forberedelse av saker til statsråd, utgitt av Statsministerens kontor, sist ajourført i 2014 s. 18–19.
18 Sjå Kristian Bloch, Kongens råd: Regjeringsarbeidet i Norge, Oslo 1963 s. 42–44.
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§ 15
Enhver som er medlem av statsrådet, har plikt til å innlevere sin avskjedssøknad etter at Stortin-
get har fattet beslutning om mistillit til vedkommende statsråd alene eller til det samlede statsråd.

Kongen er forpliktet til å innvilge en slik avskjedssøknad.
Når Stortinget har fattet beslutning om mistillit, kan bare de forretninger utføres som er nød-

vendige for en forsvarlig embetsførsel.

Kvar medlem av statsrådet har plikt til å levere avskilssøknad etter at Stortinget har gjort vedtak
om mistillit til denne statsråden åleine eller til heile statsrådet.

Kongen skal gje avskil etter ein slik søknad.
Når Stortinget har gjort vedtak om mistillit, kan statsrådet berre utføre dei gjeremåla som

trengst for forsvarleg embetsførsle.

Av Fredrik Sejersted1

1 Innledning
Grunnloven § 15 gir stortingsflertallet kompetanse til å
fremtvinge avskjed for regjeringen eller enkeltstatsråder
gjennom vedtak om såkalt «mistillit». Det er en ny para-
graf med gammelt innhold. Den ble først vedtatt i 2007,
men kodifiserer en regel som siden tidlig på 1900-tallet
har vært ansett som konstitusjonell sedvanerett.

Regelen om mistillit har ikke vært anvendt ofte i prak-
sis. De siste hundre årene har det bare vært to slike ved-
tak, i 1928 og 1963. Norske regjeringer går normalt av
fordi de taper valg, ikke fordi de tvinges til det gjennom
mistillit.

Når § 15 likevel er en helt sentral bestemmelse i
Grunnloven, er det fordi mistillitskompetansen rettslig
sett er grunnlaget for det parlamentariske system. Retten
for et flertall i parlamentet til etter eget skjønn å
fremtvinge regjeringens avskjed er selve det definerende
element ved «parlamentarismen», og hos oss er dette
nedfelt i § 15. Paragrafen fungerer som en bærebjelke,
eller som et ris bak speilet, som det normalt ikke er nød-
vendig å bruke i praksis, men som likevel fyller en viktig
funksjon.

Mistillitsforslag brukes også som en måte for opposi-
sjonen til å uttrykke særlig sterk kritikk mot en statsråd.
Etter 1945 har Stortinget behandlet 69 slike forslag,2 og
selv om svært få av dem har hatt noen sjanse til å bli ved-
tatt, har mange av dem likevel medført stor politisk
belastning for de berørte statsrådene.

I det følgende skal vi se på både mistillitsregelen i
§ 15 og på det parlamentariske system mer generelt.
Siden vedtagelsen av § 15 i 2007 var ment som en ren
kodifisering av tidligere sedvane, skal vi også se på når
denne sedvanen oppsto, og hvordan den har fungert frem
til våre dager.

2 Parlamentarismens gjennombrudd politisk og 
rettslig 1884–1929
Da Grunnloven ble utformet på Eidsvoll våren 1814, var
det parlamentariske system vel kjent fra Storbritannia.
Men det ble ikke kopiert. Tvert imot bygget Grunnloven
opprinnelig på en streng maktfordelingslære, med tette
skott mellom den lovgivende og den utøvende makt.

1 Teksten er kun uttrykk for egne synspunkter. En tidligere og noe lenger versjon ble trykket som «Ny paragraf, gammel regel. Om Grunnlovens
§ 15 og parlamentarismens rettslige innhold» (2014).

2 Per september 2020. For en oversikt, se Per E. Hem og Tanja Wahl «Mistillitsforslag, kabinettspørsmål og kritikkforslag – en oversikt» (2018).
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Etter § 12 skulle Kongen «selv» velge regjeringen, og
statsrådene hadde ikke adgang til å møte i Stortinget. En
statsråd kunne ikke velges som representant, og repre-
sentanter kunne ikke utnevnes til statsråd. Stortinget
hadde selvsagt heller ikke kompetanse til å avsette stats-
råder eller regjeringer.

Under forfatningskampene på 1800-tallet hendte det
flere ganger at Stortinget traff vedtak som kritiserte eller
på annen måte uttrykte manglende tillit til regjering eller
statsråder, og ved et tilfelle i 1869 førte det til at den
ansvarlige gikk av. På 1870-tallet var det en viss politisk
praksis for at statsråder som kom særlig dårlig overens
med Stortinget av og til måtte trekke seg. Men noe parla-
mentarisk system var dette ikke.

Bakgrunnen for riksrettssaken 1883–84 var striden
om kongens veto mot vedtaket om å endre Grunnloven
§ 74 for å gi statsrådene adgang til Stortinget.3 Etter en
politisert rettsprosess ble medlemmene av ministeriet
Selmer dømt, de fleste til tap av embete, noen få kun til
bøter. Kort etter gikk hele regjeringen av. Deretter trådte
den nye § 74 annet ledd i kraft, som ga statsrådene
adgang til Stortinget, og dermed også mulighet for Stor-
tinget til å innkalle dem. Det er vanlig å se dette som par-
lamentarismens politiske gjennombrudd. Men det tok
fortsatt mange år før det nye systemet var fast etablert og
anerkjent.

Gjennom prosessen i 1883–84 demonstrerte stor-
tingsflertallet at det om nødvendig kunne bruke Riksret-
ten til å kaste en regjering utnevnt av Kongen. Det betød
ikke at Stortinget dermed hadde fått noen kompetanse
til å avsette regjeringen gjennom mistillitsvedtak. Fra
slutten av 1880-tallet ble det stadig vanligere å se mis-
tillit som en reaksjon Stortinget kunne rette mot regje-
ringen. Men dette var ikke ansett som noe rettslig bin-
dende virkemiddel, og den politiske normen var heller
ikke klar. Høyre var opprinnelig skeptisk til bruk av
mistillit, og selv om det fremsatte et forslag som var
med på å felle regjeringen Sverdrup i 1889, ble senere
Stangs andre regjering sittende til tross for at den fikk
klare mistillitsvedtak mot seg både i 1893 og i 1894. I

1893 slo Aschehoug fast at «Nogen fast udpræget Skik-
kelse har det parlamentariske Styrelsessystem saaledes
endnu ikke vundet hos os».4

Etter hvert slo parlamentarismen som politisk system
gjennom.5 I 1905 var dette kommet så langt at parlamen-
tarismen kan sees som «den sentrale føresetnaden både
for den form unionsoppløysinga tok, og den makta som
førte den fram».6 Statsskikken i det selvstendige Norge
fra 1905 var åpenbart parlamentarisk, og det ble også
gjort klart for den nye monarken. Under valgkampen i
1906 anerkjente da også Høyre at et mistillitsvedtak var
politisk forpliktende, og i 1908 gikk regjeringen Løv-
land av etter å ha fått «negativ mistillit» mot seg (to kri-
tiske vedtak som til sammen hadde flertall).

Dermed hadde landet fått en ny statsskikk. Men noe
forslag om å nedfelle dette formelt i Grunnloven kom
ikke, og det tok mange år før parlamentarismen ble stats-
rettslig anerkjent. Den første som hevdet at mistillitsved-
tak også måtte ha rettslige konsekvenser var den unge
stipendiaten Frede Castberg i en artikkel i Tidsskrift for
Rettsvitenskap i 1918.7 Artikkelen handler mest om
maktfordeling, men mot slutten hadde Castberg en kort
argumentasjon for hvorfor mistillitsvedtak etter hans
mening måtte anses bindende ut fra konstitusjonell sed-
vanerett, basert blant annet på «den almindelige Rettsbe-
visthet inden Samfundet». Hans syn var imidlertid ikke
enerådende, og i 1927 omtalte Morgenstierne fortsatt
parlamentarismen som en del av det «praktiske statsliv»,
uten rettslig status.8

På Stortinget hadde det likevel etter hvert dannet seg
en ganske fast rettsoppfatning. Det kom klart frem i den
«specialkomiteen» som i 1927–29 utarbeidet forslag til
en ny ansvarlighetslov om statsrådenes ansvar for Riks-
retten. Som ledd i dette foretok komiteen en grundig
drøftelse av det parlamentariske system generelt og mis-
tillit spesielt. I innstillingen heter det at en statsråd som
nekter å bøye seg for et mistillitsvedtak vil ha gjort seg
skyldig i forhold som er «stridende mot statsformen», og
dermed kunne straffedømmes av Riksretten etter den
nye lovens § 11.9

3 Se nærmere om Riksrettssaken under §§ 86 og 87.
4 Se T.H. Aschehoug, Norges nuværende Statsforfatning, bd. II (1893), s. 97. Det eneste som kunne sies med sikkerhet var at regjeringen «er blevet

meget mere afhængig af Storthingets Fleertal». Aschehoug var sentral både som professor i statsforfatningsrett og mangeårig stortingsrepresentant
for det som etter hvert ble partiet Høyre. Han kan ha hatt politiske motiver for å så tvil om parlamentarismen i 1893, men sitatet viser uansett den
usikkerhet som eksisterte på den tiden.

5 For en oversikt, se de to fremstillingene (som på noen punkter avviker), Ola Mestad, «Unionsoppløysinga i 1905» (2005), på s. 409–413, og Trond
Nordby, I politikkens sentrum (2004), s. 73–108.

6 Se Mestad, op.cit., s. 368.
7 Se Frede Castberg, «Nogen Ord om Magtfordelingsprincippet og dets Stilling i fransk og norsk Statsret» (1918), særlig s. 291. I Mestad, op.cit.,

s. 409–413 er det påvist hvordan Castberg teoretisk bygget på en artikkel av Francis Hagerup fra 1907 om «Det psykologiske Grundlag for Retten»
(1907), s. 1.

8 Se Bredo Morgenstierne, Lærebok i den norske statsforfatningsret, bd. II (1927), s. 14–15.
9 Jf. Innstilling fra Specialkomiteen av 1927, avgitt i mai 1929, og trykt som vedlegg til Innst. S. nr. 1 (1932). Komiteen besto av tretten parlamenta-

rikere under ledelse av C.J. Hambro. Se nærmere Fredrik Sejersted, Kontroll og konstitusjon (2002), s. 230.
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Specialkomiteens innstilling fra 1929 kan sees som
sluttstenen i den statsrettslige anerkjennelsen av parlamen-
tarismen, som var innledet mange år tidligere. Fortsatt var
det en og annen jurist som nektet å bøye seg for dette.10

Men den rådende forståelse i det statsrettslige miljø var at
Stortinget etter konstitusjonell sedvanerett hadde en for-
mell kompetanse til å kreve statsrådenes avgang.

Ved at mistillitsinstituttet på denne måten ble statsretts-
lig velsignet, fikk det også større politisk tyngde. Rettslig-
gjøringen betød en aksept av den nye styreformen fra
juristene, som den gang hadde tilnærmet monopol når det
gjaldt å se mer systematisk på prinsippene for statsskik-
ken. Dette er et eksempel på «hvordan det rettslige system
kan regulere og legitimere relativt omfattende forfatnings-
glidninger gjennom en fredelig prosess», og på den måten
fylle en viktig funksjon i statslivet.11

3 Parlamentarismen som konstitusjonell sedvane-
rett
Etter tradisjonell norsk statsrettslære er det tre vilkår for
å danne konstitusjonell sedvanerett. Praksis må være
noenlunde ensartet, av en viss varighet, og forankret i en
felles rettsoppfatning (opinio juris) hos sentrale aktører.
Videre er det vanlig å føye til reelle hensyn som et fjerde
element – sedvanen må gi en fornuftig regel.

Ut fra de tre klassiske kriteriene, var grunnlaget for å
anerkjenne mistillit som rettslig bindende opprinnelig
nokså svakt. Det var på begynnelsen av 1900-tallet hver-
ken fast eller langvarig praksis for at regjeringer som
fikk mistillit mot seg måtte gå av. Da Castberg fremsatte
sin teori i 1918, la han da også liten vekt på disse fakto-
rene, og argumenterte i stedet primært ut fra rettsoppfat-
ninger og reelle hensyn, basert på det Francis Hagerup
noen år tidligere hadde betegnet som «det psykologiske
Grundlag for Retten». Utover i mellomkrigstiden ble
imidlertid mistillitsforslag fremsatt relativt hyppig, slik
at det etter hvert dannet seg en ganske omfattende prak-

sis rundt dette. Og da de tretten parlamentarikerne i Spe-
cialkomiteen av 1927 enstemmig erklærte at manglende
etterlevelse av et mistillitsvedtak ville være et brudd på
«statsformen», er det klart at også det avgjørende kravet
til rettsoppfatning var oppfylt. Etter hvert vant dette
synet en slik grad av oppslutning i teori og praksis at
mistillitsinstituttet ikke bare ble ansett som sikker kon-
stitusjonell sedvanerett, men sågar som selve skoleek-
sempelet på slik rettsdannelse i forholdet mellom Stor-
tinget og regjeringen.12

Anerkjennelsen av mistillitsvedtak som rettslig bindende
innebar at den norske statsforfatningen fikk en ny «uskre-
ven» hovedregel, som ikke fremgikk av Grunnlovens ord-
lyd, men snarere sto i et spenningsforhold til mange av
paragrafene. Som påpekt av Eirik Holmøyvik betød dette at
båndet mellom grunnlovsteksten og forfatningen ble
brutt.13 Statsforfatningen var ikke lenger den som tilsynela-
tende fremgikk av ordlyden, men en annen, halvt skjult.

Dette fikk betydning for synet på Grunnloven, og for
utviklingen av en tradisjon for grunnlovstolkning som i
noen grad var nødt til å frigjøre seg fra teksten. Selv om
Kongen i statsråd (regjeringen) etter Grunnlovens ordlyd
fortsatt hadde (og har) en meget sterk stilling, var det klart
at den avgjørende makten lå hos stortingsflertallet. Det
parlamentariske prinsipp påvirket også tolkingen av
mange paragrafer. Blant annet ble de kongelige «prerogati-
vene» utover på 1900-tallet gradvis tolket innskrenkende,
selv om de aldri helt forsvant, slik enkelte tok til orde for.14

Og regelen i § 12 om at Kongen «selv» kan utnevne regje-
ringen ble ganske annerledes da Stortinget fikk kompe-
tanse til å avsette enhver statsråd han måtte velge.

I en periode på om lag hundre år, frem til 2007, var selve
hovedregelen som definerte den norske statsskikken altså
ikke skriftlig formulert i Grunnloven, men hvilte på uskre-
ven sedvanerett. Dette levde norsk statsliv godt med.15 Det
norske demokratiet var stabilt og sikkert nok til at man-
gelen på skriftlig hjemmel aldri for alvor førte til noen
strid eller uklarhet om Stortingets rett til å avsette regje-
ringen.16 De gangene opposisjonen fremsatte mistillits-

10 Så sent som i 1945 hevdet Nikolaus Gjelsvik at «Det parlamentariske styringsprincipet som ikkje hev heimel i skriven rett hjå oss, er eit politisk
princip, ikkje noko rettsprincip», se Innleiding i rettsstudiet (1945), s. 98.

11 Se Francis Sejersted, «Om politikk og rettslig autonomi» (1993), s. 261.
12 Om konstitusjonell sedvanerett, se bl.a. Jan Helgesen, «Om den såkalte ‘konstitusjonelle sedvanerett’» (1977), s. 193, Fredrik Sejersted, Kontroll

og konstitusjon (2002), s. 57–78, og Eivind Smith, Konstitusjonelt demokrati, 4. utg. (2017), s. 124–132. Arne Fliflet argumenterte i artikkelen
«Parlamentarismen og Grunnloven» (1998) for at mistillitsregelen alternativt kunne utledes ved tolking fra § 74 annet ledd om statsrådenes adgang
til Stortinget. Hensikten kan ha vært å gi parlamentarismen en fastere rettslig forankring enn det sedvanerettslæren kunne tilby. Likevel var kon-
struksjonen noe søkt. Det er intet i ordlyden i § 74 annet ledd som begrunner en slik tolkning.

13 Se innledningskapitlet i Eirik Holmøyvik (red.), Tolkingar av Grunnlova (2013), s. 19.
14 Se bl.a. Torstein Eckhoff, «Utviklingslinjer i norsk statsstyre og forfatningsrett 1814–1964» (1964), og nærmere om de enkelte prerogativene Per

Stavang, Storting og regjering (1999).
15 Noe lignende skjedde i våre nordiske naboland. I Danmark ble parlamentarismen i praksis etablert i 1901, men kom først inn i Grunnloven ved for-

fatningsreformen i 1953. I Sverige slo parlamentarismen gjennom i 1917, men ble ikke skrevet inn i grunnlovene før ved reformen på 1970-tallet.
16 I mellomkrigstiden foreslo representanten Ameln ved et par anledninger å grunnlovfeste parlamentarismen ved en endring av § 12, men dette fikk

ikke noen nevneverdig støtte, se bl.a. Dok. nr. 23 (1935), s. 6. Se nærmere om Amelns endringsforslag i kommentaren til § 12.
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forslag, var det aldri tvil om at vedtak ville være forplik-
tende, og de to gangene forslag faktisk fikk flertall, i
1928 og 1963, gikk regjeringen av uten å mukke.

Innenfor de temmelig frie og fleksible rammene som
et uskrevet system ga, utviklet den norske parlamentaris-
men seg, og fant utover i mellomkrigstiden den form
som den senere har hatt. Hovedbildet er at Norge fikk et
ganske typisk europeisk parlamentarisk system, som
ikke minst ligner mye på ordningene i Danmark og Sve-
rige. Samtidig er det noen særtrekk. En viktig følge av at
parlamentarismen ikke var skriftlig nedfelt, var at det
heller ikke ble gitt noen nærmere detaljregler om hvor-
dan mistillitsforslag skal behandles. I mange land er det
egne prosedyrer for dette, med særskilte krav til hvem
som har forslagsrett, hvordan behandlingen skal foregå,
særskilt votering med mer. I Norge ble mistillitsforslag i
prinsippet behandlet som vanlige plenarvedtak, som
blant annet betyr at enhver representant kan fremsette
forslag til votering – og det kan skje enten umiddelbart
som et benkeforslag eller som en lengre prosess.

I noen land som har nærmere regulering av mistillit, er
det slik at dette ikke kan vedtas med mindre det fore-
ligger et klart regjeringsalternativ. I andre land er parla-
mentet gitt en enda mer direkte rolle i regjeringsdannel-
sen, ved at det kreves et innsettingsvedtak før en ny
regjering kan tiltre (investitur).

Det som utviklet seg i Norge var derimot «negativ»
parlamentarisme, der Stortinget har kompetanse til å
avsette regjeringen, men ikke noen formell rolle i dan-
nelsen av en ny regjering. Det har aldri vært tvil om at
dette er vår statsskikk. Derimot har det vært forslag om å
innføre krav om innsettingsvedtak gjennom grunnlovs-
endring, for på den måten å bidra til bredere og mer sta-
bile regjeringer. I 2007 var det flertall på Stortinget for
dette, men ikke stort nok til å endre Grunnloven.17

Et annet særtrekk ved det parlamentariske systemet
som utviklet seg i Norge, var at det ikke omfattet noen
adgang til å oppløse Stortinget – til forskjell fra nesten
alle andre parlamentariske demokratier. Forslag om å
innføre oppløsningsrett har vært fremsatt en rekke gan-
ger, men aldri oppnådd 2/3 flertall. Det betyr at Stortin-
gets sammensetning er konstitusjonelt fastspikret for fire
år av gangen, og at det ikke kan utskrives nyvalg, uansett
hvor umulig den parlamentariske situasjonen måtte
være. Så langt har det gått bra, og mangelen på oppløs-

ningsrett kan ha bidratt til å utvikle en politisk kultur
som er mer kompromissvillig og løsningsorientert enn
den ellers ville vært.

Det som i teori og praksis ble anerkjent som konstitu-
sjonell sedvanerett var bare selve kjernen i det parlamen-
tariske system – kompetansen for Stortinget til å kreve
statsrådenes avgang og plikten for statsrådene til å bøye
seg for dette og søke avskjed. Utover dette dannet det
seg gjennom årene til dels ganske klare rutiner og opp-
fatninger om hvordan mistillitsforslag nærmere skulle
formuleres, fremsettes, begrunnes, behandles, voteres
over med mer. Ved noen få anledninger førte det til dis-
kusjon om hvor langt sedvanerettsdannelsen egentlig
strakk seg, og om grensen mellom juss og politikk.18

Men slike forslag om rettsliggjøring av de nærmere
detaljene slo aldri igjennom. Den norske parlamenta-
riske statsskikken har utviklet seg som en liten rettslig
kjerne omgitt av politiske normer og kutymer, som ofte
har vært opplevd av aktørene som faktisk bindende, men
som de formelt sett alltid har kunnet fravike. Slik var det
også systemet ble kodifisert i 2007, som vi straks skal se.

De første mistillitsforslagene på slutten av 1800-tallet
var rettet mot regjeringen som helhet, og det var kun
dette som ble drøftet i Castbergs artikkel fra 1918 og i
innstillingen fra Specialkomiteen av 1927. Prinsipielt
kunne man tenke seg en mistillitsregel som kun ga kom-
petanse til å avsette regjeringen som kollegium, ikke de
enkelte statsråder. Men det er ikke slik instituttet har
utviklet seg. Det første forslaget om mistillit mot en
enkelt statsråd ble fremsatt i 1917 mot provianteringsmi-
nister Vik, uten at noen protesterte på det.19 Senere har
dette i praksis blitt det vanligste, selv om ikke noe slikt
forslag ennå er vedtatt. Etter hvert ble det også presisert
i statsrettslig teori at mistillit kunne vedtas mot enkelt-
statsråder,20 og slik ble det kodifisert i § 15.

Regelen om at mistillit i prinsippet kan vedtas mot
statsrådene enkeltvis finnes også i en del andre land,
blant annet Danmark og Sverige. Men det er ikke noen
selvfølge. I mange parlamentariske systemer kan mistil-
lit bare rettes mot regjeringen som helhet (eller mot
statsministeren, som innebærer det samme). Etter den
uskrevne britiske konstitusjonen er det ingen tradisjon
for mistillitsforslag mot enkeltministre, bare mot stats-
ministre.21 Og etter erfaringene fra Weimar-republikken
i mellomkrigstiden, ble mistillit i den tyske grunnloven

17 Se Innst. S. nr. 191 (2006–2007). Forslaget var å innføre investitur gjennom en endring i §§ 12 og 74, kombinert med oppløsningsrett i § 54. Ved
voteringen i mai 2007 stemte 87 for, 56 imot og 26 var fraværende. Etter noen års erfaring med flertallsregjering gikk luften ut av kravet om å inn-
føre innsettingsvedtak, og da forslaget kom opp igjen til ny votering i neste stortingsperiode fikk det ingen støtte.

18 Se Sejersted, Kontroll og konstitusjon (2002), s. 1074–1081.
19 Se Sejersted, op.cit., s. 226–227.
20 Se bl.a. Stavang, op.cit., s. 258 og Sejersted, op.cit., s. 1076.
21 Siste gang en britisk statsminister måtte gå av etter å ha tapt en mistillitsvotering var James Callaghan i 1979. I loven om Fixed-Term Parliaments Acts

fra 2011 heter det i artikkel 2 (4) at mistillitsforslag skal bruke formuleringen «That this House has no confidence in Her Majesty’s Government».
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fra 1949 regulert slik at det bare kan rettes mot for-
bundskansleren, og samtidig må inneholde forslag til
etterfølger.22 Men i norsk statsrett er det lagt til grunn at
mistillit også kan rettes mot den enkelte statsråd, uten at
dette synes å ha vært nærmere diskutert eller problemati-
sert.

Som i mange andre land, utviklet det seg utover på
1900-tallet en praksis for at regjeringen kan stille kabi-
nettsspørsmål, og true med å gå av dersom den ikke får
flertall for et gitt forslag. Dette anses ofte som et mot-
stykke til mistillit – regjeringens motvåpen mot Stortin-
get. Grensen mellom de to kan noen ganger være fly-
tende, som vist i saker der det har vært uklart om et
fremsatt forslag skulle regnes som mistillit, men der
regjeringen har svart at den uansett vil gå av hvis det
vedtas. I motsetning til mistillit, har det vært uenighet i
teorien om kabinettsspørsmål skal anses som konstitu-
sjonell sedvanerett. Har en regjering som stiller kabi-
nettsspørsmål og taper voteringen, formelt plikt til å gå
av? Om dette har det vært delte meninger i teorien.23

Men uklarheten har aldri fått politiske følger, og i prak-
sis har regjeringer som har tapt kabinettsspørsmål alltid
gått av, senest i 1986 og 2000.

4 Kodifiseringen av parlamentarismen i 2007
Kodifiseringen av parlamentarismen i 2007 kom ikke
som følge av noe politisk påtrykk eller behov, og heller
ikke som noen lenge planlagt reform. Snarere kom den
som et litt uventet biprodukt av en prosess som egentlig
handlet om andre spørsmål. Begivenheten ble knapt nok
omtalt i media, og ut over en liten krets av særskilt inter-
esserte var det nok ikke mange borgere som fikk den
med seg. Noen praktiske følger har den så langt ikke
hatt. Men prinsipielt var dette en viktig reform.

Opptakten var at Stortinget våren 2000 nedsatte et
utvalg for å utrede sin egen kontrollfunksjon, det såkalte
Frøiland-utvalget. På 1990-tallet hadde Stortinget inten-
sivert kontrollen med regjering og forvaltning kraftig, og
det hadde også gjennomført en rekke enkeltreformer for
å gjøre kontrollprosedyrene mer effektive. Oppdraget til
Frøiland-utvalget var å utrede dette i et helhetlig og prin-

sipielt perspektiv, og foreslå eventuelle endringer og jus-
teringer.24 Mandatet var meget bredt. Men det var kon-
sentrert om kontroll, og omfattet ikke parlamentarismen
som politisk system.

I sin rapport fra 2002 hadde Frøiland-utvalget et kapit-
tel (7) om «Ansvarliggjøring», som var delt i tre – riks-
rett, mistillit og andre reaksjoner. I delkapittelet om mis-
tillit beskrev utvalget eksisterende sedvanerett, og stilte
så spørsmål om tiden ikke var kommet for å nedfelle
dette i Grunnlovens tekst. Svaret var at:

Etter utvalgets vurdering kan det anføres tungtveiende
argumenter for en slik reform, som ikke ville innebære
noen endring i statsskikken, men bare en synliggjøring av
den ene mest sentrale regelen for det konstitusjonelle for-
hold mellom Storting og regjering. Utvalget har imidlertid
kommet til at det ligger utenfor dets mandat å foreslå en
slik bestemmelse. Dette kan dessuten best vurderes som
ledd i en bredere utredning av dagens parlamentariske sys-
tem, der eventuelt også andre reformforslag knyttet til
regjeringsdannelse, oppløsningsrett m.m. trekkes inn.25

Som det fremgår av sitatet, så Frøiland-utvalget mistillit
ikke primært som en kontrollsanksjon (selv om det også
er det), men snarere som en bærebjelke i det bredere
politiske system, som lå utenfor dets mandat.

Riksretten er derimot klart nok en kontrollmekanisme,
og denne var Frøiland-utvalget bedt om å utrede sær-
skilt, men sikte på reform. Og her kom spørsmålet om
mistillit tilbake. I forarbeidene til ansvarlighetsloven av
1932 het det at en statsråd som ikke søker avskjed etter å
ha fått mistillit mot seg kan holdes ansvarlig for Riksrett,
men det sto ikke eksplisitt i loven. Flertallet i Frøiland-
utvalget foreslo å oppheve ordningen med en egen riks-
rett, og i stedet overlate dette til de vanlige domstolene,
slik ordningen er i mange andre land. Som ledd i dette
foreslo utvalget å ta inn noen nye paragrafer i straffelo-
ven om statsråders særskilte straffeansvar. Og som en ny
§ 126 annet ledd foreslo man da at:

Den statsråd som ikke fratrer sin stilling etter at Stortinget i
vedtaks form klart har uttalt sin mistillit til ham, eller til
regjeringen som helhet, straffes med fengsel i inntil 10 år.26

22 Se den tyske grunnloven artikkel 67 om mistillitsvotum, jf. artikkel 68 om tillitsvotum.
23 Se nærmere Fredrik Sejersted, «Om statsrådens hårfarge og været på 17. mai» (1998), s. 227 flg., særlig s. 236–237, med videre henvisninger til

bl.a. Castberg, Andenæs, Stavang og Hylland.
24 Initiativet kom fra stortingspresident Kirsti Kolle Grøndahl, og den direkte foranledningen var et seminar hun arrangerte for representantene på

Soria Moria i mars 2000 om behovet for konstitusjonell reform. Noen generell grunnlovsreform ble ikke igangsatt, men to måneder senere ble
Frøiland-utvalget oppnevnt for å utrede kontrollfunksjonen. Utvalget besto av en representant for hvert av partiene på Stortinget, samt en represen-
tant fra Riksrevisjonen og to eksterne akademikere (Hanne Marte Narud og meg). Det ble ledet av Rannveig Frøiland (Ap). Det avga en delutred-
ning om åpne komitehøringer høsten 2000, og sin endelige rapport høsten 2002, jf. Dok. nr. 14 (2002–2003).

25 Se Dok. nr. 14 (2002–2003), s. 109.
26 Op.cit., s. 114, jf. s. 121.
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Frøiland-utvalget var klar over at det kunne fremstå som
litt rart at når hovedregelen i norsk statsskikk først skulle
skrives ned, så skulle det skje bortgjemt i annet ledd i en
paragraf langt inne i straffeloven av 1902. Men utvalget
gikk så langt som det anså seg for å ha mandat til. Og det
presiserte at dette ikke betød noen kodifisering av mistil-
lit som sådan. Det ville fortsatt ha status av konstitusjo-
nell sedvanerett. Det eneste utvalget foreslo, var en kla-
rere lovhjemmel for å sanksjonere pliktbrudd.27

Da Stortinget i 2003 behandlet Frøiland-rapporten,
var det ikke stemning for å følge forslaget om å oppheve
Riksretten, som ble ansett som altfor radikalt. Det ble
derfor utnevnt et nytt utvalg for å utrede andre alternati-
ver til riksrettsordning, under ledelse av stortingspresi-
dent Jørgen Kosmo.

Kosmo-utvalget utformet den versjonen av Riksretten
som senere ble vedtatt.28 I den forbindelse tok det også
opp spørsmålet om straff for brudd på mistillitsvedtak,
og sa seg enig med Frøiland-utvalget i at det burde ha en
klar straffehjemmel. Samtidig mente Kosmo-utvalget at
det både prinsipielt og rettsteknisk var lite tilfredsstil-
lende å regulere dette kun som et straffebud:

Det er etter utvalgets oppfatning lite heldig om dette sent-
rale element i vår statsforfatning skal bli «gjemt bort» i
den alminnelige straffeloven. Når kjernen i parlamenta-
rismen for første gang direkte utformes i norsk lovgiv-
ning bør regelen, i tillegg til den rene straffebestemmelse,
komme til uttrykk der den hører hjemme – nemlig i
Grunnloven. […]

Utvalget foreslår at det i Grunnloven § 15 – som i dag
står ledig – tas inn en bestemmelse om statsrådenes plik-
ter etter at Stortinget har fattet mistillitsvedtak. […]
Bestemmelsen bør gjøres helt generell, og er ment som
en kodifisering av dagens konstitusjonelle sedvaneretts-
regel.29

Deretter utformet Kosmo-utvalget det forslaget til en ny
§ 15 som senere i uendret form ble vedtatt i 2007.
Begrunnelsen for forslaget fyller om lag fem sider, som
er de eneste substansielle forarbeidene til bestemmel-
sen.30 Det omfatter en analyse av mistillit som det sent-
rale element i parlamentarismen, og en kort beskrivelse

av hvordan dette er regulert i enkelte andre land, blant
annet Danmark og Sverige.

Det sentrale formålet ved utformingen av den nye
§ 15 var at dette bare skulle være en kodifisering av gjel-
dende konstitusjonell sedvanerett. Ikke på noe punkt var
bestemmelsen ment å endre norsk statsskikk, og den tok
heller ikke sikte på noen ytterligere detaljregulering. På
flere punkter redegjorde Kosmo-utvalget for den nær-
mere praksis som har dannet seg for behandling av mis-
tillitsforslag, men man så ikke «noen grunn til å forsøke
å kodifisere disse kutymene».31 Det utvalget foreslo, var
kun «å kodifisere minimumsinnholdet i den parlamenta-
riske styreform».32

I tillegg til hovedregelen om statsrådenes plikt til å
søke avskjed ved mistillit, foreslo Kosmo-utvalget også
å kodifisere Kongens plikt til å innvilge en slik søknad,
samt en kort bestemmelse om hva en regjering kan gjøre
i perioden etter at den har søkt avskjed, men før den har
gått av. Dette er nærmere beskrevet nedenfor.

Kosmo-utvalgets forslag til ny § 15 fremkom på denne
måten som en form for biprodukt i en utredning som først
og fremst handlet om reform av §§ 86 og 87 om Riksret-
ten. Begrunnelsen var ikke noe konstitusjonelt behov for
kodifisering av parlamentarismen, eller noe politisk eller
folkelig krav om dette. Tanken var kun at ved en reform
av Riksretten burde straffeansvaret for ikke å etterleve et
mistillitsvedtak fremgå eksplisitt av loven. Og da var det
unaturlig å vedta et slikt straffebud uten samtidig å kodifi-
sere den uskrevne sedvaneregelen som det viste til.

Samtidig med § 15 foreslo Kosmo-utvalget også en ny
§ 82 om regjeringens opplysningsplikt overfor Stortin-
get, som var utredet av Frøiland-utvalget. Opplysnings-
plikten kan sees som en del av det parlamentariske sys-
tem, og var i teorien ansett som konstitusjonell sedvane-
rett.33 Slik ble to av de viktigste sedvanerettsreglene
foreslått kodifisert samtidig, og det er en saklig sammen-
heng mellom dem, selv om de ble plassert langt fra hver-
andre i teksten, i to tilfeldigvis ledige paragrafer. I de
senere tiår har anklager om brudd på opplysningsplikten
i praksis vært en av de vanligste begrunnelsene for frem-
settelse av mistillitsforslag.

Stortingets oppfølgning av Kosmo-utvalgets forslag
til ny § 15 var preget av at det ikke var noen politisk

27 Op.cit., s. 109, jf. s. 106.
28 Se kommentarer til Grl. §§ 86 og 87.
29 Se Dok. nr. 19 (2003–2004), s. 17.
30 Op.cit., s. 16–21.
31 Op.cit., s. 19.
32 Op.cit., s. 20.
33 Se nedenfor kommentarene til § 82 om regjeringens opplysningsplikt. Det forelå en relativt omfattende litteratur om hvordan opplysningsplikten

hadde vokst frem som en del av det parlamentariske system, og etter hvert også som en egen konstitusjonell sedvanerettsregel, se særlig Eivind
Smith, Regjeringens opplysningsplikt overfor Stortinget (1997), Sejersted, Kontroll og konstitusjon (2002), s. 678–804 og Frøiland-utvalgets rap-
port, Dok. nr. 14 (2002–2003), s. 39–50.
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uenighet, og dermed heller ikke noen nevneverdig poli-
tisk interesse eller nerve. Det formelle forslaget om
grunnlovsendring ble fremsatt i juni 2004 av syv repre-
sentanter som til sammen representerte samtlige partier
på Stortinget.34 Forslaget omfattet fem paragrafer –
§§ 86 og 87 om Riksretten, § 15 om mistillit, § 82 om
opplysningsplikten, samt en justering i § 30.

Etter valget i 2005 ble saken behandlet i Kontroll- og
konstitusjonskomiteen. Den enstemmige innstillingen
fra desember 2006 er kortfattet, og handler i hovedsak
om riksrettsreformen.35 Kodifiseringen av parlamenta-
rismen er meget kort behandlet. Etter summarisk å ha
referert forslaget fra Kosmo-utvalget, var komiteens
eneste egne kommentar, under overskriften «Grunnlovs-
festing av parlamentarismen» at:

Komiteen støtter forslaget om å innføre en bestemmelse i
Grunnloven § 15 om plikt for regjeringen til å søke
avskjed og for Kongen en plikt til å innvilge søknaden
etter et mistillitsvotum. Dette innebærer at det parlamen-
tariske prinsipp føres inn i Grunnloven og representerer
en naturlig fornyelse av denne.

Komiteens karakteristikk av reformen som «en naturlig
fornyelse» av Grunnloven er litt artig når man vet at
dreier seg om en uskreven regel som hadde vært sentral i
norsk statsskikk i hundre år eller så. En «svært forsinket
fornyelse» hadde vel vært mer treffende. Hadde stor-
tingsrepresentantene på 1880-tallet visst hvor liden-
skapsløst deres etterkommere ville behandle denne
grunnlovsreformen, ville de nok vært forbløffet. Men det
som den gang var det store stridstemaet i norsk politikk,
var nå for lengst rettshistorie, og den symbolske grunn-
lovfestingen kom altfor sent til å påkalle noen nevnever-
dig politisk interesse.

Stortingsdebatten om grunnlovsendringen den
20. februar 2007 var også preget av enstemmighet.36

Enkelte av talerne viste til at dette var en «historisk
dag», og justisminister Storberget viste til fordelene ved
at man på denne måten fikk synliggjort «nerven i det
demokratiske systemet vårt» i Grunnlovens tekst. Men
for øvrig handlet debatten mest om den nye riksrettsord-
ningen, og det var ingen som kom nærmere inn på det
materielle innholdet i § 15. Rettskildemessig tilfører

ikke referatene fra debatten noe av betydning til hvordan
bestemmelsen skal tolkes.

Samtidig som parlamentarismen ble kodifisert i sin
eksisterende form i § 15, var det mange på Stortinget
som ønsket å endre den materielt. I 2004 var det fremsatt
forslag om å innføre innsettingsvedtak og oppløsnings-
rett, som til sammen ville ha endret den parlamentariske
statsskikken betydelig. Som ledd i dette skulle Kongen
ha plikt til å utskrive nyvalg dersom regjeringen ble felt
ved mistillit. Skulle Stortinget vedta mistillit mot regje-
ringen, ville det med andre ord samtidig oppløse seg
selv. En slik regel ville ha endret mistillitsinstituttet og
måten det praktiseres på. Men det ble med knapp margin
ikke vedtatt. Saken kom opp til votering i mai 2007,
noen måneder etter vedtagelsen av § 15, men selv om et
klart flertall på Stortinget ønsket reformen, var det ikke
nok til å oppfylle kravet til 2/3 for grunnlovsendring.37

Etter dette gikk trykket ut av reformbølgen, og da et til-
svarende forslag om grunnlovsendring kom opp på nytt
til votering i perioden etter (våren 2012) var det ingen av
partiene som lenger støttet det.38 Dermed ble Stortinget
værende med den form for parlamentarisme som har
vært praktisert siden begynnelsen av 1900-tallet.

5 Nærmere om tolkingen av § 15
Den nye § 15 er kortfattet formulert, i tre ledd, i en stil
som passer godt med Grunnlovens form for øvrig. I den
grad ordlyden reiser spørsmål om tolking, må det skje på
bakgrunn av tidligere praksis. Men behovet for tolking
vil neppe være særlig stort. Bestemmelsen er langt på
vei selvforklarende, og i den grad det skulle oppstå usik-
kerhet, vil nok det i første rekke gjelde de politiske nor-
mene og kutymene for behandling av mistillitsforslag,
ikke den rettslige kjernen. Samtidig bidro den nye ordly-
den til å synliggjøre sider ved mistillitsinstituttet som det
tidligere hadde vært lite bevissthet og debatt om.

Første ledd regulerer statsrådenes og regjeringens
plikt til å søke avskjed etter at Stortinget har vedtatt et
mistillitsforslag. Dette kan sees som en kompetansere-
gel, som kodifiserer Stortingets kompetanse til å felle
regjeringen eller en enkelt statsråd. Men slik den er for-
mulert, er det som en pliktregel, som pålegger de berørte

34 Se Dok. nr. 12:1 (2003–2004).
35 Se Innst. S. nr. 94 (2006–2007).
36 Se St. tid. (2006–2007), s. 1999–2008. Samme dag vedtok Stortinget også grunnlovsendringen som opphevet inndelingen i Odelsting og Lagting,

se kommentarer til Grl. §§ 49 og 76–77. Det historiske øyeblikket gikk de fleste hus forbi. Det var nesten ikke presse til stede i Stortinget under
debatten, og på stortingsgalleriet satt professor Trond Nordby og jeg nokså alene, fylt av andakt over denne store stunden i norsk forfatningshisto-
rie.

37 Se Innst. S. nr. 191 (2006–2007) og St.tid. (2006–2007), s. 3185–3201. Regelen om oppløsning ved mistillit skulle etter forslaget inntas i § 54, og
§ 15 skulle ikke endres. Ved voteringen stemte 87 for, 56 imot og 26 var fraværende, se s. 3217–18.

38 Se Innst. S. nr. 212 S (2011–2012) og St.tid. (2011–2012), s. 2767–2771.
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statsråder en plikt til å søke avskjed. Statsrådene har
altså ikke noen plikt (eller rett) til å gå av umiddelbart,
men bare til å søke avskjed. De er etter § 12 utnevnt av
Kongen (i statsråd), og formelt må de på samme måte
løses fra stillingen.

Etter annet ledd har Kongen plikt til å innvilge søkna-
den om avskjed. Men inntil det skjer, har de berørte
statsrådene plikt til å bli sittende. Dersom mistilliten kun
gjelder en enkelt statsråd, er det intet formelt i veien for
at vedkommende gis avskjed umiddelbart, selv om etter-
følgeren ikke er klar. Men dersom det gjelder hele regje-
ringen, er det sikker praksis (og antagelig konstitusjonell
sedvanerett) at landet aldri skal være uten regjering, og
at Kongen derfor ikke kan innvilge avskjedssøknaden
før en ny regjering er klar til å utnevnes.39

Det er i § 15 ingen særlige krav til form eller prose-
dyre ved behandling av forslag om mistillit, og dette er
heller ikke særskilt regulert i Stortingets forretningsor-
den. Et mistillitsvedtak er formelt sett et vanlig plenar-
vedtak, av samme type som Stortinget ellers treffer i
mange andre typer saker. Dette er til forskjell fra mange
andre land, der mistillitsvedtak er en egen kategori, med
særskilte prosedyrer, herunder ofte særskilte krav til
hvordan forslag kan fremmes, for eksempel slik at det
kreves et visst kvalifisert mindretall.

Etter norsk statsskikk kan et hvert medlem av Stor-
tinget reise forslag om mistillit, og dette vil være et
«representantforslag», som det er regler om i forret-
ningsordenen.40 Slike forslag kan enten avgjøres umid-
delbart eller oversendes til komite for videre behand-
ling. Praksis har variert. Noen ganger har forslag om
mistillit vært fremsatt mer eller mindre spontant under
en debatt, og vært tatt opp til votering enten straks eller
i et nytt møte noen dager senere.41 Andre ganger har
forslaget kommet som resultat av en større gransking,
der trusselen om mistillit kan ha hengt i luften lenge,
men der partiene venter med å ta stilling til saken er
ferdig behandlet. Noen ganger har mistillitsforslaget da
vært fremsatt i komiteinnstillingen.42 Andre ganger har

opposisjonen nøyd seg med kritikk i innstillingen, for
så å fremme mistillit under debatten i salen.43 Begrun-
nelsen har da gjerne vært at man først har villet høre
hva statsråden har å si til sitt forsvar, og om vedkom-
mende er botferdig eller ei.

I de senere år har det flere ganger skjedd at mistillit
har vært fremsatt som skriftlig privat forslag, et såkalt
Dokument 8-forslag. Dette kan tas opp til votering
umiddelbart.44 Eller det kan oversendes til komitebe-
handling. Det siste skjedde blant annet i 1988 og 1996.
Begge ganger var regjeringspartiene kritiske, og hevdet
at spørsmål om mistillit etter sin natur bør avgjøres
straks, og ikke egner seg for utredning i komite. Opposi-
sjonen var for så vidt enig, men forsvarte seg med at
dette var saker som trengte komitebehandling før man
kunne ta stilling til dem.

Under en av Stortingets første runder om den såkalte
NAV-saken i 2019–2020, fremsatte partiet Rødt mistil-
litsforslag mot statsråd Hauglie, men ønsket samtidig
at Stortinget skulle vente med voteringen til etter at
forslaget var behandlet nærmere i komite. Dette ble
avvist av de andre partiene, som viste til at hovedrege-
len er at mistillitsforslag avgjøres umiddelbart, og at
det var altfor tidlig å ta stilling til dette så tidlig i pro-
sessen, på et tidspunkt da granskingen så vidt var kom-
met i gang.45

Det er ikke noen eksplisitte formkrav til hva som etter
§ 15 skal anses som en «beslutning om mistillit». Igjen
må man til praksis for å se hvordan dette har fungert.46 I
Kings Bay-vedtaket fra 1963 heter det at «Regjeringen
har ikke Stortingets tillit». Noen få andre forslag har
vært tilsvarende klare. Den vanligste har imidlertid vært
formuleringen «Stortinget beklager», som av de parla-
mentariske aktørene lenge har vært ansett som uttrykk
for mistillit. Uttrykket «kritikkverdig» er derimot ikke
ansett for å være nok. Grensen går altså mellom «bekla-
gelse» og «kritikk», med det første som det strengeste.
Det viser at man skal være ganske stø i det politiske
stammespråket på Stortinget for å forstå hva som

39 I forbindelse med regjeringsskifte etter valg, er praksis at den gamle regjeringen blir sittende til en ny regjering er klar til å dannes. Deretter møter
den avtroppende regjeringen for siste gang i statsråd, og er med på å treffe to formelle vedtak – det ene om sin egen avgang, det andre om utnevnel-
sen av den nye regjeringen. Tilsvarende vil antagelig skje dersom regjeringen blir felt ved mistillitsvedtak.

40 Se Stortingets forretningsorden §§ 38 og 39 om fremsettelse og behandling av ulike kategorier forslag.
41 Det skjedde bl.a. i 1948 (strid mellom forsvarsminister Hauge og generalene), i 1959 (Cuba-saken) og i 1970 (Håøya-saken).
42 Det skjedde bl.a. i 1963 (Kings Bay-saken), i 1989 (GIEK-saken), i 1993 (Uni Storebrand-saken) og i 1994 (Moland-saken).
43 Det skjedde bl.a. i 1962 (Bakkane-saken), i 1963 (Koksverk-saken) og i 1973 (Crotale-saken).
44 Det skjedde bl.a. i 1993 (Kirkeasylsaken) og i 1996 (Vital-saken).
45 Se Dok. 8:17 S (2019–2020) og St.tid. 2019–2020 s. 735–736 og s. 835–843. Under debatten påpekte representanten Arnstad (Sp) at «Det å ta stil-

ling til et mistillitsforslag i dag vil være unaturlig, like unaturlig som det ville være å sende det til en komité. For hovedregelen når det gjelder mis-
tillitsforslag, er at de behandles umiddelbart, ikke at de sendes til komité, og det er det mange gode grunner til», mens representanten Hansen (Ap)
viste til at det var «… uheldig å ha et mistillitsforslag liggende i Stortinget over tid, til over jul, når vi vet at kontroll- og konstitusjonskomiteen har
satt i gang et grundig arbeid». Forslaget ble deretter nedstemt med 101 mot 1 stemme.

46 Se bl.a. Sejersted, Kontroll og konstitusjon (2002), s. 1078–79, Frøiland-utvalget i Dok. nr. 14 (2002–2003), s. 109, og Kosmo-utvalget i Dok.
nr. 19 (2003–2004), s. 19.
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menes.47 Videre viser det at det har lite for seg å opp-
stille klare krav til ordlyden. Snarere må spørsmålet bero
på en tolking og totalvurdering, avhengig av ordlyd,
begrunnelse, debatt og behandling. Dersom det fortsatt
er tvil, bør forslaget ikke anses som «mistillit». Usikker-
het kan mest naturlig lastes forslagsstillerne, som alltid
kunne ha valgt å uttrykke seg klarere.

I praksis er det sjelden tvil om når et forslag er å forstå
som mistillit. Det vil gjerne ha blitt avklart under debat-
ten. Men noen ganger har det hendt at de partier som
fremsetter forslaget bevisst uttrykker seg uklart, som
ledd i det politiske spill, for å unngå skylden for en even-
tuell regjeringskrise, eller for å sende ballen over til
regjeringen i håp om å fremprovosere et kabinettsspørs-
mål. I slike tilfelle bør stortingspresidenten sørge for
avklaring før voteringen skjer.

Et annet spørsmål er om presidenten har noen egen
kompetanse til å avgjøre om et forslag skal regnes som
mistillit eller ikke. Dette kom opp i 1991, etter at Frem-
skrittspartiet hadde fremsatt forslag om at Stortinget
skulle instruere regjeringen om å avsette sentralbanksje-
fen, som følge av store overskridelser på Norges Bank-
bygget.48 Ordet «mistillit» var ikke brukt, og forslags-
stilleren (Carl I. Hagen) tok selv avstand fra at det var
hensikten. Derimot ble forslaget omtalt som mistillit av
representanter fra andre partier, og da det kom til vote-
ring, presenterte stortingspresident Benkow det som et
mistillitsforslag. Forslaget falt med 88 mot 17 stemmer,
og spørsmålet kom derfor ikke på spissen. Men etter min
mening tok Benkow feil. Forslaget var verken etter sin
ordlyd eller begrunnelse noe mistillitsforslag, og da kan
ikke stortingspresidenten ha formell kompetanse til å
omgjøre det til dette.

Det har etter hvert dannet seg praksis for at voteringen
over mistillitsforslag skjer ved navneopprop, der repre-
sentantene avgir stemme én etter én. Dette er den mest
høytidelige formen for avstemning på Stortinget, som
gir prosessen et eget alvor. Men dette er ikke noe formelt
krav, og et mistillitsforslag må også kunne avgjøres ved
vanlig voteringsmåte, der alle stemmer samtidig (nå
elektronisk).

Ved noen anledninger har Stortinget anvendt såkalte
«kritikkvedtak» (daddelsvota) som en egen kategori, for
å gi skriftlig uttrykk for kritikk uten dermed å foreslå
mistillit, og dette har blitt vanligere i de senere år.49

Under behandlingen av granskingsrapporten om terror-
angrepet den 22/7 gikk et enstemmig Storting våren
2013 inn for å kritisere regjeringen i formelt vedtaks
form, men ingen fremsatte mistillitsforslag. Opposisjo-
nens formulering var at regjeringen hadde handlet
«sterkt kritikkverdig». Regjeringsfraksjonen nøyde seg
med «kritikkverdig», og dette ble vedtatt.50 Under
behandlingen av Riksrevisjonens undersøkelse om
regjeringens objektsikring høsten 2018, ønsket deler av
opposisjonen at Stortinget skulle «beklage» dette (mis-
tillit), mens flertallet endte med å vedta den parlamenta-
riske mildere varianten, som gikk ut på at regjeringens
opptreden var «sterkt kritikkverdig og svært alvorlig».51

Men det er altså bare et daddelsvedtak, som ikke utløser
noen plikt til å søke avskjed.

Etter § 15 første ledd kan Stortinget uttrykke mistillit
enten «til vedkommende statsråd alene eller til det sam-
lede statsråd». Dersom forslaget er rettet mot statsmi-
nisteren, er det antatt at det vil gjelde hele regjeringen.
De to eneste forslagene som så langt er vedtatt, i 1928 og
1963, var mot regjeringen samlet. Men i antall har de
fleste forslagene i etterkrigstiden vært mot enkeltstats-
råder. Noen ganger har det da hendt at statsministeren
har stilt seg solidarisk, og erklært at hele regjeringen vil
gå av dersom forslaget skulle få flertall. Dette er det
selvsagt politisk adgang til. Men formelt vil det da være
tale om et kabinettsspørsmål, som ikke utløser noen kons-
titusjonell plikt etter § 15 til å søke avskjed for andre enn
den vedtaket måtte gjelde.

Etter § 15 har stortingsflertallet formelt sett fritt
skjønn til å avsette regjeringen eller enhver statsråd man
måtte mislike. Det er rettslig sett ikke noe krav om at
noen må ha gjort noe galt, og heller ikke noe krav til
begrunnelse. I prinsippet kan mistillit, som malende
uttrykt i dansk statsrettslig teori, begrunnes i alt fra «en
indsigtsfuld kritik af ministerens politik til ubehag ved
ministerens hårfarve».52 I praksis vil forslag om mistillit

47 Se stortingspresident Guttorm Hansen i boken Der er det godt å sitte (1984), s. 51–52, som skriver at «ordet ‘beklager’ brukes i dette huset bare
når det er tale om å gi uttrykk for mistillit. Mange nye representanter har gått i den felle at de som saksordfører i en eller annen sammenheng har
skrevet at de ville beklage at regjeringen ikke har gjort eller har gjort det og det. De blir da straks bragt til orden igjen og får høre at dette ordet,
som vanligvis høres både pent og hensynfullt, er tabu-ord uten i én bestemt sammenheng i Stortinget».

48 Se St. tid. (1991–1992), s. 276–305.
49 Såkalte «daddelsvota» ble brukt av Stortinget på 1800-tallet. Etter parlamentarismens gjennombrudd ble de mindre vanlige, men gikk aldri helt ut

av bruk, se Sejersted, Kontroll og konstitusjon (2002), s. 1092–1095. Etter at Frøiland-utvalget i Dok. nr. 14 (2002–2003) på s. 110 trakk frem dad-
delsvota/kritikkvedtak som en mulig reaksjonsform har de fått en renessanse, som en form for sanksjon mellom mistillit og mer uformell kritikk.
For en oversikt over slike vedtak, se Hem og Wahl, «Mistillitsforslag, kabinettspørsmål og kritikkforslag – en oversikt» (2018).

50 Se Innst. 210 S (2012–2013), s. 39–40.
51 Se Innst. 88 S (2018–2019) og St. tid. (2018–2019), s. 1063–64.
52 Se Henrik Zahle, Dansk statsforfatningsret (1996), s. 241. Dette er nærmere drøftet i norsk kontekst i Sejersted, «Om statsrådens hårfarge og været

på 17. mai» (1998), s. 227, og i Kontroll og konstitusjon (2002), s. 1082–84.
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alltid bli forsøkt begrunnet. Begrunnelsen kan være at
man rett og slett er uenig med regjeringens politikk, slik
det skjedde i 1928, da opposisjonen vedtok mistillit mot
regjeringen Hornsrud. Men det vanligste i praksis har
vært at mistillit fremsettes som følge av at regjeringen
eller en enkelt statsråd har gjort noe som opposisjonen
mener er kritikkverdig. Og da vil den alltid søke å
begrunne og bevise dette nærmere, på en måte som opi-
nionen kan akseptere.

Dersom en regjering nekter å søke avskjed etter å ha
fått et mistillitsvedtak mot seg, vil det være et brudd på
Grunnloven. Som påpekt av Johs. Andenæs, vil det
konstitusjonelt sett være tale om et statskupp.53 Det er i
dag vanskelig å tenke seg at dette skal kunne skje annet
enn i en helt ekstraordinær krisesituasjon, der forfat-
ningen settes til side. Men dersom stortingsflertallet
skulle klare å ta tilbake makten, vil det kunne tiltale
statsrådene for Riksrett. Straffeansvaret har vært ansett
klart siden ansvarlighetsloven ble gitt i 1931, men ble
uttrykkelig presisert ved en endring av loven i 2007.
Etter lovens § 15 kan en statsråd som ikke innleverer
avskjedssøknad etter at Stortinget har vedtatt mistillit
straffes med tap av embetet og bøter eller fengsel inntil
10 år.

Etter § 15 annet ledd er Kongen «forpliktet til å inn-
vilge» en søknad om avskjed som følge av mistillit er
vedtatt. Det er altså først en plikt for den berørte statsråd
til å søke avskjed, og så i sin tur en plikt for Kongen til å
innvilge. Slik må det være i et system der det er Kongen
som utnevner og avsetter statsråder. Med «Kongen»
menes her Kongen i statsråd, siden det er der slike
beslutninger treffes. Det betyr i praksis at det er den sit-
tende regjering som plikter å innvilge avskjedssøknaden
fra seg selv eller en av sine statsråder. Men § 15 må også
tolkes slik at den pålegger Kongen personlig en plikt til å
undertegne beslutningen. Formuleringen er interessant. I
de eldre paragrafene i Grunnloven er det ikke vanlig at
Kongen så eksplisitt pålegges plikter (selv om det ofte
fremgår implisitt). Ved utformingen av den nye § 15 har
man ikke vært like fintfølende, og her er monarkens for-
pliktelse krystallklar.

Ordlyden i § 15 annet ledd sier ikke noe om hvor raskt
Kongen (i statsråd) må innvilge avskjedssøknaden. Men
i forarbeidene er det presisert at det ikke trenger å skje
umiddelbart. Tvert imot har Kongen en plikt til å la den
avgående regjeringen sitte som forretningsministerium
frem til en ny regjering er klar til å utnevnes. I forarbei-
dene ga Kosmo-utvalget sin tilslutning til en formulering
fra Castberg om at et mistillitsvedtak utløser en «stats-
rettslig plikt for kongen til å sørge for at landet får en ny
regjering».54 Men utover dette var utvalget tydelig på at
den nye § 15 bare er ment å regulere den avgående regje-
ringens posisjon, og ikke mekanismene for utnevning av
den nye regjeringen, som prinsipielt er et annet spørs-
mål. Utover den misvisende ordlyden i § 12 er dette ikke
regulert i Grunnloven, og heller ikke noe annet sted, men
følger av politisk praksis og kutyme.55

Dersom Kongen ikke innvilger en avskjedssøknad
etter § 15, vil det være et grunnlovsbrudd. Etter § 5 kan
riktignok ikke Kongen straffes formelt, men det er van-
skelig å tenke seg at han vil kunne bli sittende, og det
kan hevdes at et slikt pliktbrudd vil utløse en uskreven
plikt til å gå av.56 Mer interessant er at den avtroppende
regjeringen må ha en plikt etter § 15 ikke bare til å søke
avskjed, men også til aktivt å fremme sin egen avgang,
ved å fremsette forslag til vedtak om innvilgelse av
avskjeden for Kongen i statsråd så raskt som mulig. En
regjering som har søkt avskjed etter § 15 kan med andre
ord ikke sitte rolig og vente på monarken, men må selv
ha en forfatningsrettslig plikt til å besørge sin avgang.

Tredje ledd i § 15 regulerer regjeringens fullmakter i
perioden mellom mistillit og avgang. Hvis mistillitsved-
taket gjelder hele regjeringen, kalles dette gjerne et «for-
retningsministerium», og det er markert med bruk av
ordet «forretninger», som her betyr alle slags gjøre-
mål.57 Bestemmelsen er en begrensning, som innskren-
ker de fullmakter regjeringen ellers har. Dette vil
omfatte vedtak i statsråd, vedtak de enkelte statsrådene
treffer i sine departementer, og alle andre myndighets-
handlinger. Etter at mistillit er vedtatt, kan regjeringen
bare treffe de vedtak og utføre de handlinger som «er
nødvendige for en forsvarlig embetsførsel». Det samme

53 Se Andenæs og Fliflet, Statsforfatningen i Norge (2006), s. 203.
54 Se Dok. nr. 19 (2003–2004), s. 20.
55 Den beste og mest presise oversikten over de uskrevne normene for regjeringsdannelse i norsk statspraksis er gitt i et kort faktaark fra Statsmi-

nisterens Kontor (SMK) med tittelen «Kva skjer ved eit regjeringsskifte?», som ligger på regjeringens nettsted (regjeringen.no). Se også SMKs
veileder «Om statsråd» s. 10–13.

56 I 1905 ble nettopp (den svenske) kongens manglende evne og vilje til å skaffe Norge en ny regjering brukt som ledd i begrunnelsen for unionsopp-
løsningen. I vedtaket 7. juni var en sentral premiss at «Hans majestæt kongen har erklæret sig ude af stand til at skaffe landet en ny regjering». På
det grunnlaget ble unionen oppløst (og kongen avsatt som norsk monark), se Mestad, «Unionsoppløysinga i 1905» (2005), s. 367. Se også kom-
mentar til § 5.

57 Ved revisjonen av grunnlovsspråket i 2014 var det ulike forslag her. I forslaget som var utarbeidet av professor Vinje var ordet «forretninger» vide-
reført. I forslaget fra Graver-utvalget var dette endret til «gjøremål» på bokmål og «gjeremåla» på nynorsk. Stortinget endte med å velge Vinjes
utkast til bokmål (riksmål) og Gravers utkast til nynorsk, slik at det nå heter «forretninger» i den ene versjonen og «gjeremåla» i den andre. Noen
realitetsforskjell ligger ikke i dette.
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må gjelde for en enkeltstatsråd som har fått mistillit mot
seg.

I forarbeidene fra Kosmo-utvalget heter det at tredje
ledd er ment «å kodifisere den sedvanebestemte prak-
sis».58 Formuleringen er nok valgt med omhu. Det kan
diskuteres om begrensningene i forretningsministeriets
kompetanse tidligere fulgte av konstitusjonell sedvane-
rett, eller om det bare var tale om politisk praksis. Uan-
sett er dette nå rettslig regulert. Det fremgår av forar-
beidene at tredje ledd er inspirert av den danske grunn-
loven § 15 stk. 2, der det heter at en minister som har
fått mistillit mot seg bare kan «foretage sig, hva der er
fornødent til embedsforretningernes uforstyrrede
førelse».

Det er bare de forretningsministerier som oppstår
etter mistillitsvedtak som direkte er regulert av § 15
tredje ledd. Det er ikke noen typisk situasjon. Langt de
fleste forretningsministerier oppstår når regjeringer
søker avskjed etter å ha tapt et valg, etter at koalisjoner
har brutt sammen, eller etter å ha tapt et kabinettsspørs-
mål. Regjeringens kompetanse i slike situasjoner er
fortsatt ikke regulert i Grunnloven. Men i forarbeidene
til den nye § 15 er det antatt at regelen i tredje ledd
også vil kunne «danne et naturlig utgangspunkt for for-
retningsministeriers kompetanse i sin alminnelighet,
uavhengig av hvilket grunnlag regjeringen har søkt
avskjed på».59

Hva som skal anses som «nødvendig for en forsvarlig
embetsførsel» vil kunne diskuteres, og beror på skjønn. I
forarbeidene presiserer Kosmo-utvalget at dette må sees
som «en utpreget rettslig standard», men angir samtidig
noen nærmere kriterier og retningslinjer for vurderingen.
En grunntanke er at forretningsministeriet ikke bør
foreta seg noe som flertallet på Stortinget er imot, og det
bør ikke avgjøre politisk viktige og omstridte saker.
Andre faktorer av betydning kan blant annet være hvor
mye saken haster, og hvor lang tid som går før ny regje-
ring er klar. Beslutninger som allerede er truffet av Stor-
tinget kan rimeligvis iverksettes, og det må også være
adgang til å behandle mindre saker og rutinesaker av
administrativ karakter. Samtidig er det påpekt i forarbei-
dene at en regjering som har fått mistillit mot seg må
antas å ha mindre politisk legitimitet enn regjeringer
som søker avskjed av andre grunner, og derfor bør være
særlig tilbakeholden.

Etter ansvarlighetsloven § 15 annet ledd kan en
statsråd som «overskrider sin bemyndigelse ifølge
Grunnloven § 15 tredje ledd» straffes med tap av

embete og bøter eller fengsel inntil 10 år. Terskelen for
å ta ut tiltale for Riksrett for slike forhold vil i praksis
være høy. Et annet spørsmål er om overskridelse av
kompetansebegrensningen vil kunne medføre andre
rettslige konsekvenser. Dette er ikke omtalt i forarbei-
dene. Men her kan man tenke seg dette anført både
som ugyldighetsgrunn mot vedtak som er truffet, som
grunnlag for erstatningskrav mot staten dersom noen
lider tap, og som begrunnelse for krav om omgjøring
av vedtak etter forvaltningsloven. I slike situasjoner
vil rekkevidden av forretningsministeriets kompetanse
kunne komme opp som et rettslig spørsmål for de van-
lige domstolene.

6 Mistillitsforslag og vedtak i praksis
På 1890-tallet hendte det et par ganger at Stortinget ved-
tok mistillit uten at regjeringen bøyde seg for dette. Men
etter at parlamentarismen satte seg som statsskikk tidlig
på 1900-tallet, har det bare skjedd to ganger at forslag
om mistillit har fått flertall på Stortinget. Begge har vært
mot Arbeiderpartiet, og begge mot regjeringen som hel-
het, ikke en enkelt statsråd.

Første gang var i 1928, da Stortinget vedtok mistillit
mot regjeringen Hornsrud. Dette var en mindretallsre-
gjering utgått fra Arbeiderpartiet, som på den tiden fort-
satt ble ansett av de borgerlige som et farlig og revolu-
sjonært parti. At Hornsrud i det hele tatt ble bedt om å
danne regjering, var omstridt, og den ble felt allerede på
tiltredelseserklæringen, som ble møtt av et mistillitsfor-
slag fra Venstres Johan Ludwig Mowinckel om at «Stor-
tinget beklager: … At regjeringen viser sig at savne den
tillit som er nødvendig …».60 Det var med andre ord
begrunnet i generell uenighet med regjeringens politikk,
og ikke med at den konkret hadde gjort noe kritikkver-
dig. Forslaget ble vedtatt med 86 mot 63 stemmer, og
regjeringen søkte deretter avskjed.

Det andre mistillitsvedtaket kom i 1963 mot regjerin-
gen Gerhardsen i Kings Bay-saken. Bakgrunnen var en
tragisk ulykke i en kullgruve på Svalbard, som kostet 21
mennesker livet. Tilsynelatende hadde dette lite med
partipolitikk å gjøre. Men den borgerlige opposisjonen
var på krigsstien, og opptatt av å vise at den kunne samle
seg mot regjeringen – og den fikk støtte fra de to repre-
sentantene fra det nye partiet SF, som satt på vippen.
Gjennom en kompleks politisk prosess ble gruveulykken
omdannet til et spørsmål om parlamentarisk ansvar for

58 Se Dok. nr. 19 (2003–2004), s. 20.
59 Op.cit., s. 21. Begrensningene i et forretningsministeriums kompetanse er også beskrevet i SMKs veileder «Om statsråd» s. 12–13, som er en prak-

tisk viktig kilde i det levende statsliv.
60 Se St. tid. (1928), s. 151, og mer generelt Nordby, I politikkens sentrum (2004), s. 97–98 og 105–106.
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mangler ved industripolitikken, som endte med at mistil-
lit ble vedtatt med 76 mot 74 stemmer.61

Selv om Stortinget bare har vedtatt mistillit to ganger
de siste hundre årene, har det ofte måttet ta stilling til
forslag. I mellomkrigstiden ble det nesten årlig fremsatt
mistillitsforslag mot regjeringens generelle politikk, og
dertil kom flere forslag mot enkeltstatsråder for kritikk-
verdige forhold.62 Og etter 1945 har Stortinget behandlet
69 mistillitsvedtak, i små og store saker.63 Det er i snitt
nesten ett i året, selv om de i praksis ofte har kommet i
bølger. De siste årene har det vært færre, og etter 2000
har det så langt vært åtte, som vil si ett om lag hvert
annet år (i 2018 var det to).64

De mange mistillitsforslagene etter krigen kan klassi-
fiseres på flere måter. En sentral sondring går mellom
forslag som er begrunnet i generell uenighet med regje-
ringens politikk, og forslag som er begrunnet i konkrete
feil og mangler, gjerne som følge av Stortingets kontroll
med regjeringen. Etter krigen har det vært klart flest av
de siste.

En annen sondring går mellom mistillitsforslag mot
regjeringen samlet og mot enkeltstatsråder. Igjen har det
vært klart flest av de siste, selv om de noen ganger har
blitt møtt med en moterklæring fra regjeringen om at den
står samlet bak statsråden.

En tredje praktisk viktig sondring er mellom mistillits-
forslag som har hatt bred støtte i opposisjonen og forslag
som fremsettes av et lite mindretall, ofte fra partier på
fløyene av det politiske spektrum. Men selv i saker der
opposisjonen har samlet seg, har forslagene svært sjel-
dent vært reelt farlige for regjeringen, i den forstand at
det har vært den ringeste mulighet for at de skulle få fler-
tall. I etterkrigstiden gjaldt det lenge egentlig bare i for-
bindelse med striden om Koksverket i 1963 (rett før
Kings Bay), og under striden om utnevnelse av ny sent-

ralbanksjef i 1994. I 2018 kom det imidlertid to mistil-
litsforslag som var reelt farlige. Det første var mot justis-
minister Listhaug i mars 2018, for et utsagn hun hadde
lagt ut på sin Facebook-side, og det ville sannsynligvis
blitt vedtatt dersom hun ikke hadde trukket seg som
statsråd sent kvelden før voteringen skulle opp på Stor-
tinget.65 Det andre kom i desember 2018, på bakgrunn
av en rapport fra Riksrevisjonen om manglende «objekt-
sikring», og her var flertallet på Stortinget sterkt kritisk
til regjeringen. Men ettersom Kristelig Folkeparti kort
tid før voteringen hadde besluttet å søke plass i regjerin-
gen, var det lite aktuelt å støtte mistillitsforslaget fra
resten av opposisjonen, og i stedet ble det subsidiært
flertall for et av de skarpeste daddelsvedtakene Stortin-
get noensinne har vedtatt.66

Når det har vært fremsatt så mange forslag som aldri
har hatt reell sjanse til å bli vedtatt, viser det at mistillits-
instituttet også fyller en annen funksjon enn å
fremtvinge regjeringsskifte. Først og fremst brukes slike
forslag som en parlamentarisk reaksjon i seg selv, som
uttrykk for særlig sterk kritikk. Slike forslag kan være en
alvorlig politisk belastning for den berørte statsråden,
selv om de ikke vedtas.

Videre kan mistillitsinstituttet fungere som et ris bak
speilet. Dersom det er reell fare for at et forslag vil bli
fremsatt som kan få flertall, har det i noen tilfelle ført til
at statsråden har gått av, eller blitt tvunget til å gå av, i
forkant. Slik «antesipert mistillit» kan være et forsøk på
å komme kritikken i forkjøpet, eller å redde resten av
regjeringen fra å måtte stille seg solidarisk. I 1963 gikk
statsråd Holler frivillig av før Kings Bay-saken kom
opp, uten at det var nok til å redde regjeringen. I 1988
ble det varslet mistillit mot statsråd Bakken dersom hun
«fortsatt er medlem av Regjeringen når Stortinget kom-
mer sammen etter høsten»,67 og få dager etter kunn-

61 Se St. tid. (1963), s. 4231, og hele debatten (som varte fire dager) s. 4223–4535. Etter at Gerhardsen gikk av, ble John Lyng statsminister for en
borgerlig samlingsregjering. Den satt bare 28 dager, før den gikk av i forbindelse med tiltredelseserklæringen, på såkalt «negativt flertall», men
uten at det formelt ble vedtatt mistillit. Senere kom de borgerlige partiene tilbake med en flertallsregjering etter valget i 1965.

62 Se Sejersted, Kontroll og konstitusjon (2002), s. 226–227.
63 Per september 2020. Se Hem og Wahl, op.cit., som i siste reviderte oversikt angir 67 mistillitsforslag per mai 2018. Deretter var det ett i desember

2018, som var begrunnet i kritikk mot regjeringens manglende «objektsikring», og som ble nedstemt med 89 mot 80 stemmer, se Innst. 88 S
(2018–2019) og St. tid. (2018–2019), s. 1010–1063, og ett i november 2019 i en tidlig fase av den såkalte NAV-saken, som ble nedstemt med 101
mot 1 stemme, se Dok. nr. 8:17 (2019–2020) og St.tid. 2019–2020 s. 735–736 og 835–843.

64 De to første var fremsatt av FrP og gjaldt behandlingen av en asylsak i 2000 og økonomistyringen med Forsvaret i 2005. Ingen av dem fikk støtte
fra andre partier. Mistillitsforslagene i 2009 og 2010 samlet derimot det meste av opposisjonen. Det første var mot næringsministerens transaksjo-
ner i Aker og Aker Solutions, som ble nedstemt med 87 mot 79 stemmer, og det andre mot olje- og energiministeren for manglende opplysninger
til Stortinget i saken om CO2-rensing på Mongstad, som ble nedstemt med 86 mot 83 stemmer.

65 Se Dok. 8:171 S (2017–2018), og de to debattene i St.tid (2017–2018), s. 2679–2699 og 2798–2805.
66 Se Innst. 88 S (2018–2019) og St. tid. (2018–2019) s. 1010–1063, der mistillitsforslaget ble nedstemt med 89 mot 80 stemmer. Deretter ble det

votert over et daddelsvedtak, som fikk flertall med 87 mot 80 stemmer, og der det blant annet heter at «Stortinget mener det er sterkt kritikkverdig
og svært alvorlig at regjeringen ikke har fulgt godt nok opp arbeidet med objektsikring …». Videre heter det også i vedtaket at «det har vært gitt
mangelfull informasjon til Stortinget», og i innstillingen var det i denne forbindelse vist til Grunnloven § 82 om regjeringens opplysningsplikt.
Brudd på opplysningsplikten er ansett som svært alvorlig på Stortinget, og dersom et parti mener den er brutt, vil det kunne anse seg politisk for-
pliktet til å stemme for mistillit.

67 Se St.tid. (1987–88), s. 3923–29.
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gjorde statsminister Brundtland hennes avgang. Under
Furre-saken høsten 1996 var det reell sjanse for mistillit
mot statsråd Faremo, men statsminister Jagland kom for-
slaget i forkjøpet ved å avsette henne. Og i mars 2018 lå
det som nevnt an til at mistillitsforslaget mot justisminis-
ter Listhaug ville fått flertall på Stortinget dersom hun
ikke hadde trukket seg som statsråd sent kvelden før
voteringen.

7 Politiske normer for behandling av mistillitsfor-
slag
Bruk av mistillitsinstituttet i § 15 er ikke bare avhengig
av rettsregler, men også av til dels ganske klare og faste
politiske normer som avgjør hvordan forslag i praksis vil
bli fremsatt, behandlet og vurdert.68

Begrunnelsesnormen er allerede nevnt. Selv om
Stortinget formelt står fritt til å vedta mistillit etter
fritt skjønn, og uten å måtte begrunne dette på noen
som helst måte, vil de som fremsetter forslag i praksis
alltid søke å forklare hvorfor. Det vil være politisk
nødvendig av hensyn til media og opinion, men det
later også til å være en utbredt normativ oppfatning
blant representantene at mistillit må begrunnes kon-
kret i et eller annet kritikkverdig forhold. Det er ikke
nok å være uenig i regjeringens politikk eller misfor-
nøyd med en enkelt statsråd. Man må ha en «sak» som
mistilliten kan hektes på. Det må helst være begått en
feil, og den må kunne fremstilles som et spørsmål om
politisk ansvar. Videre er det sjelden nok at statsråden
er objektivt ansvarlig for feilen, slik statsråder er for
alt som formelt ligger under deres ansvarsområde. For
virkelig å kunne begrunne mistillit kreves gjerne et
element av subjektivt ansvar – at statsråden selv har
gjort noe som etter opposisjonens syn er kritikkver-
dig.

En annen viktig politisk norm er at regjeringspartiet
er lojalt med sine egne statsråder, og aldri stemmer for
mistillit mot dem – uansett hvor kritikkverdig de måtte
opptre. Dette omtales gjerne som «den hønsvaldske
parlamentarismen», etter Arbeiderpartiets parlamenta-
riske leder Nils Hønsvald, som under Stortingets

behandling av den såkalte Cuba-saken i 1959 uttalte at
«Det vil neppe noen gang hende at noen representanter
for Arbeiderpartiet stemmer for et borgerlig mistillits-
forslag rettet mot sitt eget partis regjering».69

Uttalelsen ble umiddelbart stemplet av opposisjonen
som uparlamentarisk og i strid med forfatningen, og
førte til opphetet debatt. Men som mange siden har
påpekt, ga Hønsvald bare uttrykk for en fast politisk
spilleregel, som alle var klar over. I praksis har det aldri
skjedd at et parti har stemt for mistillit verken mot egen
regjering eller egne statsråder. Og det samme vil i prak-
sis normalt gjelde også for partier som ikke selv er i
regjering, men som har en klar politisk posisjon som
støtteparti for regjeringen. Et annet interessant utslag
av den «hønsvaldske» parlamentarismen inntraff høs-
ten 2018, i en sak der Kristelig Folkeparti (KrF) var
enig med resten av opposisjonen i meget skarp kritikk
av regjeringen, men likevel ikke støttet deres mistillits-
forslag.70 Kort tid før saken kom opp hadde landsmøtet
i KrF besluttet å innlede forhandlinger om regjerings-
deltagelse, og da ville det vært politisk umulig samtidig
å felle regjeringen.

Solidaritetsnormen er like fast innarbeidet. Selv om
mistillit formelt kan rettes mot den enkelte statsråd, har
det alltid vært en klar politisk norm som tilsier at resten
av regjeringen bør stille seg solidarisk med sine kolle-
ger og gå av samlet dersom det vedtas mistillit mot en
enkelt. Dette kan forklares dels med at kollegiet står
samlet bak sin politikk, og dels med at et slikt vedtak
vil være politisk så ydmykende at regjeringen vanske-
lig kan bli sittende. Ingen statsminister kan leve med at
opposisjonen er i stand til å skyte ned statsråder én etter
én.

Siden det aldri har vært vedtatt mistillit mot én
enkelt statsråd, har solidaritetsnormen aldri virkelig
vært satt på prøve. Men det er flere eksempler på at
statsministeren har svart på mistillitsforslag mot en
statsråd med å erklære at regjeringen står solidarisk.71

Og selv der statsministeren ikke eksplisitt har uttrykt
dette, har det gjerne vært tatt for gitt at regjeringen ikke
ville kunne overleve mistillit mot et av sine medlem-
mer. Dette er som nevnt også en av grunnene til at
statsråder i praksis noen ganger har vært tvunget til å

68 Med «politiske normer» menes her normative oppfatninger blant de politiske aktørene om hvordan de bør eller ikke bør forholde seg, som har en
viss utbredelse, og som har evnen til i praksis å øve innflytelse på deres handlemåte, se Sejersted, Kontroll og konstitusjon (2002), s. 43–47 og
s. 1088–1091. Politiske normer er ikke rettslig bindende, og kan formelt sett når som helst fravikes. Men de kan ofte ha minst like stor betydning
for parlamentarisk praksis som rettsreglene.

69 Se St.tid. (1959), s. 757, og nærmere om Cuba-saken i Sejersted, op.cit., s. 268–269.
70 Se saken om «objektsikring» høsten 2018, som omtalt i note ovenfor.
71 Statsminister Gerhardsen stilte seg på denne måten solidarisk med forsvarsminister Hauge i 1948, med justisminister Haugland i 1962, og med

industriminister Holler i 1963. Hver gang begrunnet han hvorfor mistillitsforslaget i realiteten var et angrep på regjeringens felles politikk. Det
samme gjorde statsminister Willoch da han i 1982 stilte seg solidarisk med forsvarsminister Sjaastad. Dersom slike erklæringer avgis fra Stortin-
gets talerstol, må de anses som kabinettsspørsmål.
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gå av i forkant, før opposisjonen rekker å samles om
mistillit.72

En annen politisk norm er den som tilsier at den
ansvarlige statsråden kan unngå mistillit ved å utvise
botferdighet, og beklage sin skyld. Denne normen er rik-
tignok ikke like klar som de tre første, og vil særlig
gjelde i mindre alvorlige saker. Men det er såpass mange
eksempler på at dette er uttalt og praktisert at det kan
forsvares å tale om en norm. Det typiske mønsteret er at
opposisjonen truer med mistillit, men erklærer at man vil
vente med å bestemme seg til man har hørt om stats-
råden tar selvkritikk.73 En annen variant er å unnlate å
støtte et mistillitsforslag fremsatt av andre, med den
begrunnelse at statsråden har lovet bot og bedring. Ikke
minst har KrF på denne måten vist stor vilje til å tilgi
angrende syndere, og under en sak i 1974 utalte partiets
leder Korvald at beklagelser fra statsråden «er noe som
alltid blir respektert og godtatt i Stortinget».74 Under en
annen sak i 1996 lot KrF spørsmålet om mistillit mot
samferdselsminister Opseth avhenge av hans botferdig-
het, og fikk ham til å gjenta sin unnskyldning fra taler-
stolen så mange ganger at de andre partiene til slutt
måtte gripe inn og si at nå holdt det.75 Og i desember
2018 viste KrF til statsministerens beklagelse som
begrunnelse for ikke å stemme sammen med resten av
opposisjonen for et mistillitsvedtak, til tross for at man i
substans var enig i kritikken, og subsidiært støttet et
svært skarpt daddelsvedtak.76

Under det parlamentariske oppgjøret etter terrorangre-
pet den 22/7 var opposisjonen vinteren 2013 kritisk til
regjeringens manglende beredskap. Kritikken var såpass
sterk at noen kommentatorer mente det måtte utløse en
plikt til å foreslå mistillit. Formelt sett er det selvsagt
ikke noen slik plikt – uansett hvor lite tillit opposisjonen
måtte ha til regjeringen eller en statsråd. Men politisk
kan det være vanskelig å være veldig kritisk uten å ta
konsekvensen av det ved å fremsette mistillitsforslag.
For opposisjonen ble det derfor nødvendig å begrunne

hvorfor man ikke ville foreslå mistillit. Og det gjorde
man blant annet ved å vise til «den svært klare beklagel-
sen statsminister Jens Stoltenberg kom med […]. Slike
beklagelser har ofte medført at mistillitsforslag ikke blir
fremmet, selv i saker hvor det er begått alvorlige feil».77

I det daddelsvedtaket som i stedet ble truffet av et samlet
Storting, ble det også vist til statsministerens beklagelse.

I enkelte andre land er det en konstitusjonell regel at et
parti ikke kan fremsette mistillitsforslag uten samtidig å
presentere et regjeringsalternativ. Noe slikt krav om kon-
struktiv mistillit gjelder ikke etter norsk statsrett. På
Stortinget står flertallet formelt fritt til å kaste landet ut i
politisk kaos. Men det skjer ikke i praksis. Og det kan
nok i noen grad forklares med at ideen om «konstruktiv
mistillit» eksisterer også hos oss, som en mer eller min-
dre klart etablert norm. De mindre partiene har ikke følt
seg bundet av dette, og ofte fremsatt mistillitsforslag
som rene protestmarkeringer, uten å skjele til noe regje-
ringsalternativ. Men de store opposisjonspartiene har
sjelden gjort dette. Når de har fremsatt mistillitsforslag,
har det gjerne vært ut fra et ønske om å felle regjeringen
og overta makten. Og omvendt finnes det mange eksemp-
ler på at partier har vært enige i kritikk mot statsråder,
men likevel unnlatt å støtte mistillitsforslag, fordi det
ikke forelå noe reelt regjeringsalternativ. Slik sett kan
det i noen grad tales om «konstruktiv mistillit» som en
politisk norm på Stortinget.

Samlet sett er både begrunnelse, lojalitet, solidaritet,
tilgivelse og konstruktiv mistillit politiske normer som
begrenser muligheten til å få vedtatt mistillit. Disse nor-
mene er ikke den eneste grunnen til at man har hatt så
mange forslag, men så få vedtak. Men de har utvilsomt
spilt en rolle. Slik sett er flertallets formelle frihet etter
§ 15 til når som helst å felle regjeringen eller enkeltstats-
råder i realiteten beskåret gjennom etablerte parlamenta-
riske spilleregler, som virker stabiliserende, men som
begrenser muligheten til å benytte mistillitsinstituttet
fullt ut.

72 I mars 2018 var det stor spenning knyttet til om statsminister Solberg ville stille seg (og resten av regjeringen) solidarisk med justisminister List-
haug. Formelt var hun selvsagt ikke forpliktet til dette, og det spesielle med saken var at kritikken fra opposisjonen rettet seg mot et innlegg List-
haug hadde lagt ut på sin private Facebook-side, som ikke reflekterte regjeringens politikk. Likevel antok mange observatører at det ville være
vanskelig for regjeringen å bli sittende dersom Stortinget (for første gang i norsk politisk historie) skulle vedta mistillit mot en av dens statsråder.
Den politiske krisen ble avverget da justisminister Listhaug trakk seg sent kvelden før voteringen, og neste morgen kunne statsministeren formelt
meddele Stortinget dette, se St. tid. (2017–2018), s. 2798. Mistillitsforslaget ble deretter «vedlagt protokollen» uten votering.

73 I en sak fra 1982 gjorde opposisjonens leder (Brundtland) spørsmålet om mistillit avhengig av om forsvarsministeren (Sjaastad) «valgte å erkjenne
den situasjon han har bragt seg selv opp i, påtok seg det fulle ansvar for dette, og beklaget at han ikke har oppfylt sin informasjonsplikt». Da Sjaa-
stad verken ville erkjenne eller beklage, ble mistillit fremmet, men nedstemt med 85 mot 65 stemmer. Våren 2018 avventet også opposisjonen jus-
tisminister Listhaugs innlegg på talerstolen før man tok endelig stilling til spørsmålet om mistillit, men da beklagelsen kom, var den i form og
innhold ikke tilstrekkelig for opposisjonen, som uttalte at «dette holder ikke», se St. tid. (2017–2018), s. 2689–2699. I denne saken antok mange
observatører at en større grad av ektefølt botferdighet ville kunne ha reddet justisministeren.

74 Se St.tid. (1973–74), s. 3965.
75 Se St.tid. (1996–97), s. 1741–79, og Sejersted, op.cit., s. 377–78.
76 Se Innst. 88 S (2018–2019) og St. tid. (2018–2019), s. 1010–1064.
77 Se Innst. 210 S (2012–2013), s. 39.
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§ 16
Alle innbyggere i riket har fri religionsutøvelse. Den norske kirke, en evangelisk-luthersk kirke,
forblir Norges folkekirke og understøttes som sådan av staten. Nærmere bestemmelser om Kir-
kens ordning fastsettes ved Lov. Alle tros- og livssynssamfunn skal understøttes på lik linje.

Alle innbyggjarane i riket har fri religionsutøving. Den norske kyrkja, ei evangelisk-luthersk
kyrkje, står ved lag som den norske folkekyrkja og blir stødd som det av staten. Nærare føreseg-
ner om kyrkjeskipnaden blir fastsette i lov. Alle trus- og livssynssamfunn skal bli stødde på lik
line.

Av Torbjørn Backer Hjorthaug

1 Generelt
Grunnloven § 16 skiftet fundamentalt karakter i 2012 da
alle de dagjeldende sju grunnlovsbestemmelsene1 om
statskirkeordningen ble endret som følge av det såkalte
kirkeforliket fra 2008.2 På samme tid uttrykker den nye
§ 16 også kontinuitet, først og fremst fordi den er blitt
hovedbestemmelsen i den reformerte stat–kirke-ordnin-
gen.

Fra 1814 til 2012 var § 16 den materielle hovedbe-
stemmelsen i kongens særskilte kirkestyre og dermed et
kjernepunkt i den tidligere statskirkeordningen. Med
hjemmel i § 16 kunne og skulle kongen forvalte kirkens
bekjennelses-/læregrunnlag. Dette prerogativet sup-
plerte og utvidet den alminnelige hovedregelen i Grunn-
loven § 3 om regjeringens myndighet til å lede forvalt-
ningen og organisere og administrere de ulike forvalt-
ningsgrenene. Ordlyden i § 16, som hadde røtter tilbake
til eneveldet, besto uendret helt fram til 2012, men
anvendelsen av bestemmelsen har naturligvis vært til-
passet utviklingen av statskirkeordningen, i og for seg på
samme måte som den tidligere bestemmelsen om statens
offentlige religion i § 2. Når kjernen i den gamle § 16
var kongens myndighet over indre forhold i Den norske
kirke, var det naturligvis på dette punktet at spenningen i
statskirkesystemet, særlig fra kirkelig side, ble opplevd

som mest påtrengende gjennom årene. Dette har også
gjort at tolkningen av § 16 har vært gjenstand for en del
diskusjon.

Den nye § 16 ble vedtatt samtidig med den nye verdi-
bestemmelsen i § 2, og det er åpenbart sammenhenger
mellom de to paragrafene. § 16 angir overordnede retts-
lige rammer for statens tros- og livssynspolitikk, her-
under den nye relasjonen mellom staten og Den norske
kirke. Den inneholder for det første den samme bestem-
melsen om religionsfrihet som tidligere var plassert i
Grunnloven § 2 første ledd. Videre har § 16 særlige
bestemmelser om Den norske kirke. Den norske kirke
beskrives både som en «evangelisk-luthersk kirke» og
som «Norges folkekirke», kirken plasseres i en særlig
stilling «som sådan» overfor staten og det tydeliggjøres
at Stortinget fortsatt kan og skal gi særskilt lovgivning
om Den norske kirke. Og endelig heter det at alle tros-
og livssynssamfunn «skal understøttes på lik linje».

2 § 16 fra eneveldet til Eidsvoll
Den historiske bakgrunnen for § 16, slik den ble vedtatt i
1814, var enevoldskongens altomfattende myndighet i
kirkelige saker.3 I kraft av sine majestetsrettigheter

1 §§ 2, 4, 12 andre ledd, 16, 21, 22 og 27 andre ledd.
2 Politisk avtale 10. april 2008 mellom alle partiene på Stortinget, tatt inn i St.meld. nr. 17 (2007–2008) s. 67–68. Se nærmere om kirkeforliket under

§ 2.
3 Se også kommentaren til tidligere § 2 om den historiske bakgrunnen for hele Grunnlovens ordning av religionen i 1814.
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.
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hadde kongen høyeste makt over geistligheten («cleri-
ciet») og alle sider ved kirkens organisasjon og virksom-
het. Det kongelige kirkestyret var formelt nedfelt i
artikkel VI i Kongeloven fra 1665:

«Skall og Kongen eene haffve høyeste Magt offver all
Clericiet fra den høyeste till den Laweste, at beskicke og
anordne all kircke og Gudstieniste; Moder, Sammenkom-
ste og forsamblinger om Religions Sager, naar hand det
raadeligt eragter, biude, forbiude; (…)»

Norske Lov (fra 1687) Første Bog Cap. 1 artikkel 1
hadde nærmest identisk ordlyd, men la til at kongen
skulle utøve den angitte myndigheten «efter Guds ord og
den Augsburgske Confession». Kongens vide myndig-
het i kirkesaker ble direkte videreført i 1814, og ordly-
den i § 16 lå altså svært tett opp til artikler i Kongeloven
og Norske Lov.

Flere av grunnlovsutkastene omtalte religionen, se
nærmere ovenfor under § 2. Av størst interesse for § 16
var primært forslagene om å legge kirkelig myndighet til
kongen, men også forslaget i Adler-Falsen-utkastet om
et særlig, geistlig og kollegialt organ som skulle
behandle kirkesaker. Det sistnevnte forslaget ble verken
tatt opp av konstitusjonskomiteen eller senere i behand-
lingen på Eidsvoll. Den ordlyden som ble foreslått av
komiteen,4 ble vedtatt enstemmig 5. mai5 som § 29,
men ble flyttet til § 16 under redigeringen. Bestemmel-
sen ble stående uforandret som § 16 i november-grunn-
loven:

«Kongen anordner al offentlig Kirke- og Gudstjeneste,
alle Møder og Forsamlinger om Religionssager, og paa-
seer, at Religionens offentlige Lærere følge de dem fore-
skrevne Normer.»

3 § 16s historie, 1814–2012
Grunnloven videreførte statsreligionen og den konge-
styrte kirken. I 1814 var det langt på vei samme sak. Den
grunnleggende bestemmelsen om kongens utøvende
makt i forfatningen var gitt i Grunnloven § 3. Bestem-
melsen i § 16 ga i tillegg et særlig uttrykk for kongens

stilling som øverste leder av kirkeforvaltningen, og den
var for så vidt en konkretisering av både den generelle
bestemmelsen om statens offentlige religion i § 2 og
kongens håndhevelses- og beskyttelsesplikt etter § 4.

Det nye i 1814 var at kongens utstrakte myndighet
etter § 16 og de andre bestemmelsene om religionen var
rammet inn på en ny måte. Realitetene i dette viste seg
etter hvert, i tråd med den generelle forfatningsutviklin-
gen. Det første forholdet var at kongens myndighet
måtte utøves i statsråd. Det andre var at Stortingets
alminnelige stilling i forfatningen, som lovgivende,
bevilgende og kontrollerende (etter hvert også parla-
mentarisk) myndighet, kom til å gi det en sentral rolle
også i styringen av statskirken. I alle fall mot slutten av
1800-tallet la statsrettsteorien og den konstitusjonelle
praksisen til grunn at kongen i sitt kirkestyre var avhen-
gig av Stortingets medvirkning i visse saker, for eksem-
pel fordi legalitetsprinsippet krevde formelt lovvedtak
eller fordi det var behov for å bevilge penger. At Stortin-
get kunne føre kontroll med kongens myndighetsut-
øvelse på kirkeområdet, var også klart.6

Bestemmelsen i § 16 ble sett som et viktig unntak fra
den ordinære, konstitusjonelle maktfordelingen, der
folkesuvereniteten var overordnet. Dette innebar at
kongen i religions- og kirkesaker beholdt en sterkere
posisjon vis-à-vis Stortinget enn på andre forvaltnings-
områder. § 16 supplerte og utvidet i og for seg § 3, men
myndigheten etter § 16 ble forstått som noe kvalitativt
annet enn den generelle utøvende makten etter § 3.7
Bestemmelsen ble sett som et av kongens grunnlovsbe-
stemte prerogativer, og § 16 var, sammen med §§ 21 og
22 om også geistlige embetsmenn, det prerogativet som
i minst grad ble påvirket av utviklingen der Stortinget
tiltok seg myndighet på bekostning av kongens tidli-
gere særrettigheter.8 En viktig og spesiell årsak til at
myndigheten etter § 16 ble forstått som særlig eksklu-
siv overfor Stortinget, var at det bare var den utøvende
makten som var pålagt bekjennelsesplikt,9 og som der-
med hadde et særlig kvalifikasjonsgrunnlag for og en
særlig forpliktelse på bekjennelsesgrunnlaget i myn-
dighetsutøvelsen. De geistlige domstolene (prosterett
og konsistorialrett) med Høyesterett som øverste
instans var virksomme også etter 1814, men de falt bort
i løpet av 1800-tallet.10

4 Konstitusjonskomiteen hadde plassert bestemmelsen som § 48 i førsteutkastet og som § 29 i sitt andre utkast. Det ble gjort en liten språklig endring i redige-
ringen (fra «Guds-Tieneste» til «Gudstjeneste»), Riksforsamlingens forhandlinger III (1916), s. 306 og Riksforsamlingens forhandlinger, I (1914) s. 443.

5 Storthings-Efterretninger 1814–1833, bd. I, s. 46.
6 T.H. Aschehoug, Norges nuværende statsforfatning, II (1892), s. 484–489.
7 Aschehoug, op.cit., s. 485, Frede Castberg, Norges statsforfatning, II (1964), s. 43–44.
8 Se om § 16 og prerogativlæren i Andreassen, Konge, rikskirke og lokalmenighet (1989), særlig s. 64–77 og NOU 2006: 2 s. 42–44.
9 Grunnloven § 4 og § 92 (fra 1919 § 12 andre ledd og § 27 andre ledd), se nærmere kommentarene til §§ 4, 12, 27 og 114.
10 Den formelle kirkelige domsretten for geistlige saker som ikke gjaldt straff, falt visstnok først bort ved ikrafttredelsen av domstolloven fra 1915, se

NOU 1985: 21 s. 86.
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Ordlyden i § 16 la både en særskilt lovgivningsmyn-
dighet og en særskilt forvaltningsmyndighet til kongen.
Det het at kongen «anordner al offentlig Kirke- og Guds-
tjeneste, alle Møder og forsamlinger om Religionssa-
ger». Myndigheten til å «anordne» ble tolket som en
form for materiell lovgivningsmyndighet, en myndighet
som var noe mer enn det som fulgte av Grunnloven
§ 3.11 Den ble utøvd gjennom såkalte kirkelige anord-
ninger, og de ble fastsatt ved kongelig resolusjon i (kir-
kelig) statsråd. Anordningene kunne både brukes til å gi
generelle regler og til å treffe vedtak i enkeltsaker. Kon-
gen hadde bare anordningsmyndighet i saker som falt
inn under ordlyden i § 16, men grensen mot Stortingets
alminnelige lovgivningsmyndighet var ikke uten videre
enkel å trekke presist. Antakelig kunne kongen også
treffe visse organisatoriske bestemmelser om kirken som
utøvende makt etter Grunnloven § 3, men denne myn-
digheten var ikke eksklusiv overfor Stortinget.12

Anordningsmyndigheten har først og fremst angått
regulering av formene for gudstjenester og kirkelige
handlinger (dåp, konfirmasjon, vigsel og gravferd), altså
liturgiske bestemmelser, men kunne også omfatte andre
kirkelige forhold. Ordlyden i bestemmelsen var i og for
seg generell, men det synes på det rene at den allerede
fra starten ble oppfattet å bare gjelde statsreligionen, og
heller ikke private evangelisk-lutherske møter, såkalte
«Andagts-Forsamlinger».13 Det ledende synspunktet for
myndighetsfordelingen mellom kongen og Stortinget var
den klassiske og prinsipielle kirkerettslige sondringen
mellom kirkens indre (res in sacrum) og ytre forhold (res
circa sacra), men denne vurderingen ga ikke alltid enty-
dige svar på hva som falt inn under henholdsvis Kon-
gens og Stortingets myndighetsområder.14 Passusen om
at kongen anordner «Møder og Forsamlinger i Religi-
onssager» kunne i og for seg tyde på at kongen også fast-
satte regler om permanente møter og råd, og dermed om
kirkens organisasjon. Slik synes den å ha vært tolket i
utgangspunktet.15 En fast organisasjon ville imidlertid
kunne kreve medvirkning fra Stortinget i form av bevilg-
ningsvedtak. I 1869 nektet for eksempel Stortinget

bevilgning til avholdelse av et kirkemøte.16 I praksis ble
det etter hvert lagt til grunn at det var Stortinget som ved
formell lov ga regler om kirkens ytre organisasjon. Som
ellers i statsretten utvidet Stortinget på 1800-tallet sitt
myndighetsområde, slik at forhold som tidligere ble
oppfattet å høre inn under § 16, ble lovregulert. For
eksempel ble menighetsmøtet, samlingen av alle med-
lemmer i soknet, opprinnelig innført i 1873 av kongen
med hjemmel i § 16, men det ble senere regulert i lov.17

Kirkelige anordninger ble utover 1800-tallet i ganske
stor grad brukt til å endre lovgivning fra før 1814. Men
oppfatningen var at § 16 ikke kunne brukes til å pålegge
kirkemedlemmene egentlig rettslige plikter mot kirken
eller staten. Da måtte en i tilfellet bruke Stortingets lov-
givningsmyndighet på grunn av «den almindelige cons-
titutionelle Retssætning, at det alene er Lovgivningen,
som kan gripe ind i Borgernes Handlefrihed».18

Den såkalte Liturgidommen i Rt. 1987 s. 473 tok opp
spørsmålet om rekkevidden til prerogativet i § 16. Saken
gjaldt innføring av ny høymesseliturgi. Ny liturgi var
vedtatt i kirkelig statsråd med hjemmel i Grunnloven
§ 16 og skulle innføres i alle menighetene i landet. Tre
menigheter ønsket å beholde liturgien fra 1920 og viste
til en bestemmelse i den daværende kirkeordningsloven
som ga menighetsmøtet kompetanse til å bestemme om
ny liturgi skulle innføres i deres menighet. Spørsmålet
var da om Stortingets lovbestemmelse innskrenket kon-
gens prerogativ i § 16. Høyesterett uttalte (på s. 480)
blant annet at «en eventuell kompetanse for Stortinget til
å gi regler på det området som omfattes av kongens
prerogativ, må holdes innenfor en snever ramme»,19 og
retten kom til at loven ikke innskrenket kongens myn-
dighet til fritt å bestemme at liturgien skulle innføres i
alle landets menigheter.20

Hvis det har vært tvil om rekkevidden av § 16 og der-
med om kompetanseforholdene, har en regelmessig
valgt lovveien, for eksempel ved opprettelsen av Den
norske kirkes lærenemnd i 1987.21 Stortinget har gene-
relt gått forholdsvis langt i å lovregulere Den norske
kirke – både sett fra kongens ståsted etter § 16 og sam-

11 Se for eksempel Aschehoug, op.cit., s. 485 og Castberg, op.cit., s. 43–44.
12 Se kommentaren til § 3.
13 Slik både Frederik Stang, Systematisk Fremstilling af Kongeriget Norges constitutionelle eller grundlovbestemte Ret (1833), s. 334–335, Steen-

buch, Bemærkninger over Norges Grundlov af 4de November 1814 (1815), s. 38–39 og P.K. Gaarder, Fortolkning over Grundloven og de øvrige
Love, som danne Norges Riges offentlige Ret (1845), s. 33.

14 Se det tilsvarende avgrensingsspørsmålet i den nå opphevde bestemmelsen om kirkelig statsråd i kommentaren til tidligere § 27 andre ledd.
15 Aschehoug, op.cit., s. 486.
16 Storth. Forh. 1869 S. No. 41, Indst. S. No. 50 og Besl. 10 D. s. 38.
17 Lov 3. desember 1920 om menighetsråd og menighetsmøter.
18 Stang, op.cit., s. 335–336, Aschehoug, op.cit., s. 487, se også Bredo Morgenstierne, Lærebog i den norske statsforfatningsret (1909), s. 475.
19 Dommen er grundig omtalt i Jens Edvin Andreassen, Konge, rikskirke og lokalmenighet (1989).
20 Se kritikken av Høyesteretts dom i Andreassen, op.cit., på s. 156 flg., som forfatteren presenterer som «et kampskrift», og anmeldelsen av boka i

John Egil Bergem, Anmeldelse av «Konge, rikskirke og lokalmenighet», (1991) s. 311–315.
21 NOU 1985: 21 s. 87 og s. 150, jf. Ot.prp. nr. 50 (1986–1987) s. 5–6 og Innst. O. nr. 52 (1986–1987).
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menlignet med reguleringen av andre tros- og livssyns-
samfunn. Forklaringen på dette må være Grunnloven
§ 2, eller mer generelt statskirkeordningen og kirkens
integrasjon i statsapparatet. Lovgivningen om Den nor-
ske kirke fra 1996 – som gjelder fram til 1. januar 2021,
se nærmere nedenfor – inneholder nok også bestemmel-
ser som berører indrekirkelige forhold, og som ved ved-
takelsen i prinsippet gikk inn på kongens eksklusive
område etter det tidligere prerogativet i § 16. I forarbei-
dene til kirkeloven er det også uttrykkelig sagt at «rekke-
vidden av og innholdet i forslaget til ny kirkelov må …
ses i sammenheng med de begrensninger som følger av
Kongens særskilte anordningsmyndighet etter Grunnlo-
vens § 16».22 Enkelte av lovbestemmelsene er også
utformet med tanke på at det skal være mindre nødven-
dig å trekke klare grenser for hva som faller innenfor
eller utenfor virkeområdet til Grunnloven § 16. Stats-
rettslig teori antar dessuten at kongen gjennom etterføl-
gende sanksjon av et lovvedtak kan reparere eventuelle
kompetansemangler ved Stortingets vedtak. Aschehoug
drøftet allerede i 1892, med grunnlag i mange konkrete
eksempler, grensen mellom Stortingets lovgivningsmyn-
dighet og kongens anordningsmyndighet etter § 16. Han
påpekte også en mulig grenseoverskridelse fra lovgivers
side, men framholdt at dette hadde skjedd etter forslag
fra kongen.23 Når § 16 fra 2012 ikke lenger er et prero-
gativ, blir det straks et aktuelt spørsmål hvilke grenser
for Stortingets myndighet som nå eksisterer, se nærmere
nedenfor.

§ 16 fastslo videre at kongen «paaser at Religionens
offentlige Lærere, følge de dem foreskrevne Normer».
Dette innebar blant annet at kongen skulle påse at kirke-
lige embets- og tjenestemenn med forkynneransvar, i
første rekke prestene, holdt seg til den rette evangelisk-
lutherske læren, at de fulgte liturgiene og at de oppfylte
bekjennelsesplikten de var underlagt. Og i bunnen for
dette lå normene i læregrunnlaget i NL 2-1. Denne siste
delen av bestemmelsen hjemlet dermed forvaltnings-
myndighet og framsto tydeligere som en anvendelse av
det generelle prinsippet i Grunnloven § 3. En slik kom-
petanse fulgte dels også av håndhevelses- og beskyttel-
sesplikten i § 4, og den hadde linjer til prerogativene om
også geistlige embetsmenn i §§ 21 og 22.

Her er vi på mange måter ved det som var den harde
kjernen i den tidligere statskirkeordningen, og det som
mange opplevde som den største prinsipielle utfordrin-
gen i systemet: Konstitusjonelt hadde kongen hånd om

kirkens læreforvaltning, og kongen utøvde, fra 1919 i
kirkelig statsråd, konkret myndighet i lærespørsmål med
hjemmel i § 16.24 Kongens myndighet i kirkens indre
forhold, og dermed spenningen mellom Den norske
kirke som del av staten og som trossamfunn, har mer
eller mindre løpende vært gjenstand for livlig diskusjon.
Da har det først og fremst vært myndighetsfordelingen
mellom kongen og kirkelige organer som har vært tema,
ikke forholdet mellom statsmaktene regjering og Stor-
ting. Debatten har både handlet om den saklige avgren-
singen av kongens myndighet i lærespørsmål og om
hvordan kompetansen skulle utøves. Allerede fra starten
av ble kongens tilsyn med læren i stor grad forvaltet av
biskopene i praksis, men formelt utøvde biskopene tilsy-
net på vegne av kongen. Kongen behandlet likevel ulike
saker som kunne ha læremessige sider eller implikasjo-
ner til tross for at den generelle samfunns- og statsutvik-
lingen ledet til at stadig færre kirkesaker ble behandlet i
statsråd.

I forbindelse med den såkalte Schjelderup-saken (se
nærmere ovenfor under § 2) utarbeidet Frede Castberg i
1953 på oppdrag fra Kirkedepartementet utredningen
«Statsreligion og kirkestyre». Castberg framholdt der at
kongen var suveren myndighetsutøver i bekjennelses-
spørsmål. Kongen var i sin læreforvaltning ikke rettslig
forpliktet til å innhente råd fra verken biskopene eller
andre kirkelig-teologisk sakkyndige. Utredningen initi-
erte en skarp debatt om regjeringens kirkelige myndig-
het, og den ble kraftig imøtegått fra kirkelig hold, med
biskop Eivind Berggrav i spissen.25 Castbergs statsretts-
lige tolkninger har nok til en viss grad vært båret videre
fram mot vår tid, men hans teser om regjeringens suve-
rene myndighetsutøvelse i læresaker har ikke vært prak-
tisert fullt ut i kirkeforvaltningen.

Et viktig ledd i utviklingen av statskirkeordningen på
1900-tallet var den gradvise utbyggingen av en egen kir-
kelig organisasjonsstruktur, kombinert med delegasjon
av mer og mer av kongens § 16-myndighet til kirkelige
organer. Opprettelsen av Kirkemøtet i 1984 var en mile-
pæl i så måte. Derved fantes det et kirkelig sentralorgan
som kunne få myndighet både fra kongen og fra Stortin-
get. Den særlig viktige liturgimyndigheten, det vil si
myndigheten til å gi bestemmelser om former eller fram-
gangsmåter for gudstjenester og kirkelige handlinger,
ble delegert fra kongen til Kirkemøtet i 1990.26 Kravene
til saksbehandling i den alminnelige forvaltningsretten
har utviklet seg mye fra siste halvdel av 1900-tallet. I

22 Ot.prp. nr. 64 (1994–95) s. 51.
23 Aschehoug, op.cit., s. 485–486.
24 Se om den historiske utviklingen i kommentarer til tidligere Grl. § 2.
25 Eivind Berggrav, Contra Castberg: Om kirkens grunn (1954).
26 Kronprinsregentens resolusjon 26. oktober 1990 nr. 880.
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statskirkeordningen har dette naturligvis bidratt til at
også saksbehandlingen av læresaker i statsforvaltningen
har blitt underlagt strengere krav. Når kongen eller
departementet har tatt stilling til spørsmål med læremes-
sige implikasjoner, har en sørget for å innhente uttalelse
fra kirkelige instanser, først og fremst biskopene og de
teologiske fakultetene. Et viktig utviklingspunkt var
opprettelsen av Den norske kirkes lærenemnd ved lov-
endring i 1987. Nemnda skulle, etter anmodning fra
blant andre kongen, gi uttalelse i «saker som gjelder den
evangelisk-lutherske lære».27

Den tradisjonelle prerogativlæren har, som nevnt
ovenfor, vært i endring, slik at de fleste prerogativene
har blitt tolket innskrenkende og Stortinget har styrket
sin myndighet. Men den dominerende oppfatningen av
bestemmelsen i § 16, synes helt fram til grunnlovs-
endringene i 2012, å ha vært at den var et sterkt prero-
gativ. I juridisk teori har spørsmålet om Stortinget kunne
gi bindende instrukser til regjeringen, i form av gene-
relle regler eller i konkrete tilfeller, på området for
prerogativene vært grundig diskutert, og Stortinget har
også drøftet dette selv. På området til § 16 ble det lagt til
grunn at Stortinget konstitusjonelt var avskåret fra å
instruere kongen i indrekirkelige enkeltsaker.28 Dette
spørsmålet kom på spissen på Stortinget i 1990. Opposi-
sjonen foreslo da en instruks som ville pålegge regjerin-
gen å fremme en kongelig resolusjon for å åpne for
større bruk av kirkebygg ved begravelser i regi av andre
enn prester i Den norske kirke. I et svar på en henven-
delse fra stortingskomiteen la departementet til grunn at
bruken av kirkebygg falt inn under kongens prerogativ
etter § 16, og at Stortinget derfor ikke hadde rettslig
adgang til å instruere regjeringen. Stortingets flertall
sluttet seg til dette synet, og forslaget ble avvist.29

Prerogativet i § 16 stengte likevel ikke for at Stortin-
get på vanlig måte kunne føre etterfølgende kontroll med
regjeringens kirkeforvaltning og eventuelt holde stats-
råden konstitusjonelt eller parlamentarisk ansvarlig. Det
mest kjente eksemplet på at Stortinget (Odelstinget) har
ført kontroll med kongens læreforvaltning, er behandlin-
gen av den nevnte Schjelderup-saken i 1954. Kirkede-
partementets håndtering av spørsmålet om den davæ-
rende biskopen i Hamar Kristian Schjelderup hadde satt
seg ut over bekjennelsen, havnet som kontrollsak i Stor-
tingets protokollkomite. Etter en grundig og langvarig

behandling viste komiteflertallet – klokelig, må en
kunne si – varsomhet med å gripe inn i selve det teolo-
giske stridsspørsmålet om de evige helvetesstraffene
som foranlediget saken. Flertallet i komiteen uttalte
blant annet at «det her dreier seg om et bekjennelses-
spørsmål av absolutt karakter som etter sin natur unndrar
seg beslutninger på det menneskelige plan», at det uten
videre var gitt «at den evige skjebne menneskene er
undergitt ikke kan endres ved en beslutning i statsretts-
lige former» og at «Odelstinget ved en votering i bekjen-
nelsesspørsmål faktisk kunne fremtre som øverste
læreinstans i bekjennelsesspørsmål, og det ville være
uheldig og upassende».30

Ordlyden i § 16 besto uendret i nesten 200 år, men det
ble fremmet mange forslag om opphevelse eller endring
gjennom 1900- og 2000-tallet. Alle disse ble fremmet
som ledd i helhetlige forslag først og fremst om opphe-
velse av statskirkeordningen, men også om innføring av
republikk.31

4 Den nye § 16, 2012
Stortinget vedtok ny § 16 den 21. mai (15. juni) 2012, og
paragrafen fikk følgende ordlyd:

«Alle Indvaanere af Riget have fri Religionsøvelse. Den
norske Kirke, en evangelisk-luthersk Kirke, forbliver
Norges Folkekirke og understøttes som saadan af Staten.
Nærmere Bestemmelser om dens Ordning fastsættes ved
Lov. Alle Tros- og Livssynssamfund skulle understøttes
paa lige Linje.»

Etter vedtaket om språklig fornyelse av Grunnloven i
Stortinget 6. mai (9. mai) 2014 lyder bestemmelsen slik:

«Alle innbyggere i riket har fri religionsutøvelse. Den
norske kirke, en evangelisk-luthersk kirke, forblir Norges
folkekirke og understøttes som sådan av staten. Nærmere
bestemmelser om Kirkens ordning fastsettes ved Lov.
Alle tros- og livssynssamfunn skal understøttes på lik
linje.»

«Alle innbyggjarane i riket har fri religionsutøving. Den
norske kyrkja, ei evangelisk-luthersk kyrkje, står ved lag

27 Både den tidligere kirkeloven § 27 om lærenemnda og den særlige saksbehandlingsregelen i den tidligere kirkeloven § 38 fjerde ledd om kongens
og departementets plikt til å innhente uttalelser fra kirkelig-teologisk sakkyndige i behandlingen av læresaker ble opphevet med virkning fra
1. januar 2017, se nærmere nedenfor om forvaltningsreformen for et tydelig skille mellom stat og kirke.

28 NOU 2006: 2 s. 43 og Prop. 71 L (2011–2012) s. 26.
29 Dokument nr. 8:28 (1989–1990), Innst. S. nr. 185 (1989–1990) og St.tid. (1989–1990) s. 3665–3682).
30 Innst. O. XVII (1954) s. 6.
31 Se for eksempel Dokument nr. 51 (1914), forslag nr. 2, s. 8 flg., Dokument nr. 13 (1975–76), forslag nr. 3, s. 7 flg. og Dokument nr. 13 (1975–76),

forslag nr. 2, s. 5 flg.
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som den norske folkekyrkja og blir stødd som det av sta-
ten. Nærare føresegner om kyrkjeskipnaden blir fastsette
i lov. Alle trus- og livssynssamfunn skal bli stødde på lik
line.»

En grunnleggende forutsetning for språkvedtaket i 2014
var at den gjeldende rettstilstanden ikke skulle endres.
De nye bestemmelsene i Grunnloven §§ 2 og 16 er nett-
opp nye, og for disse bestemmelsene kan en muligens
hevde at den moderniserte ordlyden kan få større betyd-
ning for tolkningen enn hva som er tilfellet for andre
grunnlovsparagrafer som gjennomgående har en lang
tolkningstradisjon knyttet til seg.32

Den nye § 16 ble utformet under de politiske forhand-
lingene om kirkeforliket våren 2008, og den konkrete
ordlyden ble avtalt mellom forlikspartene. Hva som var
bakgrunnen for utformingen av den nye bestemmelsen,
framgår ikke av de offentlige forarbeidene, og dette gjør
naturligvis tolkningen av bestemmelsen vanskelig, på
samme måte som for den nye § 2, jf. ovenfor om § 2.
Både stortingsmeldingen om saken33 og stortingsdebat-
ten om grunnlovsendringene34 er preget av – og lojal
mot – den tverrpolitiske avtalen.

Kirkeforliket inneholdt et eget punkt om at det så snart
som mulig skulle gjennomføres «nødvendige utrednin-
ger, lovforberedelser og lovteknisk gjennomgang som
følger av avtalen». Hva dette skulle bety, er uklart, og
verken stortingsmeldingen eller andre dokumenter går
langt i å utrede forslagene til endringer i Grunnloven. I
meldingen foreslo departementet de samme endringene i
Grunnloven som allerede var avtalt mellom partiene på
Stortinget. Departementet ga for sin del også noen
merknader til forslagene til grunnlovsendringer, her-
under tolkningen av de nye bestemmelsene som ble fore-
slått i §§ 2 og 16, men gikk ikke særlig langt i forkla-
rende synspunkter.35 Det ville for det første åpenbart ha
vært politisk krevende å gå langt i å tolke en avtale som
var inngått mellom partier med svært ulike primærstand-
punkter til statskirkeordningen, og som i alle fall noen

oppfattet som et skjørt kompromiss. For det andre var
det antakelig heller ikke praktisk mulig ettersom meldin-
gen ble lagt fram allerede dagen etter inngåelsen av kir-
keforliket. Departementet framhevet da også, nærmest
som et faglig begrunnet forbehold, at drøftingene og for-
slagene i meldingen måtte sees i sammenheng med avta-
lens forutsetning om utredning, lovforberedelse og lov-
teknisk gjennomgang før det formelt ble framsatt grunn-
lovsforslag i Stortinget.36 Forslagene i den politiske
avtalen og i meldingen ble også gjennomgått av det
daværende Justis- og politidepartements lovavdeling.
Lovavdelingen vurderte grunnlovsforslaget i kirkeforli-
ket ut fra Norges menneskerettslige forpliktelser, foretok
en lovteknisk gjennomgang av forslaget og foreslo
enkelte mindre justeringer. Uttalelsen fra Lovavdelingen
ble sendt til stortingskomiteen,37 men Stortinget fulgte
ikke opp de konkrete forslagene til justeringer. Bare et
par små, språklige justeringer i § 16 ble gjort for å bringe
grunnlovsteksten i samsvar med den da gjeldende
språknormen, men disse hadde ingen materiell betyd-
ning.38 Pussig nok ble endringen fra «Religionsøvelse» i
kirkeforlikets tekst til «Religionsudøvelse» i den nye
avtalen i komiteinnstillingen ikke fulgt opp i det for-
melle grunnlovsforslaget og -vedtaket, men dette ble ret-
tet opp gjennom språkvedtaket i 2014 («religionsut-
øvelse» og «religionsutøving»).

Forarbeidene gir altså sparsomt med tolkningshjelp;
dette gjelder både stortingsdebatten om grunnlovs-
endringene,39 innstillingen fra kontroll- og konstitu-
sjonskomiteen40 og det formelle grunnlovsforslaget.41

Det samme gjelder innstillingen42 til stortingsmeldingen
og debatten i Stortinget i 2008.43 I Prop. 71 L (2011–
2012) med lovforslag som ble fremmet for å ivareta nød-
vendige konsekvenser av grunnlovsendringene, blant
annet om tilsetting av nye biskoper og proster, fantes det
også uttalelser fra departementet om tolkningen av den
nye § 16. Disse merknadene hadde i det alt vesentlige
samme materielle innhold som drøftelsene i departe-
mentets tidligere stortingsmelding.44 Utredningen fra

32 Se Dokument 19 (2011–2012) s. 29.
33 St.meld. nr. 17 (2007–2008).
34 Sak nr. 1, 21. mai 2012.
35 St.meld. nr. 17 (2007–2008) s. 69 flg.
36 St.meld. nr. 17 (2007–2008) s. 69 første spalte.
37 Komiteen viste til Lovavdelingens vurdering, se Innst. S nr. 287 (2007–2008) s. 13–14, jf. også det formelle forslaget i Dokument 12:10 (2007–

2008).
38 Det ble ved en ny avtale gjort noen justeringer i ordlyden: I siste punktum ble «skal» endret til «skulle», og «Kirke» ble skrevet med stor K.
39 Stortingsdebatten 21. mai 2013, Stortingstidende innholdende det 156. stortings forhandlinger 2011–2012, Forhandlinger i Stortinget s. 3457–

3481.
40 Innst. 233 S (2011–2012).
41 Dokument 12:10 (2007–2008).
42 Innst. S nr. 287 (2007–2008).
43 Stortingsdebatten 13. juni 2008, Stortingsforhandlinger (2007–2008), Forhandlinger i Stortinget s. 3700–3719.
44 Prop. 71 L (2011–2012) s. 23 flg, se også Innst. 292 L (2011–2012).
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Stat–kirke-utvalget (Gjønnes-utvalget) i NOU 2006: 2
inneholder visse drøftelser og forslag som er relevante
for reguleringsproblemene som den nye bestemmelsen i
§ 16 tok sikte på å besvare.45

Den nye § 16 (på samme måte som den nye § 2) har
en helt usedvanlig forhistorie; forarbeidene, også sam-
menlignet med grunnlovsendringer generelt, er meget
sparsommelige. Departementets drøftelser i den nevnte
stortingsmeldingen og den nevnte lovproposisjonen gir
noe veiledning til tolkningen, men de har en eiendom-
melig stilling i prosessen: De er formelt forarbeider, men
reelt en form for «etterarbeider» ved at de i praksis kom
til etter at ordlyden mellom de politiske partiene på Stor-
tinget var avtalt, men altså før bestemmelsen ble både
formelt foreslått og vedtatt. Bestemmelsen er, som
nevnt, også så vidt ny at den ennå ikke har fått noen sam-
let behandling i norsk juridisk teori.46 Ordlyden i § 16
har klart nok hentet inspirasjon fra Danmark og § 4 i den
danske grunnloven. I utgangspunktet kan danske
rettskilder kanskje kaste noe lys over tolkningen av den
nye norske bestemmelsen, men det er ikke opplagt at
den danske tolkningstradisjonen følger med på ferden
over Skagerrak.

5 Innholdet i § 16 – tolkning
(1) § 16 innledes med den samme materielle bestemmel-
sen om religionsfrihet som før var plassert i Grunnloven
§ 2 første ledd. Flyttingen er omtalt som «lovteknisk» i
den nevnte stortingsmeldingen,47 og det rettslige innhol-
det i bestemmelsen må være videreført. Religionsfrihets-
bestemmelsen er nå plassert sammen med de andre og
nye grunnlovsbestemmelsene på tros- og livssynsområ-
det. Den står for så vidt fortsatt sammen med en nedarvet
statskirkeparagraf, slik den gjorde da den kom inn i

Grunnloven i 1964,48 men også sammen med en helt ny
grunnlovsbestemmelse om likebehandling av alle tros-
og livssynssamfunn.

Grunnloven § 16 legger nå, innenfor de absolutte
skrankene som følger av menneskerettighetene, grunn-
lag og rammer for statens tros- og livssynspolitikk.49

Tros- og livssynsfrihet og andre tilknyttede rettigheter,
blant annet organisasjonsfriheten og diskrimineringsver-
net, er omhandlet i flere av de internasjonale menneske-
rettskonvensjonene som Norge har sluttet seg til.50 Sær-
lig sentrale for tolkningen av Grunnloven § 16 første
ledd er beskyttelsen av tanke-, samvittighets- og religi-
onsfriheten i EMK artikkel 9, også sett i sammenheng
med artikkel 14 (diskrimineringsforbudet, og SP artikkel
18.51 Generelt er det lagt til grunn at en statskirkeord-
ning i seg selv ikke er i strid med internasjonale mennes-
kerettskonvensjoner som Norge er forpliktet av. Den må
likevel ikke i praksis føre til krenkelser.52 Den norske
ordningen ble i all hovedsak vurdert som forenlig med
konvensjonskravene før endringene i Grunnloven i
2012. Enkeltelementer i ordningen ble likevel oppfattet
som problematiske eller i strid med menneskerettslige
krav, og den ble ofte kritisert på mer prinsipielt grunn-
lag.53 Som nevnt ovenfor, ble grunnlovsforslagene i kir-
keforliket vurdert ut fra blant annet Norges menneske-
rettslige forpliktelser av Justis- og politidepartementets
lovavdeling i 2008, før forslagene ble formelt framsatt i
Stortinget.54 Lovavdelingen konkluderte med at grunn-
lovsforslagene ikke krenket verken «den enkeltes religi-
onsfrihet» eller tok «sikte på en urettmessig diskrimine-
ring mellom ulike religioner og livsanskuelser». Tvert
imot, uttalte Lovavdelingen, understrekes det at «alle har
rett til fri religionsutøvelse og at alle tros- og livssyns-
samfunn skal understøttes». Likevel pekte Lovavde-
lingen på at enkelte av formuleringene i grunnlovsforsla-
gene kunne «justeres noe slik at ordlyden blir i bedre

45 Se særlig kapitlene 5, 10 og 11 i NOUen.
46 Noen synspunkter til den nye § 16 og «Statskirken light» gis i Eivind Smith, Konstitusjonelt demokrati (2017), s. 353. Se også Eivind Smith, «‘… for-

blir Norges folkekirke’: Om Grunnlovens ordvalg og dets juridiske konsekvenser», i Stephanie Dietrich, Hallgeir Elstad, Beate Fagerli og Vidar
Leif Haanes (red.), Folkekirke nå, 2015, s. 60–71, Ulla Schmidt, «Stat og religion i Norge i dag» (2014), s. 92–114 og Aud Tønnesen, «Grunnlo-
vens ekklesiologi» (2014), s. 3–11 som gir bidrag til tolkningen av § 16. Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet har i en uttalelse fra
2015 (15/6678) og en uttalelse fra 2016 (16/2673) gått grundig inn i tolkningen av § 16 fjerde punktum (og EMK artikkel 9 og artikkel 9, jf. artik-
kel 14). Den førstnevnte uttalelsen er i sin helhet tatt inn i Prop. 12 L (2015–2016), s. 7 flg., og den andre uttalelsen er tatt inn i Prop. 9 L (2016–
2017) s. 11 flg. Om § 16, se nå også forarbeidene til trossamfunnsloven, Prop. 130 L (2018–2019) s. 51–53.

47 St.meld. nr. 17 (2007–2008) s. 74.
48 Se kommentaren til tidligere § 2.
49 Se kommentarer til §§ 2 og 4.
50 Se kommentarer til § 92.
51 Se lovavdelingens uttalelser som det er vist til i note 46.
52 EMDs avvisningsavgjørelse Ásatrúarfélagid mot Island (snr. 22897/08, avgjørelse 18.9.2012). Erik Møse, Menneskerettigheter (2002), s. 444,

Njål Høstmælingen, Internasjonale menneskerettigheter (2003), s. 242, Carolyn Evans, Freedom of Religion Under the ECHR (2002), s. 80–81 og
samme, «Church-State Relations in the European Convention of Human Rights», (2006). Se også om denne vurderingen under § 2 C.

53 Se for eksempel Jørgen Aall, Rettsstat og menneskerettigheter (2011), s. 227 og s. 235–236 og kommentarer til tidligere Grl. § 2.
54 Brev 30. mai 2006 fra Justis- og politidepartementet. Stortingskomiteen viste til Lovavdelingens vurdering, se Innst. S nr. 287 (2007–2008) s. 13–

14, jf. også det formelle forslaget i Dokument 12:10 (2007–2008).
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samsvar med Norges folkerettslige menneskerettsfor-
pliktelser …, uten at det berører realiteten i grunnlovs-
forslaget».55 Justeringsforslagene fra Lovavdelingen ble
ikke fulgt opp av Stortinget.

Overskriftene til Grunnlovens kapitler A og B ble
også endret i 2012 som følge av kirkeforliket (og språk-
lig i 2014), blant annet slik at kapittel B nå også
omhandler «religionen».

Det blir nærliggende å spørre om religionsfrihetsbe-
stemmelsen, og for så vidt hele den nye § 16, fikk en
naturlig plassering i Grunnloven i 2012. Religionsfri-
hetsbestemmelsen inngikk i den større debatten omkring
grunnlovfesting av menneskerettigheter i Stortinget i
mai 2014 i forlengelsen av rapporten fra Stortingets
menneskerettighetsutvalg (Lønning-utvalget). Utvalget
foreslo at bestemmelsen om religionsfrihet (tanke-, sam-
vittighets- og religionsfrihet) både skulle omformuleres
og flyttes til en ny § 99 i Grunnloven kapittel E, slik at
den ble plassert sammen med andre menneskerettighe-
ter.56 Dette ble fulgt opp med formelt forslag i Doku-
ment 12:30 (2011–2012), men forslaget fikk verken
støtte fra flertallet i kontroll- og konstitusjonskomiteen
eller grunnlovsmessig flertall under stortingsbehandlin-
gen.57 Komiteflertallet uttalte blant annet at «kirkeforli-
ket og dagens § 16 første punktum godt verner tanke-,
religions- og samvittighetsfriheten», og at de ikke ønsket
at «det skal oppstå tolkningstvil om den nye foreslåtte
paragraf». Mindretallet i komiteen gikk inn for å opp-
heve § 16 første punktum og erstatte den med en ny § 99
som bygget på Lønning-utvalgets forslag.58

(2) Den gjeldende § 16 legger i utgangspunktet ikke noen
særskilt myndighet i kirkesaker til kongen, og det var på
dette punktet at bruddet med den gamle statskirkeordnin-
gen var tydeligst i 2012. Så lenge Den norske kirke orga-
nisatorisk og rettslig i første omgang fortsatte å være en
del av staten, hadde kongen likevel ansvar og myndighet
for de statskirkelige virksomhetene med hjemmel i
Grunnloven § 3, jf. §§ 27 flg., og Stortinget har fortsatt
lovgivende, bevilgende og kontrollerende myndighet.
Opphevelsen av kongens særskilte kirkestyre hadde som
umiddelbar konsekvens at de grunnlovfestede normalre-

glene om styrings- og ansvarskjeder i staten slo inn.
Dette reiste noen grunnleggende problemstillinger, og
disse er behandlet nærmere nedenfor i avsnittet om fram-
tidsperspektiver. Til tross for at kongens særskilte kirke-
styre har falt bort, er det fortsatt slik at § 16 gir staten en
spesiell og grunnlovsforankret relasjon til Den norske
kirke.

(3) Betegnelsen «Den norske kirke» er for første gang
tatt inn i Grunnlovens tekst. Dette styrket umiddelbart en
betraktningsmåte som allerede var vanlig før 2012, nem-
lig at Den norske kirke – innenfor statskirkeordningen –
måtte forstås, og til dels behandles, som et trossam-
funn.59 Når det i tillegg heter at staten skal «understøtte»
kirken, ble det enda tydeligere at § 16 ser kirken som noe
annet enn staten. Grunnlovsendringene i 2012 hadde
«som intensjon å klargjøre Den norske kirkes frie stilling
som trossamfunn», het det i innstillingen fra stortingsko-
miteen til forslagene til konsekvensendringer i
kirkeloven i forbindelse med grunnlovsrevisjonen,60 og
dette synspunktet kan knyttes særlig til den nye § 16.
Men den nye § 16 var neppe tilstrekkelig, heller ikke
sammen med andre argumenter som kunne anføres, og
som gjennom årene har vært brukt, til å fastslå at Den
norske kirke i generelle termer skulle betraktes som et
selvstendig rettssubjekt fra 2012, se nærmere under § 2.
Tvert imot hadde kirkeforliket som en eksplisitt forutset-
ning for grunnlovsrevisjonen det foreskrev, at endring-
ene ikke skulle medføre at kirken ble definert som et eget
rettssubjekt.61 Når det er sagt, kunne den nye § 16 – etter
at de avtalte føringene om blant annet rettsubjektivitet i
forliket gikk ut på dato62 – i alle fall ikke være til hinder
for at Den norske kirke som nasjonal størrelse fikk retts-
lig handleevne som et selvstendig subjekt utenfor staten.
Det var heller slik at grunnlovsendringene pekte i retning
av en videre utvikling som enda tydeligere ville skille
kirken fra staten. Fra 1. januar 2017 ble da også Den nor-
ske kirke skilt ut fra staten og ved lov etablert som et
selvstendig rettssubjekt, se nærmere nedenfor.

(4) Den norske kirke omtales i § 16 som en «evangelisk-
luthersk kirke». Denne passusen må vel først og fremst

55 Forslagene til justeringer i ordlyd rettet seg mot både § 2 og § 16.
56 Menneskerettighetsutvalgets rapport (Dokument 16 (2011–2012)) s. 159.
57 Innst. 186 S (2013–2014) og stortingsbehandlingen 13. mai 2014.
58 Innst. 186 S (2013–2014) s. 26.
59 I Prop. 71 L (2011–2012) er det blant annet (på s. 26) uttalt at ordlyden «identifiserer Den norske kirke som folkekirke og som trossamfunn». Se

også kommentaren til tidligere § 2 om Den norske kirke som trossamfunn.
60 Innst. 292 L (2011–2012) s. 3.
61 Politisk avtale 10. april 2008 (kirkeforliket) punkt 2 andre avsnitt nr. 2, gjengitt i blant annet Innst. S. nr. 233 (2011–2012) s. 1–2.
62 Kirkeforliket gjaldt ut stortingsperioden 2009–2013, og de avtalte «føringene» som blant annet var til hinder for å opprette Den norske kirke som

eget rettssubjektet må antas å ikke gjelde etter utløpet av den nevnte stortingsperioden, men føringenes status beror naturligvis først og fremst på
politiske vurderinger.
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leses deskriptivt, slik at den innebærer en henvisning til
det fortsatt gjeldende, evangelisk-lutherske læregrunnla-
get i NL 2-1. Departementet la i Prop. 71 L (2011–2012)
til grunn at opphevelsen av Grunnloven § 2 og endringen
i § 16, i seg selv ikke gjorde det nødvendig å endre den
rettslige forankringen av Den norske kirkes læregrunnlag
i NL 2-1, og at bestemmelsen i NL ikke hadde grunnlovs
rang, se nærmere under § 2. Samtidig ble det i proposi-
sjonen pekt på at den framtidige rettslige forankringen av
læregrunnlaget bør vurderes på et senere tidspunkt. Kir-
kemøtet hadde i den forutgående høringen sluttet seg til
at NL 2-1 inntil videre ble videreført på disse premissene.
Selv om Stortinget ikke eksplisitt tok stilling til departe-
mentets vurdering av at bekjennelsesgrunnlaget ikke har
Grunnlovens trinnhøyde, må en anta at NL 2-1 i alle fall
vil kunne endres ved lovvedtak i Stortinget. Det er også
nærliggende å tro at det etter hvert vil bli Kirkemøtet som
formelt vedtar kirkens læregrunnlag. Opphevelsen av
den tidligere Grunnloven § 94 i mai 2014 kan i prinsippet
hevdes å kunne ha påvirket NL 2-1. Den tidligere § 94
var et formelt og generelt grunnlag for at bestemmelser
fra eneveldet ble ført videre etter 1814. En kan mene at
de tidligere grunnlovsbestemmelsene om religionen, og
den gjeldende § 16, kan være et selvstendig grunnlag for
at NL 2-1 ikke falt bort gjennom endringen i § 94. Det
var uansett ikke intensjonen å oppheve NL 2-1 ved end-
ringen av Grunnloven § 94,63 og en må legge til grunn at
bestemmelsen fortsatt er gjeldende rett.

Omtalen av Den norske kirke som «evangelisk-luth-
ersk» kan også tillegges et visst normativt innhold, slik
at den, i og for seg på lignende måte som den tidligere
bestemmelsen om statens offentlige religion i § 2, for-
plikter både stat og kirke til i regulering og forvaltning å
operere innenfor rammen av evangelisk-luthersk lære.
For statens del må dette i tilfellet forstås i svært begren-
set forstand; nemlig avgrenset til den understøttelsen av
og lovgivningen om kirken som § 16 omtaler i det
videre som pålegg til staten. Denne tolkningen om at
§ 16 har en slik avgrenset, normativ rekkevidde for sta-
ten, støttes av at det i 2012 også ble vedtatt en egen ver-
diparagraf for staten, og at den «kristne» arven i den nye
§ 2 ikke er bundet til en bestemt konfesjon.64 Den nor-

ske kirke forpliktes til å videreføre sin evangelisk-luth-
erske identitet. Antakelig vil en kunne gjøre visse end-
ringer i læregrunnlaget, for eksempel i oppregningen av
konkrete skrifter,65 men dersom Den norske kirke teore-
tisk skulle endre identitet (konfesjon), ville § 16 bli
gjenstandsløs.

(5) § 16 bestemmer videre at Den norske kirke «forblir
Norges folkekirke og understøttes som sådan av staten».
Bruken av ordet «forblir» («står ved lag som») uttrykker
tydelig kontinuitet: Den norske kirke skal fortsatt være en
folkekirke. Slik sett må vel folkekirkebetegnelsen primært
oppfattes deskriptivt. Men dette kompliseres ved at det er
«som sådan», det vil si som folkekirke, at kirken skal støt-
tes av staten. Dette får betydning i to retninger: For det før-
ste har kirken bare krav på særlig understøttelse så lenge
den forblir en folkekirke, og for det andre skal staten ved
sin støtte bidra til å bevare folkekirkekarakteren.

Folkekirkebegrepet fantes ikke tidligere i Grunnloven,
men har i ulike sammenhenger vært mye brukt som
betegnelse på Den norske kirke. Det er for eksempel
brukt i formålsbestemmelsen i § 1 i kirkeloven fra 1996,
som omtaler Den norske kirke som «den evangelisk-
lutherske folkekirke i Norge». Det inngår også som et
sentralt element i kirkens selvforståelse.66 Det finnes
likevel ikke noen entydig definisjon av folkekirkebegre-
pet, og det har blitt brukt med ulikt innhold og forskjellig
siktemål i blant annet den kirkepolitiske debatten og på
Stortinget.67 Begrepet omfatter både kvalitative og
kvantitative elementer, og det henspiller blant annet på
en særskilt stilling kirken har i samfunnet, at et flertall i
befolkningen tilhører denne kirken, at den er landsdek-
kende, at den har en demokratisk styringsstruktur, at det
ikke stilles krav utover dåp for medlemskap og at kirke-
lige tjenester er allment tilgjengelige og gratis.68 Uklar-
heten som knytter seg til begrepet gjør det litt komplisert
å fastlegge det nærmere rettslige innholdet i den nye
grunnlovsbestemmelsen om statlig understøttelse av
Den norske kirke som folkekirke.69

Selv om det ikke er omtalt i forarbeidene, er det –
som nevnt ovenfor – tydelig at den nye § 16 andre
punktum må være påvirket av ordlyden i den danske

63 Se Innst. 186 S (2013–2014) s. 21 og Dokument nr. 16 (2011–2012) s. 99–100.
64 Se nærmere under § 2 A om verdiparagrafen.
65 Henrik Zahle (red.), Danmarks Riges Grundlov med kommentarer (2006), s. 136.
66 Jf. for eksempel Kirkemøtets formålsformulering: «Den norske kirke skal være en bekjennende, misjonerende, tjenende og åpen folkekirke.» Se

også uttalelsen «Den norske kirkes identitet og oppdrag», utarbeidet på oppdrag fra Gjønnes-utvalget og tatt inn som vedlegg til NOU 2006: 2.
67 Se stortingsdebatten 21. mai 2012 da § 16 ble vedtatt.
68 Se St.meld. nr 17 (2007–2008) s. 31–32, som også gjengir en ofte sitert begrepsoppfatning fra Innst. S nr. 265 (1980–81).
69 Eivind Smith, «… forblir Norges folkekirke»: Om Grunnlovens ordvalg og dens juridiske konsekvenser, i Stephanie Dietrich, Hallgeir Elstad,

Beate Fagerli og Vidar Leif Haanes (red.), Folkekirke nå (2015), s. 60–71, mener begrepet «folkekirke» i § 16 betyr «lite eller ingen ting». Aud
Tønnesen, «Grunnlovens ekklesiologi» (2014), drøfter folkekirkebegrepet i Grunnloven § 16, se også Harald Hegstad, «Kirken som fellesskap»
(2015), s. 269–283, om utvikling i forståelsen av folkekirkebegrepet.
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grunnloven § 4.70 I den danske grunnlovens forstand
forutsetter folkekirkebegrepet etter gjengs oppfatning
blant annet at den overveiende delen av befolkningen
er medlemmer av kirken. Dersom flertallet av befolk-
ningen forlater kirken, blir den danske grunnlovspara-
grafen tømt for innhold.71 Det er ikke gitt at den norske
bestemmelsen vil bli tolket på samme måte, men opp-
slutning om kirken, både i form av antall/andel med-
lemmer og i form av deltakelse i kirkelig virksomhet,
må kunne være folkekirkeindikatorer. Som en kuriosi-
tet kan nevnes at U.A. Motzfeldt i sin kirkerettsbok fra
1844 la til grunn at de da gjeldende bestemmelsene om
statskirkeordningen i Grunnloven måtte endres dersom
«Statskirken ei ved sin egen indre Kraft kunde hævde
sin Plads og samle Pluraliteten av Rigets Indvaanere
under sin Menighed».72

Forarbeidene kaster ikke mye lys over hva statens plikt
til å understøtte Den norske kirke som evangelisk luth-
ersk folkekirke nærmere består i. Det må formodentlig
primært være opp til kirkens organer å fastlegge innhol-
det i Den norske kirkes folkekirkelige oppdrag. Statens
oppgave må i første rekke bestå i å legge de økonomiske,
rettslige og organisatoriske forholdene til rette for at Den
norske kirke «forblir» Norges folkekirke i tråd med
Grunnloven § 16. For tolkningen av bestemmelsen i den
danske grunnloven § 4 hevdes det å være «den gængse
opfattelse i stats- og kirkeretlige fremstillinger (…), at
ordet understøttelse skal forstås i vid forstand som omfat-
tende både økonomisk og moralsk støtte».73 Statens
grunnlovsforankrede understøttelsesplikt etter den nye
norske grunnlovsbestemmelsen må i alle fall være mer
ubestemt, og mindre materiell, enn pliktene etter de
gamle bestemmelsene om statskirkeordningen. Kongens
plikter som kirkestyre, blant annet den tidligere plikten i
§ 4 til å håndheve og beskytte religionen og den gamle
plikten i § 16 til å føre tilsyn med «Religionens offentlige
Lærere», kan ikke tolkes tilbake inn i den nye § 16. Sam-
tidig var det også etter 2012 slik at kongen hadde ansvar i
kirkeforvaltningen i kraft av Grunnloven § 3, fram til
1. januar 2017 blant annet arbeidsgiveransvar for bisko-
per og prester, og med dette fulgte i prinsippet også et
ansvar for lærespørsmål, se nedenfor.

Det nærmere omfanget av og karakteren til økono-
misk og andre eventuelle former for støtte må kunne

utformes i blant annet lovgivningen, jf. nedenfor, og i
statsbudsjettet. I statsbudsjettet for 2018 er hovedmålet
for bevilgningene til Den norske kirke formulert som å
«støtte opp under Den norske kirke som folkekirke, i
samsvar med Grunnloven § 16», og fra dette er det utle-
det mer konkrete mål om at kirken skal være landsdek-
kende og lokalt forankret, at kirken skal ha en oppslut-
ning som bekrefter dens karakter som folkekirke, at kir-
ken skal formidle evangelisk-luthersk tro og tradisjon og
tilby trosopplæring til alle døpte barn, og at kirken skal
være organisert i samsvar med demokratiske prinsipper
og verdier.74 I 2016 var 71,5 % av befolkningen med-
lemmer av Den norske kirke. Andelen døpte i forhold til
antall fødte var i 2016 på 55,3 %, og andelen kirkelige
gravferder av antall døde var samme år 88,8 %.

Selv om statens særlige plikt mot Den norske kirke
også må sees i sammenheng med bestemmelsens siste
punktum om understøttelse av alle tros- og livssynssam-
funn «på lik linje», framstår det som rimelig klart at sta-
tens plikt til å understøtte Den norske kirke er kvalitativt
annerledes enn plikten til understøttelse av andre tros-
og livssynsamfunn, også som en refleks av at staten har
særlige forventninger til Den norske kirke.75 Den norske
kirke utfører også i dag oppgaver på vegne av staten
eller samfunnet, som de andre tros- og livssynsamfun-
nene ikke gjør. Den lokale kirken har for eksempel
ansvaret for forvaltningen av de felles gravplassene og
kirkebyggene som utgjør noen av våre viktigste kultur-
minner.

Bestemmelsen i § 16 gjør det klart at Stortinget fortsatt
kan og skal gi særskilt lovgivning om Den norske kirke.
Dette kan sees som et utslag av og et uttrykk for statens
kvalifiserte understøttelsesplikt. Lovbestemmelsene kan,
som nevnt, gi mer konkret innhold til understøttelsesplik-
ten. § 16 er ikke en selvstendig hjemmel for lovgivning,
ved siden av Grunnloven § 75 bokstav a. Men bestem-
melsen er et uttrykk for at Stortinget fortsatt skal kunne
gå lenger i å lovregulere Den norske kirke enn andre tros-
og livssynssamfunn. Grunnlovsendringene i 2012 rokket
i prinsippet ved grunnlaget for den gjeldende kirkelov-
givningen, men den nye bestemmelsen vil først og fremst
ha betydning for videre utvikling av Den norske kirkes
lovgrunnlag. Stortingets myndighet til å lovgi om Den
norske kirke har visse rammer. § 16 setter selv en skranke

70 Bestemmelsen har inngått uendret i alle de fem danske grunnlovene: «Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes
som sådan af staten.» Se blant andre Henrik Zahle (red.), Danmarks Riges Grundlov med kommentarer (2006), s. 136 flg. og Lisbet Christoffersen,
«Om pilotering i dansk religionsret» (2001).

71 Slik blant andre Zahle, op.cit., s. 137 med videre henvisninger, men kfr. blant andre Preben Espersen, Kirkeret (1999), s. 23.
72 U.A. Motzfeldt, Den norske kirkeret (1844), s. VI.
73 Espersen, Kirkeret (1999), s. 24, se også hans videre henvisninger.
74 Prop. 1 S (2017–2018) fra Kulturdepartementet s. 104.
75 I tilknytning til Interpellasjon nr. 44 (2012–2013) om folkekirkebegrepet i Grunnloven debatterte Stortinget de overordnede, statlige målene for

kirkepolitikken etter grunnlovsendringene.
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ved at den typen lovgivning som særlig nevnes, er
bestemmelser om kirkens «ordning» («kyrkjeskipna-
den»), det vil si kirkens ytre organisering. Reguleringen
må heller ikke støte an mot forutsetningen tidligere i § 16
om at Den norske kirke er «evangelisk-luthersk». Mindre
klart er det vel om folkekirkebetegnelsen også kan inne-
bære en selvstendig skranke for lovgivningen, men i teo-
rien kan det kanskje tenkes. Dersom lovgivningen for
eksempel skulle stille krav om personlig bekjennelse, i
tillegg til dåp, for medlemskap i Den norske kirke, kunne
en hevde at det ville være i strid med folkekirkeforutset-
ningen.76 Men en kunne like gjerne si at en slik lovbe-
stemmelse var i strid med den saklige begrensningen til
«ordning». Dessuten vil tros- og livssynsfrihet som men-
neskerett, sammen med andre relevante, menneskeretts-
lige normer, fortsatt være en generell skranke for Stortin-
gets kompetanse til å lovgi om trossamfunnet Den norske
kirke. Til sammen vil disse rammene langt på vei tilsvare
de begrensningene av Stortingets lovgivningsmyndighet
som først og fremst lå i det gamle prerogativet i § 16,
men også i de gamle bestemmelsene i §§ 2 og 4, og i reli-
gionsfrihetsprinsippet. Retten og plikten til å gi lov om
Den norske kirkes ordning kan ikke innebære at bestem-
melsene nødvendigvis må gis som en egen, selvstendig
kirkelov. Det vil være et hensiktsmessighetsspørsmål om
de særskilte bestemmelsene om Den norske kirke skal
inngå i en eventuell felles lov om tros- og livssynssam-
funn eller ikke.

(6) Den nye § 16 berører ikke bare Den norske kirke,
men også andre tros- og livssynssamfunn. Det heter i
siste punktum at alle tros- og livssynssamfunn skal
understøttes på lik linje. Denne passusen kan leses på to
litt ulike måter – enten slik at alle, inkludert Den norske
kirke, skal støttes på lik linje, eller at andre tros- og livs-
synssamfunn skal støttes på lik linje med Den norske
kirke. Ut fra bestemmelsens oppbygning er vel den mest
naturlige forståelsen den siste, og den synes å være lagt
til grunn av departementet i både stortingsmeldingen og
proposisjonen om lovendringer som følge av grunnlovs-
endringene.77 Ovenfor har jeg også argumentert for at
statens understøttelsesplikt overfor Den norske kirke er
kvalitativt annerledes enn overfor andre tros- og livs-
synssamfunn. I realiteten spiller det antakelig liten rolle
hvilken tilnærming en velger. Også på dette punktet vil

Norges menneskerettslige forpliktelser sette absolutte
skranker for statens handlingsrom, blant annet slik at for-
skjellsbehandling må forfølge lovlige formål og ha en
objektiv og rimelig begrunnelse.

Med dette sier Grunnloven for første gang noe om for-
holdet mellom staten og andre tros- og livssynssamfunn
enn Den norske kirke. Ordlyden synes isolert å pålegge
staten en plikt til lik understøttelse. En kan åpenbart ikke
tolke Grunnloven slik at den avgjør hvordan for eksem-
pel den konkrete innretningen av de økonomiske støtte-
ordningene til Den norske kirke eller andre tros- og livs-
synssamfunn skal være. I både meldingen og proposisjo-
nen ble det uttrykkelig presisert at bestemmelsen er å
forstå som en referanse til de gjeldende finansieringsord-
ningene. Det harmonerte godt med at kirkeforliket også
inneholdt en eksplisitt forutsetning om at finansierings-
ordningene for Den norske kirke og andre tros- og livs-
synssamfunn skulle videreføres, og at det ikke skulle
innføres medlemsavgift i Den norske kirke.78 Samtidig
ble det fra departementets side understreket at bestem-
melsen ikke er ment å gi noe grunnlovsbeskyttet rett-
skrav på at disse ordningene skal bestå som i dag.79

Lovavdelingen uttalte i 2008 at det «må antas at grunn-
lovsbestemmelsen mer er en understrekning av ‘statens
ansvar for å føre en aktivt støttende tros- og livssynspo-
litikk’ enn en rettighetsbestemmelse som tros- og livs-
synssamfunn kan påberope overfor domstolene».80

Forarbeidene uttrykte altså at bestemmelsen skulle
understreke statens ansvar for å føre en aktivt støttende
tros- og livssynspolitikk, men at den ikke var ment å
skulle pålegge staten nye plikter eller gi nye rettigheter
for verken tros- og livssynssamfunn eller individene.
Staten må stå temmelig fritt til nærmere å utforme den
aktivt støttende tros- og livssynspolitikken overfor Den
norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn, men må
ivareta nødvendige krav til likebehandling (ikke-diskri-
minering).81 Ordlyden som er valgt, sperrer imidlertid
ikke særlig tydelig for at bestemmelsen gjennom tolk-
ning kan utvikle seg til en mer materiell rettighetsbe-
stemmelse. En kunne valgt en mindre tydelig formule-
ring, slik en tidligere for eksempel har gjort det i § 100
sjette ledd (ytringsfrihetsparagrafen), § 110 (arbeidspa-
ragrafen), § 104 tredje ledd (barns rettigheter) og § 108
(sameparagrafen, tidligere § 110 a).82 Da ville statens
myndigheter ikke direkte blitt pålagt å understøtte på lik

76 Se Ole Herman Fisknes, «Kirkerett og folkekirke, med særlig henblikk på Grunnloven § 2» (1984).
77 St.meld. nr. 17 (2007–2008) s. 73 og Prop. 71 L (2011–2012) s. 26.
78 Politisk avtale av 10. april 2008 punkt 4.
79 St.meld. nr. 17 (2007–2008) s. 73–74 og Prop. 71 L (2011–2012) s. 26.
80 Brev 30. mai 2008, se nærmere ovenfor om Lovavdelingens vurderinger.
81 Menneskerettighetsutvalgets rapport (Dokument 16 (2011–2012)) s. 153.
82 Grunnloven § 112 tredje ledd (miljøparagrafen) har derimot et sterkere og mer direkte pålegg til statens myndigheter, se nærmere kommentaren til

§ 112.
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linje, men heller – og mer indirekte – bare fått plikt til å
«legge forholdene til rette» for lik understøttelse. Dette
poenget påpekte også lovavdelingen i forberedelsen av
grunnlovsendringene.83

Lovavdelingen har som nevnt i to uttalelser gått grun-
dig inn i tolkningen av Grunnloven § 16 fjerde punk-
tum.84 Begge uttalelsene angår spørsmålet om Grunnlo-
ven § 16 eller internasjonale konvensjonsbestemmelser
krever at konkrete økonomiske overføringer fra staten til
Den norske kirke skal inngå i grunnlaget for beregning
av statstilskudd til andre tros- og livssynssamfunn. I en
uttalelse fra 2015, som er tatt inn i Prop. 12 L (2015–
2016) s. 7 flg., heter det blant annet at det «ligger nær å
si at grunnlovsbestemmelsen, lest i lys av forarbeidene,
bygger på en forutsetning om at staten ikke helt kan la
være å bidra materielt, herunder i form av tilskudd, til de
ulike tros- og livssynssamfunnenes virksomhet», og at
bestemmelsen på dette punktet dermed kan sies «å
bygge på en annen tilnærming enn EMK artikkel 9».
Videre legger lovavdelingen til grunn at kravet om like-
behandling (ikke-diskriminering) i § 16 fjerde punktum
gjelder både i forholdet mellom Den norske kirke og
øvrige tros- og livssynssamfunn, og mellom de øvrige
tros- og livssynssamfunnene. Forskjellsbehandling som
forfølger lovlige formål, og som har en objektiv og rime-
lig begrunnelse vil ikke være i strid med grunnlovsbe-
stemmelsen. Dessuten må diskrimineringsforbudet leses
i lys av bestemmelsene i § 16 første, andre og tredje
punktum. Lovavdelingen har «på dette punktet … van-
skelig for å se at Grunnloven § 16 fjerde punktum, på det
området den gjelder, bygger på en grunnleggende annen
tilnærming enn det som følger av de internasjonale kon-
vensjonene», og det vises til drøftelsen av EMK artikkel
9 og artikkel 9 sett i sammenheng med artikkel 14 tidli-
gere i uttalelsen.85 I uttalelsen fra 2016 peker lovavde-
lingen på Grunnloven § 98 andre ledd, som setter forbud
mot «usaklig eller uforholdsmessig» forskjellsbehand-
ling, som relevant for forståelsen av likebehandlingskra-
vet i § 16 fjerde punktum selv om § 98-bestemmelsen
etter ordlyden bare gjelder fysiske personer. Lovavde-
lingen uttaler dessuten at en også må kunne søke veiled-
ning i andre etablerte forståelser av diskrimineringsbe-
grepet. Ordlyden i § 16 fjerde punktum er i seg selv gan-
ske åpen. Kravet om behandling på «lik linje» reiser en

rekke spørsmål, og det kan være betydelig rom for å
utøve skjønn.86

Når betegnelsen «aktivt støttende tros- og livssynspo-
litikk» i forarbeidene ble knyttet til den nye bestemmel-
sen om statlig understøttelse i § 16, var det en oppføl-
ging av et sentralt tema i de siste årenes debatt om stats-
kirkeordningen. Både Stat–kirke-utvalget og stortings-
meldingen var opptatt av dette som et reguleringspro-
blem, og Stat–kirke-utvalgets flertall foreslo en ny
grunnlovsparagraf om statens ansvar for å føre en
«aktivt støttende religionspolitikk».87 Selve betegnelsen
kan synes å ha blitt lansert av det såkalte Bakkevig-
utvalget i 2002.88 En lignende tilnærming fantes imidler-
tid allerede hos Sivertsen-kommisjonen i 1975, som
stilte spørsmål om ikke religionsfrihet i «det moderne
samfunn» burde bety at trossamfunnene ikke bare skulle
ha tillatelse til å utøve sin virksomhet med rettslig
beskyttelse, men at «de blir gitt reelle muligheter for
utfoldelse og aktivitet på like fot». Og utvalget mente at
det «ligger i sakens natur at det her i første rekke vil
dreie seg om økonomiske støtteordninger».89

Bakkevig-utvalgets arbeid var en viktig bakgrunn for
oppnevningen av Stat–kirke-utvalget og for de kon-
krete forslagene i NOU 2006: 2. Formålet som lå under
lanseringen av betegnelsen «aktivt støttende tros- og
livssynspolitikk» var at endringer i statskirkeordningen
kunne medføre usikkerhet om grunnlaget for statens
framtidige tros- og livssynspolitikk. Med utgangspunkt
i statskirkeordningen og et prinsipp om ikke-diskrimi-
nering hadde offentlige myndigheter ført en aktivt støt-
tende politikk overfor tros- og livssynssamfunnene.
Bakgrunnen for dette var særlig trossamfunnsloven fra
1969, se nærmere kommentaren til tidligere § 2. I for-
arbeidet til grunnlovsendringene ble det stilt spørsmål
om eventuelle endringer i statskirkeordningen med-
førte en risiko for at staten ville innta en ny og mer dis-
tansert holdning til tro og livssyn. I forarbeidene fram-
går det klart at staten ikke måtte trekke seg tilbake fra
dette politikkfeltet, men fortsatt legge til rette for og
støtte opp om tros- og livssynssamfunnene og deres
virksomhet.90 Dette motivet var også framme i stor-
tingsbehandlingen.91 Det opplevde reguleringsbehovet
kan en si har et visst slektskap med bakgrunnen for den
nye verdibestemmelsen i Grunnloven § 2, jf. Kommen-

83 Brev 30. mai 2008 til Kultur- og kirkedepartementet, som altså ble oversendt til stortingskomiteen.
84 Se note 46.
85 Prop. 12 L (2015–2016) s. 12.
86 Prop. 9 L (2016–2017) s. 15.
87 NOU 2006: 2 s. 182–183.
88 Samme kirke – ny ordning (2002), se særlig s. 70 flg.
89 NOU 1975: 30 s. 150. Utvalget henviste til den svenske utredningen SOU 1972: 36, som hevdet at staten bør ha en «aktiv positiv» holdning til reli-

giøs og livssynsmessig aktivitet.
90 Se NOU 2006: 2 s. 104 flg. og St.meld. nr. 17 (2007–2008) s. 17–18.
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taren til denne. En ny bestemmelse om statens aktivt
støttende religionspolitikk var altså en integrert del av
statskirkeforliket på Stortinget.

6 Den nye § 16: Utblikk
Rammeverket for statskirkeordningen ble utvilsomt
fundamentalt endret i 2012, men det kan diskuteres
hvordan endringene mest sakssvarende kan karakteri-
seres: Ble statskirkeordningen «avviklet», ble det gjen-
nomført et «skille» mellom stat og kirke? Her er det
rom for delte meninger. Det skyldes i første rekke at
statskirkebegrepet ikke har noe klart definert innhold,
men relaterer seg til hvilke og hvor sterke bindinger –
først og fremst formelle – det er mellom statlige myn-
digheter og kirken. Svaret er derfor snarere at det dreier
seg om mer eller mindre statskirke, ut fra hvilken lov-
messig forankring en kirkeordning har, i hvilken grad
statlige organer har styringsansvar i kirken, hvilken
juridisk status kirken har og hvordan kirken finansi-
eres.92 Med en slik tilnærming er det nok mest tref-
fende å si at forfatningsreformen i 2012 ikke innebar et
egentlig skille mellom stat og kirke. Heller innebar
reformen en revisjon av statskirkeordningen og nye
relasjoner mellom stat og kirke. «Ändrade relationer»
var for øvrig betegnelsen som ble brukt om endringene
i forholdet mellom stat og kirke i Sverige i år 2000,93

og endringene i Sverige var vesentlig mer inngripende
enn i Norge tolv år senere. Samtidig som § 16 er blitt
radikalt endret, gir det dermed god mening å si at den
viderefører en revidert statskirkeordning. Kongens
særskilte kirkestyre er avviklet i Grunnloven, men det
er fortsatt særskilte, grunnlovfestede bånd mellom sta-
ten og Den norske kirke. Også i 2012 var en opptatt av
å finne en trygg balanse mellom endring og kontinuitet,
mellom minoriteter og majoritet og mellom kirkelig
autonomi og statlig styring og kontroll. Grunnlovs-
endringene i 2012 knyttet dermed tydelig an til den
skrittvise og relativt forsiktige tilnærmingen til utvik-
ling på dette samfunnsområdet – med stor vekt på kon-
tinuitet og bred konsensus – som det har vært tradisjon

for i Norge. Et slående uttrykk for dette var at nøkkel-
ordet «forbliver» fra 1814 ble videreført i dobbel dose i
2012 – i både den nye § 2 om verdigrunnlaget og i den
nye § 16 om den reviderte statskirkeordningen.94

Grunnlovsendringene førte i første omgang ikke til
radikale, innholdsmessige endringer i statskirkeordnin-
gen, men de la et nytt grunnlag for videre selvstendig-
gjøring av Den norske kirke. Dette signalet fram i tid ble
tydelig uttrykt av både departementet og Stortinget,
samtidig som en da alltid var påpasselig med å balansere
med utsagn om at kirken skulle bevares som folke-
kirke.95 Endringene i 2012 skapte åpenbart en dyna-
mikk. Flere påpekte at rettstilstanden ikke kunne være
noe annet enn midlertidig. I forarbeidene ble det hevdet
at endringene ville medføre at «den religiøse virksomhe-
ten» i kirken ikke lenger ville være statens oppgave.96

Dette synspunktet var det imidlertid ikke så lett å finne
et tilstrekkelig rettslig grunnlag for. Når § 16 og de
øvrige bestemmelsene om kongens kirkestyre falt bort,
var den umiddelbare følgen at de ordinære styrings- og
ansvarsforholdene i staten slo inn. Innenfor de forfat-
ningsmessige rammene som ble etablert i 2012, lå det en
grunnleggende utfordring i at Stortingets lovgivning
fortsatt gikk såpass langt som den da gjorde, og reelt
utover begrensningen til «ordning» som kom med den
nye § 16, og i at kongen hadde ordinær forvaltningsmyn-
dighet i kirken uten konfesjonelle bindinger. Sagt med
andre ord: Det var grunnlag for å hevde at Den norske
kirkes trosfrihet ikke var godt nok ivaretatt. Samtidig har
også de nye bestemmelsene i §§ 2 og 16 vært kritisert på
prinsipielt nivå fordi de ikke i tilstrekkelig grad likebe-
handler alle tros- og livssynssamfunn.97 Forslag om end-
ring i § 16 (og §§ 2 og 4) ble avvist i Stortinget i forrige
og inneværende periode.98

Forholdet mellom stat og kirke har utviklet seg raskt
videre og i tråd med tradisjonen for skrittvise endringer
på tros- og livssynsområdet. Forfatningsreformen fra
2012 ble først fulgt opp med en forvaltningsreform for å
skille Den norske kirke tydeligere fra staten. Den nye
bestemmelsen i § 16 har ikke vært forstått slik at den
stenger for å opprette Den norske kirke som et rettssub-
jekt, men altså heller slik at den har pekt i denne retnin-

91 Stortingsdebatten 13. juni 2008, Stortingsforhandlinger (2007–2008), Forhandlinger i Stortinget s. 3701 (de Ruiter, A) og stortingsdebatten
21. mai 2013, Stortingstidende innholdende det 156. stortings forhandlinger 2011–2012, Forhandlinger i Stortinget s. 3465 (Skei Grande, V)
s. 3475 (Kolberg, A), s. 3477 (Bremer, A) og s. 3493 (statsråd Aasrud).

92 Se drøftelsen i St.meld. nr. 17 (2007–2008) s. 30, jf. også Eivind Smith, «’Statskirke’?» (2006), s. 36–60.
93 Jf. for eksempel Regeringens proposition 1995/96:80 Ändrade relationer mellan staten och Svenska kyrkan.
94 Se for en kritikk av uttrykket ‘forblir’ i § 2, kommentaren til § 2.
95 Prop. 71 L (2011–2012) s. 9 og Innst. 292 L (2011–2012) s. 3. Se også Stortingstidende innholdende det 156. stortings forhandlinger 2011–2012,

Forhandlinger i Stortinget s. 3457–3481, for eksempel på s. 3493.
96 Prop. 71 L (2011–2012) s. 9 og Innst. 292 L (2011–2012) s. 3. Se også Trond Bakkevig, «Samme kirke – ny ordning» (2011), s. 55.
97 Se for eksempel NOU 2013: 1 s. 114 flg.
98 Se kommentaren til § 4.
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gen.99 Forvaltningsreformen innebar nettopp å etablere
Den norske som et selvstendig rettssubjekt, også slik at
kirkelig tilsatte i staten, blant andre prestene, i stedet har
fått Den norske kirke som arbeidsgiver. Kirkemøtet ba i
2013 regjering og Storting om å ta initiativ til disse skrit-
tene. Reformen ble gjennomført ved endringer i
kirkeloven som trådte i kraft 1. januar 2017.100

Neste skritt var mer omfattende endringer i lovgivnin-
gen om alle tros- og livssynssamfunn, og regjeringen
sendte allerede i 2017 et forslag om en helhetlig lov om
tros- og livssynssamfunn på alminnelig høring. Lovfor-
slag ble fremmet for Stortinget i Prop. 130 L (2018–
2019). Proposisjonen inneholder ikke bare et lovforslag,
men også en «meldingsdel» som drøfter grunnlaget for
statens aktivt støttende tros- og livssynspolitikk. Denne
delen tar også opp ulike, mer konkrete tros- og livssyns-
politiske problemstillinger i for eksempel arbeidsliv,
skole, og helse- og omsorgstjenester. Den nye loven om
tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven) ble ved-
tatt i april 2020 og den trer i kraft 1. januar 2021.101

Loven erstatter trossamfunnsloven fra 1969, livssyns-
samfunnsloven fra 1981 og kirkeloven fra 1996. Det
uttalte formålet med loven er å konkretisere statens
aktivt støttende tros- og livssynspolitikk og statens dob-
belte oppdrag i § 16; å både understøtte Den norske
kirke som folkekirke og alle tros- og livssynssamfunn på
lik linje. Loven pålegger staten og kommunene finansi-
eringsplikter overfor Den norske kirke, og registrerte
tros- og livssynsamfunn kan kreve tilskudd fra staten per
medlem som om lag svarer til statens og kommunenes
tilskudd til Den norske kirke per medlem.

Trossamfunnsloven inneholder særlige bestemmelser
om Den norske kirke, som er plassert i et eget kapittel.
Kapitlet tar sikte på «å legge til rette for at Den norske
kirke forblir en landsdekkende og demokratisk evange-
lisk-luthersk folkekirke»,102 og det følger dermed opp
bestemmelsene om Den norske kirke i Grunnloven § 16
andre og tredje punktum. Også her brukes kontinuitets-
ordet «forblir». Folkekirkekarakteristikken i Grunnloven
presiseres noe, og proposisjonen understreker at forplik-
telsene til tilstedeværelse i hele landet og til demokrati er
i tråd med kirkens selvforståelse.103 Generelt innebærer
loven en overgang fra mer detaljert lovgivning om Den
norske kirke til rammelovgivning, og Kirkemøtet vil
kunne gi nærmere regler om kirkens organisering med
videre.

99 I Danmark tolkes statens understøttelsesplikt etter Grundloven § 4 slik at den må endres dersom en vil gjennomføre «en fuldstændig adskillelse
mellom stat og kirke», jf. Zahle, op.cit., s. 137.

100 Se Prop. 55 L (2015–2016), Innst. 256 L (2015–2016) og Lovvedtak 56 (2015–2016).
101 Jf. Innst. 208 L (2019–2020) og Lovvedtak 78 (2019–2020).
102 Loven § 10.
103 Prop. 130 L (2018–2019) s. 260.
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§ 17
Kongen kan gi og oppheve anordninger som angår handel, toll, næringsveier og offentlig for-
valtning og regulering; dog må de ikke stride mot konstitusjonen og de lover som Stortinget har
gitt i samsvar med de etterfølgende §§ 76, 77, 78 og 79. De gjelder provisorisk til neste Storting.

Kongen kan gje og oppheve provisoriske lover om handel, toll, næringsvegar og offentleg for-
valtning og regulering. Dei må ikkje stri mot konstitusjonen eller dei lovene Stortinget har gjeve.
Dei gjeld til neste storting.

Av Knut Dørum

1 Innledning
§ 17 i Eidsvollsgrunnloven ga den utøvende makt –
Kongen med sitt statsråd – rett til å gi midlertidige
lover («provisoriske anordninger») på viktige sam-
funnsområder når den lovgivende makt ikke var sam-
let. Dette var åpenbart en praktisk løsning siden Stor-
tinget bare skulle samles hvert tredje år, og dessuten
bare sitte sammen i tre måneder om gangen (§§ 68–72
og 80). Når Stortinget som lovgivende makt i lange
perioder ikke var i funksjon, måtte den utøvende makt
tre inn i den rollen.

§ 17 måtte i ulik grad komme i konflikt med § 75, som
slo fast at det Stortinget skulle bestemme, var å «give og
ophæve Love, paalægge Skatter, Afgifter, Told og andre
offentlige Byrder …». I § 17 lå det flere begrensninger
for konge og regjering, der intensjonen til dels var å
verne om Stortinget som lovgivningsmakt. Av paragra-
fen fulgte at Stortinget kunne forkaste provisoriske
anordninger når det trådte sammen igjen, og dessuten
ville anordningene falle bort dersom Stortinget ikke ved-
tok dem før det ble oppløst. Videre kunne provisoriske
anordninger bare gis når Stortinget ikke var samlet, noe
som ikke ble slått uttrykkelig fast, men var en logisk
følge av formålet med paragrafen. Derimot var det mer
uklart om Kongen eller regjeringen kunne oppheve
anordninger mens Stortinget var samlet. § 17 angir
uttrykkelig at Kongen har rett til å oppheve provisoriske
anordninger, men uten nærmere angivelse om omsten-
dighetene som skulle tilsi bruken av en slik rett. Imidler-
tid har juridisk teori og praksis tendert mot at Stortinget

alene bør ta stilling til opphevelse av anordninger når det
er samlet. Hovedintensjonen med § 17 har altså vært å
sikre landet lovgivning når Stortinget ikke er samlet, iva-
retatt av konge og regjering gjennom provisoriske
anordninger. Samtidig har paragrafen hatt tydelige inn-
skrenkninger for å sikre Stortingets funksjon som den
egentlige lovgivningsmyndighet.

§ 17 fikk stor betydning i oppgjørene mellom Kon-
gen/regjeringen og Stortinget om maktfordeling og kom-
petansegrenser fra 1814 til 1845. Striden om § 17 må
sees i lys av en norsk oppdemning gjennom Stortinget
mot det som ble oppfattet som svenske amalgamasjons-
planer, eller planer om fullstendig sammensmeltning av
rikene Norge og Sverige under en sterk kongemakt. Karl
Johan gjorde i tiårene etter 1814 sterke forsøk på å
svekke Stortingets kompetanse, til dels ved å fortolke og
til dels foreslå å endre Grunnloven til fordel for konge-
makten, også § 17. Fra norsk side ble framstøtene for-
stått som en sterk trussel mot norsk frihet og den norske
forfatning. Den såkalte grunnlovskonservatismen ble et
prinsipielt standpunkt som innebar for Stortinget å mot-
sette seg enhver endring av bestemmelsene i Grunnlo-
ven. Stortinget kom etter hvert til å gå inn i en mer offen-
siv rolle som fikk som resultat at nasjonalforsamlingen
greide å utvide sin kompetanse i forhold til Konge/regje-
ring.

I 1845 brakte striden en viktig seier for Stortinget i
tolkningen av § 17 opp mot reguleringen av beskat-
nings- og bevilgningsretten i § 75. Stortinget oppnådde
langt på vei uinnskrenket beskatnings- og bevilgningsrett.
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.
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Etter dette gled striden om anordningsretten over.1 Med
innføringen av årlige storting i 1869 ble grunnlaget for
anordningsretten ytterligere svekket, og funksjonstiden
til den lovgivende makt ble vesentlig utvidet. § 17 fikk
fornyet betydning etter krigsutbruddene i 1914 og 1940,
og den norske regjeringen under annen verdenskrig i
landflyktighet i London brukte naturlig nok denne myn-
digheten hyppig. Den moderne fullmaktslovgivningen
har i dag marginalisert § 17, bortsett fra i en praktisk og
viktig type tilfeller – vedtak om tvungen lønnsnemnd, og
innimellom, i noen andre tilfeller.

2 Grunnloven § 17 blir til, 1814
§ 17 i Eidsvollsgrunnloven lød slik:

Kongen kan give og ophæve Anordninger, der angaar
Handel, Told, Næringsveie og Politie, dog maa de ikke
stride mod Constitutionen og de af Storthinget givne
Love. De gjelde provisorisk til næste Storthing.

Den ble revidert i Novembergrunnloven på denne
måten:

Kongen kan give og ophæve Anordninger, der angaar
Handel, Told, Næringsveie og Politie, dog maa de ikke
stride mod Constitutionen og de (saaledes om efterføl-
gende § 77, 78 og 79 bestemme) af Storthinget givne
Love. De gjelde provisorisk til næste Storthing.

Endringene høsten 1814 besto i en tilføyelse i parentes
der Stortingets «givne» lover ble knyttet til lovbehand-
ling omtalt i de nevnte §§ 77, 78 og 79. Med dette presi-
serte lovgiverne at provisoriske anordninger verken
skulle stride mot Stortingets «givne» lover som hadde
fått kongens sanksjon, eller dem Stortinget hadde fått
vedtatt etter tredje gangs behandling uten kongens sank-
sjon. Videre kunne endringene tolkes dithen at Stortin-
gets «givne» lover ikke gjaldt endringer av Grunnloven,
som ble dekket i § 112. Imidlertid kunne passusen om at
den provisoriske anordningen ikke skulle stride mot
konstitusjonen, også åpne for en tolkning om at anord-
ningen heller ikke måtte være i strid med grunnlovs-
endringer. Presiseringen kunne tolkes som en innsnev-
ring av den kongelige anordningsretten, noe som ble

åpenbart når Karl Johan senere på 1820-tallet ville endre
paragrafene 77 og 78.

§ 17 betydde i 1814, sammen med kongens rett til å
sanksjonere lover, at den utøvende statsmakt fikk en del
av den lovgivende funksjonen. Dette merket også den
politisk interesserte allmuen seg. I 1840 skrev formann-
skapet i Ullensaker på Romerike at «Kongen har faaet en
stor Del i den lovgivende Myndighed ved sin Veto-rettig-
hed og sin Anordningsmyndighed». Ifølge formannskapet
burde alltid anordningsmyndigheten være «restrictiv og
indskrænket».2 § 17 kunne «med en overdreven Tolkning
blive et uheldig Indgreb i Stortingets og Folkets Lovgiv-
ningsmyndighed». Skjerstad formannskap uttrykte det
samme i 1842: «Kongen har faaet en begrænset Lovgiv-
ningsmyndighed ved sin Sanctions-Myndighed og ved sin
Ret at udstæde provisoriske Anordninger.»3

Kompetanseområdene i den kongelige anordningsret-
ten ble vidt definert, slik for eksempel Frederik Stang
gjorde i 1833. Ifølge Stang måtte politi omfatte forhold
som gjaldt ekteskapslovgivning, sedelighetslovgivning,
kirkerett, og lovgivning om notarial- og publikasjonsvese-
net, sikkerhetspoliti, forhold som gjaldt moral, renhold,
sunnhet og velferd. Han så imidlertid problemet når sivil-
og kriminalsaker skulle skilles fra politisaker, og viste til
at det ofte var en nøye forbindelse mellom dem. Sivil- og
kriminalprosessene måtte kunne skilles ut fra den konge-
lige anordningsretten, men inngå dersom de hadde konse-
kvenser for politiretten. Ellers regnet Stang mange sider
ved næringsdrift til anordningsretten, og gikk som vi skal
se, inn for å gi kongen rett til å pålegge og oppheve toll.4

Det er ofte blitt hevdet, men er lite trolig, at det er den
svenske konstitusjonen av 1809 som er forelegget for
§ 17. Som Holmøyvik påpeker, gir den svenske Rege-
ringsformen av 1809 § 89 Kongen eksklusiv lovgiv-
ningskompetanse innenfor offentlig forvaltning, eller
«Rikets allmänna Hushällning». Her er det ikke tale om
provisoriske anordninger. Det må være riktig å si at det
fantes en dansk-norsk erfaringsbakgrunn med et ene-
velde som forklarer § 17.5

Den kongelige anordningsretten sto sterkt i flere sent-
rale grunnlovsutkast i 1814. Holmøyvik finner at så
mange som syv grunnlovsutkast gir den utøvende makt
rett til å gi provisoriske anordninger. Det gjelder utkas-
tene fra Adler og Falsen, Sverdrup og Bergh og fra Tres-
chow og Wergeland.6 Enten eksplisitt eller underforstått
går det fram at utkastene forutsatte at anordningsretten

1 Alf Kaartvedt, Fra Riksforsamlingen til 1869, i Det Norske Storting gjennom 150 år, bd. 1, Oslo 1964: 241 ff. og 283 ff.
2 Ullensaker kommunearkiv, Ullensaker formannskap, korrespondanse. Uttalelse fra Ullensaker formannskap, 17. nov. 1840.
3 Statsarkivet i Trondheim, Nordlands amt, journalsaker 1842. Brev fra Skjerstad formannskap til Nordlands amt og Salten fogderi, 13. mars 1842.
4 Frederik Stang, Systematisk fremstilling af Kongeriget Norges constitutionelle eller grundlovsbestemte Ret, (1833) s. 442 ff.
5 Eirik Holmøyvik, Maktfordeling og 1814, (2012) s. 350
6 Se Riksforsamlingens forhandlinger bd. 3 (1916).
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skulle anvendes når nasjonalforsamlingen ikke var sam-
let.7 Utkastene representerer variasjon i hvilke kompe-
tanseområder den kongelige anordningsretten skulle
gjelde. Treschow taler om befalinger og forordninger
som omfatter en plikt, en avgift eller byrde, og er der-
med vidtfavnende, men samtidig uavklart avgrenset.
Wergeland mener Kongen måtte anordne som han fant
det godt, mens Sverdrup og Bergh sirkler inn anord-
ningsretten til å gjelde handel, sjøfart og politilovgiv-
ning. I noenlunde samme tankebaner som Sverdrup og
Bergh har Adler og Falsen vært når de angir kompetan-
seområdene handel, toll og politivesen.8

Det er interessant at Christian Frederik greide å styrke
Kongens anordningsrett ytterligere. Yngvar Nielsen har
derfor sett prinsen som hovedmannen bak paragrafen.
Holdepunktene finnes i prinsens bemerkninger til både
grunnlovsutkastet til Treschow fra februar 1814, og til det
Adler-Falsen hadde levert i begynnelsen av april. Prinsen
skriver dette i en av sine kommentarer til Adler-Falsen:

«Skulde den lovgivende Magt (Rigsforsamlingen) eene
kunde give Politie- og Handelslove, hvorved Varers Ind-
og Udførsel forbydes eller tillades, da vilde den ud-
øvende Magt derved meget forulempes, hvilken efter min
Formeening, hvad slige Love angaaer, saavel maa kunde
udstede Anordninger mellom Rigs Forsamlingerne som
suspendere disse selv af Rigsforsamlingen, om saa skal
være, sanctionerede Love.»9

I kommentarene til Treschow heter det: «Kongens ret til
at give provisoriske Anordninger i alt, hvad der ej
angaaer Skatter og Paalæg, og i Særdeleshed i Handels,
Told og Politisager er unngaaeligt nødvendig for Stats-
styrelsen.»10

Som Holmøyvik påpeker, fikk Christian Frederik for-
hindret at Adler-Falsen fikk gjennomslag for at toll og
subsidier burde holdes unna Kongens anordningsrett.
Han lyktes også å få fjernet en annen av Adler-Falsens
begrensninger, som gikk ut på at Kongen ikke skulle
anordne noe om skatter, påbud, penger eller pengers
verdi. Prinsen fikk med det lagt til både toll, skatter, pen-
gepolitikk og subsidier til anordningsretten. Derimot

oppnådde han ikke gjennomslag for at Kongen kunne la
provisoriske anordninger sette gjeldende lover til side.
Det siste ville ha kunnet utfordre på en avgjørende måte
Stortingets alminnelige lovgivningsmyndighet.11

En kongelig anordningsrett har vært en sentral tanke i
de dansk-norske elitemiljøene. Holmøyvik har vist at
Johan Frederik Schlegel – professor ved universitetet i
København og læremester for norske embetsmenn i
deres studenttid i 1790-årene – må ha vært selve inspira-
sjonskilden til prinsippene i § 17.12 I Naturrettens eller
den almindelige Retslæres Grundsætninger fra 1798
framhever Schlegel at den første av alle rettigheter som
den utøvende makt har, er å gi befalinger for å inn-
skjerpe at lover skal følges, og for å gi lover når det var
behov for det umiddelbart. Men han understreket at den
utøvende makten måtte kunne gi «provisoriske Befalin-
ger» som var gyldige til «den lovgivende Magt kan til-
kjendegive sin Villie».13 Holmøyvik viser ellers til at det
var en sterk intensjon i grunnlovsutkastene å gi Kongen
større andel i lovgivningsmyndigheten enn det som var
tilfellet i de fleste revolusjonære utenlandske grunnlo-
vene i tiden før 1814. Utkastene gir Kongen initiativrett
til lover, rett til å gi provisoriske anordninger og begren-
ser samlingstiden til den folkevalgte forsamlingen. Når
det gjelder Kongens rett til å nekte lover sanksjon –
vetorett – er de fleste utkastene positive til det, selv om
flertallet bare ville gi Kongen utsettende veto, ikke abso-
lutt veto. I tillegg er det flere grunnlovsutkast som ikke
har en klar oppfatning av hvilke personer og organer
som den lovgivende og utøvende makt skal ligge hos.
De fleste utkastene har moderert de nye prinsippene om
maktfordeling og suverenitet, og tilpasset dem til norske
forhold.14 Og det er påfallende at kongen ikke fikk veto-
rett i grunnlovssaker, ifølge Holmøyvik. Dette viser hvor
stort gjennomslag folkesuverenitetstanken fikk, og hvor
mye Eidsvollsmennene fikk hegnet om Stortingets lov-
givningsmyndighet.15

På mange måter kom Eidsvollsgrunnloven til å
avspeile Christian Frederiks sterke maktposisjon, slik
historikerne har sett det. Jens Arup Seip hevder: «Riks-
dagens [Riksforsamlingen på Eidsvoll] forhandlinger
ble en seier for prinsens politikk.»16 For Seip ble Grunn-

7 Holmøyvik op.cit. 2012 s. 353 ff.
8 Holmøyvik op.cit. 2012 s. 354.
9 Riksforsamlingens forhandlinger bd. 3 (1916) s. 58.
10 Riksforsamlingens forhandlinger bd. 3 (1916) s. 251.
11 Holmøyvik op.cit. (2012) s. 353–355.
12 Holmøyvik op.cit. (2012) s. 356.
13 Johan Frederik Vilhelm Schlegel, Naturrettens eller den almindelige retslæres Grundsætninger, (1798), bd. 2 s. 134. Se generelt om Schlegel Ola

Mestad (red.), Frihetens forskole (2013).
14 Holmøyvik op.cit. (2012) s. 353.
15 Holmøyvik op.cit. (2012) s. 509 ff.
16 Jens Arup Seip, Utsikt over Norges historie. Tidsrommet 1814–ca. 1860, bd. 1, (1974) s. 29.
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loven «i viktige trekk» slik prinsen ønsket den.17 Knut
Mykland betrakter § 17, bestemmelsene om Stortingets
funksjonstid i §§ 68–72 og 80, bestemmelsen om Kon-
gens suspensive vetorett i §§ 77–80, som uttrykk for tan-
ken om den sterke kongemakten og nødvendigheten av å
begrense Stortingets myndighet. Mykland konkluderer:
«Det var således skapt et maktfordelingssystem hvor
tyngdepunktet lå hos den utøvende makt.»18 Dette trek-
ket ble forsterket fra utkastet til Konstitusjonskomiteen,
og til den endelige Grunnloven. Nils Höjer leste Eids-
vollsgrunnloven slik at Kongen fikk så omfattende kom-
petanse gjennom provisoriske anordninger, initiativretten
og vetoretten, «att makten i staten i ordinaire fall ligger i
konungens hand».19 Folkesuvereniteten kunne synes illu-
sorisk, slik Höjer så det i 1882. I motsetning til norske
historikere og Höjer, mener imidlertid Ola Mestad at
Christian Frederik fikk svært lite gjennomslag for sin
politikk i Grunnloven av 17. mai. Han viser til at Anker
og Bergh fikk oppdrag med å utforme et utkast på prin-
sens vegne, men at dette utkastet fikk liten innflytelse.20

Er § 17 ett av uttrykkene for at den utøvende makt var
tildelt hovedrollen i statsstyret? Eller er det mer riktig å
si at Kongen med statsrådet var tiltenkt den aktive rol-
len, mens Stortinget var gitt en avgjørende rolle, som
suveren lovgivningsmakt?

3 Grunnloven § 17 og forfatningens makttyngde-
punkt
Eirik Holmøyvik ser § 17 som radikal i forhold til makt-
fordelingsprinsippet.21 Hos Montesquieu var det nettopp
viktig at den utøvende makt ikke utøvde lovgivende
funksjoner, for ellers ville friheten og uavhengigheten til
den lovgivende makt gå tapt. Holmøyvik viser til at den
franske grunnloven av 1791 hadde eksplisitt forbud mot
at Kongen som det utøvende organet skulle kunne gi pro-
visoriske anordninger. I 1814 var det bare Norge som
hadde et slikt inngrep i hovedfunksjonen til den folke-
valgte nasjonalforsamlingen, til stor fordel for den
utøvende makt. I andre europeiske grunnlover på denne
tiden ble kontroll- og balansefunksjonen til den utøvende
makt ivaretatt gjennom vetoretten, og initiativretten med
hensyn til lovgivning lå uttrykkelig hos det lovgivende

organet. Holmøyvik betegner § 17 som «eit særnorsk
fenomen», som kom i tillegg til at Kongen hadde utset-
tende veto. Torkel H. Aschehoug skriver i 1892 i tråd
med dette at det ikke fantes forbilder i utenlandske kons-
titusjoner for § 17 i den norske 17. mai-grunnloven.22

Grunnloven § 17 går rett i kjernen i spørsmålet om
hvor stor betydning folkesuvereniteten og maktkonsent-
rasjon i Stortinget skulle ha i forhold til maktfordelings-
læren, og enda mer balanseteorien, som kunne tendere
mot å gi garantier for en sterk kongemakt. Paragrafen ble
avgjørende for å definere maktforholdet mellom den
utøvende og den lovgivende makt. Den bidro til å
bestemme hvor kompetansegrensene mellom statsmak-
tene skulle trekkes.

Vi har nevnt eksempler på at lokale politiske lederskap
opplevde § 17 sammen med kongens vetorett som at
Kongen hadde en del i lovgivningsmyndigheten. Andre
formannskap gikk lenger, og så på den kongelige anord-
ningsretten som en trussel mot folkesuverenitetsprinsip-
pet og folkets lovgivende makt. I 1842 uttalte formann-
skapet i Ås Follo at i § 17 sto det om «de avgjørende
Principper for vor Forfatning og Styrelse, og hvad Stort-
hinget som Allmennviljen og Folkets Representation skal
bestemme, og hvad vor Konge og Regjering have Myn-
dighed til». Det politiske lederskapet i Ås uttrykte at dette
gjaldt striden om «det tilstivnede Ligevægtprincip eller
om at folket er Magtens Kilde». For formannskapet sto
den politiske dragkampen mellom en maktfordelingslære
basert på balanseteori, og et høyere prinsipp, folkesuve-
reniteten. Det var det sistnevnte prinsippet som formann-
skapet ville løfte fram, som det «det ypperste og kjernen i
vor Constitution».23 I Bodø prestegjeld ytret fem borgere
i 1842 at «Norges Fremtid som Nation ligger i evnen til at
hevde Allmennviljen og Folkets Magt, slig at Kongen
ikke bliver for stor i vor Statsskik, for Magten er hos Fol-
ket». De viste til blant annet Kongens tidligere framstøt
for å få absolutt veto og å få endret § 17. Karl Johans
ambisjoner måtte stoppes og Grunnloven vernes.24

Noe som skulle problematisere § 17 for Stortinget, var
bruken av kongelig oppløsningsrett. Under riksrettssa-
ken mot statsråd Jørgen Herman Vogt i 1845 kom Riks-
retten til å sette fingeren på det som kunne oppfattes som
en kongelig oppløsningsrett, og koblet den til den kon-
gelige anordningsretten.25 Det ble antydet at kongen

17 Seip op.cit. (1974) s. 29.
18 Knut Mykland, Kampen for Norge, 1784–1814. (1978) s. 397.
19 Nils Höjer, Norska Grundlagen og dess Källor, (1882) s. 163.
20 Ola Mestad, «Korfor redda Christian Frederik Grunnlova i 1814»? Historisk tidsskrift 2016, s. 359–383.
21 Holmøyvik op.cit. (2012) s. 353.
22 Torkel H. Aschehoug, Norges nuværende Statsforfatning, 2, (1892) s. 167 ff.
23 Ås kommunearkiv, Ås formannskap, korrespondanse. Uttalelse fra Ås formannskap, 12. april 1842.
24 Statsarkivet i Trondheim, Nordland amt, journalsaker 1842. Brev fra fem borgere i Bodø prestegjeld til Salten fogdekontor, 12. sept. 1842.
25 Se også kommentaren til §§ 86–87.
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kunne oppløse Stortinget én dag, og utstede provisoriske
anordninger neste dag (se under). Bakgrunnen var at det
ble raskt sedvane etter 1814 at Stortinget satt utover tre
måneder, og dette gav Karl Johan mulighet til demon-
strativt å oppløse Stortinget 8. juli 1836, som en reaksjon
mot Stortingets medvirkning til hovedstadens 17. mai-
feiring.26 Også i 1821 hadde det ligget an til at Kongen
demonstrativt hadde oppløst Stortinget fordi det hadde
sittet sammen utover tre måneder og nå var samlet på
Kongens nåde. Den spente situasjonen mellom stats-
maktene kunne raskt ha ført til tvungen oppløsning. Og i
1827 hadde Kongen avslått den siste prolongasjonen
som Stortinget hadde søkt om, men etter først å ha fått
innvilget flere forlengelser av sesjonen. En ny tilspisset
situasjon hadde oppstått, og Stortinget ble oppløst mot
sin vilje. Videre var det Kongen som sammenkalte til
ekstra storting etter 1814, med hjemmel i Grunnloven.
Dette ble også gjort flere ganger.27

Det er verdt å merke seg at for eksempel Falsen i sitt
lange innlegg i Den Norske Tilskuer i 1817 bygger sterkt
på Montesquieu, de Lolme og Constant, og bruker
hoveddelen av innlegget på å skrive om maktfordelings-
læren og likevektsprinsippet med referanser til de nevnte
statstenkerne og den engelske forfatningen.28 Sammen-
hengen er relevant. Innlegget tjente nettopp som et ledd i
forsvaret for at § 17 måtte stå uendret, og at den konge-
lige anordningsretten måtte være innskrenket. Det er
interessant at Falsen hevder at «hovedprincip i vor
Grundlov … at Norge er et indskrænket monarkie
(Grundlov § 1)».29 Falsen delte her med andre tanken
om at kongedømmet var utgangspunktet for utøvelse og
fordeling av politisk makt, og med eneveldet som erfa-
ringshorisont. Men han argumenterte samtidig i tråd
med tidens nye folkesuverenitetsprinsipp for at lovgiv-
ningsmakten tilhørte Stortinget, noe som måtte få konse-
kvenser for reguleringen av den kongelige anordnings-
retten. Det heter om lovgivningsmakten, «der egentlig
tilhører folket».30 Han skriver: «… at Folket har den
Lovgivende Magt, ligger Monarkens indskrænkning.»31

Den viktigste innskrenkningen av kongens kompetanse
lå i at folket hadde den lovgivende makt, og maktforde-

lingslæren ble i så måte et viktig instrument og sterkt
knyttet til forståelsen av den kongelige anordningsretten,
som ikke måtte tendere mot reell lovgivningsmakt. For
Falsen var det monarkiske prinsippet vel så viktig som
folkesuvereniteten alt i 1817, men han argumenterte
sterkt for at maktfordelingen ikke måtte forrykkes til
kongens fordel i sitt forsvar av gjeldende ordlyd i § 17.

Ifølge Falsen ville en utvidelse av den kongelige
anordningsretten kunne true Stortingets lovgivnings-
myndighet. For Falsen ble vernet av gjeldende ordlyd i
§ 17, slik Grunnloven fra både 17. mai og den reviderte
fra 4. november lød, et punkt i forsvaret av maktforde-
lingslæren ut fra den engelske statsskikk om likevekt
mellom statsmaktene, som var modell for Montesquieu.
Også Steen viser til de hyppige henvisningene som
Adler-Falsen i sitt grunnlovsutkast hadde til Jean Louis
de Lolmes verk og til «Englands konstitusjon».32 Samti-
dig forsvarte Falsen i tråd med dette den kongelige
anordningsretten ut fra tanken om at Kongen også måtte
få en del i lovgivningskompetansen for å skape balanse
(se nedenfor). Senere kom Falsen til å gå helhjertet inn
for det monarkiske prinsippet og for absolutt veto i lov-
saker.33

Både Karl Johan og Stortinget kom til å se § 17 og
vetoretten som viktige punkter i balanseteorien. Stortin-
gets konstitusjonskomité kom i 1824 til at Kongen gjen-
nom Grunnloven § 17 hadde fått en så utstrakt myndig-
het at det mer enn kompenserte for mangelen på det
absolutte lovveto.34 § 17 ble altså brukt til å avvise kra-
vet om absolutt veto fra Kongens side, og følgelig grep
Stortinget til balanseteorien. Kongen kunne med abso-
lutt veto sammen med anordningsretten tilrive seg en
betydelig del eller den viktigste delen av lovgivnings-
myndigheten, het det. Balansen ville på en faretruende
måte bli forrykket.35 På den andre siden søkte Stortinget
gjennomgående å definere den kongelige anordnings-
retten bort fra den vanlige lovgivningsmyndigheten,
nettopp ut fra det Holmøyvik og Mestad har sett som
prinsippet om folkesuverenitetens primat i Grunnlo-
ven.36

26 Se videre kommentar til § 80.
27 Se kommentaren til tidligere § 69.
28 Den Norske Tilskuer, nr. 35 og 36, 4. sept. 1817
29 Den Norske Tilskuer, nr. 37 og 38, 18. sep. 1817, s. 293.
30 Den Norske Tilskuer, nr. 37 og 38, 18. sep. 1817, s. 295
31 Den Norske Tilskuer, nr. 37 og 38, 18. sep. 1817, s. 293.
32 Sverre Steen, «Hvordan Norges Storting ble til», i Det norske Storting gjennom 150 år, Oslo 1964, bd. 1 s. 5.
33 Eirik Holmøyvik, «Frå revolusjon til restaurasjon. Striden om Grunnlovas vesen 1824–1884» i Holmøyvik, (red), Tolkingar av Grunnlova. (2013)

s. 307–337.
34 Kaartvedt op.cit. (1964) s. 255.
35 Storthingets Forhandlinger 1824, 2. mai: 90.
36 Holmøyvik 2012: 515; Ola Mestad, Schlegels «almindelige statsret» – oppskrift for grunnlovsfedrene, i Ola Mestad (red.): Frihetens forskole. Pro-

fessor Schlegel og eidsvollmennenes læretid i København, bd. 1 Oslo 2013 s. 243.
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4 Stortinget i forsvarskamp om § 17
§ 17 var altså et viktig emne i den kompetansestriden
som oppsto mellom kongemakten og Stortinget etter
1814. I Grunnloven § 12 het det at Kongen selv skulle
velge sitt råd, og i § 30 annet ledd var det forbeholdt
Kongen å «fatte Beslutning efter sit eget Omdømme»
etter å ha hørt råd fra regjeringsmedlemmene.37

§ 17 meldte seg tidlig som et tjenlig instrument for
Karl Johan i forsøkene på å bore seg gjennom Stortin-
gets forsvarsverker. Alt i 1816 kom angrepet. Hans for-
søk på å endre ordlyden i paragrafen ville med seier ha
betydd en betydelig utvidelse av Kongens lovgivnings-
myndighet i Norge. Dette var et tidlig framstøt som
overbeviste nordmennene om at Carl Johan ville at
Norge skulle smelte sammen med Sverige.

Den 18. juni 1816 hadde Kongen lagt fram en propo-
sisjon til forandring av denne paragrafen i Grunnloven.
Passusen «De gjelde provisorisk til næste Storting» ville
Kongen ha forandret til «De gjelde provisorisk til ander-
ledes vorder bestemt ved Lov». I tillegg skulle det bare
vises til § 79, ikke til §§ 77–79. Det betydde at proviso-
riske anordninger ikke måtte stride mot lover som ikke
hadde fått Kongens sanksjon, og bare disse lovene, og
dermed ble begrensningen for anordningsretten i forhold
til tidligere lovgivning mindre. Pastor Bonnevie fra
Kongsberg hadde kommet med et forslag som imøtekom
Kongens ønske om å stryke henvisningen til § 77 og 78,
men la samtidig til grunn det etablerte hovedprinsippet
fra 1814 om begrenset varighet for anordningene til
neste Storting. Eidsvollsgrunnloven hadde som nevnt
ikke med parentesen med paragrafene 77, 78 og 79, slik
den var tilføyd i Grunnloven av 4. november.38

Som alt nevnt skrev Christian Magnus Falsen i Den
Norske Tilskuer et langt forsvar for Grunnloven, der
hovedsaken var å tilbakevise Kongens forsøk på å endre
§ 17 til fordel for kongemakten. Om Kongen hadde fått
viljen sin, ville grunnlovsendringen ha ført til at proviso-
riske anordninger faktisk ville spille samme rolle som
ordinære lover. Falsen slo fast at provisoriske anordnin-
ger med det ville være å anse som lov. Han skriver at for-
andringen ville «give Kongen den lovgivende Magt
aldeles udeelt i Hænderne» innenfor de fire kompetanse-
områdene, og antydet at Kongen alt hadde stått for en
«udvidet Fortolkning» av næringsveier og politi.39 Med
vetoretten ville Kongen kunne forhindre opphevelse av

provisoriske anordninger selv når Stortingets flertall
ville forkaste dem. Falsen argumenterte som alt nevnt
mot grunnlovsendringen ved å hevde som hovedprinsipp
at Stortinget burde ha en uinnskrenket lovgivningsmyn-
dighet. Men han modererte dette ved å hevde at «konsti-
tuenterne paa Eidsvoll» hadde følt at det ville skade
regjeringens enhet «at aldeles udelukke dennes represen-
tant, d.e. monarken eller Kongen, fra al deltagelse i den
lovgivende Magt».40 Han skriver: «Man følte at Kon-
gen, aldeles uden indflydelse paa Lovgivningen, vilde
blive et simpelt Redskab i dennes hænder, og at man saa-
ledes ville tilintetgjøre Enhets-Charakteren, i det samme
Øieblik man havde skabt den.»41 Derfor var det rimelig
med provisoriske anordninger, men de kunne ikke gjelde
som om de var lover. Ellers anvendte Falsen også det
grunnlovskonservative standpunktet om «at ingen For-
andring … kan finde Sted».42

I 1818 avviste Stortingets konstitusjonskomite det kon-
gelige framstøtet på samme måte som Falsen. Det nye for-
slaget om § 17 ville altså bety at det som kunne være stri-
dende mot Stortingets gitte lover, bare var lover som ikke
hadde fått Kongens sanksjon. Konsekvensen av dette ville
være «… at Folkets Ret til at give Love angaaende disse
Gjenstande i Virkeligheden underordnedes Kongens Vil-
lie, i stedet for at netop det Modsatte havde været Tilfæl-
det, og derimod Kongen erholdt næsten uindskrænket
Myndighed med Hensyn til denne Del af Lovgivnin-
gen».43 I stedet for folket ville Kongen bli «den egentlige
Lovgiver». Konstitusjonskomiteen hevdet at når det gjaldt
lovgivning måtte Kongens vilje underordnes folkets, ikke
omvendt. Like viktig: Stortinget hevdet også at de provi-
soriske anordningene i § 17 ikke måtte stride mot noen av
de lover som Stortinget hadde vedtatt. Dette måtte «for-
staaes som alle af Storthinget givne Love …».44

Stortinget forsvarte henvisningene til §§ 77 og 78, og
hevdet at de ikke var en redaksjonsfeil. Denne parente-
sen fantes rett nok ikke i Eidsvollsgrunnloven, men var
et resultat av kravet fra svenske kommissærer under de
forhandlingene som ledet til revisjonen av Grunnloven
av 4. november 1814. Henvisningene bidro til å trygge
Kongens anordningsrett, som Stortinget mente var gagn-
lig og nødvendig. Stortinget innrømmet likevel at ordly-
den i paragrafen kunne ha vært tydeligere.

I 1824 og 1827 kom Karl Johan med en proposisjon
som ville bety en betydelig innskrenkning av Kongens

37 Se kommentar til §§ 12 og 30.
38 Den Norske Tilskuer 1817, nr. 37 og 38, 18. sep. 1817.
39 Den Norske Tilskuer 1817, nr. 37 og 38, 18. sep. 1817: 302.
40 Den Norske Tilskuer 1817, nr. 37 og 38, 18. sep. 1817: 293–294.
41 Den Norske Tilskuer 1817, nr. 37 og 38, 18. sep. 1817: 294.
42 Den Norske Tilskuer 1817, nr. 37 og 38, 18. sep. 1817: 292.
43 Stortingets Efterretninger 1818: 569.
44 Stortingets Efterretninger 1818: 569.
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anordningsrett, men som først ble behandlet av Stortin-
get i 1830, etter at regjeringen i 1827 hadde overtalt
Kongen til å trekke dette og andre forslag til grunnlovs-
endringer tilbake. Dette var sterkt koblet til spørsmålet
om å innføre absolutt veto i lovsaker. Ifølge Kongens
nyeste forslag til § 17 skulle anordningene gjelde bare til
neste storting, men dersom Stortinget ikke vedtok anord-
ningene, skulle de ikke kunne «gjentages», og eldre
lover skulle på ny tre i kraft. Med dette lokket Kongen
Stortinget til å gjøre grunnlovsendringer. Det viktigste
var, som vi skal komme tilbake til, å kunne kjøpslå med
Stortinget om absolutt veto i lovsaker ved å være gav-
mild med den kongelige anordningsretten. Grunnlovs-
konservatismen skulle knekkes. Dette var et spill. Dette
spillet avviste Stortinget i 1830, med en instrumentell
rojalistisk begrunnelse:

«… at en saadan Indskrækning af den kongelige Myndig-
hed kunde i visse Tilfælde blive høist skadelig for Riget,
thi de samme temporaire Omstændigheder, som havde
fremkaldt en høist ønskelig, høist nødvendig, samt med
almindelig? Bifald og Erkjendelighed modtagen Konge-
lig provisorisk Anordning, men hvis Ophør havde hindret
Storthinget fra at antage denne provisoriske Anordning,
lettelig kunde, endog meget snart efter Storthingets
Opløsning, vende tilbage, uden at Kongen var istand til,
grundlovsmæssigen at træffe de Foranstaltninger, som
Rigets Vel fordrede.»45

Stortingets konstitusjonskomité mente at Kongen med
denne innskrenkningen ville avstå fra muligheten til å
utstede på nytt tidligere gitte provisoriske anordninger,
dersom Stortinget ikke hadde valgt å vedta dem som
lover. Man antydet her at anordninger kunne ha situa-
sjonsbestemt nytte, noe som gjorde at de måtte gjentas
dersom det ble behov for dem på nytt. Det var ikke minst
kriseperioder Stortinget nok her hadde i tanken. Man
tenkte på kriseanordninger som egnet seg som kortva-
rige reguleringer, ikke som permanente lover, men som
burde gjentas. Men den omsorg som Stortinget i 1830
viste Kongen, var ikke overbevisende.46 Derimot var
den med Kaartvedts ord «listig og taktisk klok». En vik-

tig bakgrunn for Kongens defensive holdning til § 17
hadde bakgrunn i riksrettssaken mot statsråd Jonas Col-
lett der Stortinget hadde fått hamret inn sin tolkning av
at provisoriske anordninger ikke måtte bryte med noen
av lovene som var blitt vedtatt på Stortinget.

En viktig premissleverandør i striden 1815–1830 ble
Henrik Steenbuch.47 Han var Christianias ledende poli-
tiske kommentator i 1820-årene, og fra 1818 professor i
jus ved universitetet, og var fram til 1825 så å si Det juri-
diske fakultet. Ifølge Jens Arup Seip var han «en typisk
patriot, ivrig, men ikke ekstrem».48 Seip betrakter Steen-
buch som opptakten til den hovedlinjen i norsk politikk
som ville legge maktens tyngdepunkt i Stortinget.49 Han
ville bort fra likevekttanken, og han kom til å avvise
maktfordelingsteorien som balanseteori. Sverre Steen
skriver: «Denne [Steeenbuch] kunne i det hele tatt ikke
anerkjenne maktfordelingsprinsippet, men hevdet at
statsmakten egentlig lå og burde ligge i nasjonalforsam-
lingen.»50

Steenbuch kom tidlig til å argumentere sterkt mot at
Kongen skulle ha maktutvidelser. I 1815 mente han det
måtte: «… være temmelig klart at Kongens Deeltagelse i
den lovgivende Magt … allene er et Slags Control, og
intet mere.»51 I 1817 avviste han alle framlagte forslag
til grunnlovsforandringer, der særlig fem gikk langt i å
utvide Kongens makt. Endringen av § 17 var ett av for-
slagene som han gikk imot. Steenbuch hadde lansert sitt
eget forslag til endring av § 17. Han ville definere provi-
soriske anordninger slik: «De gjælde provisorisk, indtil
en bestemmelse derom af næste Storthing vorder given.
Enhver saadan Anordning, som ei af Storthinget inden
dets Opløsning er vedtaget, ansees for ophævet.»52 Med
dette ville Steenbuch forsterke ordlyden, mer enn å
endre innholdet, av den gjeldende paragrafen. Steenbuch
pekte flere ganger på at § 17 kombinert med et kongelig
absolutt veto ville bli en uheldig ordning: «Det er …
klart, at et Absolut Veto vilde sætte Kongen i Stand til
aldeles at udelukke Storthinget fra denne den største og
vigtigste Deel af Lovgivningen.»53

I 1827 kom Steenbuch med et skriv der han gjendrev et
anonymt forsvarsskrift, som den regjeringsvennlige Jens
Chr. Berg sto bak.54 Steenbuch hevdet at Kongens og

45 Stortingets Forhandlinger 1830: 244–245.
46 Kaartvedt op.cit. (1964) s. 279.
47 Dag Michalsen, «Henrik Steenbuch», Norsk Biografisk Leksikon.
48 Seip op.cit. (1974) s. 95.
49 Seip op.cit. (1974) s. 95.
50 Steen, Det frie Norge, bd. 3: 294.
51 Henrik Steenbuch, Bemærkninger over Norges Grundlov af 4de November 1814, Trondhjem 1815: 131, og Arne W. Aanesland, Henrik Steenbuch

og maktfordelingen i den norske stat 1815–1831, (1975) s. 32.
52 Henrik Steenbuch, Anmærkninger ved Constitutionsforslagene af 1815 og 1816. Et bidrag til Grundlovens Fortolkning, (1817) s. 25.
53 Henrik Steenbuch, Et Par Ord i Anledning af Regjeringsadvocat Morgenstjernes Undersøgelse om Udsættelse med Bankens Forpligtelse til at

omvexle dens Sedler mod Sølvvaluta osv. er overeenstemmelse med Retfærdighed og Statsklogskab, (1818).
54 Henrik Steenbuch, Gendrivelse af Skriftet: Nogle Ord i Anledning af Grundlovens § 17 om provisoriske Anordninger, (1827).
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Bergs tolkning av § 17 ville bety at to statsmakter ville
kunne blokkere hverandre fullstendig i lovgivningen.
Etablerte man to lovgivende makter – Kongen og Stortin-
get – «der kunde forandre og ophæve hinandens Bud,
vilde Enighed i Principper neppe være tænkelig». Denne
usikkerheten ville være en vesentlig ulempe for den
næringsdrivende borger, den ville føre til fordervelse for
alle, og kunne ende med statsformens undergang.55

I 1833 kom Fredrik Stang til å argumentere for at de pro-
visoriske anordningene ikke måtte stride mot noen av Stor-
tingets vedtatte lover, uavhengig om kongen hadde sank-
sjonert dem eller ikke. Han skriver: «Det maa altsaa ansees
som afgjort, at de provisoriske Anordninger ikke maa
stride mod nogen ifølge Storthingsbeslutning, være sig
med eller uden Kongelig Sanction, tilbleven Lov …».56

Han mente at «Kongens tilkommende Myndighed maa
fortolkes stricte».57 Derimot mente han at Kongen måtte
ha rett til både å pålegge og heve tollsatsene som en del
av anordningsmyndigheten, og kom på den måten til å bli
forsvarer for Karl Johan i hans forsøk på å gi den ut-
øvende makt en mer aktiv beskatningsmyndighet. Det falt
naturlig at Stortinget lovbestemte alminnelige bestem-
melser som regulerte tollvesenet, men at den utøvende
makt innenfor disse rammene hadde myndighet til å
pålegge og oppheve toll i provoriske anordninger, slik
ordlyden § 17 sammen med § 75 måtte forstås.58

Niels Treschow derimot, hadde i 1820-årene uttrykt
tvil om hvordan paragrafen skulle tolkes. Han hadde
derfor argumentert for grunnlovsendring. Han hadde
foreslått å utvide områdene for den kongelige anord-
ningsretten til også å gjelde alminnelige saker, ved siden
av handel, toll, næringsveier og politi. Derimot mente
han at de provoriske anordningene ikke måtte stride mot
verken konstitusjonen eller alminnelige gyldige retts-
prinsipper eller lover som sprang ut av disse.59

5 Grunnloven § 17 og beskatnings- og 
bevilgningsretten, 1820-tallet
Når kong Karl Johan ikke fikk gjennomslag for sin pro-
posisjon om endring av § 17, tok han og regjeringen

igjen på andre måter. I 1820-årene kom det flere proviso-
riske anordninger som stred mot gjeldende lover. Samti-
dig var det klart at både regjeringen og mange represen-
tanter mente dette var forsvarlig, og så at dette var nød-
vendig for Norge og norsk økonomi. Stortinget hadde
siden 1814–1815 vist en økende vilje til å kontrollere
den utøvende makten, og til å kreve mer detaljerte bud-
sjetter, og mer inngående opplysninger om offentlige
inntekter og utgifter, som begge var i sterk vekst. Stor-
tinget følte også at beskatnings- og bevilgningsretten var
blitt satt under press, og det toppet seg i 1825 og 1826 da
en høykonjunktur ble avløst av økonomisk nedgang.60

Det som utløste forargelse i Stortinget, var en situasjon
der regjeringen begynte å disponere over statens midler
etter eget forgodtbefinnende. En situasjon med et større
overskudd i statskassen hadde ledet regjeringen i disse to
årene til å gi lettelser i toll.61

Med tre provisoriske anordninger i 1825 og 1826 la
regjeringen til grunn en bestemt tolkning av passusen i
§ 17. Regjeringen mente at lovene som det ikke måtte
strides mot, var dem som § 79 definerte. Det vil si lover
som var blitt til uten Kongens sanksjon etter tre gangers
uforandret vedtak. Det var nemlig klart at anordningene
stred mot visse bestemmelser i en sanksjonert lov.62

Denne tolkningen sto konge og regjering fast på, selv
om Kongens forslag om grunnlovsendring av § 17 fra
1816 var blitt avvist av Stortinget. Argumentasjonen var
at dersom Stortingets gitte lover skulle bety alle lover,
ville Kongens provisoriske anordningsmyndighet bli
illusorisk. Og en slik tolkning var i direkte strid med
Grunnlovens intensjon med § 17.63

Jens Chr. Berg kom i 1827 anonymt til å forsvare kon-
gens og regjeringens tolkning av § 17.64 Berg anførte at
Kongens anordningsrett måtte ha en mindre begrensning
når det gjaldt hvilke lover de ikke måtte stride mot. Det
var de lover som Stortinget hadde vedtatt uten Kongens
sanksjon, ikke de Kongen hadde sanksjonert. Berg frem-
holdt at dette ikke ville bety noe tap for staten. Han fryk-
tet ikke provisoriske anordninger, nettopp fordi Stortin-
get lett kunne oppheve dem siden. Og ble en provisorisk
anordning opphevet, kunne den ikke innføres på nytt,
slik Kongens proposisjon la opp til. Dessuten kunne

55 Steenbuch, op.cit (1827) s. 9.
56 Stang op.cit. (1833) s. 456–457.
57 Stang op.cit. (1833) s. 442.
58 Stang op.cit. (1833) s. 458.
59 Niels Treschow, Om Norges Grundlov (1834) s. 131–132.
60 Sverre Steen, Konge og storting, Det frie Norge, bd. 4, (1962) s. 72–73.
61 Steen op.cit. (1962) s. 73.
62 Castberg, Norges Statsforfatning bd. 1 (1964) s. 40.
63 Voteringene i Riksrettene 1814–1884, efter beslutning av Stortingets presidentskap. Saken mot statsråd Collett, (1930) s. 49–66; Actions- og

Defensions-Indlæg samt dom i Rigsretssagen mod statsraaad Collett, (1827) s. 3 ff.; Kaartvedt op.cit. (1964) s. 279.
64 Jens Chr. Berg, Nogle ord i anledning af Grundlovens 17de §, Christiania 1827.
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Stortinget like gjerne gjøre feil som regjeringen i lovar-
beidet. Derfor var det viktig å innskrenke Stortingets
lovgivningsmyndighet.

Berg kunne vise til at anordningen av 27. april 1825
om nedsettelse av tollen på engelsk og lüneburgsk salt
og anordningen av 27. april 1826 om nedsettelse av
utførselstoll var blitt tatt til følge og inkorporert i den
nye loven om tolltariffer av 7. august 1826. En tredje
anordning av 24. mai 1825 angående Norges og Sveri-
ges gjensidige handel og sjøfart, var også blitt sanksjo-
nert som lov. Ifølge Berg demonstrerte dette behovet for
anordninger, som var gagnlige forføyninger som kunne
tre i kraft raskt når tvingende omstendigheter og nødssi-
tuasjoner krevde det. Tendensen var også klar. De provi-
soriske anordningene var gjennomtenkte, og ble til lover.
Han mente at Stortinget hadde bifalt anordningen om
toll- og konsumpsjonsvesenet av 7. des. 1818, ved at
anordningen ble gjentatt i anordning av 25. aug. 1821.
Stortinget hadde jo ikke uttrykkelig opphevet den. Noe
annet var det at Stortinget la anordningen til grunn for en
lov i 1821, med vesentlige endringer. Berg hevdet at om
ikke Kongen hadde kommet med anordningen om toll-
vesenet og utstedt den på ny, ville landet opplevd et kaos
for tollvesenet. Berg tok fram ytterligere et eksempel på
hvor nyttig og gagnlig anordningsretten var, «når den
lovgivende forsamling ikke stedse var i virksomhed».
Eksemplet var det temporære forbudet mot import av
hester fra utlandet, etter at det hadde brutt ut hestesyk-
dom i land Norge handlet med.

For Berg var det likevel viktig å understreke at en ny
§ 17, etter Kongens standpunkt, på ingen måte ville
endre noe ved hovedprinsippet i Grunnloven. En utvi-
delse av anordningsretten kunne ikke rokke ved at det
allerede fantes i tilstrekkelig grad gjensidige muligheter
for kontroll og skranker mellom de to statsmaktene. Der-
for burde man fjerne passusen om at anordningene
skulle være i tråd med «de givne lover». Ifølge Berg
måtte både Stortinget og Kongen kunne betraktes som
lovgivende makter, men der Stortingets lovgivende makt
var den «principale». For Kongens utstedte forordninger
måtte vike for Stortingets lover.

Berg kom likevel sine meningsmotstandere noe i møte
ved å foreslå at innskrenkningen av anordningene i for-
hold til tidligere lover, skulle være dem som stred mot
konstitusjonen og de lovene som Stortinget hadde fått
gjennom etter tre gangers vedtak og med uforandret ord-
lyd, som med eller mot Kongens sanksjon, var blitt
lover. Berg kom til å argumentere sterkt for at de tre pro-

visoriske anordningene, som dannet grunnlag for riks-
rettstiltalen fra Stortinget, nettopp var i tråd med konsti-
tusjonen. De var kommet i stand som følge av «øieblik-
kets behov», og var et svar på de nye konjunkturene eller
dårlige tider, som tilsa mindre avgifter og dempet
beskatning av innbyggerne i Norge.

6 Riksretten 1827
I 1827 bestemte Odelstinget å reise riksrettstiltale mot
statsråd Jonas Collett, som var sjef for Finansdeparte-
mentet.65 Ett av ankepunktene var at han hadde foranle-
diget lovstridige provisoriske anordninger. Det var tre
anordninger som Stortinget rettet kritikk mot, og som ble
viktige deler av anklagegrunnlaget mot Collett. Ved pro-
visorisk anordning av 27. april 1825 reduserte regjerin-
gen innførsels- og transittollen på britisk og lüneburgsk
salt etter sterkt press fra Storbritannia, som krevde å bli
likestilt med Frankrike, Spania og Portugal. Regjeringen
hadde spekulert i at et slikt tiltak ville bevege Storbritan-
nia til å gi lettelser i importtollen på norsk trelast. Regje-
ringen hadde også gått langt ved en provisorisk anord-
ning av 24. mai 1825 for å fremme en friere mellomriks-
handel mellom Norge og Sverige. Regjeringen hadde
dessuten latt seg presse av norske eksportinteresser gjen-
nom anordning av 27. februar 1826 til å redusere mye av
utførselstollen på viktige eksportvarer som tran, trelast,
stangjern, støpegods og visse koppersorter.66 Ved Riks-
rettens dom av 29. oktober 1827 ble statsråd Collett fri-
funnet, og det ble begrunnet med at hans befatning med
de provisoriske anordninger var foranlediget «ved en
efter Omstændighederne undskyldelig Misforstaaelse af
Grundlovens § 17».67 President Edvard Hagerup hadde i
tilslutning til høyesterettsassessor Lorents Lange uttrykt
at når den utøvende og lovgivende makt var uenig om en
lovfortolkning, kunne ikke det få juridisk virkning for
statsråd Collett.68

Frikjennelsen sto ikke veien for at Stortinget kunne
forkynne sin tolkning av § 17. Riksrettens flertall stad-
festet Stortingets tidligere tolkning, at en provisorisk
anordning ikke måtte stride mot alle de lover som Stor-
tinget hadde gitt, uten noen begrensning. Et annet prin-
sipp kom også til uttrykk: Stortinget hadde enerett til
beskatning, og det ble uttrykt bekymring for at Kongen
skulle kunne tilegne seg en provisorisk tollbeskatnings-
rett. Riksrettsmedlem og høyesterettsdommer Chris-
topher Frimann Omsen hadde uttalt: «Betænkes videre

65 Se også kommentar til §§ 86–87.
66 Voteringene i Riksrettene 1814–1884: 49 ff; Kaartvedt op.cit. (1964) s. 287.
67 Voteringene i Riksrettene 1814–1884: 66, Kaartvedt op.cit. (1964) s. 287.
68 Voteringene i Riksrettene 1814–1884 s. 65.
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at Storthinget er den som skal pålægge Skatter, saa maa
man og tilstaae, at naar man indrømmer Kongen større
Ret til provisoriske Anordninger end § 17 vil, da opofrer
man Stortingets Beskatningsret, som er hjemlet i
§ 75 a.»69 Det samme gjaldt tollen. Tollen var den nor-
ske stats hovedinntekt, og fikk Kongen rett til å gjøre
endringer i den, ville han få stor del i beskatningsretten.
Omsen mente at Collett var skyldig i og med at han
hadde bevirket til at de kontroversielle anordningene
hadde kommet i stand, og straffen burde bli en klekkelig
mulkt på 300 spd. Omsen leverte her et sterkt forsvar for
Stortingets beskatningsrett. Han knyttet også folkesuve-
renitetslæren til forsvaret av den gjeldende ordlyden i
§ 17: «Den almindelige Statsret maa søges i Folkets Vil-
lie.»70 Han framholdt at Kongen bare hadde rett til å
bevilge pensjoner og kunne ikke få noen del i Stortingets
beskatningsrett. Ellers hadde aktor Søren A.W. Sørensen
under riksrettssaken advart mot følgene av aksept for
regjeringens tolkning om at provisoriske anordninger
bare skulle prøves mot de lover som Kongen ikke hadde
sanksjonert: Stortingets vilje ville «aldeles måtte under-
ordnes Kongens», het det. Kongen måtte da i forbindelse
med utøvelse av anordningsretten regnes som den egent-
lige lovgivende makt.71

Riksrettstiltalen mot Collett hadde også dreid seg om
bevilgninger som regjeringen hadde gjort. Regjeringen
ble beskyldt for å bruke overskudd fra statskassen til å
anskaffe to postdampskip, Constitutionen og Prinds
Carl.72 Da saken kom opp på nytt i 1830, nøyde Odels-
tinget seg bare med å fastslå at Kongen her hadde over-
skredet sin myndighet, og man gikk ut fra at noe lig-
nende ikke ville gjenta seg. Francis Sejersted skriver: «I
dette fikk odelstinget rett.»73 Stortinget hadde innkassert
en ny seier i kampen for å trygge beskatnings- og bevilg-
ningsretten som ble nært knyttet til tolkningen av § 17.

7 Stortingets seiere frem til 1845
I 1831 utfordret regjeringen likevel Stortinget med hensyn
til anordningsretten ved å oppheve en provisorisk anord-
ning om innførselstoll på kornvarer. Stortinget hadde alle-
rede året før valgt en strategi som svekket kongens makt-
stilling. Det hadde foretatt en plenarbeslutning om ny toll-

tariff i stedet for å foreta lovbehandling, og dermed unn-
gikk man kongelig sanksjon. I 1833 kom Stortingets pro-
tokollkomité til å komme med lovtolkning som kom til å
bli stående: Det var bare Stortinget som hadde lov til å
pålegge skatter og avgifter. Dette betydde at Kongen ikke
hadde lov til å forhøye tolltariffer. Derimot hadde Kongen
rett til å oppheve eller nedsette gjeldende tariffsatser. Med
denne tolkningen kunne Stortinget i denne saken slippe å
reise riksrettstiltale mot statsråden.74

I 1836 hadde Stortinget lykkes i å få skatte- og tollpå-
bud overført fra behandling i Stortingets avdelinger til
plenumsbehandling, og unndratt dermed Kongens lov-
veto. Dette ble oppfattet som en innrømmelse fra kong
Karl Johan. Dermed hadde Stortinget fått full råderett
over viktige kompetanseområder.75

I 1843 inntraff det som skulle avgjøre striden mellom
Stortinget og Kongen. Statsråd Vogt, som da var sjef for
Finansdepartementet, sto bak en provisorisk anordning
som nettopp betydde at Kongen og regjeringen hadde
lagt innførselstoll på råjern og gammelt jern. Dette
skulle beskytte norsk støpegodsindustri og bergverk,
men rammet Akers mekaniske Verksted som importerte
jern. Odelstinget reiste riksrettstiltale mot Vogt i 1845.
Det sto nå om et viktig prinsipp.

Innrømmelsen fra Kongen fra 1836 om plenumsbe-
handling ble brukt for alt den var verdt. Stortinget slo
fast at det både hadde beskatningsrett og at kongen ikke
hadde noe vetorett overfor skattepålegg. Lagtingsrepre-
sentant Carl Frederik Motzfeldt og medlem av Riksret-
ten uttrykte: «Det har forekommet mig mod sund Logik
at Kongen erkjender at Toldtariffer gives af Storthinget
Uafhængig af den excutive Magt, men Kongen dog
gives Ret til Dagen efter Storthingets Opløsning at for-
andre Toldsatserne …»76 Den provisoriske anordningen
brøt med selve konstitusjonen, hevdet Motzfeldt.

Aktor Johan C. Vogelsang Lous gikk hardere fram og
hadde spurt Riksrettens medlemmer: «Hvad konsekvents
og indre Holdning vilde der desuden blive i Grundloven,
naar Kongen efter § 17 uden Storthingets Samtykke
skulde kunne udøve uden Sammenligning allervigstigste
Deel af Beskatningen.»77 Ifølge Grunnloven skulle Stor-
tinget utøve beskatningen uten kongelig sanksjon.
Beskatningsretten lå utelukkende hos folket, og dermed
retten også til å pålegge toll. Regjeringens fortolkning

69 Voteringene i Riksrettene 1814–1884 s. 57.
70 Voteringene i Riksrettene 1814–1884 s. 57.
71 Actions- og Defensionsindlæg samt dom i Rigsrets-sagen mod Statsraad Collett s. 6.
72 Se også videre i kommentaren til § 86.
73 Francis Sejersted, Den vanskelige frihet, 1814–1850, bd. 10 i Cappelens Norgeshistorie, Oslo (1978) s. 29.
74 Kaartvedt op.cit. (1964) s. 292–295.
75 Kaartvedt op.cit. (1964) s. 295. Se også kommentar til §§ 79 og 75.
76 Voteringene i Riksrettene 1814–1884, efter beslutning av Stortingets presidentskap. Saken mot statsråd J.H. Vogt 1845: 102.
77 Carl Frederik Motzfeldt, Rigsretsagen mod statsraad Vogt i 1845, Christiania 1846 s. 29, Kaartvedt op.cit. (1964) s. 290.
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gikk ut på at Kongen kunne oppløse Stortinget etter tre
måneder, mens det behandlet tolltariff, for deretter å
pålegge toll ved provisorisk anordning. Dette var ifølge
aktor et inngrep i «Folkerepræsentationens Rettigheder».
Tidsånden som lå til grunn for Grunnloven av 1814, var
blant annet at «Folkesuvereniteten var gjengivet Folkets
Udsendinge».78 Lous kjørte med dette fram folkesuvere-
niteten som et hovedprinsipp i Grunnloven. Derimot
mobiliserte forsvarer Frederik Stang sammen med Eids-
vollsmennene statsråd Carl Frederik Motzfeldt, professor
Georg Sverdrup og prost Nikolai Wergeland til forsvar
for Kongen og regjeringen. De hevdet at kongen måtte
kunne pålegge toll ved provisoriske anordninger. Noe
annet er at aktor Lous hevdet at Motzfeldt hadde forsikret
om at hans medrepresentanter på Riksforsamlingen
hadde ment at kongen ikke kunne forhøye tollpålegg.79

I 1845 ble Vogt frikjent med samme begrunnelse som
Collett.80 Hans handling som var påklaget, var «grundet
i en efter omstændighederne ikke tilregnelig misforstaa-
else af Grundloven».81 Riksretten sluttet seg aktors tolk-
ning av Grunnloven. Kongen argumenterte mot ved å
hevde at en riksrett ikke kunne opptre som en grunnlovs-
fortolkende instans. Han aktet å utstede provisoriske
anordninger når rikets tarv gjorde det nødvendig og uten
hensyn til riksrettsdommen. I praksis kom regjeringen til
å bøye seg for riksrettsdommen. Når regjeringen i 1852
forhøyde importtollen på sukker fra Sverige, ble det
begrunnet med at det ikke dreide seg om tollforhøyelse,
men om å treffe et ekstraordinært tiltak for at statskassen
ikke skulle lide tap. Odelstinget valgte å berømme regje-
ringen for samarbeidsvilje. Man kunne stole på «den
controllerende Statsmyndigheds retfærdige Vurdering af
udviist sand Conduite under vanskelige Omstændighe-
der».82 I 1845 seiret Stortinget i tolkningen av både den
kongelige anordningsretten, med klare begrensninger,
og når det gjaldt forståelsen av Stortingets lovgivnings-
myndighet, beskatnings- og bevilgningsrett, som man
hevdet skulle være suveren.

8 Peder Krabbe Gaarder, 1845
I sin kommentar til Grunnloven fra 1845 ga Peder
Krabbe Gaarder § 17 en bred plass. Han hevdet at para-

grafen ikke ga den utøvende myndighet til å omregulere
avgifter og byrder som Stortinget hadde pålagt borgerne.
Likevel hadde dette skjedd. Gaarder forsvarte Grunnlo-
ven mot angrep fra Kongen, der anordningsretten var et
område der kong Karl Johan hadde søkt å flytte kompe-
tansegrensene mellom statsmaktene. Gaarder oppsum-
merte i sin tolkning av § 17 en lang strid.

Gaarder var ikke nådig i sin kritikk av Karl Johan og
regjeringen. Den utøvende makt hadde i den første tiden
etter 1814:

«jevnlig gjort Indgreb paa den lovgivende Magts Gebet ei
alene ved, som tilforn anført, at give provisoriske Anord-
ninger angaaende Handel, Told, Næringsveie og Politi,
der stride imod Storthingslover, men også ved at give
deels provisoriske deels paa Vedvarenhed beregnede
Anordninger om Gjenstande, hvis Ordning alene gyldi-
gen kan ske ved formelig Lov.»83

I dette lå det en sterk kritikk av kongemaktens forsøk på
å utvide Kongens anordningsrett idet Kongen hadde
utstedt anordninger som stred mot Stortingets lover, og
at kongemakten ga anordninger utover kompetanseom-
rådene som var angitt i § 17. Det sistnevnte utdypet
Gaarder. Han viste til at Kongen hadde gitt provisoriske
anordninger om Høyesterett i 1816, og om militære
domstoler ved flere tilfeller, om samlingstiden for byg-
detingene og om tinglagenes grenser. Han viste videre til
striden mellom den utøvende makt og den lovgivende
makt om retten til å oppheve og opprette markeder, og
om retten til å bestemme statsbetjentene ved Kongsberg
sølvverk, og om lensmennene i bygdene skulle ansees
som uavsettelige embetsmenn, eller om de uten dom
skulle kunne avsettes av Kongen.84 Gaarder syntes å
mene at Stortingets lovgivningsrett hadde kommet i fare
som følge av at Kongen hadde tatt seg til rette med pro-
visoriske anordninger. Gaarder skrev dette verket i en tid
da Kongen var kommet på defensiven i forhold til flere
kompetanseområder. Kongen hadde vært på offensiven i
de første årene etter 1814. Men dommen mot Jonas Col-
lett i 1827 hadde betydd et viktig vendepunkt, og Stor-
tinget skulle høste flere seiere i årene som kom.85

Etter 1845 var det ikke lenger strid om § 17. Når Stor-
tinget fikk gjennomslag for sin beskatningsrett og kon-

78 Carl Frederik Motzfeldt, Rigsretsagen mod statsraad Vogt i 1845, Christiania 1846 s. 30.
79 Kaartvedt op.cit. (1964) s. 291.
80 Se kommentar til § 86.
81 Voteringene i Riksrettene 1814–1884: 108.
82 Kaartvedt 1964: 292.
83 Peder Krabbe Gaarder, Fortolkning over Grundloven (1845) s. 41.
84 Gaarder op.cit. (1845) s. 41–42.
85 Se videre her om striden mellom Gaarder og Bernhard Dunker, som forsvarte kongens fortolkning av § 17, Holmøyvik/Michalsen, Lærebok i for-

fatningshistorie (2015) s. 285–289.
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troll over statens hovedinntekt, det vil si tollen, ble Kon-
gen og regjeringens bruk av § 17 forsiktig og dempet, og
med innføringen av årlig storting fra 1869 uansett av
langt mindre betydning.

9 Grunnloven § 17 frem til 1940
Under første verdenskrig fikk § 17 ny aktualitet da begi-
venhetene krevde raske beslutninger. Både ved krigsut-
bruddet i 1914 og 1939 måtte regjeringen gi viktige og
samfunnsinngripende provisoriske anordninger, som
gjaldt betalingsutsettelse for gjeld, om prisregulering og
om utførselsforbud.86 I 1940 slo Høyesterett fast at den
provisoriske anordningen av 22. september 1939 som også
omfattet husleieforhold – utfylt med senere forskrifter –
ikke var i strid med Grunnloven § 17.87 Det var bestemt at
det skulle være forbudt å ta eller kreve priser eller sette
forretningsvilkår ellers som ble ansett som urimelige.
Saksøkte måtte betale bøter for å ha krevd lån av sin hus-
leier og truet med oppsigelse. I 1914 foreslo regjeringen at
§ 17 skulle endres slik at denne myndigheten ikke skulle
ha noen begrensninger når det gjaldt kompetanseområder,
og kunne gjelde alle samfunnsanliggender, men at den
bare skulle kunne utøves i «paatrængende Tilfælde».88

Stortinget avviste forslaget, og konstitusjonskomiteen
viste til praksis, og mente at gjeldende grunnlovs § 17 i alt
vesentlig svarte til samfunnsbehovet.89

Spørsmålet om provisoriske anordninger i visse tilfel-
ler kunne innføres selv om de stred med gjeldende lov,
dukket opp i 1918. Da ble det innført en provisorisk
anordning som utvidet streikeforbudet for polititjenes-
temenn etter brutte lønnsforhandlinger til et halvt år,
mens loven hadde satt tre måneder. Polititjenestemen-
nene hevdet at anordningen var lovstridig, men fikk ikke
medhold av Høyesterett i plenum, med den begrunnel-
sen at den supplerte loven.90 Mindretallet mente at
anordningen måtte falle bort da den var lovstridig. I
1940 kom en anordning (Urimelig pris-saken) til å for-
sterke intensjonen i en lov som forbød utilbørlige priser
og forretningsvilkår, og Høyesterett kom til at anordnin-
gen supplerte loven.91

Det ble tidlig klart at Stortinget kunne oppheve en
provorisk anordning ved lov eller plenarvedtak, eller gi
en ny lov som erstatter anordningen. Når det neste stor-
ting ikke tok stilling til den provisoriske anordningen
eller forholdt seg passivt, ville anordningen falle bort når
sesjonen var avsluttet.92 Mer komplisert ble retten som
regjeringen hadde til å oppheve provisoriske anordnin-
ger. § 17 sier uttrykkelig at Kongen også kan oppheve
anordninger. Mer uavklart var det om det var rimelig at
denne retten ble brukt av regjeringen mens Stortinget var
samlet. Ved kongelig resolusjon av 10. juli 1936 ble tre
provisoriske anordninger som gjaldt Norges med-
virkning i Folkeforbundets sanksjoner mot Italia under
den italiensk-etiopiske krigen opphevet mens Stortinget
satt samlet. Det samme skjedde da Kongen ved resolu-
sjon av 25. januar 1946 opphevet en provisorisk anord-
ning av 10. november 1944, også den gang mens Stortin-
get satt samlet. Imidlertid kom det stortingsmelding om
saken, og Stortinget valgte senere å fatte vedtak at denne
provisoriske anordningen «fell burt».93 Imidlertid er det
juridisk uenighet om regjeringen har rett til å oppheve
provisoriske anordninger når Stortinget er samlet, eller
ikke. Frede Castberg har tatt til orde for at lovens inten-
sjon må være at alene Stortinget må kunne avgjøre
anordningens videre liv dersom det er samlet.94 Johs.
Andenæs har søkt å argumentere for at Kongen selv kan
oppheve den provisoriske anordningen også i de tilfeller
da Stortinget er samlet.95

10 Grunnloven § 17, 1940–1945
Under andre verdenskrig var provisoriske anordninger
sentrale for den norske regjeringens styre av landet. Fra
9. april 1940 til juni 1945 vedtok Kongen 175 anordnin-
ger.96 Intensiteten var stor mens regjeringen ennå var i
Norge, før den reiste til London 7. juni 1940. Til grunn
for lovvedtakene lå Grunnloven § 17 og Elverums-full-
makten.97 Alt 14. april 1940 kom det anordning om
«særlege rådgjerder under krig». Flere av forskriftene
gjaldt straffebehandling i rettsapparatet. Politimesteren
overtok mye av myndigheten til riksadvokaten, og

86 Johs. Andenæs og Arne Fliflet, Statsforfatningen i Norge, (2017) s. 307.
87 Rt. 1940 s. 500.
88 Frede Castberg, Norges statsforfatning, bd 2 (1964) s. 32.
89 Se St. prp. Nr 157 (1914) og Indst S. nr 153 1916. 1190–1200. Se Castberg op.cit. (1964) s. 32.
90 P. Helset (sammen med Bjørn Stordrange), Norsk statsforfatningsrett, (1998) s. 202.
91 Helset op.cit. (1998) s. 202.
92 Andenæs og Fliflet op.cit. (2017) s. 312–314.
93 Castberg op.cit. (1964) s. 37–38, jf. Stort.meld. nr. 41 1936, Stort.forh. 1946, Forh. i stort., s. 231–232, jf. Innst. S. nr. 23, 1946.
94 Castberg op.cit. (1964) s. 37–38, og Andenæs og Fliflet op.cit. (2017) s. 313–314.
95 Johs. Andenæs og Arne Fliflet, Statsforfatningen i Norge, (9 utg. 2004) s. 204.
96 Andenæs og Fliflet op.cit. (2017) s. 314.
97 Se Elverumsfullmakten i Andenæs/Andenæs Galtung (red.), Grunnloven vår (16. utg. 2019) s. 215.
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herreds- og byretten overtok mye av kompetansen til
lagmannsretten. Viktig var også forskrifter for å
behandle fiendtlige undersåtter, og å regulere bruk av
infrastruktur, kommunikasjoner, radio, kikkerter og
fotografiapparater, utdeling av flyveblader, adgang til å
holde møter og demonstrasjoner, og for å fremme og
trygge militære tiltak.98 Den 18. april 1940 kom det
anordning om prisedomstoler, og 19. april om dyrlege-
nes myndighet og om leger, sykehus, apotek med
videre. Den 22. april ble det utstedt anordninger om
ekspropriasjon og utskriving til sivilt vern, om prisereg-
ler, om pengevesenet og Norges Bank, om tonnasjeav-
gift til verneformål, om regjeringens overtakelse av
hvalolje og svømmende laster. Dessuten fant regjerin-
gen grunn til å utferdige sirkulære om militære myndig-
heter og politiet. Den 8. mai kom den neste bølgen med
anordninger. Det var kunngjøringer i Norsk lysingsblad,
om medvirkning til tegning av forsikringer, om overfør-
sel av administrasjon av samtlige statsgaranterte banker
til Finans- og tolldepartement med videre.

Den siste store bølgen av provisoriske anordninger i
1940 var konsentrert til 18. mai. Én resolusjon dekket
behandling av eiendom til personer som befant seg i
besatte områder, en annen om økt bruk av melk, flesk og
kjøtt, utjevning av melkepris og regulering av markeds-
pris på melk og melkeprodukter, og avgift på toppfor-
bruket av kraftfôr. Videre fikk regjeringen ferdig en kon-
gelig resolusjon om felles overkommando for Forsvaret,
og en om utenlandske frivillige. Samme dag sørget den
også for en provisorisk anordning om rekvirering av skip
og skipbyggingskontrakter, én om rett til å kreve avstå-
else av sivile, og én som sikret syketrygd og invalide- og
livrenter for innkalte mannskaper. Den 7. juni vedtok
regjeringen de to neste provisoriske anordningene som
gjaldt salg til utlandet av fiske- og fangstprodukter, og
om at Norges Bank skulle ha sete i Storbritannia. Den
neste anordningen kom 3. juli, men intensiteten ble langt
mindre etter sommeren 1940, som følge av at regjerin-
gen hadde flyktet til Storbritannia, og det vedvarte fram
til 1943. Fra 1943 og fram til freden våren 1945 kom
regjeringen til å vedta et stort antall provisoriske anord-
ninger som dekket mange samfunnsområder. Regjerin-
gen forberedte seg på å overta det direkte styret av Norge
etter at krigen hadde snudd til de alliertes fordel.

11 Grunnloven § 17 i nyere tid
I årene 1946–2017 fikk Norge 63 provisoriske anordnin-
ger, hvor 61 var ordinære anordninger og to opphevel-
ser.99 De fleste av dem gjelder bruk av tvungen lønns-
nemnd, i alt 39. Men også andre arbeidstvistspørsmål
kom opp. I 1959 slo Høyesterett fast at et streikeforbud
som gjaldt ingeniører i statens tjeneste og polititjenes-
temenn ved Oslo politikammer fra 1957 var omfattet av
kompetansen i § 17.100 Det var blitt nedlagt forbud mot
kollektiv arbeidsnedleggelse for disse offentlige tjenes-
temennene.

Fra 1982 til 2016 ble det vedtatt 18 provisoriske
anordninger. Én av dem opphevet en tidligere anordning,
fordi grunnlaget og behovet hadde falt bort før Stortinget
ble samlet. Elleve av anordningene gjaldt lønnsnemndbe-
handling av arbeidstvister, av disse elleve var seks knyt-
tet til oljesektoren. I 2014 ble det for eksempel fastsatt
anordning om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten
mellom Industri Energi og Norsk Industri som sprang ut
av tariffoppgjøret for vaskerier og renserier i 2014. Tre av
anordningene dekket krig og terrorisme (om vi tar med
en anordning om opphevelse), én oppholdsforbud for
MC-gjenger, én om frister i forbindelse med en bank-
streik, én om offentlig eierskap til vannkraften og én om
forbud mot fallskjermhopping i Trolltindene.101

Den provisoriske anordningen fra 1986 som forbød
fallskjermhopping i Trolltindene. kom som et hastetiltak
etter flere alvorlige ulykker med dødelig utgang for hop-
pere.102 Den provisoriske anordningen fra 1990 «om
visse økonomiske tiltak i forbindelsen Irak-Kuwait» anga
gjennomføring av FNs sikkerhetsråds vedtak om økono-
miske tiltak mot Irak etter angrepet mot Kuwait. Den
trådte i kraft 3. august 1990 med det formål å forby plas-
sering av norsk og utenlandsk valuta i Norge fra Kuwait,
og forbudet gjaldt både offentlige myndigheter, sammen-
slutninger og selskaper og lignende i Kuwait og alle retts-
subjekter i Norge. Norges Bank ble gitt adgang til å gjøre
unntak fra forbudene om samfunnsinteresser ellers ville
bli lidende. Den 9. august kom den nye anordning som
betydde opphevelse av forordningen av 3. august.103

I 1997 var det behov for en provisorisk anordning som
gav adgang til å nedlegge oppholdsforbud for medlem-
mene av Hells Angels og Bandidos på bestemte ste-
der.104 Vilkåret var at deres og andre gjengers opphold

98 Se kildesamlingen: Samling av provisoriske anordninger, kgl. res. m.v. : 1940–1945. Justis- og politidepartementet 1945.
99 Dette gjelder den provisoriske anordningen av 9. august 1990 om opphevelse av provisorisk anordning av 3. august 1990 om visse økonomiske til-

tak i forbindelse med konflikten mellom Irak og Kuwait, og den provisoriske anordningen av 21. desember 1951 om opphevelse av provisorisk
anordning av 12. oktober 1951 om avgift til pensjonering av skogsarbeidere.

100 Rt. 1959 s. 306.
101 https://lovdata.no/artikkel/provisorisk_anordning/1466.
102 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1987-06-12-57/.
103 https://lovdata.no/pro/#document/SFO/forskrift/1990-08-03-634.
104 Andenæs og Fliflet op.cit. (2017) s. 308.

https://lovdata.no/artikkel/provisorisk_anordning/1466
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1987-06-12-57/
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kunne utgjøre fare for skade på personer som bodde eller
oppholdt seg i nærheten av eiendommen. Referansen var
voldsutøvelse i forbindelse med gjensidige oppgjør mel-
lom motorsykkelmiljøene, og til grunn lå også en vurde-
ring av å gi politiet muligheten for å gjennomføre mer
drastiske etterforskningsmetoder mot disse miljøene.105

Provisorisk anordning ble også tatt i bruk for å harmo-
nisere norsk lovverk med EØS-avtalen. I dom i sak E-2/
06 ESA mot Norge (Hjemfall) av 26.6.2007 slo EFTA-
domstolen fast at industrikonsesjonslovens hjemfallsin-
stitutt var i strid med EØS-avtalen. Med en provisorisk
anordning av 10.8.2007 om offentlig eierskap til vann-
kraften søkte regjeringen å rette opp de brudd som hjem-
fallsinstituttet innebar i møte med EØS-avtalen. Den
provisoriske anordningen innførte en modell for overfø-
ring av kraftverk eid av staten til private, som blant annet
kunne begrunnes i EØS-avtalens art. 125 som åpnet for
adgang til nasjonalisering av vannkraftsektoren.106

I nyere tid har den kongelige anordningsretten blitt
ytterligere svekket gjennom de vide fullmaktene som
regjeringen har fått. Etter lov om pristiltak av 11. juni
1993 nr. 66 § 1 har Kongen en generell fullmakt til å
fastsette maksimalpriser og andre prisregulerende
bestemmelser når det er nødvendig for å fremme en sam-
funnsmessig forsvarlig prisutvikling. Med loven av
6. juni 1997 nr. 32 om innførsel- og utførselregulering
§ 1 har Kongen en generell fullmakt til å gi forskrifter
om forbud mot eller krav om særskilt løyve for innførsel
og utførsel av varer. Et nytt krigsutbrudd vil neppe
utløse hyppig bruk av § 17 da den utøvende makt er godt
sikret gjennom den moderne fullmaktslovgivningen.107

Paragrafen har derfor et stykke på vei utspilt sin rolle i
norsk politikk.

105 https://lovdata.no/pro/#document/INNST/forarbeid/inns-o-12-199798.
106 Olav Kolstad, «Hjemfall – to skritt frem og ett tilbake?» Lov og Rett, (2007) s. 513–514.
107 Andenæs op.cit. (2004) s. 198.
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§ 18
Kongen lar i alminnelighet innkreve de skatter og avgifter som Stortinget pålegger.

Kongen lèt i regelen krevje inn dei skattane og avgiftene som Stortinget fastset.

Av Frederik Zimmer

Slik bokmålsversjonen lyder nå, lød bestemmelsen også
opprinnelig i mai 1814 (med annen ortografi). Ved 4.-
novembervedtaket i 1814 fikk den et annet punktum og
lød da slik:

«§ 18. Kongen lader i Almindelighed indkræve de Skat-
ter og Afgifter, som Storthinget paalægger. Den Norske
Statscasse forbliver i Norge og dens Indtægter anvendes
alene til Norges Tarv.»

Annet punktum ble i sin tur opphevet ved vedtak av
18. november 1905. Bakgrunnen både for vedtakelse og
opphevelse av annet punktum var naturligvis inngåelsen
og oppløsningen av unionen med Sverige.1

Bestemmelsen er foreslått opphevet av stortingsrepre-
sentantene Anders Anundsen, Bård Hoksrud, Carl I.
Hagen og Lodve Solholm som overflødig ved siden av
§ 3, men forslaget ble avvist av Stortinget.2 Den har også
vært foreslått endret en rekke ganger som ledd i forslag
om innføring av republikansk styreform.

§ 18 pålegger Kongen en rett og plikt til å drive inn
de skatter og avgifter som Stortinget vedtar. Bestem-
melsen må ses i sammenheng med § 75 bokstav a) om
Stortingets kompetanse til å utskrive skatter og avgif-
ter.3 Mens både utskriving og inndriving av skatter
under eneveldet lå under Kongen, ble disse funksjo-
nene altså skilt i 1814.

På samme måte som § 75 bokstav a) antas det at
bestemmelsen i § 18 bare gjelder statsskatt. Blant stats-
skattene var toll overlegent viktigst i 1814. Land- og
kjøpstadsskatten, som ble innført i 1816 til avløsning av
en rekke eldre skatter, ble utskrevet på matrikkelen på
landet og i hovedsak på næring og inntekt i byene.
Denne skatten ble opphevet i 1836, og frem til innføring
av inntekts- og formuesskatt til staten i 1892, var det
ingen direkte skatter til staten (bortsett fra arveavgift,
som ble utskrevet fra 1792).

Skatteinnkrevingen lå altså under Kongen også under
eneveldet, typisk ved lokale fogder og tollvesenet. Selv
om § 18 for så vidt ikke innebar noen endringer, er det er
imidlertid mulig at bestemmelsen, i tillegg til å slå fast
Kongens rett og plikt til å stå for innkreving, tok sikte på
å gjøre det klart at skatteinnkrevingen ikke kan settes ut
til private. Slik bortforpaktning av skatteoppkrevingen
var nemlig ikke uvanlig på 1700-tallet.4 Det er mulig at
bestemmelsen også tok sikte på å sette en stopper for at
skatteoppkreverne brukte skattemidler til egen nytte.5

Ingen av grunnsetningene på Eidsvoll gjelder skatte-
innkreving; nr. 3 («Folket bør ene have Ret til at beskatte
sig, gjennem sine Repræsentanter») gjelder bare skatte-
pålegg.6 Men bestemmelsene hadde forløpere i grunn-
lovsutkast: I Adler og Falsens utkast § 214 heter det:
«Skatternes Oppebørsel besørger Kongen ved de
Betjente, han dertil udnævner.»7 Og i det Sverdrup-

1 Se kommentar til den svensk-norske unionen i denne boken.
2 Dokument 12: 9 (2007–2008) jf. Innst. 166 S (2010–2011).
3 Se nærmere kommentaren til § 75 bokstav a).
4 Se Steinar Imsen og Harald Winge, Norsk historisk leksikon, (1999), s. 211 om kjøpstads-konsumpsjonen som var overlatt til private frem mot

1780, og s. 456 om tollinnkrevingen som var overlatt til private 1749–1776.
5 At dette forekom, er et hovedpoeng i Gudmund Sandvik, Det gamle veldet (1975). F.eks. skriver han s. 150: «Trelasthandlerne Peder Holter og

Jacob Juel disponerte like fullt den norske hovudkassen til eige gagn, så lenge dei betalte for det.»
6 Henrik Steenbuch, Bemærkninger over Norges Grundlov af 4de November 1814 (1815), s. 42.
7 Riksforsamlingens forhandlinger bd. 3 (1916) s. 53.
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.
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Bergske utkast § 38 nr. 10 heter det: «Den udøvende
Magt indbefatter: … 10. Skatters og Contributioners
Jnddrivelse og Anvendelse.»8

Bestemmelsen må også ses i sammenheng med § 3
som gir Kongen den utøvende myndighet. Strengt tatt
kan det sies at § 18 går lenger enn § 3 ved at den uttryk-
kelig pålegger Kongen en plikt, ikke bare gir kompe-
tanse.9 Stortingsvedtak om skatter skal riktignok uansett
gjennomgående forstås slik at skattene ikke bare skal
utskrives, men også inndrives, men det kan ha vært et
behov for å si dette uttrykkelig i 1814.

Det må antas at § 18 ikke i seg selv kan tjene som
grunnlag for pålegg og inngrep overfor borgerne;
bestemmelsen pålegger Kongen, ikke skattyterne, plik-
ter.10 Tradisjonen synes å ha vært at de lovene som
pålegger skattene, også hadde reglene om betaling og
inndriving. I dag er de fleste regler om dette samlet i lov
17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte-
og avgiftskrav (skattebetalingsloven).

Bestemmelsen skal trolig også forstås som en skranke
for den utøvende makt til å inngå avtaler om fritak for
skatt, se i denne sammenheng lov 26. mars 1999 nr. 14
om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 1-3 som
forbyr kommuner og fylkeskommuner som skattekredi-
tor å gjøre unntak fra loven. Ifølge Aschehoug vil det
være i strid med at det er Stortinget som har bevilgnings-
myndigheten om Kongen ettergir skattekrav uten hjem-
mel i lov eller stortingsbeslutning.11 Gjeldende lovgiv-
ning gir hjemmel for ettergivelse ut fra rimelighetshen-
syn (lov 27. mai 2016 nr. 14 om skatteforvaltning (skat-
teforvaltningsloven) § 9-9, lov 17. juni 2005 nr. 67 om
betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skatte-
betalingsloven) kap. 15).

Aschehoug antar at forbeholdet «i Almindelighed»
nærmest tar sikte på «at Kongen, naar uforudseende
Omstændigheder have svækket Skatteevnen i et District,
kan udsætte med Opkrævning».12 Henvisningen til
«Skatteevnen i et District» indikerer at Aschehoug har
hatt såkalte repartisjonsskatter13 for øye, og de forekom-
mer ikke lenger.

Bestemmelsen i Grl. § 18 antas tradisjonelt å innebære
at skatteinnkrevingen ikke kan berøves Kongen. Cast-
berg utlegger dette slik at det ville være i strid med
Grunnloven om en lov eller plenarbeslutning henlegger
innkrevingen til «statsorganer, som ikke skulle ansettes
av kongen eller ikke kunne instrueres av ham».14 Ved
skattebetalingsloven av 1952 (lov 21. november 1952
nr. 2 ) var imidlertid innkrevingen av skatt – også stats-
skatt – lagt til den kommunale skatteoppkreveren, og
slik er det fortsatt, se skattebetalingsloven av 2005 § 2-1
første ledd som bestemmer at formues- og inntektsskatt
samt trygdeavgift og arbeidsgiveravgift «innkreves av
den kommunale skatteoppkreveren». Forholdet til Grl.
§ 18 ble diskutert i forarbeidene til 1952-loven, jf.
Ot.prp. nr. 17 (1951) s. 81, der det antas at forholdet er i
orden så lenge Kongen har «den nødvendige kontroll- og
instruksjonsmyndighet overfor skatteoppkreveren», selv
om denne er ansatt av kommunen. Teorien har akseptert
dette opplegget.15 Statliggjøring av skatteoppkrever-
funksjonen har vært foreslått flere ganger i de senere år,
først og fremst ut fra effektivitetshensyn.16 Konstitusjo-
nelle overveielser synes ikke å ha vært inne i bildet over-
hodet.

Det antas gjerne at bestemmelsen i Grl. § 18 også for-
utsetter at Kongen har rett til å forvalte statskassen, og
det har tidligere vært antatt at kjernen i denne retten også
har karakter av prerogativ.17 Synspunktet baseres på at
den som innkrever skattene, er nærmest til også å for-
valte dem når det ikke er holdepunkt for noe annet, at det
har støtte i Grl. § 3 og at det må anses forutsatt i det
annet punktum som gjaldt frem til 1905. Nyere teori
antar imidlertid at retten til å forvalte statskassen ikke
(lenger) kan være et prerogativ.18

8 Riksforsamlingens forhandlinger bd. 3 (1916) s. 211. J.W.F. Schlegel skilte mellom regentens skatteoppkrevingsoppgave og suverenens skatteved-
tak, se Ola Mestad (red.), Frihetens forskole (2013), s. 228.

9 T.H. Aschehoug, Norges nuværende statsforfatning, bd. 2 (1892) s. 260.
10 Jf. Torkel Opsahl, Delegasjon av Stortingets myndighet (1965), s. 142 n. 19: «Men for eksempel tvangsinndrivelse må likevel ha lovhjemmel».
11 Aschehoug, op.cit., s. 260 jf. s. 310.
12 Aschehoug, op.cit., s. 260.
13 Dvs. skatter der et visst proveny var bestemt og fordelt mellom de enkelte byer eller landdistrikter, typisk slik at den videre fordelingen fant sted

innen distriktet.
14 Frede Castberg, Norges Statsforfatning, bd. II (1964), s. 96.
15 Johs. Andenæs og Arne Fliflet, Statsforfatningen i Norge (2017), s. 395, Opsahl, op.cit., s. 142, n. 19.
16 Se senest Prop. 120 LS (2014–2015) kap. 14.
17 Bredo Morgenstierne, Lærebok i den norske statsforfatningsret, bd. II (1927), s. 253 ff.
18 Andenæs og Fliflet, op.cit., s. 395. Se også kommentar til § 19 punkt 5.
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§ 19
Kongen våker over at statens eiendommer og regalier anvendes og bestyres på den av Stortinget
bestemte og for samfunnet nyttigste måte.

Kongen ser til at eigedommane og regala til staten blir nytta og forvalta slik Stortinget har fast-
sett, og på den måten som er nyttigast for samfunnet.

Av Ola Mestad

1 Innleiing
§ 19 har stått uendra frå 1814 bortsett frå språkrevisjonen i
2014. Den utgjer ein sentral del av reguleringa av statens
økonomiske ressursar og må sjåast i samanheng med skatt-
leggingsretten i § 75 bokstav a), løyvingsretten i § 75 bok-
stav d) og retten til å oppta statslån i § 75 bokstav b).

Den sentrale funksjonen er at § 19 gir Stortinget rett til
å instruere om bruken av statseigedom og regale. I til-
legg fastset den at bruken av statseigedom med meir skal
skje på den måten som er nyttigast for samfunnet utan at
den retningslinja er lett å konkretisere. I 1814 var føre-
segna interessant og viktig som eit brot med einevel-
dejussen frå før 1814. Instruksjonsretten for Stortinget
har ikkje vore særleg omstridd, men den spelar ei vikti-
gare rolle i statsretten dersom ein ikkje legg til grunn at
Stortinget har ein generell ikkje-grunnlovsfesta instruks-
jonsrett overfor regjeringa. Og det er for tida er ei domi-
nerande oppfatning i statsretten.1

Ei anna side ved § 19 er om den gir regjeringa eit
prerogativ, ein einerett, til forvaltninga av statseigedom.
Særleg etter den andre verdskrigen var det i fleire tiår
debatt om § 19 gav kongen eit prerogativ som medførte
eit grunnlovsmessig band på korleis Stortinget kunne
organisere statseigd næringsverksemd. På dette punktet
er tolkinga framleis usikker endå Carsten Smith skreiv
alt i 1976 at det er «få bestemmelser i vår Grunnlov som
har vært så grundig utredet som § 19».2 Etter at den nor-

ske oljeverksemda vart utvikla, er retten til petroleums-
ressursane det viktigaste regalet med tilhøyrande
instruksjonsrett for Stortinget.

2 Vedtakinga på Eidsvoll og forståinga av sentrale 
omgrep i 1814
På Eidsvoll vart § 19 vedtatt med følgjande ordlyd:

Kongen vaager over, at Statens Eiendomme og Rega-
lier anvendes og bestyres paa den af Storthinget
bestemte og for Almeenvæsenet nyttigste Maade.

I konstitusjonskomiteens første utkast er føresegna
nesten likelydande, bortsett frå ein viktig ting: det stod
ingenting om det Stortinget måtte bestemme. Teksten
var slik:

«Han [Kongen] vaager over, at Statens Eiendomme og
Regalier bestyres og anvendes paa den for Almeenvæsnet
nyttigste Maade.»3

I utkastet stod føresegna mellom ei føresegn om kongens
innkreving av skattar, som viste til at dei blei pålagde av
Stortinget (utkastet § 46) og om ordning av gudstenester
med meir (§ 48), og altså i rekkja av kongelege oppgåver
og kompetansar. I konstitusjonskomiteens endelege
utkast var Stortinget kome på plass og føresegna var slått

1 Sjå kritikken av generell instruksjonsrett for Stortinget i kommentaren til § 3 punkt 5.3.
2 Carsten Smith, «Grunnlovens § 19 og demokratisering av forretningsbankene» i Carsten Smith, Statsliv og rettsteori (1978) s. 440–491. Opphav-

leg utgreiing til Bankdemokratiseringsutvalet, NOU 1976:52 s. 229ff. Smith gir eit oversyn over dei viktigaste utgreiingane om § 19, op.cit.
s. 443–447.

3 Riksforsamlingens forhandlinger III (1916) s. 306 (§ 47).
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).
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saman med forvaltninga av det benefiserte godset og
«Milde Stiftelsers Eiendomme» i utkastet § 31, slik:

«Kongen vaager over, at Statens Ejendomme og
Regalier anvendes og bestyres paa den af Stor-Thinget
bestemte, og for Almeenvæsenet nyttigste Maade.

Saavel Kiøbesummer, som Jndtægter af det, Geistlig-
heden og Skolerne benifiscerede Gods skulle blot anven-
des til Geistlighedens Bedste og Oplysningens Fremme.

Milde Stiftelsers Ejendomme skulle alene anvendes til
disses Gavn.»4

Her er det såleis utarbeidd ei samla regulering av tre
typar offentleg eigedom, først vanleg statseigedom og
regale, som skulle brukast etter ei retningsline til beste
for ålmenta, men samstundes slik Stortinget fastsette,
deretter det benefiserte godset som berre skulle brukast
til to bestemte formål, og endeleg, eigedom som til-
høyrde velgjerande stiftingar, som berre skulle brukast
til sine særskilde formål.5

På Riksforsamlinga blei det strid om det benefiserte
godset, sjå kommentaren til § 116. Første og tredje ledd
vart derimot vedtatt samrøystes.6 I redaksjonskomiteen
blei føresegna omredigert slik at regelen statseigedom
og regale kom inn aleine som § 19, men med same ord-
lyd som i framlegget frå konstitusjonskomiteen. Reglane
om det benefiserte gods og om milde stiftingar kom som
§ 106 (no § 116, sjå kommentaren til denne).

Det er vanskeleg å finne noko utkast i grunnlovsut-
kasta som svarar til det som blei § 19. Kanskje kan den
svenske regeringsform frå 1809 §§ 64 og 65 ha vore
inspirasjon.7

Nokre av omgrepa i grunnlovsteksten krev særleg for-
klaring. Regalia tyder kongelege særrettar (av rex –
konge). Ein kan tenkje seg at konstitusjonskomiteen
først tenkte på at dei skulle utnyttast for allmennvesenet,
i motsetning til for dei kongelege. Og det er, som vi vil
sjå nedanfor, også i samsvar med eineveldejussen. Men
så tenkjer komiteen seg om ein gong til og finn at Stor-
tinget er jo det organet som avgjer kva som er riktig for
allmennvesenet.

«Almeenvæsenet» er eit av dei sentrale omgrepa i den
vedtatte teksten i 1814. Korleis skulle ein forstå dette i

1814? Det er nærliggjande å tenkje seg at det omfattar alle,
eller heile samfunnet, slik den nye språkversjonen seier.
Uttrykket ser ut til å ha vore ein del i bruk i samtida og litt
tidlegare. Tyge Rothe (1731–1795) – ein av «reformaristo-
kratiets markante intellektuelle» – brukte uttrykket i fleire
samanhengar. Det gjaldt mellom anna i hans store tale «Til
Publikum om Selskabet for Borgerdyd» frå juni 1785. Der
gjekk han mellom anna mot «Smaaheds Gejst» og prokla-
merte «lad os vige fra Smaaheder, og derimod mandeligen
hefte os ved Tanken om Almeenvæsenet». «Almeenvæse-
net» stod her i motsetnad til interessa til den einskilde.8

Juristen og byråkraten Jacob Mandix forklarte i 1813
meir juridisk om Almeenvæsenet i sitt verk Haandbog i
den danske Landvæsensret. Det omtalt i den generelle
forklaringa om tingsrettslege omgrep i boka.9 Det går eit
skilje, skriv han, mellom «Ting som tilhøre det Offent-
lige eller Almeenvæsenet, offentlige Stiftelsers eller
Communers Ting, og Privat-Eiendomme». Den første
gruppa ting deler han så vidare inn: «enten ere de offent-
lige i egentlig Forstand, naar nemlig Brugen af dem staar
aaben for alle og enhver […] eller de ere i Almeenvæse-
nets eller Kongens, som hos os forestiller Allmenvæse-
net, privative Eiendom, saasom de kongelige Domæ-
ner».10 Her er såleis ei samanstilling mellom Almeenvæ-
senet og kongen. Det er ei interessant kopling når ein ser
på korleis grunnlovsføresegna utvikla seg og blei: Kon-
gen skal våke over bruken av eigedom og regale slik at
det blir mest mogeleg nyttig for Almeenvæsenet. I
Grunnlova er tenkinga såleis at Almeenvæsenet er skilt
frå kongen på ein annan måte enn i eineveldejussen, som
blei skriven berre eit år før 1814. Omgrepsbruken i
Grunnlova synest å vere meir i tråd med den Rothe stod
for noko tidlegare.

Litt lenger ute i framstillinga si kom Mandix òg inn på
regale-omgrepet fordi han skreiv at ting som er «Ingens»
tilhøyrer «Almeenvæsenet, eller Kongen». I forlenginga
av det omtalte han at «Jagt, og tildeels ogsaa Fiskerie,
kan ansees som et regale, og de Rettigheder, som Privat-
folk i denne Henseende nyde, ikkun at grunde sig paa
Consession af regenten; thi i saa Fald maa saadant
Regale atter grunde sig derpaa, at Vildtet og Fiskene
ansees som Ingens, og derfor at høre Kongen til».11

4 Riksforsamlingens forhandlinger I (1914) s. 443.
5 Christie ser ut til å ha tenkt seg at det skulle stå «ved Lovene bestemte», ikkje «af Storthinget», sjå Riksforsamlingens forhandlinger I (1914)

s. 184.
6 Riksforsamlingens forhandlinger I (1914) s. 39–40. Sjå òg om behandlinga av det benefiserte godset, Gudmund Sandvik, Prestegard og prestelønn

(1965) s. 239–243.
7 Steenbuch, Norges Grundlov (1815) s. 43 viser iallfall til dei utan å seie at dei er førebilete.
8 Sitert frå Henrik Horstbøll, «Den ubanede vej og sporløse sti mod borger-dyd», i Magasin fra Det kgl. Bibliotek nr. 3 1990 s. 25–37 på s. 27 og 28.
9 Jacob Mandix levde 1758–1831 og var cand.theol., cand.jur. og cand.philol. (!), og bror til seinare dommar og justitiarius i Noregs Høgsterett,

Jørgen Mandix.
10 Jacob Mandix, Haandbog i den danske Landvæsensret, 2. utg. København 1813 s. 334. Første utgåva av boka kom i 1800. Eg har ikkje funne sik-

ker tolking av «privative», men det kan vere at det tyder noko som ikkje er fullkome.
11 Mandix, op.cit. s. 335–336.
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Kva var regalia? I Kongelova (1665) var majestets-
rettar og regalia kongens to hovudrettar slik det blei
uttrykt i slutten av artikkel VI: «i allmindelighed, kor-
teligen at sige, skall Kongen eene haffve Magt at bruge
alle Regalier og Iur. Majestatis, huad naffn de og haffve
kunde». Dette var kjernen i å vere eineveldig. Majes-
tetsrettane var lovgiving, forvaltning og dømming, og
dei tre blei som kjent fordelt i Grunnlova etter moderne
praksis. Denne samanstillinga i Kongelova og tenkinga
rundt det var bakgrunnen for regalia slik eidsvollsut-
sendingane kjende dei.12 I Schlegels naturrettsbok var
det forklart slik: «[Regalia] ere saadanne Rettigheder,
hvilke ei nødvendigviis tilkomme Regenten for at
kunne opfylde de ham paaliggende Pligter, eller sørge
for Folkets Sikkerhed; men som desuagtet, med Hen-
syn til Staternes forskiellige locale Omstændigheder,
kunne passelig overdrages til ham for at disponere over
dem efter beste Indsigt til Almeenvels Fremme».13

Som eksempel på regalia nemnde Schlegel myntvesen,
postvesen, rett til forlatt arv, til Dannefæe (eigarlaust
gods) og bergverk.

Ein kan merke seg at disponeringa over regala etter
Schlegels syn skulle skje «til Almeenvels Fremme».
Dette vil eg tru kan vere opphavet til formuleringa i før-
ste utkast frå konstitusjonskomiteen. Iallfall er tankegan-
gen den same. Og det er påfallande at Schlegel omtaler
dette i samband med regalia, medan, etter det eg kan sjå,
ingenting liknande er sagt om kongeleg (eller statleg)
eigedom generelt. Schlegel la òg til ein merknad til slutt
i avsnittet om «Regalier». Der skreiv han ei åtvaring mot
for omfattande kongelege monopol: «Dersom Regenten
derimod tilegner sig udelukkende Ret til visse Grene af
Folke-Industrien, saa qvæler han den hos Undersaatterne
og misbruger aabenbar den ham til disses Vel betroede
Magt.»14

«Statens Eiendomme» som blir omtalt i føresegna var
vel også i 1814 noko uavklart i det ein måtte skilje mel-
lom det som tidlegare høyrde til kongen privat og det
som så å seie skulle følgje riket. Viktig statseigedom i
1814 var særleg festningane, Kongsberg Sølvverk og
andre verksemder på Kongsberg, glasverk, saltverk og
blåfargeverk. Desse blei etter 1814 i stor grad avvikla

som statleg næringsverksemd.15 Statsallmenningane
både var og er del av statleg eigedom.16

Til tolkinga er det elles klart at staten i 1814 blir opp-
fatta som eit særskilt rettssubjekt, som kan eige eige-
dom.

3 Tolkingsspørsmål etter 1814
I Steenbuchs kommentar til Grunnlova, som kom alt i
1815, sa han at statens eigedom i § 19 også måtte
omfatta «Skatter og Afgifter» fordi «Bestyrelsen og
Anvendelsesmaaden af de sidste ingen andensteds fin-
des omhandlet».17 Regale forklarte han slik som «det
samme som sædvanlig i Systemerne, nemlig: Indkom-
ster af Myndtvæsenet, Postvæsenet, forladt Arv, Bjerg-
værker o.dl.». Retten til å slå mynt må såleis utleiast av
denne føresegna, meinte han.18 Han peikte òg på forhol-
det mellom det Stortinget måtte ha fastsett og det som
var best for Almeenvæsenet, og føreslo ei tolking som
var slik at i utgangspunktet kunne Stortinget avgjere,
men var det ikkje skjedd, så måtte ein følgje det som var
nyttigast for Almeenvæsenet.

Frederik Stang behandla § 19 systematisk som del av
«Storthingets statsfinanzielle Myndighed» og det gir
tematisk god samanheng med skattleggings- og løy-
vingsretten. Han forklarte at det her var tale om «de
egentlige saakaldte Regalier (regalia minora) eller lov-
bestemte Indtægtskilder, som Statskadssen har af for-
skjellige Art, uden at de dog kunne henføres til Beskat-
ning […] og kunne disse Regalier altsaa efter Lovgiv-
ningens Bestemmelser til enhver Tid være fleire eller
færre».19

Hos Aschehoug blir regalia forklart slik at det er inn-
tektskjelder som «særligen ere forbeholdte Statscassen,
og som bestaa i en udelukkende Ret til …». Etter det
listar han opp to grupper. Den eine er retten til å tileigne
seg eigarlause ting, som forlatt arv, vrak, hittegods og
jordgravd gods. Den andre gjeld «visse Foretagender,
der, hvis Staten ei havde forbeholdt sig dem, vilde kunne
drives som private Næringsveie». På utgivingstidspunk-
tet var dette tre: retten til å slå mynt, retten til postvesen

12 Sjå elles om myntregalet og postregalet i dansk (og tidlegare norsk) statsrett, Schlegel, Statsret (1827) s. 339–401 (myntregalet) og s. 402–428
(postregalet).

13 Schlegel, Naturretten II (1798) s. 152. Schlegel, som skil mellom suverenen og regenten, jamvel i ein eineveldig kontekst, skriv vidare at regentens
regalia er utleidde av suverenens overeigedomsrett, sjå s. 153, jf. 131.

14 Schlegel, Naturretten II (1798) s. 153.
15 Sjå Per Maurseth, Sentraladministrasjonenes historie 1814–1844 (1979) s. 188 og 194. For tilvising til periodiske oversyn over faste statseige-

dommar, sjå Aschehoug, Statsforfatning II (1892) s. 266 note 1.
16 Dette er føresett i Rt. 1916 s. 1249 (Eidfjord allmenning) på s. 1252.
17 Steenbuch, Norges Grundlov (1815) s. 42. Aschehoug, Statsforfatning II (1892) s. 267 er einig i at det er omfatta.
18 Op.cit.
19 Sjå Stang, grundlovbestemte Ret (1833) s. 325 og 366ff.
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og retten til å ha telegraf- og telefonleidningar. Det
følgde av legalitetsprinsippet at dei siste berre kunne bli
tillagt staten ved lov. Fram til 1869 hadde òg retten til å
lage spelkort vore eit regale.20

Aschehoug framheva at vedtak om bruk av statseige-
dom kunne gjerast i plenarvedtak og at dei varer til nytt
vedtak blir gjort utan å vere avhengig av budsjett- eller
stortingsperioden. Kongeleg sanksjon av vedtaket måtte
likevel til, etter hans oppfatning.21 Men dei kan sjølvsagt
også vedtakast som lov. Eit talande døme på konkret
instruks i plenarvedtak er eit stortingsvedtak frå 1869
om «at Statens Udbytte af dens Actier i Drammen-
Randsfjordsbanen skulde anvendes til Afdrag og For-
rentning af det Laan, som optoges til Bygning af Sideba-
nerne til Kongsberg og Krøderen».22

I den store reguleringa av Mjøsa som vart vedtatt i
1906 fekk Glommens brukseierforening rett til å regu-
lere Mjøsa slik at ein eldre statseigd reguleringsdam,
Sundfosdammen, skulle leggjast ned og erstattast av ein
ny dam ved Svanefoss. Den kongelege resolusjonen om
dette blei hevda å vere ein disposisjon som var i strid
med Grunnlova § 19 fordi samtykke frå Stortinget skulle
ha vore innhenta. Kongens rett til å forvalte statseige-
dom omfatta ikkje rett til å avhende, blei det hevda. Saka
førte til mykje juridisk utgreiingsarbeid, med betenking
av professorane Aschehoug, Morgenstierne og Nikolaus
Gjelsvik, og drøfting av professor Jon Skeie. Aschehoug
og Morgenstierne stod på ei side, Gjelsvik på ei anna.
Jon Skeie skreiv i 1907 ei heil bok om spørsmål knytt til
mjøsreguleringa der han òg drøfta § 19 endå han meinte
den var irrelevant i saka.23

4 § 19 som skranke for organiseringa av statleg 
næringsverksemd
Ein omfattande diskusjon om § 19 har gjeldt om den gir
regjeringa eit prerogativ, ein verna rett, til å forvalte stat-
leg næringsverksemd, og, i så fall kor omfattande den
retten er. Diskusjonen er framleis ikkje avslutta.
Utgangspunktet har vore og er at verksemder som er del

av statsforvaltninga ligg under den generelle retten til
forvaltning som regjeringa har etter Grunnlova § 3 og
§ 19. Spørsmålet har så vore om Stortinget ved lov (eller
ved andre vedtak) kan skilje ut statleg næringsverksemd
som eigne føretak, gjerne aksjeselskap eller særlovssel-
skap, på ein slik måte at organisasjons-, omgjerings- og
instruksjonsretten for regjeringa blir avskoren eller van-
skeleggjort, eller om dette vil vere i strid med § 19.

Diskusjonen høyrer for det meste 1900-talet til, men
eit utgangspunkt for den rettsvitskaplege teorien har lege
i riksrettssakene frå 1884. Dei gjaldt nemleg ikkje berre
kongens vetorett i grunnlovsspørsmål. Det vart hevda at
sakene òg omfatta spørsmålet om § 19 også innebar, for
det første at Stortinget kunne treffe alle slags avgjerder
om statseigedom og regale, og for det andre, at «Para-
graphen indskrænker Kongens Myndighed over disse
Gjenstande til at vaage over, at Storthingets Bestemmel-
ser overholdes», slik Aschehoug formulerte det i ettertid.

Aschehougs tolking av riksrettsdommane var at i
desse spørsmåla fekk aktor ikkje medhald.24 Det fasci-
nerande er at hans tolking ikkje bygde på domsgrunnane
i riksrettsdommane, som på den tid ikkje var offentlege.
Det blei dei først i 1930, sjå vidare nedanfor. Med
utgangspunkt i Aschehougs syn slo Morgenstierne sei-
nare uttrykkjeleg fast at kongen hadde rett og plikt til å
våke over «anvendelsen og bestyrelsen av statens eien-
domme. Denne myndighed kan Stortinget ikke i noget
tilfælde frarøve ham».25 Denne tydelege (ny-)formule-
ringa står likeeins i andre og tredje utgåve av Morgensti-
ernes bok, utan vidare diskusjon.26

Kva handla så riksrettssakene om? Det tredje tiltale-
punktet gjaldt konkret at regjeringa ikkje hadde tilrådd
sanksjon på vedtaket om at Stortinget oppnemnde to
medlemer av «Centralstyrelse af de i Drift værende Jern-
baner m.v.».27 Regjeringa fann at den ikkje kunne tilrå
sanksjon på dette punktet «fordi Storthinget derved
skred ind paa den udøvende Magts Omraade».28 Dette
var i den tid regjeringa hevda rett til å sanksjonere også
andre stortingsvedtak enn lover. Også på dette punktet
blei statsrådane dømt. Men mindretalet i Riksretten,
høgsterettsdommarane som ville frifinne, bygde heller

20 Aschehoug, Statsforfatning II (1892) s. 273–274. Nesten heilt tilsvarande hos Stang, grundlovbestemte Ret (1833) s. 367.
21 Aschehoug, Statsforfatning II (1892) s. 269–271. I Stortinget hadde det i 1842 vore noko usemje om slike vedtak i ei sak om Kongsberg Sølvverk

måtte fornyast, men Stortinget vedtok til slutt at det ikkje trongst, sjå op.cit. s. 270 med tilvisingar. Utan omsyn til kva som tidlegare gjaldt i sank-
sjonsspørsmålet, vart det iallfall løyst ved endringa av § 77 i 1913, sjå kommentaren til denne.

22 Aschehoug, Statsforfatning II (1892) s. 271 med tilvising til stortingsforhandlingane.
23 Sjå Morgenstierne, Statsforfatningsret II (1927) s. 250 med tilvisingar i note 12. Skeies bok er Jon Scheie [Skeie], Af den norske ekspropriations-

og statsret (1907) på 162 sider. Skeie meinte § 19 var irrelevant i saka, men han måtte like fullt drøfte det fordi det hadde vore så sterkt framme i
debatten., op.cit. s. VII.

24 Aschehoug, Statsforfatning II (1892) s. 398–399.
25 Morgenstierne, Statsforfatningsret (1900) s. 527.
26 Morgenstierne, Statsforfatningsret (1909) s. 536 og Morgenstierne, Statsforfatningsret II (1927) s. 243.
27 St.dok. nr. 1 1930 s. 110.
28 St.dok. nr. 1 1930 s. 146.



§ 19 279
ikkje på at § 19 gav eit særleg prerogativ. Førstvoterande
assessor Christopher Hansteen bygde særleg på Grunn-
lova § 3. Hans omtale av § 19 i domsgrunnane gjaldt
berre at Stortinget ikkje kunne byggje på denne føre-
segna.29 Torkel Opsahl er den som først analyserte riks-
rettsdommane basert på domsgrunnane – i 1974, altså
90 år seinare. Han konkluderte analysen slik: «Når saken
likevel har sin betydelige interesse, er det ikke minst
fordi læren om § 19 som en særskilt skranke for lovgiv-
ningsmakten – uavhengig av § 3 – ikke har etterlatt seg
noe spor i dommen.»30 Det påståtte opphavet til preroga-
tivlæra eksisterte såleis ikkje.

Aschehoug skreiv elles om § 19 og den eigentlege
statsformuen følgjande: «Til denne kan man ikke hen-
regne Midler tilhørende en Stiftelse eller et offentlig
Fond, der danner et fra Statscassen forskjelligt Retssub-
ject.»31 Denne utsegna og drøftinga som følgde tok
naturleg nok ikkje opp stoda for statsaksjeselskapa, som
den gongen ikkje fanst i den forma ein seinare fekk etter
andre verdskrigen.32

Castberg la i første utgåve av si statsrettsbok i 1935 til
grunn prerogativteorien, utan å omtale den som det. Men
han skreiv også følgjande: «På den annen side angår
grunnlovens § 19 bare statens, og ikke andre rettssubjek-
ter (!) eiendommer. Økonomiske virksomheter, som dri-
ves av en kommune eller et rettssubjekt, som er oprettet
i henhold til en spesiell lov, kan gjøres uavhengig av så
vel kongen som stortinget.»33

Castbergs modell er såleis her at dersom det er oppretta
eit særskilt rettssubjekt for å drive verksemda, så fell for-
holdet utanfor § 19. Han opererte dermed med ein grunn-
regel og eit viktig unntak. I første utgåve av Johs.
Andenæs’ statsrettsbok frå 1945 er framstillinga svært
kort. Han tok ikkje opp spørsmålet om særskilde retts-
subjekt, men skreiv generelt at § 19 gjer kongen til «leder
for dens [statens] forretningsmessige virksomhet».34 Sei-
nare skulle Andenæs skrive mykje meir inngåande om
dette spørsmålet og forandre tenkinga på feltet.

Først nokre år etter den andre verdskrigen kom spørs-
måla meir på spissen. I 1947 vedtok Stortinget ei lov om
militære bedrifter som skilde dei ut frå statsforvaltninga
og gjorde dei ved § 1 til «selvstendige rettssubjekter som
organiseres og ledes etter bestemmelsene i denne lov».35

Lova etablerte eit styre og eit representantskap i kvar av
bedriftene. Seks av styremedlemene skulle oppnemnast
av regjeringa, den sjuande var administrerande direktør,
som var oppnemnd av representantskapet. Sjølve repre-
sentantskapet skulle ha i alt 15 medlemmer, 9 oppnemnde
av Stortinget og 6 av kongen. Det var ingen særskilde
instruksjons-, omgjerings- eller organisasjonsrettar for
kongen eller Stortinget. Til lovutkastet uttalte Justis-
departementet mellom anna: «For øvrig antas utkastets
bestemmelser ikke å være i strid med Grunnloven om
enn forholdet til Grunnlovens §§ 19 og 75 kan framby
noen tvil.»36 Meir blei ikkje sagt om § 19. Det var inga
konkret drøftinga av instruksjonsrett eller prerogativ-
spørsmål.37

Ordninga i lova synest å byggje på at når statseige-
dom var organisert i lov som eige rettssubjekt, fall det
utanfor den retten som regjeringa elles måtte ha i med-
hald av § 19. Formuleringa om at verksemdene var
«selvstendige rettssubjekter» høvde godt med Cast-
bergs lære frå før krigen.38 Men dette synet skulle ikkje
halde lenge.

Spørsmålet om ein i § 19 skal tolke inn eit unntak for
særskilde rettssubjekt blei deretter drøfta i fleire
omgangar. Begge dei to store statsselskapskomiteane
etter krigen, Statsselskapskomiteen av 1948, som gav
innstilling i 1952, og Statsselskapskommisjonen av 1953
som gav innstilling i 1955 la til grunn rettssubjektlæra
slik at dersom eit statsselskap var organisert som sær-
skilt rettssubjekt, fall det utanfor § 19.39 Dei ser ut til å
ha bygd på Castberg som i 1947 heldt fast ved si oppfat-
ning frå 1935. Han skreiv nesten det same denne gon-
gen: «På den annen side angår grunnlovens § 19 bare
statens, og ikke andre offentligrettslige rettssubjekters,

29 St.dok. nr. 1 1930 s. 147–148. Det er elles eit visst haldepunkt i Hansteens votum for den såkalte rettssubjektteorien fordi han uttalte om jernba-
nane at dei ikkje var statseigedom, «da de ikke tilhøre Staten, men Aktieselskaber» (s. 147). Sjå meir nedanfor i teksten.

30 Opsahl i Ot.prp. nr. 19 (1974–75) s. 301.
31 Aschehoug, Statsforfatning II (1892) s. 378.
32 Men Aschehoug, Statsforfatning II (1892) s. 267 omtalte «Actierne» som del av statseigedommane.
33 Castberg, Statsforfatning II (1935) s. 123.
34 Andenæs, Statsforfatningen, (1945) s. 190.
35 Lov om Raufoss Ammunisjonsfabrikker, Kongsberg Våpenfabrikk og Marinens Hovedverft av 10. oktober 1947 nr. 1.
36 Ot.prp. nr. 58 (1947) s. 34.
37 Men det var ein stortingsrepresentant, Ivar Hognestad (Ap.), som hadde hatt ein konferanse med lovavdelinga og som i debatten tok opp om det

var «i samhøve med Grunnloven å transportere så store verdier og eiendommer bort fra statsbudsjettet», jf. St.tid. Forh. L. (1947) s. 267 utan at
dette synest å ha noko særskilt å gjere med spørsmålet om § 19. Johs. Andenæs synest likevel å forstå ytringa slik, sjå Innst. S. nr. 169 (1957)
s. 299.

38 Òg Torkel Opsahl viste til lova som eksempel på at praksis hadde sett seg utover denne «prerogativlære», sjå Opsahl, Delegasjon av Stortingets
myndighet (1965) s. 144 note 23, jf. den seinare innrømminga av at argument henta frå praksis, etter lovendringa i 1965, «er kommet i en noe
annen stilling», sjå Opsahl i Ot.prp. nr. 19 (1974–75) s. 306.

39 Sjå om desse tidlegare utvala, Innst. S. nr. 169 (1957) s. 273 og om historikken, Opsahl i Ot.prp. nr. 19 (1974–75) s. 302–304.
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eiendommer. Økonomiske virksomheter, som drives av
en kommune eller av et rettssubjekt, som er opprettet i
henhold til en spesiell lov, kan gjøres uavhengig av så
vel kongen som stortinget.»40

Ti år etter lovvedtaket meinte Stortingets spesialko-
mité om statsselskap, ein komite som skulle vurdere inn-
stillingane frå Statsselskapskomiteen og Statsselskaps-
kommisjonen, at ordninga for militærbedriftene var i
strid med Grunnlova § 19. I dette følgde dei tett ei
utgreiing frå professor Johs. Andenæs.41 Grunnen var, sa
Andenæs:

«Innenfor den ramme som loven [om militære bedrifter]
trekker opp, er bedriftsledelsen suveren. Etter mitt skjønn
lar det seg vanskelig forene med grunnlovens § 19 at
bestyrelsen av statseiendom på denne måte helt blir fra-
tatt Konge og Storting.»42

Med dette forkasta Andenæs og spesialkomiteen syns-
punktet om at statsverksemd som var skilt ut som eige
rettssubjekt, ikkje var omfatta av § 19. Dei heldt fast ved
at grunnlova § 19 gav kongen eit prerogativ, men at det
heller ikkje var unntak frå dette på grunn av status som
eige rettssubjekt. Det omgrepet blei elles inngåande
omtalt av Andenæs. Han konkluderte sin analyse av
spørsmålet om reglane for bedrifter som var «eget retts-
subjekt» slik:

«Nå er det konstitusjonelle spørsmål nettopp hvor langt
grunnloven tillater at man går i retning av å unndra statsbe-
drifter fra de vanlige regler som gjelder om Kongens og
Stortingets myndighet og kontroll. Å begrunne en slik
adgang med at en statsbedrift er et eget rettssubjekt, er der-
for mer eller mindre å forutsette det som skulle bevises.»43

Castberg endra etter dette oppfatning og skreiv i 1964 i
tredje utgåve av statsrettsboka: «Hva en lov derimot ikke
kan gjøre, er å skille ut visse statsbedrifter som ‘egne

rettssubjekter’, hvis kapital allikevel fremdeles skal
være statens eiendom, men administreres uavhengig av
konge og storting.»44

Dette standpunktet blei seinare lagt til grunn for lovre-
guleringa både i aksjeselskapslovene og i særlovgiving
for statsselskap. I 1965 vedtok Stortinget lov om visse
statsbedrifter med meir, som la til grunn kritikken av lova
om dei militære bedriftene.45 Det nye lovvedtaket innebar
òg innføring av ein del særreglar i aksjeselskapslova av
1957 for å styrke rolla for regjeringa overfor statsselskap.
Desse særreglane blei for det meste ført vidare og til dels
utvikla noko lenger i aksjeselskapslova av 1976 (nr. 59)
§§ 18-3–18-5.46 I den samanhengen uttalte Justisdeparte-
mentet at Stortinget «kan» fråvike den tolkinga av Grunn-
lova § 19 som det tidlegare hadde gått inn for.47 I 1996
ved vedtakinga av aksjelova og allmennaksjelova blei
særreglane også stort sett ført vidare, i §§ 20-4 og 20-5.48

I proposisjonen til lov om visse statsbedrifter i 1965
var Justisdepartementet ikkje heilt overtydd om resonne-
menta frå spesialkomiteen og Andenæs, men valde like-
vel i den samanhengen ikkje å «å gå dypere inn på de
spørsmål som er reist» fordi ein i alle fall ønskte å endre
på organisasjonsforma for dei militære bedriftene.49 Den
oppfatninga som blei formulert først i 1957 og seinare
gjennomført i praksis i 1965 har blitt kalt 1957–1965-
linja.

Grunnlovsspørsmåla kom opp igjen i innstillinga frå
det utvalet, Ingvaldsen-utvalet, som med bakgrunn i
Kings Bay-ulykka i 1962 og det påfølgjande stats- og
forvaltningsrettslege oppgjeret skulle vurdere «spørsmål
vedrørende Stortingets kontroll med forvaltningen».
Deretter kom det særleg opp i stortingsbehandlinga av
denne utgreiinga.50 Ingvaldsen-utvalet tok i 1972 ikkje
presist stilling til spørsmålet om tolkinga av Grunnlova
§ 19, korkje prerogativspørsmålet eller rettssubjektunn-
taket, men nøgde seg med å vise til at «Justisdeparte-
mentet i 1965 var i tvil om tolkningen av § 19», men at
ein i alle fall meinte at den dåverande organiseringa av

40 Castberg, Statsforfatning II 2. utg. (1947) s. 131.
41 Sjå Innstilling fra spesialkomitéen om «Innstillingen fra Statsselskapskommisjonen av 1953», Innst. S. nr. 169 (1957) med utgreiingar av professo-

rane Castberg (s. 288–291) og Andenæs (s. 292–306).
42 Innst. S. nr. 169 (1957) s. 298, jf. komiteen sjølv på s. 276 – «vanskelig kan forenes».
43 Innst. S. nr. 169 (1957) s. 295. Det skin elles gjennom at Andenæs er skeptisk til å bruke aksjeselskapsform for statsføretak: «Det fremgår av det

foregående at jeg stiller meg meget tvilende overfor den alminnelige anbefaling av aksjeselskapsformen som Statsselskapskommisjonen gir
uttrykk for i sin innstilling», op.cit. s. 306. Castberg meinte i si utgreiing til Spesialkomiteen i forhold til Grunnlova § 19 at «aksjeselskapets eien-
dom ikke er statens eiendom og ikke kommer inn under Grunnlovens § 19», Innst. S. nr. 169 (1957 s. 288 og s. 290 sp. 2).

44 Castberg, Statsforfatning II (1964) s. 99.
45 Forarbeidet til lova var endå ei utgreiing, denne gongen av Statsselskapskomiteen av 1957 (leia av E.F. Eckhoff), sjå Ot.prp. nr. 22 (1964–65) s. 8–

14.
46 Sjå om forholdet mellom lovendringane frå 1965 og særreglane i lova frå 1976, Jan Skåre, Lov om aksjeselskaper med kommentarer (1979) s. 315.
47 Ot.prp. nr. 19 (1974–75) s. 88 (sp. 2) og s. 84–87, der departementet stort sett slutta seg til Opsahls utgreiing.
48 Sjå t.d. Aarbakke mfl. Aksjeloven og allmennaksjeloven. Kommentarutgave (2004) s. 993–994 og 1002–1007.
49 Ot.prp. nr. 22 (1964–65) s. 46.
50 Dokument nr. 7 (1972–73) og Innst. S. nr. 277 (1976–77). Ein ser at dette arbeidet tok lang tid, utgangspunktet var Kings Bay-ulykka i hausten

1962 og mistillitsvedtaket mot regjeringa Gerhardsen i 1963.
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militærbedriftene «bød på alvorlige prinsipielle betenke-
ligheter».51

Før utanriks- og konstitusjonskomiteen i Stortinget
hadde nådd å behandle innstillinga frå Ingvaldsen-utva-
let la Justisdepartementet fram proposisjon om ny aksje-
selskapslov. Den var vedlagt mellom anna to utgreiingar
om statsrettslege spørsmål på grunn av spørsmål knytt til
bedriftsdemokrati – medbestemmingsrett for tilsette. Det
gjaldt mellom anna i kva grad selskapsorgan som nyska-
pinga bedriftsforsamling kunne bli tildelt avgjerdsmakt,
som var unntatt frå regjeringas styringsrett. Dette gjorde
det nødvendig å vurdere § 19 og Kommunal- og arbeids-
departementet hadde bestilt utgreiingar frå professorane
Johs. Andenæs og Torkel Opsahl.

Andenæs heldt seg i all hovudsak til dei standpunkta
han hadde inntatt tidlegare, altså at § 19 inneheldt eit
prerogativ, og at det ikkje gjaldt noko unntak for eigne
rettssubjekt. Men han gjennomførte ei interessant kon-
kret drøfting av forholdet melllom tradisjonell tolking av
§ 19 og det forhold at «bedriftsdemokratiet er et nytt
problem, som man ikke kan ha hatt i tanken hverken ved
utformningen av grunnlovens § 19 eller ved senere dis-
kusjoner om tolking av den».52 Dette kunne gi ei opning
for ei ny tolking av § 19, som Andenæs likevel ikkje
gjekk vidare med.

Opsahl gjekk laus på ei fornya gjennomtenking av
ulike spørsmål om § 19 der han mellom anna viste kor
feilaktig det påståtte grunnlaget i riksrettsdommane for
prejudikatslæra om § 19 var, slik vi har gjennomgått
ovanfor.53 Han gjekk likevel ikkje så langt som til å for-
kaste heile synspunktet fordi oppfatninga hadde festa
seg med utgangspunkt i teorien hos Morgenstierne, over
Castberg, og så med den krasse forkastinga av rettssub-
jekt-unntaket hos Andenæs og spesialkomiteen i Stortin-
get, som blei følgt opp ved den nye lova om visse stats-
bedrifter i 1965. Justisdepartementet som la fram propo-
sisjonen om aksjeselskapslov følgde Opsahl og vel også
til ein viss grad Andenæs, og konkluderte slik:

«Konklusjonen av dette må bli at den tolking som Stor-
tinget bygde på i 1957, ikke står sterkt. Det at Stortinget
valgte denne tolking og at den er lagt til grunn i seinere
praksis, kan ikke være avgjørende for at tolkingen må

opprettholdes. Etter departementets mening kan Stortin-
get foreta en maktoverføring fra generalforsamlingen til
bedriftsforsamlingen uten at Kongens rett krenkes.»54

Standpunktet var såleis at her stod Stortinget fritt til å
velje tolking.55

Fire og eit halvt år etter at Ingvaldsen-utvalet gav si
innstilling, og etter at Justisdepartementet hadde lagt
fram proposisjonen om ny aksjeselskapslov, uttalte eit
stort fleirtal i Utanriks- og konstitusjonskomiteen at
fleirtalet «holder fast på den forståelse som kom til
uttrykk gjennom Stortingets behandling av Innst. S.
nr. 169 for 1957. Dermed følger et tilsvarende ansvar for
regjeringen, et ansvar som må utøves under Stortingets
konstitusjonelle og politiske kontroll».56 Fleirtalet var
utgjort av alle unntatt dei to representantane for Sosialis-
tisk Venstreparti, Finn Gustavsen og Berit Ås, som slutta
seg til Opsahls syn og uttalte «at læren om at Grunnlo-
vens § 19 gir Kongen (regjeringen) et prerogativ bør for-
kastes. Som påvist av Torkel Opsahl i hans betenkning
av 16. februar 1974 […] er det ikke nødvendig å tolke
paragrafen slik, og Stortinget trenger ikke føle seg bun-
det av det standpunkt til spørsmålet som ble inntatt i
1957. Opsahls syn har fått tilslutning i Ot.prp. nr. 19
(1974–75) s. 84–87».57

Utanriks- og konstitusjonskomiteen – fleirtalet – var
dermed ganske klar i sitt standpunkt. Og dei hadde abso-
lutt grunnlag for å ta standpunkt. Mellom anna hadde
komiteen fått eit utdrag av Carsten Smiths utgreiing om
§ 19, som han hadde skrive i samband med spørsmål om
bedriftsdemokratisering i forretningsbankane, som òg
drøfta stoda for statsbankane. I dette utdraget var
Opsahls oppfatning ryddig og elegant presentert. Men
Smith sjølv tok ikkje endeleg standpunkt. Han skreiv at:

«Det kan ikke være grunn til i denne sammenheng å for-
søke å trekke noen rettslig konklusjon på dette generelle
spørsmål. Det ville bare være å føye til nok en usikker
røst. Poenget her er å fastslå at det ikke lenger kan anses
sikkert at Grunnlovens § 19 i det hele tatt setter noen
skranker for Stortingets lovgivningsmyndighet, og at
Stortinget vil kunne fravike sine tidligere avgjørelser hvis
det så måtte ønske.»58

51 Dokument nr. 7 (1972–73) s. 18.
52 Sjå Ot.prp. nr. 19 (1974–75) s. 280–282.
53 Opsahl i Ot.prp. nr. 19 (1974–75) s. 283–328. Opsahls utgreiing som vedlegg til proposisjonen er etter mitt syn av dei beste norske statsrettslege

arbeid og framleis vel verdt å lese. Sjå m.a. også drøftingane av dei ulike konkrete tolkingsspørsmåla s. 307–314.
54 Ot.prp. nr. 19 (1974–75) s. 86.
55 Slik vel nesten Andenæs også i Ot.prp. nr. 19 (1974–75) s. 282 andre spalte, iallfall når det gjeld det konkrete medbestemmingsspørsmålet, og iall-

fall Opsahl s. 306 andre spalte om prerogativtenkinga heilt generelt.
56 Innst. S. nr. 277 (1976–77) s. 10.
57 Innst. S. nr. 277 (1976–77) s. 10.
58 Innst. S. nr. 277 (1976–77) s. 37, heile utdraget s. 33–37.
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Men det var altså etter både Opsahls utgreiing og Smiths
utlegning av den at fleirtalet i utanriks- og konstitusjons-
komiteen konkluderte som det gjorde.

Også i forhold til lov om statsforetak (1991 nr. 71),
som i § 59 oppheva lov om visse statsbedrifter frå 1965,
blei grunnlovsspørsmåla knytt til § 19 gjennomgått.
Men spørsmåla kom ikkje på spissen fordi det blei lagt
til grunn at den føreslåtte og vedtatte ordninga ikkje var i
strid med prerogativlæra.59

I seinare teori har Johs. Andenæs halde fast ved det
synet som han la fram i 1957 og som han viser at Stortin-
get slutta seg til både den gongen og i 1977.60 Tilsva-
rande er oppfatninga hos Andenæs og Fliflet i 2017.61

Torstein Eckhoff skreiv derimot i 1982 at han meinte det
var «ingen avgjørende grunn» til å tolke § 19 slik at den
gav kongen eit prerogativ.62

Den nyaste vurderinga av prerogativspørsmålet synest
å vere frå 2005. Då blei Lovavdelinga i Justisdeparte-
mentet beden om å vurdere om oppheving av særregelen
om utbytteutdeling i statsaksjeselskap i aksjelova og all-
mennaksjelova, begge stader § 20-4 nr. 4, ville vere i
strid med Grunnlova § 19. Regelen gjekk, og går, ut på at
generalforsamlinga, altså statsråden, ikkje er bunden av
framlegget til utbyte frå styret eller bedriftsforsamlinga,
men kan gå høgare. Bakgrunnen for spørsmålet var at
Reinertsen-utvalet hadde føreslått slik oppheving.63

Lovavdelinga formulerte problemstillinga slik: «Spørs-
målet er om den adgangen eieren gjennom generalfor-
samlingen har til [å] vedta ønsket utbytte ved å skifte ut
medlemmer av et styre som foreslår et annet utbytte enn
det eieren ønsker, er tilstrekkelig til at ordningen er for-
enlig med Grunnloven, eller om Grunnloven § 19 krever
at generalforsamlingen står fritt til å fravike styrets for-
slag til utdeling av utbytte, slik som i dag.»64 Lovavde-
linga slår fast at det tradisjonelle standpunktet har vore

at § 19 inneheld eit kongeleg prerogativ som inneber at
Stortinget ikkje kan leggje retten til å styre statseigedom
til eit organ som er uavhengig av kongen. Det gjeld og
for statens forretningsmessige verksemd. Og Lovavde-
linga viser til at Stortinget ved fleire høve har halde fast
på dette.65

I fråsegna frå 2005 skriv Lovavdelinga at standpunk-
tet til Lovavdelinga frå 1974, slik det er gjengitt ovanfor
her, «er holdbart også i dag», både for så vidt gjeld
prerogativspørsmålet og konsekvensane av det (punkt
4).66 Konklusjonen frå Lovavdelinga var derfor at «for-
slaget om å oppheve aksjeloven og allmennaksjeloven
§ 20-4 nr. 4, vil være i strid med Grunnloven § 19 slik
bestemmelsen tradisjonelt har vært tolket, men at Stor-
tinget selv kan fravike denne tolkingen» (punkt 6). Dette
er i tråd med Opsahls konklusjon om prerogativspørsmå-
let i 1974: «Det bør derfor nå igjen være Stortinget som
tar stilling til dette. Det er iallfall ikke noen oppgave for
en utredning som denne å overtale noen til å ta det stand-
punkt at Stortinget var på villspor i 1957.»67 Framlegget
frå Reinertsen-utvalet har ikkje blitt følgt opp.

Statsbankane har tradisjonelt blitt vurdert til å falle
utanfor Grunnlova § 19.68

Også i diskusjonane om styringa av Noregs Bank har
§ 19 spelt ei rolle. Banken var frå etableringa i 1816 eit
privat aksjeselskap og fall dermed utanfor § 19. I 1949
overtok staten alle aksjane og i drøftinga av det som blei
sentralbanklova av 1985 synest det som om prinsippa
om regjeringas rolle i høve til statseigedom i § 19 var
sentral i framlegget om den nye styringsforma der regje-
ringa, i motsetning til tidlegare, no skulle oppnemne
heile hovudstyret. Tidlegare hadde Stortinget oppnemnt
dei tre deltids-styremedlemene.69

59 Sjå NOU 1991: 8 s. 47–48.
60 Sjå òg Stavang, Storting og regjering. Om instruksar frå Stortinget til regjeringa (1999) s. 223–236, som går gjennom debatten om prerogativ-

spørsmåla generelt, men utan særskilt fokus på § 19.
61 Andenæs, Statsforfatningen (1998) s. 233–238, og meir utførleg, Andenæs i Jussens Venner 1978 s. 8ff, særleg s. 8–11. Sjå vidare, Andenæs og

Fliflet, Statsforfatningen (2017) s. 349–355. Andenæs heldt som nemnt òg fast ved, og utdjupa i nokon grad si oppfatning i si utgreiing til Kommu-
nal- og arbeidsdepartementet om «Konstitusjonelle problemer ved gjennomføring av medbestemmelsesrett for de ansatte i statsselskaper», datert
10. januar 1974, trykt som vedlegg til aksjeselskapslovproposisjonen, sjå Ot.prp. nr. 19 (1974–75) s. 271–282 på s. 271–273.

62 Eckhoff, Forvaltningsrett (1982) s. 132. Seinare er drøftinga forsvunnen i Eckhoff og Smith, Forvaltningsrett, sjå 7. utg. (2003) s. 118. Det heng
nok saman med at Eivind Smith synest halde fast ved det tradisjonelle prerogativsynet på § 19, sjå Smith, Konstitusjonelt demokrati (2017) s. 243
(«slike kompetanser ikke helt kan fratas Kongen»).

63 Sjå NOU 2004: 7 s. 46, 93–94 og 98.
64 Brev 21.06.2005 saksnummer 2005/00472 punkt 1.
65 Med tilvising til Innst. S. nr. 169 (1957) s. 275–280 og Innst. S. nr 277 (1976–77) s. 10, som omtalt ovanfor.
66 Det tidlegare synet, sjå Ot.prp. nr. 19 (1974–75) s. 88 (sp. 2) og s. 84–87.
67 Opsahl i Ot.prp. nr 19 (1974–75) s. 306.
68 Carsten Smith, «Grunnlovens § 19 og demokratisering av forretningsbankene», i Carsten Smith, Statsliv og rettsteori (1978) s. 440–491 på s. 451–

474 med konklusjon s. 474.
69 Sjå Ola Mestad, «Noregs Banks historie i eit langsiktig juridisk perspektiv», Historisk tidsskrift 2017 s. 309–335 på s. 327–329 og den tidlegare

drøftinga om Noregs Bank og § 19 i Carsten Smith, Statsliv og rettsteori (1978) på s. 468–471 og 473–474. Helge Syrstad finn det klart at banken
framleis fell utanfor § 19, sjå Syrstad, Sentralbankens uavhengighet (2003) s. 199–201.
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5 Retten til petroleumsførekomstar som regale. 
Statens pensjonsfond utland
I nyare tid er det praktisk absolutt viktigaste regalet i
norsk rett at staten har eineretten til alle petroleumsføre-
komstar.70 I kontinentalsokkellova av 1963 § 2 første
ledd står det: «Retten til undersjøiske naturforekomster
tilligger staten.» Tidligare omfatta dette særleg petro-
leum, men det er no unntatt fra lova, jf. § 1. I petro-
leumslova frå 1985 heitte det i § 3 første ledd «Retten til
undersjøiske petroleumsforekomster tilligger staten.» I
gjeldande petroleumslov frå 1996 heiter det no i § 1-1:
«Den norske stat har eiendomsrett til undersjøiske petro-
leumsforekomster og eksklusiv rett til ressursforvalt-
ning.» At lovgivar har endra formuleringa frå «tillig-
ger», som ikkje presist karakteriserte retten, og som etter
mitt syn var ei betre formulering, til eigedomsrett, kan
ikkje endre karakteren av regalet. Men i alle fall fell
både regale og statseigedom innunder § 19 med den
grunnlovsfastsette instruksjonsretten.

Når det gjeld forvaltninga av regale og statseigedom
som etter den nye språkbruken i Grunnlova skal skje på
den måten som «nyttigast for samfunnet», er det òg
grunn til å vise til formålsføresegna i petroleumslova
§ 1-2 andre ledd, der det mellom anna står: «Petroleums-
ressursene skal forvaltes i et langsiktig perspektiv slik at
de kommer hele det norske samfunn til gode.» Den
framstår som ei vidareføring av tankemåten i § 19 utan
at det blir uttrykkjeleg sagt i forarbeida.71

Den sentrale verknaden av at petroleumsverksemda fell
innunder § 19 er at det gir eit sikkert grunnlag for retten
Stortinget har til å gi rettsleg bindande instruksar. I nyare
tid har det igjen vorte meir uvisse om Stortinget har ein
generell rett til å gi regjeringa rettsleg bindande instruksar.
Om Stortinget har ein slik generell rett ved vanlege
plenarvedtak, eller om dei berre er politisk bindande, har
vore drøfta i meir enn eit halvt hundreår. Eirik Holmøyvik
har i ein ny omfattande studie av teorien og statspraksis
kome til at Stortinget ikkje har ein slik generell instruks-
jonsrett.72 Eivind Smith meiner, og har lenge meint, det

same. Det høver dårleg med systemet i Grunnlova «og
kan heller ikke bygge på statspraksis», skriv han.73 Deri-
mot meiner også han at instruksar i medhald av § 19 er
«rettsleg bindende for regjeringen».74 Her er ikkje plassen
for ein gjennomgang av det generelle instruksjonsretts-
spørsmålet. Dess meir ein heller i retning av at stortingsin-
struksar generelt ikkje kan vere rettsleg bindande, dess
meir grunn er det til framheve at retten til petroleum er eit
regale som fell innanfor instruksjonsretten i § 19.

I petroleumslova § 1-2 første ledd er det fastsett følg-
jande: «Ressursforvaltningen forestås av Kongen i sam-
svar med bestemmelsene i denne lov og vedtak fattet av
Stortinget.» (utheving her). Slutten av denne føresegna
kan sjå ut som ei rein gjennomføring av instruksjonsret-
ten i medhald av Grunnlova § 19, men dette er ikkje
kommentert i forarbeida.

Forvaltninga av statskassa er ikkje regulert direkte i
Grunnlova, men det er kanskje mest nærliggjande å seie
at forvaltninga av den følgjer av løyvingsretten i Grunn-
lova § 75 bokstav d) eller er føresett i innkrevingsretten i
§ 18 i den forma den har etter 1905.75 Når det gjeld den
store delen av statsformuen som er investert i aksjar,
obligasjonar og delvis i fast eigedom gjennom Statens
pensjonsfond utland (Oljefondet), må det likevel vere
riktig å seie at den fell direkte innunder § 19 som «sta-
tens eiendommer». Dermed er det òg omfatta av instruk-
sjonsretten, men det ville også følgje av om ein berre sa
at det var omfatta av løyvingsretten.

Forvaltninga av Oljefondet er regulert av Lov om Sta-
tens pensjonsfond (2005 nr. 123). Det er der fastsett at
forvaltninga ligg til Finansdepartementet, at fondet skal
plasserast som innskot på ein konto i Noregs Bank, og at
departementet kan gi «utfyllende bestemmelser» til
gjennomføring av lova, jf. § 2 første og andre ledd og
§ 7.76 Overføring frå fondet til statsbudsjettet kan berre
skje ved stortingsvedtak, jf. § 7. Dersom ein som eg
skulle meine at Oljefondet fell innunder § 19, har Stor-
tinget instruksjonsrett direkte i medhald av Grunnlova,
som ikkje kan vere avskoren ved lovvedtak.

70 Om statens rett til petroleum som eit regale, sjå den utførlege drøftinga i Ola Mestad, Statoil og statleg styring og kontroll (1985) s. 213–226, med
tilslutning frå Torstein Eckhoff i LoR 1986 s. 561. Slik òg Smith, Konstitusjonelt demokrati (2017) s. 237.

71 Det er ikkje kommentert i Ot.prp. nr. 43 (1995–1996) s. 26.
72 Holmøyvik, «Med instruks skal landet byggjast? Om Stortingets instruksjonsrett overfor regjeringa og rettsutvikling på statsrettens område», TfR

2018 s. 461–492, særleg s. 470–483. Sjå òg kommentaren til § 3 punkt 5.3.
73 Smith, Konstitusjonelt demokrati (2017) s. 201. Sjå òg Mestad, Statoil og statleg styring og kontroll (1985) s. 230–235, m.a. med påpeiking av at

spørsmålet om instruksjonsrett for Stortinget ofte blir drøfta på eit for generelt plan.
74 Smith, op.cit. s. 200, slik òg Mestad, op.cit. s. 234 og Holmøyvik op.cit. s. 486.
75 Tidlegare, frå november 1814 til november 1905, var det fastsett i § 18 andre punktum at «Den Norske Statscasse Forbliver i Norge, og dens Ind-

tægter anvendes alene til Norges Tarv», men dette sa ikkje meir om grunnspørsmåla om forholdet mellom dei norske statsorgana. Om forvaltninga,
sjå Castberg, Statsforfatning II (1964) s. 96–97 som meiner at forvaltninga iallfall ikkje er noko prerogativ for regjeringa, sjølv om han knytte for-
valtninga til § 18. Sjå òg op.cit. s. 97 med note 2 om at § 19 ikkje «anses … direkte» å omfatte forvaltninga av statskassa, med tilvising til Morgen-
stierne, Statsforfatningsret II (1927) s. 241 og Andenæs, Statsforfatningen (1962) s. 210. Sjå ovanfor i avsnitt 3 om Steenbuchs og Aschehougs
motsette syn og kommentar til § 18.

76 Om Noregs Banks forvaltning av Oljefondet, sjå òg sentralbanklova (2019 nr. 31) § 1-11.
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6 Avslutning
I dag står § 19 framleis som eit grunnleggjande element i
forvaltninga av den norske statsformuen.77 Det er eit ele-
ment som ikkje er særleg omstridd, bortsett frå visse
organisatoriske spørsmål når det gjeld statseigde føre-
tak.78 Omfanget av norsk statseigedom har auka sterkt
frå 1814 og dermed også kva føresegna i realiteten
omfattar. Det gjeld anten ein lar føresegna også omfatte
Statens pensjonsfond utland eller ikkje.

Når det gjeld regala, har utviklinga derimot til dels
gått den andre vegen. Postmonopolet blei etter 388 år
oppheva ved vedtakinga av postlova i 2015 (nr. 91). Det
skjedde på grunnlag av EØS-reglar. Lova gjennomførte
EUs tredje postdirektiv med full liberalisering av postte-
nester.79 Telegrafmonopolet opphøyrde nærmast av seg
sjølv på grunn av utviklinga av teknologien. Myntregalet
gjeld framleis, men retten til å slå mynt er frå 1962 i lov
lagt til Noregs Bank etter at staten fram til dess hadde
gjort det for eiga rekning, i Den Kongelige Mynt på
Kongsberg.80 Retten til petroleumressursane er no det
viktigaste regalet og Statens pensjonsfond utland den
viktigaste statlege eigedommen.

77 Det er jamvel strafflagd ved riksrett dersom ein statsråd «bevirker eller medvirker til at statens eiendommer eller øvrige midler ikke blir forsvarlig
anvendt, eller bestyrt,», jf. ansvarlegheitslova (av 5. februar 1932) § 10.

78 Det blei i 2008 frå fire representantar frå Framstegspartiet føreslått å oppheve § 19 saman med andre prerogativ-føresegner, men framlegget vart
samrøystes lagt bort. Sjå Grunnlovsforslag nr. 9 (2007–2008) Dok.nr. 12:9 (2008–2009). Grunngivinga var følgjande: «Etter forslagsstillernes
oppfatning er bestemmelsen i dag av liten praktisk betydning og bidrar til å vanskeliggjøre behandlingen av saker som reelt sett kan underlegges
Stortingets instruksjon. Det er unaturlig å ha en egen grunnlovsmessig beskyttelse av regjeringens myndighetsutøvelse og beslutningsmyndighet
på eiendomsforvaltningens område» (s. 4). Om forvaltning av statens eigarinteresser i føretak, sjå elles Gudmund Knudsen og Sven Ole Fagernæs,
«Statsrådens forvaltning av statens eierskap i selskaper som staten eier alene eller er deleier i. Forholdet til Stortinget og selskapets ledelse», Notat
datert 9. oktober 2017, tilgjengeleg på: https://www.regjeringen.no/contentassets/c21cacd8628d430fa6db885e5836bdb7/notat--2051691.pdf.

79 Sjå Prop 109 L (2014–2015) s. 5 og 22–23.
80 Sjå NOU 1983: 39 s. 83 og 106 og Ola Mestad, «Noregs Banks historie i eit langsiktig juridisk perspektiv», Historisk tidsskrift 2017 s. 309–335 på

s. 319. Sjå no sentralbanklova (2019 nr. 31) § 3-4. Den Kongelige Mynt blei dermed i 1962 overført til Noregs Bank, så omdanna til aksjeselskap i
2001, deretter privatisert i 2003 med namneforandring til Det Norske Myntverket AS i 2004 (Kjelde wikipedia).

https://www.regjeringen.no/contentassets/c21cacd8628d430fa6db885e5836bdb7/notat--2051691.pdf
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§ 20
Kongen har rett til i statsrådet å benåde forbrytere etter at dom er falt. Forbryteren kan velge å
motta kongens nåde eller underkaste seg den idømte straff.

I de saker som Stortinget anlegger for Riksretten, kan ingen annen benådning finne sted enn
fritak for idømt dødsstraff, med mindre Stortinget har gitt samtykke til noe annet.

Kongen har i statsrådet rett til å gje forbrytarar nåde etter at dom er fallen. Forbrytaren kan velje
å ta imot kongens nåde eller ta den idømde straffa.

I saker som Stortinget reiser for Riksretten, kan det ikkje gjevast annan nåde enn fritak frå
idømd dødsstraff, om ikkje Stortinget har gjeve samtykke til noko anna.

Av Magne Frostad

1 Ordlyden
Bestemmelsen ble vedtatt med følgende ordlyd 17. mai
1814:

Kongen har Ret til i Statsraadet at benaade Forbrydere,
efterat Høiesterets Dom er falden og dens Betænkning
indhentet. Forbryderen har Valget, om han vil modtage
Kongens Naade, eller underkaste sig den ham tildømte
Straf.

I de Sager, som af Odelsthinget foranstaltes, anlagde
for Rigsretten, kan ingen anden Benaadning, end Frita-
gelse for idømt Livsstraf, finde Sted.

Ordlyden ble stående uforandret i 4. november-grunn-
lovsteksten, og fordret dermed at det forelå dom og
betenkning fra Høyesterett før Kongen i statsråd kunne
forestå benådning. Ved flere anledninger ble passusen
som krevde dom og betenkning fra Høyesterett, foreslått
fjernet, og den ble opphevet i 1862 i forbindelse med
innføringen av juryordningen i straffesaker.1 I tilknyt-
ning til kodifiseringen av parlamentarismen med mer i
2007 ble henvisningen til Odelstinget erstattet av Stor-
tinget, samtidig som muligheten også ble åpnet for en

differensiering av hvilken benådning som kan gis ved
riksrettsdommer, så fremt Stortinget samtykker.2

2 Generelt om benådningsretten
Bestemmelsen gir Kongen i statsråd rett til å omgjøre en
rettskraftig idømt straff, typisk ved at reaksjonen bortfal-
ler i sin helhet, eventuelt at omfanget på reaksjonen blir
redusert.3 Sistnevnte er vanlig hvor benådning gis etter
at soning av en fengselsstraff er påbegynt.4 Ved å
benytte seg av dette prerogativet tas det ikke stilling til
hva som er rett, og dermed tres heller ikke Høyesteretts
rett til å dømme i siste instans etter Grl. § 88 for nært.
Derimot endres den rettslige situasjonen som inntreffer
ved straffedommen.5

Benådningsinstituttet fremgikk allerede av grunnset-
ningene for arbeidet med Grunnloven i 1814, og Kongen
i statsråd tilkommer her en spesifikt angitt kompetanse
med hensyn til rettspleien. Denne kompetansen har der-
ved et visst slektskap med Kongens rett til å gi proviso-
riske regler etter § 17, som på sin side knytter an mot
Stortingets kompetanse som lovgiver. Dermed balanse-

1 Grunnlovsbestemmelse av 29. november 1862. Se Guthorm Immanuel Hallager, Norges Høiesteret 1815–1915, bd. I (1915), s. 352, og Nils Rune
Langeland, Siste ord, bd. I (2005), s. 170–172.

2 Grunnlovsbestemmelse av 20. februar 2007.
3 Frederik Stang, Systematisk Fremstilling af Kongeriget Norges constitutionelle eller grundlovbestemte Ret (1833), s. 475.
4 NOU 1983: 57 Straffelovgivningen under omforming. Straffelovkommisjonens delutredning I, s. 149.
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.
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res det rendyrkede maktfordelingsprinsippet i noen grad
av praktiske hensyn som den gang ble ansett å fordre
visse justeringer av maktfordelingsmodellen. Ved flere
anledninger hvert år anvender Kongen i statsråd seg av
denne bemyndigelsen, som for øvrig i liten grad er blitt
nærmere regulert i formell lov, forskriftsverk eller ret-
ningslinjer.

Grl. § 20 beskriver persongruppen som kan benådes,
som «forbrytere». Selv om man nok kun tenkte på fysiske
personer i 1814, forhindrer ikke det benådning også av
juridiske personer.6 I tillegg gjelder benådning for alle
typer straff.7 Den nærmere definisjonen av begrepet straff
fremgår av formell lov, eksempelvis strl. 2005 § 29. Det
foretas således ingen realitetsvurdering av straffebegrepet
under hensyntaken til blant annet personkretsen for den
aktuelle regelen og reaksjonens pønale karakter, slik ord-
ningen er med det autonome straffebegrepet i Den euro-
peiske menneskerettskonvensjon (EMK).8

Straffen som søkes benådet må være ilagt av en uav-
hengig domstol etter rettergang.9 Siden vedtatt forelegg
etter strpl. § 258, 2. ledd gis samme virkning som en
dom, omfattes i praksis også forelegg av Grl. § 20.10 I

1814 var det nok videre en forutsetning at dommen var
avgitt av en norsk domstol, og selv i dag foreligger ingen
generell regel om at utenlandske dommer kan benådes i
Norge.11 For dommer som omfattes av lov av
15.11.1963 om fullbyrding av nordiske dommer på straff
mv., er situasjonen imidlertid annerledes. En spesiell
ordning gjelder også for dommer avsagt av det tidligere
FNs Jugoslavia-tribunal12 som avsones i Norge.13 Den
7. juli 2016 ble en tilsvarende avtale inngått med Den
internasjonale straffedomstolen i Haag.

Fra 1800-tallet og frem til i dag har det vært vanlig å
knytte betingelser til benådningen.14 Det foreligger riktig-
nok ingen direkte hjemmel for å stille slikt vilkår, men i
alle fall siden slutten av 1800-tallet har det vært lagt til
grunn at Kongen i statsråd sin rett til å avslå søknaden også
åpner for en slik mellomløsning.15 De hyppigst brukte vil-
kårene er nok at domfelte avstår fra å begå ny kriminalitet,
og at straffen endres til en mildere art.16 I de tilfellene hvor
straffen benådes i sin helhet, gjøres dette normalt etter
reglene om betinget dom.17 Den domfelte har imidlertid
valget mellom å underkaste seg benådningen eller den
opprinnelige idømte straffereaksjonen, noe som er hen-

5 Jon Skeie, Den norske strafferett, bd. I (1946), s. 420, Frede Castberg, Norges statsforfatning, bd. II (1964), s. 147, og Anders Bratholm, «Benåd-
ningsinstituttet i kriminalrettslig belysning» (1959), s. 1. Benådningsinstituttet er nært beslektet med amnesti, men sistnevnte fritar typisk en større
gruppe for straff, mens benådninger er individuelt innrettet. Amnesti krever dessuten hjemmel i lov. Se herom Stang, op.cit., s. 475, Castberg,
op.cit., s. 150, Bratholm, Strafferett og samfunn: Alminnelig del (1987), s. 633, Per Helset og Bjørn Stordrange, Norsk statsforfatningsrett (1998),
s. 209, og Johs. Andenæs og Arne Fliflet, Statsforfatningen i Norge (2017), s. 396. Eksempler på lover som i realiteten var amnestilover er Midler-
tidig lov av 09.07.1948 nr. 11 om endring i reglene om fullbyrdelse av frihetsstraff for landssvik, Lov av 28. 07.1949 nr. 25 um bridge i rettstap-
reglane i landssviklovene, og Lov av 22.05.1953 nr. 3 om endringer i lovgivningen om rettighetstap.

6 Det finnes da heller ingen holdepunkter i forarbeidene til gamle strl. §§ 48 a og 48 b for en slik begrensning. Ot.prp. nr. 27 (1990–1991) Om lov
om endringer i straffeloven m.m. (straffeansvar for foretak). Denne oppfatningen deles av Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet, se
saksnr. 200505460, dokumentnr. 3 av 18.01.2006 (meroffentlighet innvilget). Tilsvarende mangler holdepunkter for dette i forarbeidene til strl.
2005.

7 Skeie, op.cit., s. 420 og Prop. 151 L (2009–2010) Endringar i forvaltningslova og straffegjennomføringslova (behandling av personopplysningar i
kriminalomsorga, innsyn i benådingssaker o.a.), s. 24.

8 Helset og Stordrange, op.cit., s. 210, Ellen Eikeseth Mjøs, «Benådningsinstituttet» (1998), s. 360, Arne Fliflet, Grunnloven (2005), s. 147, og
Andenæs og Fliflet, op.cit., s. 325. I 1833 opererte riktignok Stang med et skille mellom vanlig straff og straff hvor bøter eller gods skulle tilfalle
den forulempede – sistnevnte anså han ikke som omfattet av straffebegrepet i benådningsinstituttet – men dette er ingen nærliggende sondering i
dag; Stang, op.cit., s. 477. Varianter av denne sondringen fantes også i tysk tradisjon, se Thomas Brückner, «Das ‘Ius Aggratiandi’» (2001), 71–72.

9 Mjøs, op.cit., s. 359.
10 NOU 1983: 57, s. 250. Av strpl. § 258 (1) fremgår det videre at «[t]il gunst for siktede kan et vedtatt forelegg oppheves av overordnet påtalemyn-

dighet. Opphevingen berører ikke pengekrav for den berettigede som er tatt med i forelegget». Se for øvrig Francis Hagerup, Strafferettens almin-
delige del (1930), s. 371, Castberg, op.cit., s. 149, Fliflet, op.cit., s. 147, og Andenæs og Fliflet, op.cit., s. 326.

11 Mjøs, op.cit., s. 360.
12 Tribunalet ble opprettet av FNs sikkerhetsråd i resolusjon nr. 827 fra 25.05.1993.
13 Ifølge artikkel 8 av soningsavtalen mellom Norge og tribunalet fra 1998, som gjenspeiler artikkel 28 av statuttene til tribunalet, påhviler det Norge

å ta kontakt med tribunalet dersom det foreligger en situasjon hvor den straffedømte kunne ha blitt benådet etter norsk praksis. Retten til å benåde
tilkommer imidlertid presidenten ved tribunalet, og Norge er forpliktet til å innrette seg etter vedkommendes beslutning. Se Magne Frostad,
«Benådningsinstituttet i Grunnloven § 20» (2013), s. 353 med videre henvisninger.

14 Andenæs og Fliflet, op.cit. (2017), s. 396.
15 NOU 1983: 57, s. 150–151, og Bratholm, Strafferett og samfunn: Alminnelig del (1987), s. 634. Antagelig kan ikke andre særvilkår stilles enn de

som fremgår uttrykkelig av lovgivingen; Carl Graff Hartmann, Benådningsinstituttet i norsk rett (1987), s. 97. I 1821 fant Høyesterett at domfelte
kunne settes inn til videre soning av den opprinnelige dommen ved vilkårsbrudd, siden den opprinnelige dommen bare var betingelsesvis suspen-
dert. Se herom Hallager, op.cit., s. 180–181.

16 T.H. Aschehoug, Norges nuværende Statsforfatning, bd. II (1891), s. 220, Hagerup, op.cit., Castberg, op.cit., Fliflet, op.cit., s. 145, Andenæs og
Fliflet, op.cit., s. 324 og Prop. 151 L (2009–2010), s. 24.

17 Prop. 151 L (2009–2010), s. 27 (Høringssvar fra Ringerike fengsel). Tidvis anvendes også vilkår inspirert av gamle strl. § 53 som at en betinget
fengselsstraff kombineres med en ubetinget bot.
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siktsmessig siden domfelte selv er den nærmeste til å vur-
dere hvilken straff som er den mildeste for ham eller
henne. Dette gjelder likevel kun hvor den opprinnelige
straffen er blitt erstattet med en straff av en annen art.18

Enkelte anser at naturretten krevde en rettmessig
grunn (justa causa) før benådning kunne gis, slik at
benådning ikke kunne gis hvis den var begrunnet i noe
annet enn dette (ex mera gratia).19 I motsatt retning er
det imidlertid påpekt at fyrsten var suveren, og at det
gjengse begrepet som ble brukt om benådningsretten
(ius aggratiandi), var avledet av ordet gratia, som ikke
fordret noen slik grunn, men snarere forutsatte mildhet
hos fyrsten.20 For Jeremy Bentham var det viktig at ret-
ten til å benåde måtte underlegges begrensninger, da en
ubegrenset rett til å benåde i ytterste konsekvens kunne
føre til en oppløsning av det politiske samfunnet.21

Immanuel Kant mente i den anledning at majesteten
bare kunne benåde forbrytelser som var begått mot ham
selv. Hvis han i andre tilfeller fritok for straff, ville det
utgjøre den største urettmessighet overfor Kongens
undergitte.22 At statsoverhodet kunne sette til side en
rettskraftig dom, harmonerte da også dårlig med prin-
sippet om rettens bindende karakter og maktfordelingen
mellom statens myndigheter.23 Sistnevnte moment fikk
tiltakende betydning fra midten av 1700-tallet. Høyeste-
rettsdommerne Arntzen og Lange sammenfattet situa-
sjonen i 1830 da de like fullt uttrykte «[a]t Lovenes og
Justitsvæsenets Anseelse svækkes ved Benaadningsret-
tens hyppige Udøvelse, formenes at være paa den ene
Side en ligesaa erkjendt Sandhet, som at man paa den
anden Side har maattet indrømme, at Straflovenes
Ufuldkommenhed saavelsom uforudsette Omstændig-
heder in concerto medføre, at den ikke aldeles kan und-
væres».24

En nærmere angitt rett til formelt å benåde lovovertre-
dere eksisterer da også antageligvis i alle statssamfunn,25

og den er som oftest lagt til statens overhode.26 Det virker
faktisk ikke som noe statssamfunn over tid har klart seg
uten en slik mulighet til å moderere straffedommer.

3 Historien frem til 1814
Benådningsinstituttets røtter går tilbake til romerretten,
antageligvis også ennå lengre.27 Skeie fremholder imid-
lertid at «[a]v de relativt få misgjerninger som [i eldre
tid] medførte offentlig straff, var de fleste grove forbry-
telser, der ble betraktet som krenkelser mot guddommen;
for disse kunne der ikke bli tale om benådning. Og kon-
gen hadde ingen rett til å frafalle eller mildne den
enkelte manns strafferett».28 Med tiden kom flere straf-
febud av sekulær karakter, men retten til å straffe forble i
Norden frem til middelalderen hos det enkelte offer og
hans familie. Denne personkretsen hadde således en
selvstendig rett til å benåde gjerningspersonen.29 Ved
Magnus Lagabøtes landslov av 1274–76 ble retten til å
ilegge dødsstraff og kompetansen til å benåde for dette
straffalternativet sentralisert hos kongemakten.30

I den grad benådningsretten forstås som kongens gene-
relle rett til å frita for idømt straff, foreligger instituttet
først fra reformasjonen av og særlig etter innføringen av
eneveldet i Danmark-Norge i 1660.31 Fra da av var Kon-
gens rett til å benåde langt på vei uinnskrenket.32 Kongens
benådningsmyndighet synes den gang i alle fall tidvis å ha
blitt delegert til hans tjenestemenn. Fra 1593 vet vi at Kon-
gens øverste representant på Vestlandet var bemyndiget til
å omgjøre alle dommer, og at visstnok hans kone kunne
forestå denne embetshandlingen i hans fravær.33

18 Stort. Efterr. 1814–1818, s. 49, som nevnt i Hartmann, op.cit., s. 67. Se også Hagerup, op.cit. og Skeie, Den norske strafferett, bd. I (1946), s. 422.
19 Brückner, «Das ‘Ius Aggratiandi’» (2001), s. 65.
20 Brückner, op.cit., s. 66 og 70–71.
21 Jeremy Bentham, The Works of Jeremy Bentham, bd. 1 (1843), s. 530.
22 Immanuel Kant, The Metaphysical Elements of Justice (1999), s. 144.
23 Stefan Berg, Dietmar Hipp og Michael Sontheimer, «Genug der Sühne» (2007), s. 21.
24 Stortingets forhandlinger 1830, 7. del, s. 220.
25 Bratholm, «Benådningsinstituttet i kriminalrettslig belysning» (1959), s. 11.
26 Aschehoug, Norges nuværende Statsforfatning, bd. II (1891), s. 217 og Hartmann, op.cit., s. 17.
27 Om bl.a. bruk av benådning i forskjellige kulturkretser, se David Tait, «Pardons in perspective: the role of forgiveness in criminal justice» (2000–

2001), s. 134. Generelt om benådning fra tidligere tider og frem til i dag, med særlig vekt på amerikanske forhold, se Kathleen Dean Moore, Par-
dons: Justice, Mercy, and the Public Interest (1989), s. 15–86.

28 Skeie, op.cit., s. 417.
29 Poul Meyer, «Benådning» (1956), s. 463.
30 Se Frostad, «Benådningsinstituttet i Grunnloven § 20» (2013), s. 344 med videre henvisninger.
31 Meyer, op.cit., s. 464. Fra denne tid og frem til 1800 var benådningsinstituttet et relativt populært tema for tyske doktoravhandlinger. Her kan det

bemerkes at benådningsretten i større eller mindre grad kunne utøves av dommeren, adelige med territorialhøyhet og keiseren selv. Se herom
Brückner, «Das ‘Ius Aggratiandi’» (2001), s. 57, 60 og 63–65.

32 Storthings Forhandlinger 1830, s. 223. Kongen kunne imidlertid også før den tid benåde i de tilfeller hvor den straffbare handlingen var begått mot
ham selv.

33 Nils Johan Stoa, I hine hårde dage (2008), s. 51.
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Benådningsretten ble for øvrig sjeldent brukt med min-
dre det forelå en høyesterettsdom,34 og benådning ble
typisk gitt hvor loven var foreldet og urimelig hard –
eksempelvis ble benådningsadgangen brukt i tiltakende
grad utover 1700-tallet til å omgjøre dødsdommer for
blodskam og fødsel i dølgsmål, til tukthus eller straffar-
beid.35 Enn videre medførte lovendringer i perioden
1687–1735 at alle dødsdommer for fremtiden måtte stad-
festes av Kongen, noe som igjen åpnet for en tiltakende
bruk av benådningsinstituttet.36 Ved de øvrige ilagte straf-
fer var Kongen nokså tilbakeholden med å benåde.37

Uavhengig av slike velbegrunnede behov ble benåd-
ning også brukt for å feire begivenheter i statslivet,38

samtidig som Kongen kunne ha behov for å begunstige
personer som han fant sympatiske. I noen grad ble
benådninger også gitt for å spe på statsfinansene med
godtgjørelse fra dem som ble benådet.39

Benådningsinstituttet var således i overensstemmelse
med dansk-norsk praksis fra før 1814, samtidig som det
var vanlig i samtidige grunnlover.40 Følgelig fremgikk
det da også av alle kjente grunnlovsutkast fra 1814.41

Hos Adler-Falsen § 131 heter det: «Kongen har Benaad-
nings-Ret (jus aggratiandi), kun ikke, naar Forbrydelsen
er begaaet imod Staten, og aldrig før end der er afsagt
endelig Dom i Sagen.»42 Her var altså staten som sådan
gitt en opphøyet stilling siden man ikke skulle kunne
benåde de som forbrøt seg mot denne. Krigsassessor
Peter Elieson fant i den anledning at regenten måtte ha
«Benaadningsret over de til Døden dømte, men de saale-
des benaadede maae forviises Landet».43 I kommenta-

rene til sitt forslag fremhever Elieson riktignok at
«[l]ovene bør være saa milde som mueligt og aldrig have
anden Hensigt end Individuets Forbedring eller den
offentlige Sikkerhed til Øyemeed, men da det dog kunde
være mueligt at de eedsvorne kunde have taget Feyl og
Billighed kunde tale for Forbryderen bør Regenten have
Benaadnings Ret».44 På en slik bakgrunn fremstår lands-
forvisning som en noe streng følge av en benådning.
Biskop P.O. Bugge nøyde seg på den annen side med
den nokså ukontroversielle ordlyden «Kongen har Ret til
at benaade, men ikke til at skjærpe de Straffe, som ved
Domstolene tilkjendes».45 Mest omstendelig var forsla-
get til overkrigskommissær Wincents Sebbelow, hvor
det blant annet het: «Hans Majestæt Kongen har aleene
Ret til at benaade den, som efter Lovens strenge Bogstav
er dømt. Vel taler Lovens Bogstav eens for Alle, men der
gives Omstændigheder, som gjør det nødvendigt for det
Heles Vel, at formilde […].»46 Det er følgelig lite over-
raskende at benådningsinstituttet inngikk som den femte
grunnsetningen i Riksforsamlingens vedtak av 16. april
1814 om hva som skulle inngå i Grunnloven – «Regen-
ten bør have Ret til at benaade».47

4 Historien etter 1814

4.1 Hvor ofte er denne fullmakten blitt brukt?

I den første tiden etter 1814 var antallet benådninger meget
høyt, mens det sank i tråd med innføringen av tidsmessig

34 Storthings Forhandlinger 1830, s. 223.
35 Stoa, op.cit., s. 10, og Hallager, Norges Høiesteret 1815–1915, bd. I (1915), s. 178–179. I den militære rettspraksis er det blitt fremhevet at omfan-

get av benådninger skyldtes krigsrettenes manglende juridiske kompetanse, misforholdet mellom lovverk og rettsoppfatning, og et ønske fra Kon-
gen om å bruke benådningsinstituttet som styringsmiddel. Se herom Markus A. Stuestøl, Mellom lovverk og praksis: Generalauditøren og den
militære jurisdiksjon 1794–1814 (2009), s. 97–99 og 102.

36 Jørn Øyrehagen Sunde, Speculum legale – rettsspegelen (2005), s. 201–210, særlig s. 202 og 209–210. Se også Stoa, op.cit., s. 10–12. En viss bin-
ding av benådningsretten fant tidligere sted ved at folket forventet at en ny konge innvilget den første benådningssøknaden som kom på hans bord
etter tronskiftet. Se herom Torgrim Sørnes, Uten nåde: De henrettede i Norge 1783–1814 (2011), s. 75. Dette synes likevel å ha vært mer en poli-
tisk forpliktelse enn noen egentlig rettslig forpliktelse for monarken. Tilsvarende synes det pussig nok å ha eksistert en folkelig forventning om at
dødsdømte kunne unnslippe straffen ved å fri til en utkåret, se Stoa, op.cit., s. 116. I Tyskland var det på denne tiden en viss forventing om benåd-
ning bl.a. hvor tauet røyk under en henrettelse, og hvor en kvinne frir til domfelte. Se herom Brückner, op.cit., s. 66.

37 Storthings Forhandlinger 1830, s. 223.
38 Mjøs, «Benådningsinstituttet» (1998), s. 356.
39 Skeie, Den norske strafferett, bd. I (1946), s. 418 og Mjøs, op.cit., s. 356. For benådninger måtte det ofte betales en stempelavgift, mens de såkalte

supplikkene var kostnadsfrie. Sistnevnte kunne visstnok også brukes til å oppnå reduksjon i ilagt straff. Se herom Bodil Chr. Erichsen, Kriminalitet
og rettsvesen i Kristiania på slutten av 1600-tallet (1993), s. 66–69.

40 Eirik Holmøyvik, Maktfordeling og 1814 (2012), s. 376 og 478.
41 Holmøyvik, op.cit., s. 376. Eksempelvis det Adler-Falsenske grunnlovsutkast § 131, hvor benådningsretten ikke forelå hvor forbrytelsen var begått

mot staten. Se Riksforsamlingens Forhandlinger, bd. III (1916), s. 38.
42 Se Riksforsamlingens Forhandlinger, bd. III (1916), s. 38.
43 § 2, bokstav h. Se op.cit., s. 80.
44 Se op.cit., s. 88.
45 § 16. Se op.cit., s. 71. Bugges forslag nevner instituttet også i § 11.
46 § 48. Se op.cit., s. 198. Instituttet nevnes også i § 21.
47 Riksforsamlingens Forhandlinger, bd. I (1914), s. 22. Bestemmelsen ble ferdigbehandlet av Riksforsamlingen 5. mai 1814, se Eli Fure, Eidsvoll

1814 (2013), s. 167.
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straffelovgivning.48 Siden den tid har det vært til dels store
variasjoner i hvor lett det har vært å nå frem med en søk-
nad om benådning.49 Det fremgikk for øvrig tidligere ikke
klart av de halvårlige innstillingene til Stortinget fra kon-
troll- og konstitusjonskomiteen hvor mange søknader om
benådning som totalt hadde innkommet i løpet av den
aktuelle tidsperioden, siden tallet for innvilgede benådnin-
ger også kunne omfatte klager på departementets benåd-
ningsavslag. Følgelig fremgikk ikke nødvendigvis det
totale antallet benådningssøknader ved en summering av
antallet innvilgede benådninger og departementsavslag. I
tillegg kan teoretisk sett Kongen i statsråd avslå en søknad
hvor departementet innstiller på benådning, og en slik søk-
nad kan vanskelig henføres under kategorien departe-
mentsavslag. Da det hører til unntakene at departements-
avslag etter en klagebehandling medfører benådning, samt
at Kongen i statsråd avslår en innstilling på benådning fra
departementet, vil en slik summering ofte likevel gi det
riktige antallet søknader om benådning. I dag gis det mer
nøyaktig informasjon om dette til Stortinget. Mengden
søknader sank for øvrig i perioden fra 2000 til 2012, samti-
dig som innvilgelsesprosenten gikk marginalt opp.50

Eksempelvis ble 17 benådninger gitt i 2012, mens 109
søknader om benådning ble avslått av Justis- og bered-
skapsdepartementet. Innvilgelsesprosenten har blitt bety-
delig redusert siden siste halvår 2013.

De fleste benådningssøknadene ser offentligheten
aldri noe til, skjønt tidvis blir også slike saker gjenstand
for medias interesse, eksempelvis benådningen av Arne
Treholt i 1992 og diskusjonen i 1998–99 om hvorvidt

flykapreren Souhaila Andrawes skulle benådes.51 Der-
nest kom benådningsinstituttet i medias søkelys i 2005
som følge av at Dagens Næringsliv avslørte salg av urik-
tige helseerklæringer til domfelte fra en psykiater og en
psykolog.52

4.2 Diskusjonen om endringer av ordlyden i Grl. § 20
Det første endringsforslaget ble fremsatt allerede i
1815–16, mens det sporadisk er fremsatt forslag til end-
ringer siden den tid.53 Frem til 1862 gjaldt forslagene i
hovedsak bortfall av vilkåret om høyesterettsdom og
Høyesteretts uttalelse om benådning, men også retten til
å avslå den benådende straff samt anledningen til å inn-
hente samtykke fra riksretten til benådning av annet enn
dødsstraff ble foreslått i denne tidsperioden.54 I alle fall
ett av forslagene gjaldt opprettelsen av en adgang til å
delegere benådningsmyndigheten,55 mens det i den
senere tid til og med er foreslått at § 20 oppheves. Sist-
nevnte forslag er heller ikke blitt bifalt, senest av kon-
troll- og konstitusjonskomiteen i 2010.56 De fleste for-
slagene i den senere tid er knyttet til Sosialistisk Venstre-
partis rutinemessige fremsettelse av forslag om innfø-
ring av republikansk styreform. Her foreslås følgelig at
henvisningen til blant annet Kongen i statsråd erstattes
med regjeringen eller presidenten.57 Ingen materielle
eller prosessuelle endringer er foreslått for Grl. § 20 i
Lønning-utvalgets rapport58 eller som en del av den
språklige oppdateringen foreslått i Grunnlovsspråkutval-
get og vedtatt mai 2014.59

48 Hartmann, Benådningsinstituttet i norsk rett (1987), s. 19. For en god beskrivelse av benådningspraksisen for dødsdommer i perioden 1783 til
1814, se Sørnes, Uten nåde: De henrettede i Norge 1783–1814 (2011).

49 Se eksempelvis oversikten i Solveig Beadle, Benådning som behandling eller disiplinering? (2004), s. 41–43 og 47.
50 Denne informasjonen er generert på bakgrunn av datamaterialet fra de halvårlige innstillingene fra Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité om

statsrådets protokoller.
51 Mjøs, «Benådningsinstituttet» (1998), s. 378, n. 62.
52 Se eksempelvis Arild M. Jonassen, «Maks ti benådninger» 2006, s. 8.
53 Se oversikten i Jan Helgesen, Njål Høstmælingen og Inger Labråthen (red.), Samling av grunnlovsforslag og deres behandling (1995).
54 Storthings Forhandlinger 1815 og 1816, 5. del, s. 300–303. Heller ikke på denne tiden utgjorde det ordinære domstolsapparatet med Høyesterett

på toppen de eneste relevante domstolene. Dommer oppnevnt etter Grl. § 37, domstoler opprettet i samråd med andre stater og den gamle Grl. § 89
er ytterligere eksempler. Se herom Storthings Forhandlinger 1842, 9. del, s. 461–462.

55 St.prp. nr. 140 (1948) Om endringer i grunnloven, s. 1–3. En slik endring ble riktignok enstemmig forkastet av Stortinget i 1951, med den øyensyn-
lige begrunnelse at benådningsretten burde være underlagt Stortingets kontroll ved den daværende protokollkomiteens gjennomgåelse av benåd-
ningssakene. Se herom Bratholm, «Benådningsinstituttet i kriminalrettslig belysning» (1959), s. 16, n. 23, og Andenæs og Fliflet, Statsforfatningen
i Norge (2017), s. 326.

56 Innst. 166 S (2010–2011) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om grunnlovsforslag fra Anders Anundsen, Bård Hoksrud, Carl I.
Hagen og Lodve Solholm om oppheving av Grunnloven § 12 første ledd, § 12 tredje ledd, § 18, § 19, § 20 første ledd, § 21, § 22, § 25 første ledd
og § 26 første ledd.

57 Grunnlovsforslag nr. 10 (2011–2012) fra Hallgeir H. Langeland, Snorre Serigstad Valen, Eirin Sund, Truls Wickholm, Marianne Marthinsen og
Jette F. Christensen om endring av Grunnloven §§ 1, 3, 4–9, 11–15, 17–32, 34–37, 39–41, 43–48, 62, 67–69, 74–82, 86 og 112 (innføring av repu-
blikk som styreform i Norge), Dokument 12:10 (2011–2012), s. 41.

58 Dokument 16 (2011–2012) Rapport til Stortingets presidentskap fra Menneskerettighetsutvalget om menneskerettigheter i Grunnloven.
59 Bl.a. ble «Livsstraf» erstattet med «dødsstraff». Se herom Grunnlovsforslag nr. 21 (2011–2012) fra Anders Anundsen, Per-Kristian Foss, Carl I.

Hagen, Michael Tetzschner og Finn-Erik Vinje, vedtatt til fremsettelse av Anders Anundsen, Per-Kristian Foss og Michael Tetzschner om språklig
fornyelse av Grunnloven, Dokument 12:21 (2011–2012), s. 92. Se Dokument 19 (2011–2012) Rapport fra Grunnlovsspråkutvalget om utarbeidelse
av språklig oppdatert tekstversjoner av Grunnloven på bokmål og nynorsk.
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4.3 Utøvelsen av kompetansen og forholdet mellom 
statsmaktene
Kongens rett til å benåde i statsråd kan etter sikker rett
ikke delegeres.60 Delegasjonsforbudet gjelder imidler-
tid kun for retten til å benåde, ikke for retten til å avslå
en søknad om benådning. Det gamle Justis- og politi-
departementet ble således gitt hjemmel i Kongelig
resolusjon av 5.6.1981 § 1 til å avslå søknader om
benådning. Fra antageligvis begynnelsen av 1900-tal-
let har departementet for øvrig brukt såkalte departe-
mentsavslag, hvor de orienterte om at søknaden ble
ansett som grunnløs, og at de derfor ikke kom til å
fremme den for Kongen i statsråd med mindre søkeren
uttrykkelig krevde dette. Ordningen ble avviklet i
1972, da den ble ansett å stride mot forvaltnings-
loven.61 Grl. § 28 kan dessuten i helt spesielle tilfeller
fordre at avslaget likevel må fattes av Kongen i stats-
råd.62 Da vilkåret om statsrådsbehandling historisk
sett skulle forhindre misbruk av benådningsretten fra
Kongens side, foreligger det heller ingen rett for dom-
felte til å kreve enhver benådningssøknad avgjort i
statsråd.63 Fra gammelt av er Justisdepartementets
innstilling i en benådningssak i meget stor grad blitt
fulgt av Kongen i statsråd.64

Hva angår forholdet til de øvrige statsmaktene, er
juridisk teori enig om at regjeringen ikke kan sette seg
ut over prinsippet i en ny lov ved full ettergivelse eller
nedsettelse av straff,65 og regjeringen kan heller ikke

konsekvent benåde i en viss type saker for derved å
gjøre en lov uvirksom.66 Eksempelvis ville det ha vært
prinsipielt uheldig med den rutinemessige benådningen
av alle dødsdommene avsagt fra 1876 og frem til dette
straffalternativet opphørte i fredstid i 1902,67 dersom
det ikke samtidig fant sted en tiltakende motvilje i Stor-
tinget mot dødsstraff. Det samme gjelder Høyesteretts
innstillinger på benådning hvor domstolen ellers fant at
strafferammen var for streng. Her bidro den dømmende
myndighet til at den utøvende myndighet fjernet føl-
gene av den lovgivende myndighets manglende oppda-
tering av strafferetten, hvor resultatet ellers ikke ville
ha vært urimelig for den enkelte.68 Følgelig bør da også
manglende protester fra Stortinget leses dithen at den
aktuelle benådningspraksisen ikke trer Stortingets
myndighet for nær.69 Dette særlig siden Stortingets
kontroll- og konstitusjonskomité gjennomgår stats-
rådets benådningsprotokoller hvert halvår.70 Det er
videre enighet om at straff ikke kan ettergis med den
begrunnelse at domstolen ikke har vurdert bevisene
godt nok eller har tolket loven feil.71 Derimot fremhe-
ver enkelte at det kan legges vekt på faktiske
omstendigheter som forelå på domstidspunktet, så
fremt retten ikke kjente til dem.72 Et eventuelt misbruk
av benådningsinstituttet gjør likevel ikke den aktuelle
benådningen ugyldig.73

I tilknytning til spørsmålet om hvor kompetansen til å
benåde er lokalisert, kan det bemerkes at flere av

60 Bratholm, Strafferett og samfunn: Alminnelig del (1987), s. 633. «Ministerpresident» Vidkun Quisling tilkjente seg for øvrig selv retten til å
benåde ved Midlertidig lov av 14.08.1943 om tiltak til opprettholdelse av ro og orden i krigstid («Lex Eilifsen») § 8.

61 Hartmann, Benådningsinstituttet i norsk rett (1987), s. 20. Se også Johs. Andenæs, Fra spredte felter (1982), s. 66–68. Siden klageinstansen for
slike avslag er den instans som er bemyndiget til å benåde, medfører det at Kongen i statsråd får det endelige ordet også i forbindelse med påkla-
gede avslag.

62 Hartmann, op.cit., s. 49.
63 Johs. Andenæs, Statsforfatningen i Norge (1991), s. 325.
64 Beadle, Benådning som behandling eller disiplinering? (2004), s. 8.
65 Skeie, Den norske strafferett, bd. I (1946), s. 422 og Castberg, Norges statsforfatning, bd. II (1964), s. 148. Norges biskoper henvendte seg imid-

lertid til regjeringen i 1947 og ba denne om å beslutte at enhver dødsdom skulle omgjøres til tvangsarbeid på livstid. Se her Lars-Erik Vaale, Dom-
men til døden: Dødsstraffen i Norge 1945–50 (2004), s. 139.

66 Bratholm, «Benådningsinstituttet i kriminalrettslig belysning» (1959), s. 4 og Fliflet, Grunnloven (2005), s. 145.
67 Om denne praksisen, se Torgrim Sørnes, Ondskap: De henrettede i Norge 1815–1876 (2009), s. 410–411. I perioden 1876–1902 ble fem personer

dømt til døden, og alle ble benådet til straffarbeid på livstid; se Vaale, op.cit., s. 19. Tilsvarende forhold gjorde seg gjeldende i forbindelse med
rettsoppgjøret i Norge etter andre verdenskrig. Se herom Asbjørn Jaklin, De dødsdømte (2011), s. 258–263.

68 I samme retning, se Langeland, Siste ord, bd. I (2005), s. 96.
69 Bratholm, op.cit., s. 5.
70 Prop. 151 L (2009–2010) s. 30. Justiskomiteen skriver herom på s. 4 av sin innstilling at «[k]omiteen viser for øvrig til at Stortinget fører kontroll

med avgjørelsene i forvaltningen av benådningssakene gjennom at departementet sender halvårlige rapporter over benådningssakene til Stortingets
kontroll- og konstitusjonskomité». Denne parlamentariske kontrollen er imidlertid neppe like effektiv som den tidligere ordningen, praktisert frem
til 1880-tallet, med betenkning fra Høyesterett. Se herom Peter Lødrup, «Høyesterett 1814–1996» (1998), s. 39 og Hartmann, Benådningsinstitut-
tet i norsk rett (1987), s. 18–19.

71 Skeie, op.cit., s. 422, Bratholm, op.cit., s. 6–7, Castberg, op.cit., s. 148 og Fliflet, Grunnloven (2005), s. 145. Castberg modererer imidlertid på
samme sted sitt syn således at «[d]ette vil i hvert fall være illojalt, så sant adgangen til å begjære gjenopptakelse sto åpen for domfeldte». Mer
generelt, se Innst. O. nr. 31 (1976–77) Innstilling fra justiskomiteen om lov om endring i straffeprosessloven s. 2. Andenæs bruker her som eksem-
pel at «en ny regjering ga seg til å benåde domfelte promillekjørere i stor stil i strid med Høyesteretts praksis», Andenæs, Alminnelig strafferett
(1997), s. 370.

72 Hartmann, op.cit., s. 50.
73 Castberg, op.cit., s. 148–149 og Andenæs og Fliflet, op.cit., s. 324.
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«benådningene» som ble gitt av Quisling-styret under
andre verdenskrig, ble kjent ugyldige etter krigen – hele
17 stykker bare i 1948.74

4.4 Selve benådningsvurderingen
I stor grad ble benådningspraksisen fra før 1814 videre-
ført etter den tid. Dermed ble benådninger typisk gitt når
spriket mellom straffeutmålingen i gjeldende rett ikke
var i samsvar med hvor farlige handlingene var, eller
hvor lastverdig gjerningspersonen hadde opptrådt. De
strenge straffene for seksuelle forbrytelser som bigami,
dyresex, incest og sodomi i Norske Lov fra 1687 møtte
begrenset forståelse hos Høyesterett utover 1800-tallet,
med den følge at domstolen ofte innstilte på benåd-
ning.75 Høyesterett fant at den ved analogislutning også
kunne avgi slik innstilling i saker fra underinstansene
som ikke var blitt anket inn for domstolen,76 men dom-
stolen avviste derimot nådesøknader fra personer dom-
felt av tukthusretten, siden de aktuelle dommene snarere
måtte anses som forvaltningsvedtak.77 Som oftest var
Høyesterett, Justis- og politidepartementet og regjerin-
gen enige om hvorvidt en domfelt burde benådes. Imid-
lertid sto Høyesteretts vekt på forbryterens kriminelle
natur og vedvarende farlighet tidvis i motsetning til de
øvrige aktørenes hensyntaken til autentisk anger hos
vedkommende.78 Kongen fravek sjelden Høyesteretts
innstilling.79

Hvilken veiledning gir så § 20 om den vurderingen
som skal finne sted? Bestemmelsen sier faktisk intet om
hvilke(t) formål som skal ivaretas ved vurderingen av
om en domfelt skal benådes, herunder hvilke hensyn
som kan eller skal tillegges vekt, og hvordan det innbyr-
des forholdet dem imellom skal være. Følgelig er vur-
deringsfriheten til Kongen i statsråd stor, så lenge han
holder seg innenfor grensene som grunnlov og konstitu-
sjonell sedvane setter for kompetansefordeling mellom
de høyeste statsmakter. Over tid har likevel visse hen-

syn utkrystallisert seg som relevante, og dette gir en
viss grad av forutsigbarhet for den som søker om benåd-
ning.

En søknad om benådning undergis dermed en konkret
og skjønnsmessig helhetsvurdering,80 hvor det sentrale
spørsmålet blir om det er urimelig å forestå (fortsatt)
straffegjennomføring.81 Her ses det på forhold som
direkte rammer den domfelte selv, men også på slikt som
direkte rammer hans nærmeste familie og pårørende.82

Dersom omstendigheten kun er av forbigående karakter,
fremstår det likevel som mer nærliggende å gi eksempel-
vis soningsutsettelse etter strpl. § 459 eller avbrudd i
soningen etter strgjfl. § 35.83 I noen grad ivaretas beho-
vet for å kunne unngå individuell urimelighet i dag av
adgangen til påtaleunnlatelse, vide strafferammer,
muligheten for idømmelse av betinget straff, konstate-
ring av soningsudyktighet og muligheten for prøveløsla-
telse.

4.5 Andre begrensninger og saksbehandling
Norsk rett hadde tidligere uttrykkelige unntak fra retten
til å anmode om benådning av idømt straff. Dette gjaldt
for dødsstraff idømt ved standrett etter lov av
29.03.1900 nr. 2 om Rettergangsmaaden i militære
Straffesager § 243, jf. §§ 233 og 241–242. Benådning
nevnes her i § 226 (2) i.f., hvor «Efter nærmere
bestemmelser, som gives av kongen, kan ogsaa i krigs-
tid, hvor intet modsat er bestemt (kap. 33), fuldbyr-
delse af straf udsættes, naar domfældte søger benaad-
ning». Det nevnte kap. 33 gjelder standrettsbehand-
ling.84 Tilsvarende muliggjorde samme lov §§ 208 og
226 at dødsstraff ilagt i krigstid av krigsrett kunne full-
byrdes uten oppsettende virkning av en benådningssøk-
nad, så fremt ikke Kongen hadde gitt bestemmelser om
noe annet.

På den annen side hadde vi tidligere også regler som
tilsa at ved idømmelse av dødsstraff skulle benådnings-

74 St.prp. nr. 140 (1948) Om endringer i grunnloven, s. 1.
75 Langeland, Siste ord, bd. I (2005), s. 116–117 og 126.
76 Hallager, Norges Høiesteret 1815–1915, bd. I (1915), s. 175–176 og Langeland, op.cit., s. 126.
77 Langeland, op.cit., s. 270.
78 Langeland, op.cit., s. 169.
79 Hallager, op.cit., s. 176.
80 Mjøs, op.cit., s. 356–357. Notat med tittelen «Søknad om benådning – saksbehandlingsregler og vurderingsmomenter» er datert 03.06.1997

og angitt med referanse 95/01638 D 618 BoB/mha. Se også NOU 1983: 57, s. 249, Bratholm, «Benådningsinstituttet i kriminalrettslig
belysning» (1959), s. 9 og Bratholm, Strafferett og samfunn (1987), s. 634. Tilsvarende Hartmann, Benådningsinstituttet i norsk rett (1987),
s. 77–93.

81 Benådningsinstituttet er nevnt i NOU 1983: 57, s. 249, hvor det beskrives som en sikkerhetsventil som forhindrer at «straff blir fullbyrdet når dette
pga. særlige omstendigheter ville være urimelig eller urettferdig». Se Frostad, «Benådningsinstituttet i Grunnloven § 20» (2013), s. 347–348.

82 Eksempler på sistnevnte er omsorg for barn og betydelige helseproblemer hos domfeltes nærmeste. Se herom Mjøs, op.cit., s. 356–357, og hjem-
mesiden til Kriminalomsorgen: http://www.kriminalomsorgen.no/benaadning.246834.no.html. Se også Nina Meling Helgesen, Benådningsinsti-
tuttet – Noen utviklingstrekk, masteroppgave ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, 2016, http://urn.nb.no/URN:NBN:no-54357.

83 Bratholm, op.cit.
84 Se Frostad, «Benådningsinstituttet i Grunnloven § 20» (2013), s. 346, n. 31.

http://www.kriminalomsorgen.no/benaadning.246834.no.html
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-54357
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søknad automatisk fremmes for Kongen i statsråd.85

Tilsvarende med ærestraffer.86

Enkelte særlige bestemmelser om saksbehandlingen
av benådningsaker fremgår i dag av strpl. § 458 og påta-
leinstruksen § 31-1, mens regler om samme også er gitt i
Retningslinjer til lov om gjennomføring av straff mv.
(straffegjennomføringsloven) og til forskriften til
loven.87

Det hører til sjeldenhetene at domstolene ytrer seg om
benådning i selve dommen.88 Det foreligger dermed
knappest saker fra Høyesterett de siste 80 år som sier
noe mer enn at påtalemyndigheten eller domstolen inn-
stiller på benådning av den ilagte straffen,89 eller hvor
det ved fastsettelse av en fellesstraff tas hensyn til at en
lovovertredelse er begått i prøvetiden etter en benåd-
ning.90 I begrenset grad har også lagmannsrettene91 og
tingrettene92 behandlet enkelte spørsmål vedrørende
benådning.

Ved riksrettssaker begrenser § 20 muligheten til å
benåde. Benådning kan her bare skje for dødsstraff (tid-
ligere «Livsstraf»).93 Her fremholder Skeie at bestem-
melsen ikke kan forstås slik at den som riksretten har
dømt til døden, skal kunne fritas for enhver straff.94

Castberg påpeker i den anledning at «[b]enådningens
virkning blir bare at livsstraffen må erstattes med livsva-
rig fengsel. En annen fortolkning ville lede til det urime-

lige resultat at Kongen, som overhodet ikke kan bruke
sin benådningsmyndighet til fordel for den som ved riks-
rettsdom er dømt til fengsel, skulle kunne frita den dom-
felte for enhver straff, så sant han var idømt den stren-
geste straff, livsstraff».95 Ingen er så langt blitt dømt til
døden ved riksrett, og gjeldende rett åpner da heller ikke
for bruk av denne straffarten.96 Ved andre straffalterna-
tiv må samtykke til benådning først innhentes fra Stor-
tinget. Formålet med denne beskjæringen av benåd-
ningsretten er «å hindre at Kongen holder sin hånd over
de statsrådsmedlemmer som er ansvarlige for hans
beslutning, og derved gjør ministeransvaret illuso-
risk».97 Av sammenhengen i bestemmelsen følger det
videre at Kongen i statsråd ikke kan benåde for erstat-
ningsansvar idømt ved riksrett.98 For øvrig er riksretts-
sak aldri blitt reist eller vurdert reist på grunnlag av Kon-
gen i statsråds bruk eller ikke-bruk av kompetansen etter
§ 20.

4.6 Folkerettens påvirkning
I de senere tiår har folkeretten fått en betydelig større
relevans og vekt ved avgjørelsen av hva som er norsk
rett. Norges folkerettslige forpliktelser kan følgelig ten-
kes å påvirke adgangen til å benåde. I internasjonal straf-
ferett er statene i stadig større grad forpliktet til å straffe-

85 Lov av 12.09.1818 angående Kongeriget Norges Høiesteret § 28. Denne loven er tilgjengelig i Julius August S. Schmidt (red.), Love, Anordninger,
Tractater, Resolutioner, Kundgjørelser, Departements skrivelser, Circulærer m. m. for Kongeriget Norge i Tidsrummet fra 1814–1848, bd. I (1849),
s. 221–229.

86 Se herom Beadle, Benådning som behandling eller disiplinering? (2004), s. 48, n. 174 med videre henvisning. Dernest kommer at i tiden rett etter
1814 skulle «Løsagtighedsforseelser» forelegges regjeringen før eventuell tiltale ble tatt ut. Overtrederen fikk så valget mellom fengsel av en viss
varighet på vann og brød, eller iretteføring med bruk av foreldede strenge straffer. Se herom Storthings Forhandlinger September 1842, s. 453.

87 Retningslinjene er fastsatt av Kriminalomsorgens sentrale forvaltning 16. mai 2002, revidert 27.10.2008, s. 15 (av samlefil) med hjemmel i for-
skrift til lov om straffegjennomføring av 22.02.2002 § 7-1 (nåværende § 9-1). Saksdokumentene i en benådningssak inneholder for øvrig i større
eller mindre grad opplysninger underlagt taushetsplikt. Som følge av en lovendring i 2010 unntar nå fvl. § 13 a nr. 4 fra taushetsplikt «at opplys-
ninger om en navngitt domfelt eller botlagt er benådet eller ikke og hvilke reaksjoner vedkommende eventuelt blir benådet til, gjøres kjent». Denne
unntaksbestemmelsen omfatter imidlertid ikke forvaltningens interne begrunnelse for at benådning bør gis eller avslås.

88 Frem til grunnlovsendring i 1862 tilkom det Høyesterett å avgi innstilling i alle benådingssakene, noe som medførte en ensartet og konsekvent
praksis som hindret vilkårlighet og svekkelse av domstolens autoritet. Se herom Hallager, Norges Høiesteret 1815–1915, bd. I (1915), s. 176.

89 Se eksempelvis Rt. 1936 s. 447 (Høyesterett anbefaler benådning), Rt. 1969 s. 512 (Høyesterett anbefaler benådning), Rt. 1979 s. 714 (hvor mulig-
heten nevnes av førstvoterende) og Rt. 1992 s. 1219 (437-92) (påtalemyndigheten anbefaler benådning ved fortsatt positiv utvikling).

90 Se eksempelvis Rt. 1981 s. 438 og Rt. 1979 s. 968.
91 RG 1997 s. 88 (14-97) og RG 2002 s. 1041 (161-2002).
92 TOSLO-2007-171918, kjennelse avsagt 23.11.2007.
93 Fliflet, Grunnloven (2005), s. 147.
94 Skeie, Den norske strafferett, bd. I (1946), s. 421.
95 Castberg, Norges statsforfatning, bd. II (1964), s. 150 med videre henvisninger. Stang uttrykte tilsvarende syn i 1833, Systematisk Fremstilling

(1833), s. 476: «Det er vel ligefrem, at her ved «Fritagelse for idømt Livstraf» menes Substitution af saadan Straf, som efter Lovgivningen kommer
Livsstraf nærmest; thi det kunde paa ingen Maade antages, at t. Gr. Den ved Rigsret til Frihedstab for Livstid Dømte aldeles ikke maatte benaades,
men at derimod den paa Livet Dømte ved Benaadning skulde kunne fritages for al Straf (…) det maa altsaa være den Straf, der som enkelt Straf
kommen Livsstraf nærmest (…)». Morgenstierne fremholder derimot at «Fritagelsen maa kunne være fuldstændig, uten at nogen straf sættes i den
tildømte strafs sted, et resultat som visserlig er litet rimelig»; Bredo Morgenstierne, Lærebok i den norske Statsforfatningsret (1927), s. 328.

96 Lov om ansvar for handlinger som påtales ved Riksrett av 05.02.1932 nr. 1, som foruten tap av offentlig stilling og stemmerett bare kan idømme
bøter, hefte eller fengsel. Som kjent har norsk rett i dag heller ingen hjemmel for ileggelse av livsvarig fengsel. Forvaring vil imidlertid i ytterste
konsekvens kunne medføre livsvarig opphold i fengsel.

97 Andenæs og Fliflet, op.cit., s. 325–326.
98 Eivind Smith, Konstitusjonelt demokrati (2015), s. 283.
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forfølge personer som mistenkes for å ha begått interna-
sjonale forbrytelser.99 Her vil amnesti og benådning
kunne bli oppfattet som en nedvurdering av alvorlighets-
graden ved slike lovbrudd og i visse ekstreme tilfeller til
og med anses som en oppfordring til å begå overgrepene.
Hvor vedkommende er blitt domfelt for forholdet i
Norge, bør det imidlertid fortsatt være en viss adgang til
å benåde – eksempelvis på grunnlag av domfeltes helse-
messige tilstand. Imidlertid bør terskelen for å innvilge
en benådningssøknad løftes noe i forhold til det som er
tilfellet ved domfellelse for ordinære forbrytelser.100

Siden vi i den senere tid også her til lands straffeforføl-
ger saker om blant annet krigsforbrytelser,101 er denne
problemstillingen blitt mer praktisk enn man antok for
10 til 20 år siden. Benådning vil – i alle fall når det skjer
i utstrakt grad – også kunne undergrave vernet om retten
til liv i EMK art. 2102 og forbudet mot tortur m.m. i
EMK art. 3, hvor den aktuelle dommen gjaldt overtre-
delser av forbud gitt til vern av disse rettighetene. Imid-
lertid vil benådningsinstituttet også kunne medvirke til å
korrigere konvensjonsstridig aktivitet.

5 Veien videre
Benådningsinstituttet har således overlevd overgangen
fra blant annet eneveldig til konstitusjonell og demokra-
tisk styreform, mens omfanget av bruken tilsier at det
også imøtekommer et vedvarende behov.103 Det er imid-
lertid noe bekymringsfullt at benådningspraksisen er
nokså utilgjengelig samtidig som Stortingets kontroll er
nokså overfladisk. I tillegg hadde det vært ønskelig med
en klarere angivelse av hvilke vilkår som typisk anses
som relevante, og gjerne hvordan disse normalt sett ville
bli vektlagt. Avslutningsvis er tiden overmoden for å
fjerne henvisningen til dødsstraff i § 20 – et unødvendig
minne fra en annen tid.

99 Freeman viser at brudd på internasjonal strafferett ikke nødvendigvis forhindrer bruk av amnesti eller benådninger i situasjoner som er av en annen
karakter enn det som vel kan påregnes i Norge i den overskuelige fremtid, se Mark Freeman, Necessary Evils: Amnesties and the Search for Justice
(2009), s. 32–88.

100 Benådning av hensyn til eksempelvis domfeltes familie vil kunne være i strid med Norges forpliktelse til å realitetssanksjonere de nevnte overtre-
delsene.

101 Se eksempelvis Rt. 2010 s. 1445 (Repak).
102 For øvrig gjenspeiler begrepet «dødsstraff» i Grl. § 20 hverken gjeldende norsk rett, eller våre folkerettslige forpliktelser etter EMK-protokollene

6 og 13. Da det i overskuelig fremtid neppe fremstår som ønskelig å skulle avvikle våre plikter etter EMK og gjeninnføre dødsstraff i norsk rett,
bør vi heller ikke la en misforstått grunnlovskonservatisme opprettholde omtalen av denne straffarten i § 20. Menneskerettighetsutvalget synes rik-
tignok å ha oversett denne henvisningen til dødsstraff, men ordlyden bør uansett endres i tråd med våre nåværende folkerettslige forpliktelser.

103 For forslag til endring, se Frostad, «Benådningsinstituttet i Grunnloven § 20» (2013), s. 341–76.
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§ 21
Kongen velger og beskikker, etter å ha hørt sitt statsråd, alle sivile og militære embetsmenn.
Disse har lydighets- og troskapsplikt til konstitusjonen og kongen. De kongelige prinser må ikke
bekle sivile embeter.

Kongen vel og utnemner alle sivile og militære embetsmenn etter å ha høyrt statsrådet. Dei har
plikt til å vere lydige og tru mot konstitusjonen og kongen. Dei kongelege prinsessene og
prinsane kan ikkje ha sivile embete.

Av Henning Jakhelln

1 Oversikt, terminologi, endringer, historisk bak-
grunn, visekonge-embetet
Bestemmelsen faller i tre deler; valg og utnevnelse,
lydighets- og troskapsplikt, og forbud mot at kongelige
prinsesser og prinser innehar sivile embeter.1

Bestemmelsen har en dobbelt funksjon. Først og
fremst knytter den seg til maktbalansen mellom Storting
og Konge.2 For så vidt er den en presisering av Kongens
kompetanse etter Grl. § 3, men med krav om at denne
kompetanse må utøves i statsråd, jf. også Grl. § 28. For-
utsetningsvis knytter bestemmelsen også an til rettsfor-
holdet mellom embetsmenn og stat, og trekker sammen
med Grl. § 22 om avskjed opp rammen for dette rettsfor-
hold.3

Sett i et historisk og samfunnsmessig perspektiv har
det funnet sted en sterk og dynamisk endring av det
reelle innhold i et formelt uendret embetsmannsbegrep.
Det finner sted en løpende og stadig pågående omleg-
ning fra embetsmenn til tjenestemenn, i alle fall fra
begynnelsen av 1900-tallet, fra embetstillinger til stillin-
ger hvor stillingsinnehaveren ikke er embetsmann.4 Tra-
disjonelt betegnes slike stillinger som tjenestemannsstil-
linger.5 Avklaringen i 1880–1890- årene av Stortingets
rett til å fastsette hvilke stillinger som skal være embeter
står her sentralt. Dessuten blir ulike forvaltningsoppga-
ver skilt ut fra den ordinære statsforvaltning og lagt til
særskilte enheter, bl.a. som egne selskaper, statsforetak
mv.6 Dertil kommer en inngripende omlegning fra et

1 For mer utførlige kommentarer til Grl. § 21 og § 22 vises til Henning Jakhelln, «Embetsmennenes rettsstilling – en sikkerhetsgaranti for rettssta-
ten» (manuskript under arbeid, Fagbokforlaget), der det også er inntatt et avsnitt om avskjed og oppsigelse av statens tjenestemenn – statsansatte –
og den betydning som Grunnlovens bestemmelser har hatt for rettsutviklingen fra tidligere tider og frem til dagens statsansattelov (stal. 2017).
Høyesterettsdommer Gunnar Aasland, dr.jur. Kjell V. Andorsen, forsker dr. philos Ragnar L. Auglend, advokat PhD Helga Aune, professor dr. jur.
Thor Falkanger, advokat Mårten Faret og professor dr. philos Per Stavang har alle velvilligst lest utkast til disse kommentarer, og takkes for verdi-
fulle innspill og synspunkter.

2 Uttrykket Kongen er anvendt i betydningen Kongen i statsråd, hvor ikke annet fremgår av sammenhengen.
3 Se også kommentaren til Grl. § 23 om at embetsmenn som får avskjed «i nåde» beholder deres tidligere embetes «tittel og rang».
4 Begge stillingskategorier omfattes av i statsansatteloven (stal.) av 16. juni 2017 nr. 67.
5 I kjølvannet av tjenestemannsloven av 15. februar 1918 nr. 1 kom uttrykket «tjenestemann» til å avløse det tidligere uttrykk «bestillingsmann» som

betegnelse for ansatte i statlig eller kommunal stilling. Uttrykket «tjenestemann» ble deretter brukt i begge de påfølgende tjenestemannslover av
1977 og 1983, og det brukes stadig i blant annet tjenestetvistloven av 18. juli 1958 nr. 2, hvor også betegnelsen «tjenestemannsorganisasjon»
benyttes, jf. § 3. Uttrykket «tjenestemann» er således for lengst innarbeidet, og har en lang språklig tradisjon, også i rettslig sammenheng. Det er
nok så at det mer kjønnsnøytrale uttrykk «statsansatt», som anvendes i statsansatteloven, kan komme til å avløse uttrykket «tjenestemann» mer
generelt. Slik regelverket nå er, anvendes i det følgende det tradisjonelle uttrykk «tjenestemann» i betydelig utstrekning. Det ville ellers kunne
virke forvirrende om fremstillingen skulle anvende uttrykk som ikke gjenfinnes i det regelverk som blir behandlet.

6 Norsk Rikskringkasting er eksempelvis organisert som et aksjeselskap, jf. kringkastingsloven av 4. desember 1992 nr. 127 §§ 6-1 flg.; tilsvarende
gjelder etter lov av 21. juni 2002 nr. 43 for statens jernbanetrafikkselskap (NSB BA) og Posten Norge BA.
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.
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system for godtgjørelse dels basert på de samme prinsip-
per som gjelder for selvstendig næringsdrivende; dels på
lønns- og arbeidsvilkår ensidig fastsatt av staten, over til
et tariffavtalesystem basert på forhandlinger mellom sta-
ten og embetsmennenes og tjenestemennenes forhand-
lingsberettigede organisasjoner. I tillegg kommer varia-
sjonene mellom de forskjellige grupper embetsmenn.

Terminologisk er det ved fast ansettelse av embets-
menn i statsråd innarbeidet praksis å bruke formen
«utnevning», og fast utnevnte embetsmenn blir også gitt
«bestalling».7 Ved konstitusjon utstedes ikke bestalling.
Innehavere av høyere stillinger som tilsettes i statsråd
uten å bli embetsmenn (tjenestemannsstillinger), blir
etter praksis «beskikket» eller «oppnevnt», om ikke for-
men «tilsettes» eller «ansettes» blir brukt.8 Terminolo-
gien kan virke noe forvirrende ved at Grunnloven selv
anvender uttrykket «velger og beskikker», og er heller
ikke alltid gjennomført konsekvent i lovgivningen; poli-
timestre «utnevnes» således på åremål.9 Terminologien
er heller ikke gjennomført fullt ut i denne fremstilling.

Bestemmelsen har vært endret flere ganger. Som følge
av foreningen med Sverige ble bestemmelsens første
punktum endret 4. november 1814 slik at Kongen måtte
ha «hørt sit Norske Statsraad» før utnevnelse av embets-
menn kunne finne sted. Ved grunnlovsrevisjonen
18. november 1905, som følge av at foreningen med
Sverige ble oppløst, ble ordet «Norske» tatt ut av
bestemmelsen. Ved grunnlovsendring 21. mai 2012 ble
ordet «geistlige» tatt ut av første punktum. Bestemmel-
sen fikk sin nåværende språkdrakt ved grunnlovs-
endringene 6. mai 2014.

Adgang til å avlegge høytidelig forsikring i stedet for
ed ble innført ved grunnlovsvedtak av 28. juni 1889,10

og ved grunnlovsvedtak av 26. mars 1980 er presisert at
forsikring eller edsavleggelse skal være gitt «før Beskik-
kelse finder Sted», samt åpnet for at embetsmenn som
ikke er norske borgere ved lov kan fritas for denne
plikt.11 Forslag om å oppheve kravet om edsavleggelse
eller høytidelig forsikring har vært forkastet i 1911, så
vel som i 1922 og i 1976.12 Den 14. mai 2020 vedtok
Stortinget likevel å endre § 21 andre punktum slik at kra-
vet til embetsed ble opphevet og at lydighets- og tro-

skapsplikt nå følger direkte av utnevnelsen til embets-
mann, se nærmere avsnitt 8.

Bestemmelsens tredje punktum ble, som følge av
foreningen med Sverige, 4. november 1814 endret til
nytt annet ledd, med tilføyelsen «dog kan til Vice-Konge
udnævnes Kronprindsen eller hans eldste Søn». Ved
grunnlovsrevisjonen av 6. mai 2014 ble tredje punktum
endret slik at det i nynorskversjonen nå er fastsatt at
prinsesser og prinser er likestilte, det må være en ren
inkurie at denne endring ikke også ble innarbeidet i bok-
målsversjonen, jf. nedenfor avsnitt 9.

Grunnlovsforslaget om Grunnloven på tidsmessig
bokmål, Grunnlovforslag 11 (2015–2016),13 skulle bl.a.
opprette denne inkurie, men er foreløpig ikke bifalt.14

En språklig justering av § 21 tredje punktum i Grunnlo-
ven på nynorsk om fritak fra plikten til å avlegge
embetseden for utenlandske borgere ble vedtatt 8. mai
2018, hvor uttrykket «i lov» i tredje punktum er endret
til «ved lov».15

Historisk bakgrunn og bruddet med rettstilstanden før
1814. Før 1814, under enevoldstiden (1665–1814), til-
kom det Kongen selv «Magt og Myndighed» til å ansette
og avskjedige «alle Betiente, Høje og Lave». Den myn-
dighet de ble tildelt, hadde basis og utspring i Kongens
egen makt; «alle Embeder og Bestillinger, i hvad Myn-
dighed de have, skal af Kongens Enevolds Magt saasom
af een Kilde have sin første Oprindelse», jf. Norske Lov
(1687) 1-1-1, annet punktum. Bestemmelsen omfattet
også enhver som hadde sitt virke i Kirkens tjeneste. Den
var i all hovedsak en gjentagelse og videreføring av
Kongeloven (1665) artikkel IV.16

Rettsforholdet mellom Konge og betrodde menn og
kvinner har imidlertid røtter meget lenger tilbake, og må
sees i sammenheng med hele utviklingen av forvaltnin-
gen. Formentlig kan opprinnelsen til vår tids embets- og
tjenestemenn føres tilbake til middelalderens hirdord-
ning,17 og de eldste skrevne rettsregler om hirden var tatt
inn i Magnus Lagabøtes hirdskrå (1274–1277). Det
antas at disse videreførte eldre sedvanerett og en eldre
hirdskrå fra kong Sverres tid (siste halvdel av 1100-tal-
let), med basis både i en ubetinget rett for Kongen til å
ansette den han måtte ønske, og et sterkt tillits- og tro-

7 Jf. nå stal. (2017) § 1 annet ledd og Prop. 94 L (2016–2017) s. 65 og s. 201.
8 Jf. Torgeir Bjørnaraa, Espen Gaard og Annette Selmer, Norsk tjenestemannsrett (2000), s. 99.
9 Politiloven av 4. august 1995 nr. 53 § 19 annet ledd.
10 Jf. Innst. S. nr. 183 (1889).
11 Dok. nr. 13 (1975–1976) forslag nr. 4, s. 8–10, Innst. S. nr. 181 (1979–80), St.forh. 1979–1980, s. 2660–2664.
12 Jf. Indst. S. nr. 81 (1911), Innst. S. nr. 71 (1922) og Innst. S. nr. 191 (1975–76).
13 Dokument 12:11 (2015–2016).
14 Jf. Innst. 255 S (2017–2018).
15 Jf. Innst. 255 S (2017–2018) og Dokument 12:20 (2015–2016); Grunnlovsforslag 20 (2015–2016).
16 Jf. Henry Østlid, «Det offentliges adgang til å avskjedige embeds- og tjenestemenn» (1940), s. 38, se også Steinar Imsen, Hirdskråen (2000), bl.a.

s. 25, 51–52.
17 Østlid, op.cit., s. 12–37.
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skapsforhold. Hirdskråens organisatoriske bestemmelser
ble vesentlig endret ved retterbot av 1308, hvor bl.a. sys-
selmannsordningen ble innført, og ved Erik av Pom-
merns gårdsrett fra ca. 1400 ble hirdskråen opphevet i
sin helhet. Denne gårdsrett ble senere avløst av Frederik
IIs gårdsrett av 1562. Etter at det norske riksråd opp-
hørte i 1536 synes Kongen å ha betraktet de norske
betrodde kvinner og menn som sine personlige tjenes-
temenn, som han kunne ansette og avskjedige etter eget
forgodtbefinnende. Etter at eneveldet var innført (1661)
fant det sted en gjennomgripende forandring av hele sty-
ringsverket, bl.a. slik at fødselsadelen ble erstattet med
kongelige embetsmenn,18 som ikke minst skulle sikre
kongemakten og eneveldet.19

På den grunnlovgivende forsamling på Eidsvoll i
1814 må spørsmålet om embetsmennenes rettslige stil-
ling ha vært viktig. De private grunnlovsutkast inneholdt
alle regler om så vel embetsmenns ansettelse og avskjed,
som deres stemmerett og valgbarhet til Stortinget.20

Vedtagelsen av § 21 innebar da også et avgjørende brudd
med den tidligere rettstilstand på to vesentlige punkter.
For det første var Kongen heretter forpliktet til å «ha
hørt» sitt statsråd før ansettelse av en embetsmann kan
finne sted. For det annet var en embetsmann heretter for-
pliktet til å avlegge en embetsed hvorved embetsmannen
høytidelig tilsier «konstitusjonen og kongen» lydighet
og troskap, hvilket innebærer at det ikke lenger er «Kon-
gens Enevolds Magt» som danner grunnlaget for embe-
tets myndighetsutøvelse, men Grunnlov og øvrig lovgiv-
ning. Dermed er en embetsmann ikke lenger bare og
ubetinget en Kongens tjener, men en tjener for land og
folk, noe som griper grunnleggende inn i karakteren av
rettsforholdet mellom embetsmenn og Konge. Det må
derfor kunne sies at Grl. § 21 ble, og er, utformet i sam-
svar med prinsippet i Grl. § 1 om at kongeriket Norges
regjeringsform «er innskrenket (…) monarkisk».

Ordningen med et visekonge-embete kan ikke ha vært
noen ubetinget unionspolitisk suksess. Visekongeembe-
tet var bare besatt tre ganger; «nemlig korte tider i 1824
og i 1833, samt fra Februar 1856 til Juni 1857», noe som
skal ha skyldtes kravene i Grl. § 14 om at visekongen

måtte bo her i riket og ikke oppholde seg utenfor riket i
lengre tid end tre måneder om året.21 Ved grunnlovs-
endring 30. juni 1891 ble «Vice-Konge»-embetet opp-
hevet.22

2 Embetsmannsbegrepet
Historisk bakgrunn for det vidtfavnende embetsmanns-
begrep. Embetsmannsbegrepet er ikke definert i Grunn-
loven, men Grunnlovens bestemmelser hviler på og
viderefører tradisjonen fra tidligere tider. Da ble uttryk-
kene embete og embetsmann anvendt i langt større
utstrekning enn tilfellet er nå. I tidligere tid synes disse
uttrykk til dels å ha vært benyttet i betydningen «hånd-
verk», omtrent slik uttrykkene «fag» og «yrke» benyttes,
jf. bl.a. NL 2-21-59.23 Andre steder synes uttrykkene
anvendt mer på linje med våre dagers begrepsbruk, jf.
NL 1-1-1 om «alle Embeder og Bestillinger», NL 1-1-5
(«alle, som noget Embete af Kongen er betroet»), jf.
også NL 1-2-4 (om verneting for alle «som ikke haver
noget Embede») m.fl. Uttrykket «kongelig betjent»
synes til dels å ha vært anvendt i en så vid betydning at
det også omfattet embetsmenn.24 Språkbruken synes
således hverken å være konsekvent eller preget av noe
skarpt skille, hverken mellom embetsmenn og tjenes-
temenn eller i forhold til selvstendig næringsdrivende.
Noen endring av språkbruken fant heller ikke sted i tiden
før og etter at Grunnloven ble vedtatt. En avgrensning av
begrepet embete basert på rent språklig tilnærming gir
derfor ingen synderlig veiledning, og det må utvises for-
siktighet med å lese tidligere tiders språkbruk ut fra våre
dagers begrepsbruk.

Frederik Stang påpeker at det i Grunnloven er gjort
bruk av en vid betydning av embetsmannsbegrepet, bl.a.
slik at «procuratorer» omfattes.25 Således ble nærings-
drivende med kongelig bevilling til dels ansett som
embetsmenn, så som advokater, sakførere og dispasjø-
rer,26 og etter lov om Høiesteret av 12. september 1818
§ 21 kunne en høyesterettsadvokat straffes med å bli
avsatt «fra hans Embede» om han skulle ha gjort seg

18 Jf. f.eks. Øystein Rian, Embetsstanden i dansketida (2003).
19 Morten Westrup, «Danske lov og kongens embedsmænd» (1983), s. 113 flg. Se også kommentar til § 5 om den historiske bakgrunnen for minister-

ansvaret.
20 Jf. til det følgende Eilert Stang Lund, «Rettsforholdet mellom staten og dens embetsmenn» (1971), s. 5–6, hvor det også er gitt en oversikt over de

private grunnlovsutkast.
21 T.H. Aschehoug, Norges nuværende statsforfatning (1891), s. 208. Se også kommentaren til Den svensk-norske-svenske unionen.
22 Jf. Dok. nr. 116 (1886), Indst. S. nr. XXIII (1891), St.forh. (1891), s. 1375 og 1564 og (9. del) s. 76 og s. 81; se også Aschehoug, Norges nuvæ-

rende statsforfatning (1893) bd. III s. 585, og Bredo Morgenstierne, Lærebok i den norske statsforfatningsret, bd. I (1926), s. 55.
23 Peter Jonas Collett, Forelæsninger over Personretten (1865), s. 169.
24 Collett, op.cit., s. 169–170 om forordningen om toll av 7. januar 1784, og etter 1814 ble uttrykket embete anvendt i den påfølgende tollov av

28. juli 1824 § 33 for enhver stilling innen tolletaten.
25 Frederik Stang, Systematisk Fremstilling af Kongeriget Norges constitutionelle eller grundlovbestemte Ret (1833), s. 491–492.
26 Collett, op.cit., s. 171, 173, 179, 192 og 174.
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skyldig i å forhindre «Sagens sande Oplysning». Den
omfattende bruk av embetsmannsbetegnelsen illustreres
også av reglementet om «Embetsrangen i Norge» av
26. juli 1820, som hadde en omfattende rangering i 18
rangsklasser. Litteraturen fra denne tid påpeker da også
at det i Grunnloven selv er gjort bruk av en vid betyd-
ning av embetsmannsbegrepet.27 Omslaget i retning av
en mer stringent og konsekvent begrepsbruk kom ved
kriminalloven av 20. august 1842, som utvilsomt trakk
et skille mellom embetsmenn og tjenestemenn, og
«bevidst har bygget hele Retssætninger paa denne For-
skjel».28 Straff i form av «Embedsfortabelse», jf. krl.
kapittel 2 §§ 33–37 fikk likevel anvendelse på begge
kategorier arbeidstakere, og dessuten ombudsmenn.29

For så vidt ble «den ældre generelle Betydning af Ordet
Embede» opprettholdt.30

Det kan i dag virke påfallende at endog selvstendige
næringsdrivende, som eksempelvis advokater og dispa-
sjører, ble ansett for å være omfattet av embetsmannsbe-
grepet. Selvstendig næringsdrivende – den gang så vel
som nå – mottar ikke lønn for sitt arbeid, men godtgjø-
relse for utførte oppdrag. Den gang tilkom en embets-
mann ikke nødvendigvis lønn eller annen form for godt-
gjørelse for sitt arbeid fra statskassen. I alle fall for
enkelte grupper embetsmenn kunne deres godtgjørelse
helt eller delvis bestå av inntekter i form av sportler,31

eller inntekter som på annen måte fremkom som et resul-
tat av utført arbeid.32 Fordeler av annen art kunne være
ikke ubetydelige, så som fordelen av embetsbolig m.v.33

Til dels måtte de også bestride utgifter knyttet til embe-
tet. For enkelte grupper embetsmenn kunne derfor for-
holdene i større eller mindre grad være noenlunde lik

situasjonen for selvstendige næringsdrivende.34 Det
måtte derfor fremstå som en logisk konsekvens at for-
men for godtgjørelse ikke kunne være avgjørende i for-
hold til embetsmannsbegrepet. I den statsrettslige littera-
tur ble tidlig påpekt at det ikke var et avgjørende krite-
rium «at Vedkommende lønnes af Statskassen, og som
saadan opføres på Gagelisterne; thi Løn af Statskassen er
intet Uadskilleligt fra et Embede … [der vil man] for-
gjæves søge Sorenskrivere» m.fl.35 Godtgjørelsen til
offentlige tjenestemenn kunne for øvrig også være byg-
get opp mer eller mindre tilsvarende.36

Medlemmene av riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814
må ha vært godt kjent både med det store spenn i opp-
gavene som knyttet seg til de forskjellige embeter sett
under ett, så vel som de enkelte embeters forskjellige
former for godtgjørelse. Disse forhold må ha hatt nær
sammenheng med den utstrakte bruk av embetsbetegnel-
sen. Det er derfor neppe overraskende at embetsmanns-
begrepet i større eller mindre grad synes å ha vært tatt
for gitt under grunnlovsforhandlingene. Begrepet kan i
alle fall ikke sees nærmere definert i de fremlagte grunn-
lovsforslag. Heller ikke ble embetsmannsbegrepet nær-
mere omtalt i de første kommentarene til Grunnloven.
Det gjelder alle de sentrale forfattere frem til midten av
århundret.37

Det formelle embetsmannsbegrep. Embetsmennene
hadde, sett under ett, mange forskjellige oppgaver, uten
noen indre funksjonell sammenheng. Dertil var det for-
skjellige former for godtgjørelse. Dette er bakgrunnen
for at det tidlig, allerede i den første grunnleggende
fremstilling etter 1814 av norsk statsforfatningsrett, av
Stang ble trukket den konsekvens at det var de rent for-

27 Stang, op.cit., s. 492.
28 Collett, op.cit., 170.
29 Anton Schweigaard, Commentar over Den Norske Criminallov, del II (1846), s. 533, jf. også op.cit. (1844), s. 181 flg.
30 Collett, op.cit., 170.
31 P.K. Gaarder, Fortolkning over Grundloven (1845), s. 56; den «hele Embedsindtægt [vil kunne] bestaa i Sportler». Avlønning ved sportler reiser

bl.a. problematikk når det gjelder retten til lønn under suspensjon, jf. kommentarene til Grl. § 22 avsnitt 12. Se også kommentaren til tidligere § 98
(1814–2014).

32 I stedet for sportler anvendes i dag uttrykket rettsgebyr som betegnelse for de avgifter som skal betales for nærmere angitte offentlige forretninger,
jf. lov om rettsgebyr av 17. desember 1982 nr. 86. Om ikke annet er bestemt tilfaller rettsgebyr staten, jf. § 1. Tilsvarende var fastsatt i lov om beta-
ling for rettsforretninger (sportelloven) av 18. desember 1959 nr. 11 § 1, og i den tidligere loven om betaling for offentlige forretninger av
4. februar 1938 nr. 1. Tidligere stilte dette seg altså vesentlig annerledes, jf. bl.a. sportelloven av 6. august 1897 nr. 9, som avløste sportelloven av
13. september 1830 og en rekke tidligere bestemmelser, jf. lovens § 179. Merkes kan også at det ved lov om en forandret Lønningsmaade for visse
civile Embeder m.v. af 14de Mai 1872 ble fastsatt at «den Betaling for Embedsforretninger og de andre uvisse Indtægter» som tilkom «Indehave-
ren af noget Sorenskriver-, Foged- eller Byfoged Embede» – med visse begrensinger – skulle tilfalle statskassen, jf. §§ 1 flg. Til gjengjeld overtok
staten bl.a. utgifter til pensjoner og andre lønnsbidrag til andre embetsmenn, i den utstrekning slike utgifter påhvilte embetet, jf. § 15.

33 Jf. f.eks. Gudmund Sandvik, Prestegard og Prestelønn (1965).
34 Endringer av embetets omfang eller oppgaver kunne derfor ha økonomiske konsekvenser for embetsmannen. På kontraktmessig grunnlag kunne

embetsmannen derfor være berettiget til erstatning av staten, jf. kommentarene til Grl. § 22 avsnitt 13.
35 Collett, op.cit., s. 171, jf. Aschehoug, Norges nuværende statsforfatning (1892), s. 446, som også påpeker (s. 441) at et embete kan forventes

«bestyret uden Vederlag», og at det ikke er noe i veien for det.
36 Jf. bl.a. Ot.prp. nr. 38 (1915) s. 31.
37 Christian Magnus Falsen, Norges Grundlov (1817), bl.a. s. 154–156, Henrik Steenbuch, Bemærkninger over Norges Grundlov (1815), s. 46, som

begge utvilsomt legger til grunn at det tidligere embetsmannsbegrep fortsatt måtte legges til grunn; det samme gjelder Stang, op.cit., s. 491–492 og
Gaarder, op.cit., s. 56.
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melle forhold knyttet til opprettelsen av og utnevnelsen i
et embete som måtte være avgjørende. Det kunne nok
anføres at begrepet embetsmann «burde hvile paa ind-
vortes og ei paa blotte udvortes Criterier», men det påpe-
kes og begrunnes at slik er det ikke, og dermed blir
«Resultatet (…) altsaa, at der ei kan gives nogen anden
Definition paa et Embede eller en Embedsmand end den,
at det Første er Indbegrebet af et vist Slags offentlige
Forretninger, der af den dertil competente Statsmagt er
erklæret at skulle danne et Embede, og at den Sidste er
en Person, hvem et saadant Indbegreb af Forretninger,
(…) er overdraget».38

Metodologisk tar altså Stang utgangspunkt i de fra
tidligere kjente begreper embetsmann og bestillings-
mann (tjenestemann; nå statsansatt), legger til grunn at
det er disse begreper som er relevante i forhold til
spørsmålet om embetsmannsbegrepet, samt at det er
dette embetsmannsbegrep som Grunnloven bygger på,
og legger implisitt tilsvarende til grunn i forhold til
begrepet bestillingsmann. I dette utgangspunkt ligger
også at det er dette som har vært gjort eller forutsatt av
medlemmene av riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814.
Dermed er grunnlaget lagt for det resonnement Stang
anvender, at det må være tale om angitte offentlige opp-
gaver som av kompetent statsmakt er erklært å skulle
være et embete, og at den som blir utnevnt av Kongen i
statsråd til å utføre disse oppgaver som embetsmann,
dermed er embetsmann. Stang legger med andre ord
ikke til grunn at det i grunnlovens embetsmannsbegrep
ligger noe kvalifiserende krav i forhold til art eller inn-
hold av de oppgaver som er eller blir lagt til det enkelte
embete, og for så vidt heller ikke hva angår andre
offentlige stillinger.39

Denne forståelse av embetsmannsbegrepet, og den
derav følgende avgrensning i forhold til tjenestemanns-
begrepet, er konsekvent lagt til grunn i all senere stats-

rettslig litteratur,40 og må i dag betegnes som utvilsom.
Denne oppfatning ble da også lagt til grunn for definisjo-
nen av embetsmann så vel i tjenestemannsloven av
4. mars 1983 nr. 3 § 1 nr. 2,41 som i den påfølgende men
aldri iverksatte embets- og tjenestemannslov av 17. juni
2005 nr. 103 § 1 nr. 3,42 og nå i statsansatteloven (stal.)
av 16. juni 2017 nr. 67 § 1.43

Det enhetlige embetsmannsbegrep. Denne definisjon
av embetsmannsbegrepet – knyttet til disse formalia –
synes også å ha hatt som konsekvens at embetsmannsbe-
grepet i hele den statsrettslige litteratur ble, og måtte bli,
oppfattet som enhetlig. Denne konsekvens synes også å
være en nødvendig forutsetning for den omfattende
omlegning med bruk av tjenestemannsstillinger i stedet
for embeter som har funnet sted siden slutten av 1800-
tallet, jf. nedenfor avsnitt 6. Uten særskilte holdepunkter
vil derfor embetsmannsbegrepet ikke kunne relativise-
res, slik at en embetsmann kan anses som sådan i én rela-
sjon, men ikke i en annen.44

Ulike embetsmannsgrupper – ingen homogen embets-
mannsstand. Det enhetlige embetsmannsbegrep er ikke
til hinder for at rettsstillingen vil kunne være forskjellig
for ulike grupper embetsmenn. Innen de rammer som
følger av Grunnlovens regler, spesielt Grl. § 22 om
avskjed, herunder forflytningsforbudet, kan det i lovgiv-
ning eller på annen måte fastsettes nærmere regler om
embetsmennenes rettsstilling. Disse regler kan, og blir,
utformet forskjellig for ulike grupper av embetsmenn,
og det er intet krav om at et embete nødvendigvis må
være en fulltidsstilling. Rettsstillingen for embetsmenn
er derfor ikke homogen, og har aldri vært det.45

Et skille mellom «avsettelige» og «uavsettelige»
embetsmenn fremgår forutsetningsvis av Grl. § 22, og
Grl. § 21 angir et skille mellom sivile og militære
embetsmenn; tidligere – frem til 2012 – var også «geist-

38 Stang, op.cit., s. 492.
39 Dermed vil den som konstitueres i et embete av f.eks. et departement ikke være embetsmann, jf. også kommentarene til Grl. § 22 avsnitt 14, men

dermed er det – konstitusjonelt – heller ikke noe i veien for at det i lovgivningen blir fastsatt at den konstituerte skal ha den samme rettsstilling som
en embetsmann.

40 Således bl.a. Collett, op.cit., s. 171: «Man maa (...) opgive Tanken om at søge Skjelnemærket i noget indre, i Funktionen selv liggende Beskaffen-
hed»; Aschehoug, op.cit., s. 351: «For at de skulde [være embedsmenn] maa deres Tjeneste være et Embede, ellers ere de, uagtet den kongelige
Udnævnelse, kun Bestillingsmænd»; Frede Castberg, Norges Statsforfatning, bd. II (1964), s. 69, Johs. Andenæs og Arne Fliflet, Statsforfatningen
i Norge, (2006), s. 278, jf. også s. 333; se nå Andenæs og Fliflet: Statsforfatningen i Norge (2017), s. 404, Arne Fliflet: Grunnloven (2005), s. 148–
149, og videre bl.a. Arne Fanebust: Offentlig arbeidsrett (2018), s. 19–20 med henvisnnger.

41 Ot.prp. nr. 72 (1981–82) s. 12 med henvisninger til Stang Lund, «Rettsforholdet mellom staten og dens embetsmenn» (1971), s. 4, jf. også Bjørna-
raa, Gaard og Selmer, op.cit., s. 99. De to foregående tjenestemannslover, som ikke omfattet embetsmenn, bygget også uten videre på denne
avgrensning, jf. tjml. (1918) § 1 og Ot.prp. nr. 38 (1915) s. 18 flg., og den påfølgende tjml. (1977) § 1, jf. Ot.prp. nr. 44 (1976–1977) s. 2.

42 Den ble opphevet ved lov 21. desember 2005 nr. 136.
43 Prop. 94 L (2016–2017) s. 65 og s. 201.
44 Uansett hvilke oppgaver som måtte være lagt til embetet, synes det uten videre å være lagt til grunn at en embetsmann eksempelvis tilkom stemme-

rett i sin egenskap av å være embetsmann, at vedkommende måtte oppfylle de fastsatte vilkår for å kunne utnevnes som embetsmann, at den sær-
lige troskapsplikt for embetsmenn fikk anvendelse, osv. Drøftelsen hos Stang i Systematisk Fremstilling (1833), s. 490–491 synes uten videre å
legge til grunn et slikt enhetlig embetsmannsbegrep. Tilsvarende gjelder Collett, op.cit., s. 171 flg., så vel som hele den påfølgende statsrettslige
litteratur.
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lige» embetsmenn angitt som egen kategori; de konstitu-
erte embetsmenn kan også nevnes.

I en særstilling står de «politiske» embetsmenn; stats-
rådets medlemmer og statssekretærene. I dag fremstår
det, arbeids- og tjenestemannsrettslig, som en anomali at
disse etter Grunnloven stadig har status som embets-
menn.46 Det hadde vært vel så nærliggende å karakteri-
sere dem som innehavere av tillitsverv, begrenset til den
tid de har den fornødne tillit, slik tilfellet bl.a. er innen
en rekke organisasjoner i arbeids- og samfunnsliv, jf.
f.eks. Rt. 1995 s. 2018.47 Under enhver omstendighet er
Grunnloven ikke til hinder for at deres rettsstilling i de
forskjellige relasjoner fastsettes særskilt, ut fra de reelle
hensyn som gjør seg gjeldende i de forskjellige henseen-
der, men å fastsette deres rettsstilling ut fra det generelle
arbeidstakerbegrep er ikke bare en utfordring, det må
også være prinsipielt uholdbart.48 Det fremstår derfor
som mest hensiktsmessig å behandle de «politiske»
embetsmenn som en egen kategori.

3 Embetsmennenes rettsstilling overfor staten
Utgangspunkter. Grunnlovens regler gir ingen fullsten-
dig regulering av embetsmenns rettsstilling overfor sta-
ten. Tilsvarende gjaldt for øvrig også Norske Lov, idet
statsforfatnings- og forvaltningslovgivningen for en stor
del lå utenfor NL’s ramme.49 Grunnlovens bestemmelser
om utnevnelse og avskjed hviler nok på en lang tradi-
sjon, særlig bygget på prinsippene om troskapsplikt og
uavsettelighet, men mer enn en ramme for embetsmenns
rettsforhold gir disse kasuistiske bestemmelser ikke.
Heller ikke for så vidt bryter Grunnloven med tidligere
tradisjon. Denne ramme må nødvendigvis kunne utfyl-

les, og det er da også utgangspunktet for så vel lovgiv-
ning som all annen form for regulering gjennom hele
den tid som er gått siden Grunnloven ble vedtatt i 1814.
Innen denne ramme avhenger således embetsmennenes
rettsstilling av den regulering som ellers finner sted. Det
kan være ved lovgivning, utfyllende forskrifter og
arbeidsavtaler, og det som for øvrig følger av generelle
embets- og tjenestemannsrettslige prinsipper. Dertil
kommer den regulering som gjennom de siste 50 år –
også for embetsmenns vedkommende – finner sted ved
tariffavtaler.

I dag omfattes embetsmenn av statsansatteloven
(2017) der det er uttrykkelig sagt, og av arbeidsmiljølov,
ferielov, folketrygdloven m.fl.50, likevel slik at det for
embetsmenn er gitt særregler. Særregler er også gitt i
særlovgivning for enkelte grupper embetsmenn. Prosess-
ordningen for krav som følger av embetsmenns arbeids-
forhold er etter statsansatteloven i hovedsak den samme
som etter arbeidsmiljøloven.51

Utviklingstrekk – hovedtrender og vekselvirkninger.
Rettsstillingen som embetsmann har vært gjenstand for
en dynamisk rettsutvikling siden Grunnloven ble vedtatt
i 1814. I hovedtrekk har denne utvikling fulgt de gene-
relle utviklingstrekk i så vel øvrig tjenestemannsrett som
i arbeidsretten generelt. Tendensene i utviklingen synes
likevel først å ha gjort seg gjeldende i det øvrige arbeids-
liv. Deretter har de gitt seg utslag i offentlig virksomhet,
herunder statlig forvaltning, og etterhvert også for
embetsmenn. Bakgrunnen for hele denne utvikling, fra
siste del av 1800-tallet og frem til i dag, skyldes dyptgå-
ende strukturelle endringer i samfunnet av så vel sosial
som økonomisk og politisk art.

Utviklingen synes preget av fire hovedtrender og vek-
selvirkninger mellom disse. Mest iøynefallende er kan-

45 Tradisjonelt, med røtter tilbake til Norske Lov og lenger enn det, har lovgivningen hatt en rekke særlige bestemmelser for forskjellige grupper
embetsmenn. Eksempelvis nevnes bare lov om geistlige embedsmenns og kirkesangeres lønning av 14. juli 1897 nr. 1. For denne tallrike og betyd-
ningsfulle gruppe embetsmenn m.fl. gir denne lov ikke bare en temmelig detaljert, men også en instruktiv oversikt over inntektssystemet og de for-
skjellige typer inntekter i embetet på slutten av 1800-tallet; herunder sondringen mellom «visse» og «uvisse» inntekter. Loven ble avløst av lov om
geistlige embets- og tjenestemenns lønnsforhold m.v. av 5. april 1957 nr. 1, som igjen ble opphevet ved kirkeloven av 7. juni 1996 nr. 31. For tidli-
gere lovgivning vises bl.a. til kommisjonsinnstillingen (1884) og Ot.prp. nr. 21 (1886).

46 Jf. også kommentarene til Grl. § 22 avsnitt 7.
47 Jf. Stabel-utvalgets mindretall, innstillingen (1971) s. 41, som prinsipielt «mener (…) at betegnelsen «embeter» burde reserveres for faste stillinger

med et særlig stillingsvern, og at således de politiske stillinger helst burde falle utenfor embetsgruppen», sml. også Fliflet, Grunnloven (2005),
s. 156. I uttalelse av 3. april 2000 konkluderte departementet med at funksjonen som politisk rådigiver «har mer preg av å være en type personlig
verv, og … unaturlig å karakterisere … som et arbeidstakerforhold», jf. Prop. 94 L (2016–2017) s. 65. Så vel statsråder, statssekretærer som poli-
tiske rådgivere er unntatt fra statsansatteloven, jf. § 1.

48 Illustrerende er NOU 2000: 11 Politikerutvalget. Arbeidsvilkårene for regjeringsmedlemmer, statssekretærer og politiske rådgivere s. 37 flg., hvor
det bl.a. legges til grunn at statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere ikke er arbeidstakere i relasjon til arbeidsmiljølov og ferielov, samtidig
som det s. 43 flg. «slås fast som sikker rett» at det er bestemmelsene om arbeidstakere som får anvendelse i relasjon til folketrygdloven.

49 Westrup, «Danske lov og kongens embedsmænd» (1983), s. 113 flg., som påpeker (s. 114) at forvaltningens innretning m.v. skulle reguleres i den
planlagte «politiordning». Se også Østlid, «Det offentliges adgang til å avskjedige embeds- og tjenestemenn» (1940), s. 38, med henvisninger til
Absalon Taranger, «Utsikt over den norske retts historie» (1935), s. 85 og L.M.B. Aubert, De norske retskilder og deres anvendelse (1877), s. 121.

50 Se også Prop. 94 L (2016–2017) s. 59–61, jf. også s. 68, hvor det er redegjort for forholdet mellom statsansatteloven og arbeidsmiljøloven, for så
vidt angår embetsmenn, med omtale av Rt. 1995 s. 506, Rt. 2000 s. 1672 og Rt. 2014 s. 402.

51 Statsansatteloven (2017) kapittel 5 (§§ 33 flg.), jf. aml. (2005) kap. 17 (§§ 17-1 flg.), og aml. §§ 15-11 flg.
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skje den gjennomgripende trend i retning av å redusere
antall stillinger organisert som embeter til fordel for
bruk av tjenestemannsstillinger. Dertil kommer en sam-
ordning av den embetsmanns- og den tjenestemanns-
rettslige regulering, kombinert med videre samordning
med øvrig arbeidervern- og arbeidsmiljølovgivning.
Videre skjer det en omlegning fra en sektor- og etatspre-
get regulering til en mer generelt preget regulering. Sist,
men ikke minst, finner det sted en omlegning til regule-
ring ved tariffavtaler. Det skjer en omlegning fra et hie-
rarkisk system med lønnsregulativ mv. ensidig fastsatt
av staten som arbeidsgiver, til et kollektivt avtalebasert
system. Dette system er basert på partsforhandlinger og
tariffavtaler mellom stat og forhandlingsberettigede
organisasjoner som kan opptre også på vegne av embets-
menn. Dermed er embetsmenn ikke lenger bare repre-
sentanter for staten og opptrer på vegne av den, men de
inngår også som en del av et avtalesystem hvor staten
blir embetsmennenes motpart. Denne endring er derfor
av prinsipiell karakter.

Så vel i arbeidslivet generelt som innen statstjenesten,
begynner disse trekk å gjøre seg gjeldende gjennom siste
halvpart av 1800-tallet. De gjør seg likevel særlig gjel-
dende fra 1890-årene og frem til krigstiden 1914–1918,
og med tiltagende styrke. Det er da grunnen legges for
den sterke utvikling som finner sted i mellomkrigsårenes
krisetid. Den blir avbrutt av okkupasjonstiden 1940–
1945, men videreført under gjenreisningstiden i 1950-
årene. Den etterfølgende ekspansjons- og velstandsut-
vikling i 1960- og 1970 årene gir romsligere forhold
som påvirker utviklingen, og som igjen leder over til for-
holdene i nåtidens sterkt kunnskapsbaserte og interna-
sjonalt pregede samfunns- og næringsliv, med de utfor-
dringer dette innebærer for samfunnsstruktur og forvalt-
ning, og for embetsmennenes rolle.

Opptakten til en kollektiv regulering av lønns- og
arbeidsforhold. Siste fjerdedel av 1800-tallet preges
både av lovgivning om arbeidervern og tilsyn med
arbeid i fabrikker mv. og av fagorganisasjonenes gjen-
nomslag for krav om tariffavtaler. Ved århundreskiftet

blir hovedorganisasjonene etablert og landsomfattende
tariffavtaler inngått. Noenlunde samtidig etableres inte-
resseorganisasjoner for sentrale grupper av tjenestemenn
og embetsmenn.52 Før verdenskrigen 1914–18 var såle-
des de tradisjonelle embetsmannsgrupper blitt organi-
sert.53 Under og etter verdenskrigen revideres arbeider-
vernlovgivningen, de kollektive arbeidstvister blir lovre-
gulert, og tjenestemannsloven av 1918 blir vedtatt. En
ordning med tjenestemannsutvalg blir også vedtatt, men
er ikke vellykket.54 Et initiativ til lovgivning om for-
handlinger, megling og voldgift i offentlige tjenestefor-
hold fører ikke til noe.55

I dette bilde er den tiltagende omlegning fra embeter
til tjenestemannsstillinger vesentlig, fordi den bl.a. har
som konsekvens at adgangen til å gjøre bruk av arbeids-
kamp; streik, lockout og annen arbeidskamp i statstje-
nesten utvides tilsvarende. Det har aldri vært tvil om at
embetsmenn ikke har streikerett; de må søke om
avskjed, og staten kan heller ikke anvende lockout over-
for dem. For tjenestemenn har det, i alle fall siden
begynnelsen av 1900-tallet, vært utvilsomt at de kan si
opp sine stillinger, også i forståelse med hverandre, og at
staten kan anvende lockout overfor dem, slik det uttryk-
kelig ble fastsatt i tjenestemannsloven av 1918 § 27 og
§ 28, jf. nå tjenestetvistloven av 1958.

Mellomkrigstid og forhandlingslov. Mellomkrigsti-
dens dype økonomiske krise forsterket den videre utvik-
ling. Stortingets vedtak i 1927 om «en 10 pct.s nedregu-
lering» av de lønninger som var fastsatt i lønnsregulati-
vet av 1920 ble her et vendepunkt, fordi staten ved Oslo
byretts dom av 5. februar 1929 ble kjent uberettiget til å
gjennomføre vedtaket om lønnsreduksjon, og etterbeta-
ling pålagt. Retten fant det ikke godtgjort at det var inn-
trådt noe slikt misforhold mellom offentlige og private
lønninger – «ennsi noget «absolutt og påtagelig» sådant»
– slik lønnsregulativet av 1920 fastsatte.56 Dommen ble
ikke anket, men ga støtet til en serie rettsavgjørelser med
tilsvarende resultat.57 Påfølgende lønnsforhandlinger
ledet bl.a. til protokoll om at lovfestet forhandlingsrett
burde utredes. Da det i 1932 igjen oppsto spørsmål om

52 En opptakt til organisert arbeidskamp innen den offentlige sektor fant sted allerede i 1850-årene ved den «effektive blokade» som legene iverksatte
fra «1854 utover i 5 à 6 aar (…) av kompanichirurg-stillingerne for at fremtvinge bedre lønsforhold», jf. Sigurd Østrem, De kollektive arbeids-
kampe (1925), s. 13.

53 Thomas Wyller, Landsforbund og lønnskamp (1970), s. 11.
54 Carl Platou, «Statstjenestemenns retsstilling» (1922), s. 238–239, jf. også Henrik Lundh, Forelesninger over forvaltningsrett (1935), s. 43–44.

Etter tjml. (1918) §§ 16 flg. kunne tjenestemannsutvalg opprettes etter departementets bestemmelse for en tjenestegren; dette skulle «vareta tjenes-
temændenes interesser med hensyn til tjeneste- og lønsvilkaar», men uten å etablere noen forhandlingsrett, eller oppheve tjenestemannsorganisa-
sjonene eller frata disse noen rett, jf. Ot.prp. nr. 38 (1915) s. 44. Reglementer skulle likevel forelegges tjenestemannsutvalgene til uttalelse, jf. tjml.
(1918) § 29 tredje ledd.

55 Komitéen ble oppnevnt i 1919, men dens innstilling av 1925 ble bare oversendt Stortinget «til underretning og mulig meningsutveksling», jf.
Ot.med. nr. 1 (1928) s. 20.

56 Jf. bilag til St.meld. nr. 21 (1929) s. 13, i bilaget er dommen inntatt i sin helhet; den ble avsagt av advokat Per Rygh som settedommer, med med-
dommere; blant saksøkerne var bl.a. en høyesterettsassessor, en sorenskriver, en justitiarius, så vel som en departementssekretær og en departe-
mentsassistent.
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lønnsreduksjon, fortrinnsvis frivillig, ble lovutkast frem-
forhandlet, forhandlingsloven av 6. juli 1933 nr. 12
omgående vedtatt, og Tjenestemannsretten etablert etter
mønster av Arbeidsretten.58

Overordnet må denne utvikling sees i sammenheng
med de store arbeidskonflikter i det øvrige arbeidsliv,
bl.a. storkonflikten og «Menstadslaget» i 1931,59 og kan
sees som kulminasjonen av den dype krisetiden i 1920-
og 1930-årene; og med den påfølgende Hovedavtale av
1935 mellom arbeidslivets hovedorganisasjoner som et
markant tidsskille.

Denne utvikling skulle få vesentlig betydning også for
den offentlige sektor, herunder embetsmennenes lønns- og
arbeidsforhold. Forhandlingsloven av 1933 viste seg i prak-
sis «lite tilfredsstillende», og gjennom første halvdel av
1950-årene brøt systemet sammen.60 Forhandlingsløsnin-
ger var ikke rettslig bindende for staten, som prinsipielt sta-
dig kunne fastsette lønns- og arbeidsvilkår, men drøftelser
om lønnsforholdene for de ulike grupper av statens ansatte
gikk for langsomt, og tok dessuten for mye av Stortingets
tid. Tiden var «for lengst overmoden for den systemforand-
ring som fant sted ved tjenestetvistloven av 1958».61

Etter tjenestetvistloven fastsettes lønns- og arbeidsvil-
kår for statens embets- og tjenestemenn ved tariffavtaler,
i hovedsak slik tilfellet lenge hadde vært innen det
øvrige arbeidsliv.62 Tariffavtalesystemet i staten er utfor-
met med hovedtariffavtaler og særavtaler.63 Embets- og
tjenestemenn som ikke uten videre er omfattet av slik
tariffavtale på grunn av medlemskap, er likevel omfattet
av de tariffavtalte vilkår på grunn av det tariffrettslige
ufravikelighetsprinsipp, jf. tjtvl. § 13.

Bildet må likevel nyanseres for «tjenestemenn som
ikke har adgang til å gå til arbeidsnedleggelse» dersom

megling ikke har ført frem¸ i så fall avgjøres tvisten av
Rikslønnsnemnda, jf. tjtvl. § 26a.64 Derved er det for
bl.a. embetsmenn etablert en ordning med permanent
lønnsnemnd for interessetvister. I internasjonal sammen-
heng ligger denne ordning formentlig innen rammene
for regulering ved nasjonal rett, idet embeter i dag gjen-
nomgående er høyere og betrodde stillinger.65 Tjenes-
temenn ansatt ved Stortinget med ansvar for at nasjonal-
forsamlingen kan utføre sin virksomhet, eller med
ansvar for dens sikkerhet, har neppe streikerett.66

Lederlønnssystemet. Ytterligere må bildet nyanseres
for så vidt angår lederlønnssystemet, hvor det siden
1990 med hjemmel i tariffavtaler er gitt adgang til at
lønns- og arbeidsvilkår kan fastsettes administrativt av
staten, og tilsvarende gjelder siden 1999 lønnssystemet
for dommere. På det prinsipielle plan er det imidlertid
ikke helt ubetenkelig at forvaltningen gjennom denne
utvikling i tariffavtalepraksis bl.a. er gitt fullmakt til –
mer eller mindre ensidig – å regulere lønns- og arbeids-
vilkår også for embetsmenn i den dømmende makt. Det
er en latent fare for at dette vil kunne influere på deres
dømmende virksomhet, og forholdet til prinsippet om
dommeres uavhengighet i forhold til de øvrige statsmak-
ter er derfor ikke uproblematisk.67

Lederlønnssystemet omfatter blant annet departe-
mentsråder og ekspedisjonssjefer i departementene,
toppledere i større etater og institusjoner og fylkes-
menn.68 Dommerne i tingrettene og lagmannsrettene er
innplassert i et eget lønnssystem som omfatter om lag
520 dommerstillinger, likevel slik at enkelte bestemmel-
ser i statens hovedtariffavtale og særavtaler får anven-
delse. Lønnssystemet reguleres administrativt av depar-
tementet.69

57 Jf. Tjenestemannsrettens avgjørelser, Tjenestemannsrettens Domsamling 1934 s. 1 og 1934 s. 8; i begge dommer ble lønnsreduksjonen kjent ube-
rettiget. Videre kan merkes avgjørelsene om reduksjonen av lærerlønningene, jf. Rt. 1930 s. 553 og Rt. 1930 s. 1313; avgjørelser som ledet over til
spørsmålet om berettigelsen av oppsigelse for å gjennomføre lønnsreduksjon, jf. Rt. 1930 s. 437, Rt. 1930 s. 1481, jf. også Rt. 1935 s. 375 og Rt.
1940 s. 145. Om denne rettspraksis vises til gjennomgåelsen i Henning Jakhelln, «Den historiske utviklingen av lærernes arbeidsrettslige stilling»,
NOU 1995: 18 Ny lovgivning om opplæring, vedlegg 3, s. 400–430, på s. 420–424 [også inntatt i Jakhelln, Arbeidsrettslige studier (2000),
s. 1563–1570].

58 Åsmund Arup Seip, Rett til å forhandle (1997) behandler utførlig forhandlingslovens tilblivelse.
59 Per Ole Johansen, Menstadkonflikten 1931 (1977).
60 Forholdene er beskrevet i Rt. 1959 s. 306; se byrettsdommens gjennomgåelse s. 326–327.
61 Henning Jakhelln, Stortingets rolle ved hovedtariffoppgjør i staten (2016), s. 350.
62 Uttrykket «lønnsregulativ» ble likevel lenge en gjenganger, endog i offisielle sammenhenger. Illustrerende er tittelen på Arbeids- og administra-

sjonsdepartementets Personalmelding nr. 22/90, utgitt så sent som 14. desember 1990: «Lønnsregulativets fellesbestemmelser med departementets
kommentarer».

63 Om særavtaler i staten vises til Jakhelln, Statens særavtaler (1994), [også inntatt i Jakhelln, Arbeidsrettslige studier (2000), s. 183–225].
64 Jf. lovendring av 21. april 1972 nr. 17.
65 Jf. ILO-konvensjon nr. 151 (1978) art. 1 nr. 2.
66 Jakhelln, Stortinget og dets tjenestemenns tariffrettslige stilling (1992), s. 7–9 [også inntatt i Jakhelln, Arbeidsrettslige studier (2000), s. 299–341,

på s. 308–309].
67 Slik også Inge Lorange Backer, «Til diskusjonen om domstolenes uavhengighet i Norden» (2014) s. 260. Se også kommentarene til Grl. § 22,

avsnitt 7.
68 Bjørnaraa, Gaard og Selmer, Norsk tjenestemannsrett (2000), s. 505–506, se også evalueringsrapporten om lederlønnsordningen i St.prp. nr. 1

(1996–1997) for Administrasjonsdepartementet, s. 19 flg.
69 Statens Personalhåndbok (2013) avsnitt 6.5.3, side 150.
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4 Grunnlovsspørsmål ved statens tariffavtaler
Regulering ved tariffavtaler av lønns- og arbeidsvilkår
for statens embets- og tjenestemenn er nødvendigvis av
betydning for statens utgifter, og derfor ikke uproblema-
tisk i forhold til Stortingets bevilgningsmyndighet etter
Grl. § 75 bokstav d, jf. også § 75 bokstav i. Tariffavtaler
inngås i dag vanligvis for en periode på to år, med
adgang til reforhandlinger for det annet avtaleår («mel-
lomoppgjør») på grunnlag av den alminnelige økono-
miske situasjon. Etter tjenestetvistloven § 12 og arbeids-
tvistloven § 5 gjelder tariffavtaler for tre år om ikke
annet er avtalt. På 1900-tallets begynnelse var det i
arbeidslivet ikke uvanlig at tariffavtaler ble inngått for
fem år.70

Gjennom første halvdel av 1900-tallet var oppfatnin-
gene sterkt delt om staten overhodet kan inngå tariffav-
taler, spesielt for så vidt lange tidsrom, og dermed om
det gjelder begrensninger for den fullmakt som Stortin-
get kan gi Kongen til å inngå tariffavtaler på statens
vegne. Tilsvarende problematikk knytter seg til spørs-
målet om Stortinget kan fastsette eller gi samtykke til at
en interessetvist mellom staten og tjenestemennenes
organisasjoner skal løses ved frivillig eller tvungen lønns-
nemnd, som en permanent ordning, eventuelt ad hoc for
en eller flere interessetvister. Ved lønnsnemnd fastsettes
de lønns- og arbeidsforhold som skal gjelde i tariffperio-
den av et organ som hverken er underordnet Storting
eller Konge. Problematikken kan derfor formuleres som
et spørsmål om det er konstitusjonell adgang til slik
delegasjon.71

De motstridende oppfatninger avspeiler et grunnleg-
gende skille mellom utgangspunktet om budsjettmessig
handlingsfrihet for Stortinget og det pragmatiske syn
basert på erfaring fra arbeidslivets forhold, om at et

tariffavtalesystem ikke vil gripe vesentlig inn i hand-
lingsfriheten. Motsetningene kom klart til uttrykk alle-
rede i 1909 under forberedelsen av arbeidstvistloven av
191572 og gjennom hele mellomkrigstiden. Selv etter at
Justisdepartementet i 1925 helt prinsipielt konkluderte
med at Grunnloven ikke hindret et tariffavtalesystem,73

fant Sosialdepartementet i 1928 betenkelighetene
avgjørende.74 De prinsipielle motforestillinger forhin-
dret likevel ikke pragmatiske løsninger ad hoc, slik at
interessekonflikten for ansatte ved telefonanlegg ble løst
ved lønnsnemnd i 1927,75 likedan i 1938 for statens vei-
arbeidere,76 i 1955 for kringkastingskonflikten,77 og i
1957 for oppnormeringsspørsmål.78

Under forberedelsen av tjenestetvistloven av 1958 ble
spørsmålet utførlig utredet av Audvar Os,79 og i påføl-
gende betenkninger av professorene Kr. Andersen,80

Frede Castberg og Johs. Andenæs.81 Spørsmålet hadde
tidligere, i 1954, også vært reist av høyesterettsdommer
Finn Hiorthøy.82 Kristen Andersen ga uttrykk for at det
ikke ville representere noen «vesentlig begrensning av
Stortingets herredømme over statsutgiftene» om fastset-
telsen av lønns- og arbeidsvilkår i helt generell form
overlates til en annen myndighet enn Stortinget. Cast-
berg var mer betenkt; det måtte nok gjelde «visse gren-
ser», og bruk av lønnsnemd måtte vel kreve vedtak i
hvert enkelt tilfelle med mindre det er tale om sterkt
avgrensede spørsmål. Andenæs stilte seg derimot kritisk
til mulige begrensninger for Stortingets delegasjonsad-
gang. Skulle Stortinget finne at de praktiske behov var
best tjent med myndighetsoverdragelse, måtte også den
konstitusjonelle side av saken være i orden, uansett om
problematikken «utvilsomt ville ha fylt grunnlovens
fedre med både undring og forferdelse»; at det skulle bli
noen radikal forskjell mellom Rikslønnsnemndas vurde-

70 Jf. voldgiftskomiteens innstilling (1909) bilag 4 a, nr. 1 og nr. 2.
71 Jf. bl.a. Torkel Opsahl, Delegasjon av Stortingets myndighet (1965), s. 223.
72 Jf. voldgiftskomiteens innstilling (1909) s. 52 [flertallet], og s. 56 [mindretallet, komiteens leder, O. Solnørdal].
73 Jf. Ot.med. nr. 1 (1928) s. 5, hvor uttalelsen også er kort referert. Uttalelsen med lovavdelingens interne bemerkninger er referert utførlig i Audvar

Os, Om adgangen til å overlate interessetvister angående lønns- og arbeidsvilkår mellom staten og dens tjenestemenn til voldgift (1956), s. 57–58.
74 Ot.med. nr. 1 (1928) s. 20.
75 Interessetvisten mellom staten og timelønnede og daglønnede arbeidere ved Telefonvesenets hovedverksted og Oslo Telefonanlegg ble avgjort ved

voldgift, med hjemmel i midlertidig lov av 5. mai 1927 nr. 2 om tillegg til arbeidstvistloven om tvungen voldgift, og kgl. res. av 12. august 1927.
76 Under debatten i Stortinget ga representanten Hambro sin tilslutning til den forståelse av Grunnloven som Justisdepartementet hadde gitt uttrykk

for i uttalelsen av 11. mars 1925.
77 En omtale av denne konflikt, og av lærerkonflikten i 1954, er gitt av Karl Frimann Dahl, Tjenestetvistloven med kommentarer (1970), s. 4–5, med

videre henvisninger.
78 Jf. midlertidig lov av 26. april 1957 nr. 5 om forbud mot kollektiv arbeidsnedleggelse m.v. for offentlige tjenestemenn, med påbud om nemndsbe-

handling av oppnormeringsspørsmål m.v.; loven var begrenset til utløpet av 1957.
79 Audvar Os, op.cit., s. 55–61 gir en grundig og utførlig fremstilling av behandlingen av disse spørsmål for tidsrommet 1909–1956.
80 Kristen Andersen, «Om rettslig regulering av lønns- og arbeidsvilkår i statens tjeneste», Vedlegg 3 til Ot.prp. nr. 20 (1958), særlig s. 11–12, jf. også

s. 17–18. Det er også, s. 11, gitt en rekke henvisninger til tidligere litteratur om adgangen til å overlate «i en konkret konfliktsituasjon» fastsettel-
sen av lønns- og arbeidsvilkår for en begrenset gruppe tjenestemenn til avgjørelse ved lønnsnemnd.

81 Frede Castberg: Tariffavtaler og voldgift angående lønns- og arbeidsvilkår for statens tjenestemenn, Dokument nr. 11 (1958), s. 1–5, og Johs.
Andenæs, sammesteds, s. 5–10.

82 Finn Hiorthøy: Rettsforholdet mellom staten og dens tjenestemenn (1954), s. 105.



§ 21 303
ring og Stortingets syn var det liten grunn til å regne
med.

Administrasjonskomiteen nøyde seg med å henvise
til at de konstitusjonelle spørsmål som reiste seg i for-
bindelse med inngåelse av tariffavtaler og henvisning
av interessetvister til voldgift, hadde vært forelagt
utenriks- og konstitusjonskomiteen, som hadde kon-
kludert med at de foreslåtte bestemmelser i tjeneste-
tvistloven ikke ville være i strid med Grunnloven,83 jf.
nå tjtvl. § 31 om at «Kongen med Stortingets samtykke
inngår tariffavtale på vegne av staten». Slikt samtykke
kreves også for å kunne bringe en interessetvist inn for
Rikslønnsnemnda. Samtykke er likevel ikke nødvendig
i den utstrekning interessetvisten gjelder opprettelse
eller endring av særavtale, eller avgrensede norme-
rings- og justeringsspørsmål, jf. tjtvl. §§ 27 og 29, jf.
også § 26a.

Tariffavtalesystemet vært nå vært praktisert i staten
gjennom mer enn 50 år, og er i dag vel innarbeidet, også
i relasjon til embetsmenn. Hele det forhandlings- og
tvisteløsningssystem som i dag anvendes er vesentlig
videreutviklet sammenlignet med forholdene i 1950-
årene, og bringer hele budsjettproblematikken og bruken
av lønnsnemnd i en annen stilling og sammenheng enn
på den tid. Det er derfor neppe nødvendig å opprettholde
den særskilte bestemmelse i tjtvl. § 31 om at Kongen har
kompetanse til å inngå tariffavtaler med Stortingets sam-
tykke, fordi det i dag må være tilstrekkelig å forankre
kompetansen i Grl. § 3.84 Hvilke fullmakter Stortinget
finner å kunne gi refererer seg til forholdet mellom
Konge og Storting, og det vil avhenge av en rekke
omstendigheter av økonomisk og politisk art, herunder
også om reforhandlingsklausuler i tariffperioden kan
påregnes.85 I konstitusjonell henseende vil derfor Stor-
tinget måtte ha et vidt skjønnsmessig spillerom; et
skjønn som domstolene – eksempelvis Arbeidsretten –
bare i beskjeden grad vil kunne tilsidesette.

5 Kompetanse til å organisere stillinger som 
embeter eller tjenestemannsstillinger
Det fremgår ikke av Grl. § 21 om kompetansen til å opp-
rette embeter og fastsette de oppgaver som skal ligge til
det enkelte embete tilligger Kongen eller Stortinget.
Spørsmålet ble påpekt som problematisk allerede av Ste-
enbuch.86 Det ble imidlertid tidlig, i løpet av de første
tiår etter 1814, lagt til grunn at denne kompetanse som
utgangspunkt lå til Kongen i henhold til Grl. § 3, men
med den vesentlige reservasjon at kompetansen måtte
utøves innen de rammer som fulgte av lovgivningen, jf.
Grl. § 9. Dette utgangspunkt kan ikke sees senere å ha
vært bestridt. Ved lov, formentlig også ved plenarvedtak,
vil Stortinget derfor kunne fastsette om en stilling skal
være organisert som et embete eller som en tjeneste-
mannsstilling, og hvilke oppgaver som skal høre inn
under vedkommende embete eller stilling.87 Også Stor-
tingets bevilgende myndighet begrenser, den gang som
nå, Kongens muligheter i praksis for å opprette enhver
stilling i staten, embeter så vel som andre statsstillin-
ger.88 Likedan konkluderte Morgenstierne med at lov-
givning og forvaltning «tilkommer stor frihet med hen-
syn til organisationen av saadanne poster i statstje-
nesten», men med den viktige modifikasjon at dette ikke
gjelder stillinger som «med forfatningsmæssig nødven-
dighet maa organiseres som embeder», noe som eksem-
pelvis gjelder dommerembeter.89 Castberg uttaler helt
generelt at Stortinget har «en alminnelig myndighet på
forvaltningens område», og at det «kan utøve denne
myndighet ved beslutninger så vel i lovs som i plenarbe-
slutnings form».90

Grunnlovens regler synes aldri å ha vært ansett for
uttømmende for så vidt angår de betingelser som en
innehaver av et angitt embete må oppfylle for å kunne
utnevnes. Ytterligere vilkår vil derfor kunne fastsettes i
lovgivningen, uten å være i strid med Kongens rett til å
velge og beskikke embetsmenn.91 I historisk sammen-
heng var dette til hinder for at Kongen mer eller mindre

83 Innst. O. V. (1958), s. 4.
84 Se Henning Jakhelln, «Stortingets rolle ved hovedtariffoppgjør i staten» (2016), s. 345 flg.
85 I praksis gjelder en hovedtariffavtale for to år, men med tariffavtalt adgang til reforhandlinger etter ett år «på grunnlag av den alminnelige økono-

miske situasjon på forhandlingstidspunktet og utsiktene for 2. avtaleår», i praksis gjerne omtalt som «mellomoppgjør». Den tidsmessige horisont –
i realiteten et ettårig perspektiv – vil dermed være noenlunde oversiktlig for så vidt gjelder de økonomiske forhold. Det kan derfor ikke være tvil-
somt at det er forsvarlig myndighetsutøvelse av Stortinget å treffe budsjettvedtak i henhold til de budsjettmessige konsekvenser som følger av en
slik fremforhandlet hovedtariffavtale – for så vel det inneværende og for de to påfølgende budsjettår – på bakgrunn av den omhyggelige forbere-
dende behandling som har gått forut for dette forhandlingsresultat, jf. Jakhelln, op.cit., s. 341 og s. 343–344, med videre henvisninger.

86 Steenbuch, Bemærkninger over Norges Grundlov (1815), s. 47.
87 Per Stavang, Storting og regjering (1999), s. 207 flg.
88 Stang, Systematisk Fremstilling (1833), s. 438–439, jf. s. 483; tilsvarende Gaarder, Fortolkning over Grundloven (1845), s. 53–54, og Aschehoug,

Norges nuværende statsforfatning (1892), s. 388, jf. også s. 441.
89 Morgenstierne, Lærebok i den norske statsforfatningsret (1927), s. 202. Jf. domstolloven av 13. august 1915 nr. 5 § 55, og senere bl.a. NOU 1999:

19 Domstolene i samfunnet s. 172.
90 Castberg, Norges statsforfatning, bd. II (1964), s. 65.
91 Stang, op.cit., s. 338–339, Aschehoug, op.cit., s. 450–451 med en rekke henvisninger, bl.a. til kravet i universitetsloven av 28. juli 1824 § 39 om

krav om embetseksamen fra det norske universitetet, Morgenstierne, op.cit., s. 202, Castberg, op.cit., s. 65, jf. også Stavang, op.cit., s. 431 flg.
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kunne håndplukke de personer som han måtte ønske å ha
som innehaver av de forskjellige embeter, noe som bl.a.
var av betydning for stemmerett og valgbarhet til Stor-
tinget. Bemerkelsesverdig, ikke minst i et demokratisk
perspektiv, er den bekymring som allerede Stang gir
uttrykk for om at Kongen ellers ville kunne avskjære en
person fra «allmuen» fra å bli embetsmann, det måtte
derfor tilligge lovgiver å fastsette vilkårene for å kunne
utnevnes i embetet.92 Likedan kan merkes den sterke
presisering hos Aschehoug om at adelens forslagsrett er
aldeles opphevet, jf. adelsloven av 1. august 1821 § 3.93

Kvinner er likestilte med menn når det gjelder utnev-
nelse som embetsmenn, jf. nå Grl. § 114. Det har de vært
siden [daværende] Grl. § 92 ble endret 10. juni 1952.
Om lag 50 år tidligere, 19. mars 1901, var Grl. § 92 gitt
et nytt fjerde ledd, som fastsatte at kvinners adgang til
embeter skulle fastsettes ved lov, og ved lov av
9. februar 1912 § 1 ble kvinner likestilt med menn. Etter
lovens § 2 kunne kvinner likevel ikke være medlem av
statsrådet, og heller ikke inneha geistlige embeter i stats-
kirken, diplomatiske eller konsulære embeter, militære
eller sivilmilitære embeter. Dessuten kunne det for nye
embeter fastsettes at bare menn skulle utnevnes.94 Ved
lov av 24. juni 1938 nr. 5 ble alle disse unntak opphevet,
likevel slik at kvinner ikke burde utnevnes som prest om
menigheten av prinsipielle grunner uttalte seg mot det.

6 Hvilke stillinger kan og må organiseres som 
embeter
Det omfattende embetsmannsbegrep som ble lagt til
grunn da Grunnloven ble vedtatt, og som ble praktisert i
de første årtier deretter, kunne tas til inntekt for det kon-
stitusjonelt ikke ville være noe til hinder for at utnev-
nelse som embetsmann skulle kunne finne sted for
enhver oppgave som det vil være av offentlig interesse å
få utført. Man kunne eksempelvis tenke seg ett eller flere

embeter som fast forsvarer ved de forskjellige domsto-
ler.95 En slik tendens i retning av en utvidet bruk av
embetsmannsbegrepet er imidlertid for lengst en saga
blott. Det har helt fra slutten av 1800-tallet vært en klar
tendens i retning av å begrense antall stillinger organi-
sert som embeter, til fordel for tjenestemannsstillinger.
Denne tendens har teorien sluttet opp om, mer eller min-
dre helhjertet.

Det er for så vidt karakteristisk at Aschehoug bl.a.
bemerker at da Grunnloven ble gitt «var det Embeds-
mænd … som i alle væsentlige Dele udførte Statstje-
nesten. Det er dette Princip, Grundloven har villet opret-
holde». Prinsippet kunne likevel ikke fastholdes «med
Strenghed», iallfall ikke for de «mindre vigtige Forret-
ninger, som paa Grundlovens Tid udførtes af Embeds-
mænd»; de måtte nå kunne henlegges til tjenestemenn,
og tilsvarende for «Bestyrelsen af Statseiendomme eller
øconomiske Foretagender, som drives for Statens Reg-
ning»;96 dessuten er det «den almindelige, skjønt vistnok
ikke undtagelsesfrie Regel, at Lovgivningen raader over
statstjenestens Organisastion».97 Tilsvarende gjelder
Morgenstierne98 og Castberg,99 med den reservasjon at
det ikke vil «være forenlig med grunnloven om lovgiv-
ningen helt avskaffer embetsmannsinstitusjonen», og
videre Per Helset og Bjørn Stordrange,100 Stavang,101

Andenæs102 og Fliflet.103 Det er også symptomatisk at
spørsmål knyttet til embetsmennenes rettsstilling
behandles i betydelig omfang i den statsrettslige littera-
tur på 1800-tallet, men i stadig mindre omfang i littera-
turen på 1900-tallet, og at Eivind Smith bare kortfattet
omtaler disse spørsmål.104

I Justisdepartementets lovavdelings uttalelse av
19. aug. 1947105 uttales det på prinsipiell basis at det
som hovedregel ikke vil være i samsvar med Grunnlo-
ven å organisere som tjenestemannsstillinger «de vikti-
gere av de ordinære statsstillinger med offentligrettslig
virkeområde som hittil har vært organisert som embe-
ter». Embetsstillinger av mer beskjeden eller underord-

92 Stang, op.cit., s. 338–339.
93 Aschehoug, op.cit., s. 451–452.
94 Jf. Ot.prp. nr. 18 (1911) og Indst. O. VIII (1911).
95 Dette var tilfellet tidligere, eksempelvis for prokuratorer og dispasjører m.fl., jf. Collett, Forelæsninger over Personretten (1865), s. 169, og, med

henblikk på dagens forhold, muligens med tilslutning av Stang Lund, «Rettsforholdet mellom staten og dens embetsmenn» (1971), s. 2–3. Stang,
op.cit., s. 491 nevner også at bl.a. prokuratorer den gang ble utnevnt av Kongen, og derfor var embetsmenn, mens de tidligere ble utnevnt av amt-
mannen og altså ikke var embetsmenn.

96 Aschehoug, op.cit., s. 390–391.
97 Op.cit., s. 440.
98 Morgenstierne, Lærebok i den norske statsforfatningsret (1927), s. 197–205, jf. også s. 206–209.
99 Castberg, Norges statsforfatning, bd. II (1964), s. 79–80.
100 Per Helset og Bjørn Stordrange, Norsk statsforfatningsrett (1998), s. 210–211.
101 Stavang, Storting og regjering (1999), s. 221–222 og s. 423–426.
102 Johs. Andenæs, Statsforfatningen i Norge (2006), s. 333; se nå Andenæs og Fliflet: Statsforfatningen i Norge (2017), s. 406–407.
103 Fliflet, Grunnloven (2005), s. 149.
104 Eivind Smith: Konstitusjonelt demokrati (2009), bl.a. s. 260–261; se nå 4. utg. (2017), bl.a. s. 229–230.
105 Jnr. 427/47 E, referert av Stang Lund, op.cit., s. 3.
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net art vil derimot kunne bli organisert som tjeneste-
mannsstillinger, og tilsvarende for embetsstillinger på
mer spesielle områder av statstjenesten, særlig når stil-
lingen har vært opprettet etter at Grunnloven ble til. Stil-
linger knyttet til statens forretningsdrivende virksomhe-
ter vil kunne omdannes til tjenestemannsstillinger uav-
hengig av de nevnte regler i Grunnloven. I senere notat
av 21. aug. 1968 er spørsmålet igjen drøftet på prinsi-
pielt grunnlag, med tilslutning til uttalelsen av 1947.106

Stillingen som generaldirektør for Norges Statsbaner
har vært antatt å kunne organiseres som tjenestemanns-
stilling på åremål (1936); den var tidligere et embete.107

Så vel sjefsstillingen som andre stillinger i Sivilforsvaret
ble antatt også å kunne organiseres på denne måte
(1956); likedan er embeter med lavere rang enn politi-
mester antatt å kunne omgjøres til tjenestemannsstillin-
ger (1955).108 I rundskriv av 7. april 1962 fra Statsmi-
nisterens kontor ble fastsatt at stillinger under byråsjefs
lønn vanligvis ikke skulle behandles i statsråd, og ved
kgl. res. 20. des. 1963 ble nedre grense for militære
embeter trukket ved oberstløytnant/kommandørkapteins
grad. Siden 1. jan. 1990 ansettes professorer og adminis-
trative ledere m.fl. ved universiteter og høyskoler i tje-
nestemannsstilling – ikke som tidligere i embeter.109

I lovforarbeidene til tjenestemannsloven av 1983 er
bl.a. uttalt at Grunnloven forutsetter at forvaltningen
skal ha en fast stamme av embetsmenn; at dommere som
hovedregel skal være embetsmenn, men at det for øvrig
er et uklart spørsmål om hvilke stillinger som skal være
embeter; likevel må det være klart at Regjeringen ikke
kan avskaffe embetsstanden ved å gjøre om alle embeter
til tjenestemannsstillinger.110 Tilsvarende ble det i lov-
forarbeidene til den aldri iverksatte embets- og tjeneste-
mannsloven av 2005 uttalt at «Grunnloven forutsetter
(…) at det skal finnes et embetsverk, og at de viktigste

statsstillinger skal være embeter. Spesielt (…) nevnes at
dommere som hovedregel skal være embetsmenn».111

Den sterke omlegning fra embeter til tjenestemannsstil-
linger ble bl.a. begrunnet i praktiske hensyn, som en
nødvendig rasjonalisering av Regjeringens arbeid; det er
«ansett uheldig å belaste regjeringen med en lang rekke
ansettelsessaker av underordnet betydning».112 I lovfor-
arbeidene til statsansatteloven av 2017 er det om proble-
matikken ikke bemerket annet enn at det er behov for
«en gjennomgang av embetsmannsordningen».113

Konstitusjonelt må formentlig det prinsipielle
utgangspunkt som det ble gitt uttrykk for så vel i 1983
som i 2005 fortsatt legges til grunn. For så vidt synes det
prinsipielt mest korrekt, for ytterligere å fremheve den
uavhengige karakter av stillinger som etter sitt innhold
og formål må karakteriseres som «overøvrighet», at
disse organiseres som embeter og ikke som tjeneste-
mannsstillinger; eksempelvis sysselmannen på Sval-
bard,114 Riksmekleren,115 Rikslønnsnemndas leder,116

osv. Utnevnelse kan skje på åremål, og også ellers vil
det, materielt og prosessuelt, neppe utgjøre noen for-
skjell for den enkelte stillingsinnehavers rettsstilling om
slike stillinger organiseres som embeter eller ikke.

Det er vanskelig å sammenligne forholdstall mellom
embetsmenn og tjenestemenn fra forskjellige tidspunk-
ter, bl.a. fordi tidligere etater kan være skilt ut som egne
rettssubjekter og oppgaver kan være overført til fylkes-
kommuner eller kommuner. Tallene nedenfor gir derfor
først og fremst en illustrasjon av forholdet mellom disse
to kategorier statsansatte.117

Pr. 1. mars 2013 var det totale antall embeter 1.841; av
disse var 61 politiske embeter, embetsmenn i departe-
mentene 871, og 909 embetsmenn utenfor departemen-
tene, hvorav 664 hørte inn under Justis- og beredskaps-
departementet, og av disse var det 20 dommerembeter i

106 Jnr. 986/68 E, referert av Stang Lund, op.cit., s. 4. En noenlunde samtidig uttalelse av Lovavdelingen, av 13. mai 1986, referert av Bjørnaraa,
Gaard og Selmer, Norsk tjenestemannsrett (2000), s. 99–100, er formentlig på samme linje, men har fått en noe uheldig utforming; «Grunnloven
gir ikke noe sted uttrykk for at det skal være en embetsstand eller at bestemte stillinger skal være embeter. Grunnloven forutsetter derimot at de
viktigste statsstillinger stort sett skal være besatt av embetsmenn».

107 Platou, «Statstjenestemenns rettsstilling» (1922), s. 227.
108 Referert etter Stang Lund, op.cit., s. 3–4.
109 Jf. universitetsloven av 16. juni 1989 nr. 77 §§ 31 flg.; nå universitets- og høyskoleloven av 1. april 2005 nr. 15 §§ 6-1 flg. Se også Stavang, op.cit.,

s. 425–426, og Henning Jakhelln, Embetsmenn eller tjenestemenn (1989) [også inntatt i Jakhelln, Arbeidsrettslige studier (2000), s. 1333–1369].
110 Ot.prp. nr. 72 (1981–82) s. 2.
111 Ot.prp. nr. 44 (1976–77) s. 1. I Dl. (1915) § 55 er det nå, etter lovendring av 15. juni 2001 nr. 62 uttrykkelig fastsatt at dommere er embetsmenn.

Tilsvarende gjelder direktøren i Høyesterett, jf. Dl. § 61.
112 Ot.prp. nr. 44 (1976–77) s. 1.
113 Prop. 94 L (2016–2017) s. 58.
114 Oppnevnes av Kongen, jf. Svalbardloven av 17. juli 1925 nr. 11 § 5. Oppnevnelse skjer for tre år, jf. instruks for sysselmannen på Svalbard av

20. april 1979 § 1.
115 Oppnevnes av Kongen for tre år av gangen, jf. arbeidstvistloven av 27. januar 2012 nr. 9 § 11; tidligere arbeidstvistloven av 5. mai 1927 nr. 1 § 27

om Riksmeglingsmannen; stillingen er for tiden en hovedstilling, jf. Nils Dalseide i Henning Jakhelln, Jon Gisle og Helga Auen: Kommentarer til
arbeidstvistloven Cappelen 2012, note 2 til § 11, s. 78.

116 Oppnevnes av Kongen for tre år av gangen, jf. lønnsnemndloven av 27. januar 2012 nr. 10 § 3.
117 Stavang, op.cit., s. 425–426.
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Høyesterett, 167 i lagmannsrettene og 275 i tingrettene,
samt 53 jordskiftedommere; i alt 515.118 En rekke perso-
ner har beholdt status som embetsmenn selv om det ikke
lenger utnevnes embetsmenn i den aktuelle gruppe; såle-
des 25 sogneprester (utnevnt før 1989), professorer (før
1990), befal med lavere grad enn brigader/flaggkom-
mandør (før 2006, tidligere ikke lavere enn oberst/kom-
mandør), og dessuten (før 2013) 10 biskoper og 100
(dom)proster.119 Pr. 1. jan. 1971 var det totale antall
embeter 3.074; dertil kom 2.223 personer som hadde
beholdt den tidligere status som embetsmann.120 Til
sammenligning var det 113.522 fast organiserte statsstil-
linger, og 12.679 midlertidige statsstillinger pr.
1.7.1970.121 På midten av 1950-tallet synes det totale
antall embeter å ha vært 5.070, mens antallet tjenes-
temenn utgjorde 81.258, hvortil kom overenskomstløn-
nede og bistillingsinnehavere. Tjenestetvistkomiteen
antok at en tjenestetvistlov ville omfatte i alt ca. 118.000
personer.122 En beregning for 1891 oppgir 13.000
embets- og bestillingsmenn, men ikke noe forholdstall
mellom disse, i relasjon til en befolkning den gang på
1.292.000 personer.123

7 Utnevnelse og utvelgelse
Grl. § 21, jf. § 28, angir utvetydig at Kongens valg og
utnevnelse av embetsmenn skal skje etter «å ha hørt sitt
statsråd», uansett hvilken kategori embetsmenn det er

tale om, således også statsrådets medlemmer. Det er
neppe tvilsomt at bestemmelsen opprinnelig tok sikte på
en valgrett som tilkom Kongen personlig,124 uavhengig
av hva statsminister og/eller et flertall av statsrådene
måtte mene. I den første tid etter 1814 ble da også
bestemmelsen praktisert slik at Kongen, uten å søke
statsrådets råd, ikke bare utnevnte medlemmer av regje-
ringen, men til dels også andre embetsmenn.125 I 1824
påpekte Stortingets protokollkomite at Kongen var for-
pliktet til å la saken foredra i statsråd, likevel med reser-
vasjon for utnevnelse av statsråder,126 mens Justisdepar-
tementet i 1843 hevdet at dette ikke var Grunnlovens
forutsetning.127 Dette standpunkt ble kritisert i teo-
rien,128 og i 1848 gjentok protokollkomiteen sitt stand-
punkt.129 Senere har alltid utnevnelse av statsrådets
medlemmer foregått i statsråd.130

Under okkupasjonstidens første halvår ble embets-
menn utnevnt av Administrasjonsrådet.131 Dette skulle
«lede den sivile administrasjon» for den tid og for de
landsdeler som var okkupert av tyske stridskrefter. Prin-
sipielt fant disse utnevnelser derfor sted som et ledd i
utøvelsen av myndighet som er lagt til Kongen i stats-
råd,132 og ikke på basis av delegert myndighet.133

Kravet om statsrådsbehandling refererer seg til
utnevnelse i ethvert embete;134 hvorvidt behandling i
statsråd er nødvendig ved konstitusjon i et embete
avhenger av om den konstitusjon det gjelder må anses
for å være en sak av viktighet, jf. Grl. § 28 og nedenfor
i kommentaren til Grl. § 22 avsnitt 14, hvor også

118 Dertil kommer embetsdommerne i Arbeidsretten og Trygderetten, under Arbeidsdepartementet, i alt 21.
119 Foreløpige opplysninger i henhold til notat innhentet fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet av 29. jan. 2014 til Henning Jakhelln;

de angitte tall er noe usikre.
120 Av disse var 80 tidligere utnevnte politifullmektiger og adjutanter, 26 tidligere utnevnte postmestre og 1.685 tidligere utnevnte kapteiner og majo-

rer; dessuten var embetet som stempelpapirforvalter opphevet fra 1.1.1971. Det største antall embetsmenn hadde Kirkedepartementet, med i alt
1.865 embetsmenn, hvorav 432 personlige embeter.

121 Innstilling om avskjedigelse m.v. av embetsmenn (1971), tabell bilag 2, s. 83.
122 Innstilling fra tjenestetvistkomiteen 1956, bilag til Ot.prp. nr. 20 (1958) s. 12, jf. s. 74–75.
123 A.N. Kiær, «Befolkningsforhold og økonomi» (1900), s. 203.
124 Stang Lund, «Rettsforholdet mellom staten og dens embetsmenn» (1971), s. 15.
125 Gaarder, Fortolkning over Grundloven (1845), s. 52–53.
126 Stang Lund, op.cit., s. 15.
127 Innstilling av 21. juni 1843, jf. St.forh. 1889, Dok. nr. 74.
128 Gaarder, op.cit., s. 52–53.
129 St.forh. 1848, 7, s. 25–26.
130 Castberg, Norges statsforfatning, bd. II (1964), s. 228.
131 Administrasjonsrådet for de besatte deler av Norge, så vel som rådets medlemmer, ble oppnevnt av Høyesterett 15. april 1940. Rådet ble av den

tyske okkupasjonsmakt ved Reichskommissar Terboven oppløst 25. sept. 1940, samtidig som denne oppnevnte en kommisarisk regjering.
132 Jf. også Innstilling fra undersøkelseskommisjonen av 1945 (1946) s. 210, som bl.a. opplyser at rådets kompetanse på dette område «så vidt vites»

ikke hadde vært bestridt.
133 Ved prov. anordn. av 26. februar 1943 om gjenoppretting av lovlige forhold i den offentlige tjeneste i Norge § 4, ble trukket et skille mellom tjenes-

temenn, herunder embetsmenn, som før eller etter 25. september 1940 hadde vært tvunget til å si opp sin stilling, eller til å søke avskjed eller tje-
nestefrihet, eller som av politiske eller samvittighetsmessige grunner frivillig hadde trådt tilbake fra utførelesen av sin tjeneste. Implisitt kan dette
skille i og for seg også sees som en anerkjennelse fra den lovlige norske regjering i London av Administrasjonsrådets virksomhet. Senere ble for
øvrig dette skillet ble ikke opprettholdt, hverken i den påfølgende utrenskningsanording av. 20. nov. 1944, eller i utrenskningsloven av 19. juli
1946 nr. 14.

134 Rettmessigheten av vedtak om utnevnelse som embetsmann kan etterprøves av domstolene. Det forhold at utnevnelse finner sted i statsråd utgjør i
seg selv ingen begrensning av denne prøvelsesrett, jf. Rt. 2014 s. 402 og den presiserende bemerkning avsnitt 115.
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adgangen til å utnevne en konstituert embetsmann i
embetet er omtalt.135

Kongens rett til å velge sine embetsmenn utgjør en del
av maktbalansen mellom Konge og Storting. Spørsmålet
om hvor langt Stortinget gjennom lovgivning eller på
annen måte kan gripe inn i Kongens valgrett avspeiler
den temmelig dramatiske maktforskyvning og rettsut-
vikling som har funnet sted fra den gang da Grunnloven
ble vedtatt i 1814; ikke minst markert ved gjennomslaget
for det parlamentariske system i 1884. I tid har modifi-
kasjonene i Kongens valgrett utviklet seg noenlunde
parallelt i dette overordnede bilde, og det er summen av
disse modifikasjoner som i dag dominerer bildet.

Det er neppe tvilsomt at det opprinnelig var meningen
at Kongen kunne utøve sin valgrett fritt. Stang136 gir
således uttrykk for at bestemmelsen ikke bare vil være til
hinder for at Kongens valg begrenses til en ren stadfes-
telse av valg foretatt av andre organer, men også at dette
måtte antas i forhold til en forslagsrett som ville inne-
bære en begrensning av denne valgfrihet. Dette var ikke
til hinder for at det ved lov kunne fastsettes betingelser
som den enkelte måtte oppfylle for kunne inneha et
embete, slik tilfellet også hadde vært før 1814. Uttalerett
i forbindelse med utnevnelse i embeter ble til dels også
lovfestet, eksempelvis i fundats for Universitetet i Chris-
tiania 28. juli 1824 § 20 om at «Det academiske Collegi-
ums Betænkning» ved utnevnelse av professorer skulle
være innhentet på forhånd.137

Kongens adgang til å fastsette regler om hvem som
skal ha rett til uttalelse når en embetsmann skal utnevnes
eller konstitueres må i denne sammenheng være upro-
blematisk.138

Lovbestemt uttalerett leder over til spørsmålet om det
ved lov kan fastsettes at en av de innstilte søkere skal, og
ikke bare kan ansettes, noe som innebærer at valgretten
sterkt innsnevres. Ved lensmannsloven av 30. juni 1884
vedtok Stortinget etter langvarig politisk strid en slik
ordning, etter forutgående sanksjonsnektelser i så vel
1878 som i 1881, og på tross av at Høyesterett i
betenkning av 31. oktober 1882 fant lovforslaget i strid
med Grl. § 3.139 Lensmannsloven påla amtmannen å

velge en av de tre søkere kommunen hadde innstilt, og
det dreide seg om en tjenestemannsstilling, ikke om et
embete. Dessuten regulerte loven forholdet mellom for-
skjellige organer innen forvaltningen, herunder det
lokale selvstyre.140 Hvorvidt en slik innsnevret valgrett
vil være holdbar også i forhold til Grl. § 21 er mer tvil-
somt; i dette grenseland mellom juss og politikk. I
Ot.prp. nr. 44 (2000–2001) s. 105 er det antatt at slikt vil
kreve endring av bestemmelsen, og teorien er samstemt
om at det ved lov ikke kan fastsettes at innstillinger skal
være bindende for Kongen; det ville i realiteten inne-
bære en delegasjon av ansettelsesmyndigheten.141 Til-
svarende har det også vært forholdt i lovgivningen,
f.eks. i forhold til innstillinger fra menighetsråd om
embetsutnevnelse av prester, og for flertallsvedtak om
utnevnelse av biskoper.142 Likedan kan innstillingsrådet
for dommere innstille tre søkere; men Kongen kan vur-
dere å utnevne en ikke innstilt søker; i så fall skal innstil-
lingsrådets uttalelse om denne søker innhentes, jf. dom-
stolloven av 13. august 1915 nr. 5 § 55 c. Nevnes kan
også at den tidligere ordning etter frdn. 3. juni 1809 § 6,
med forslagsrett for adelen ved ledig preste- og dommer-
embete, og som begrenset Kongens valgrett til en av de
tre foreslåtte søkere, ble «aldeles ophævet» ved adelslo-
ven av 1. august 1821 § 3.143

Likevel, Kongens valgrett er ikke til hinder for at Stor-
tinget kan gi uttrykk for sin mening om embetsutnevnel-
ser, bl.a. ved gjennomgåelsen av statsrådets protokoller,
jf. Grl. § 75 bokstav f.144 Denne gjennomgåelse er ikke
nødvendigvis begrenset til «bare» den forutgående saks-
behandling, og eventuell kritikk kan tenkes å resultere i
regjeringskrise. Forholdet til embetsutnevnelser vil også
kunne oppstå ved budsjettbehandlingen, ved andre saker
som blir lagt frem for Stortinget, og saker som Stortinget
selv måtte ta initiativet til. I 1874 gjorde Stortinget bevilg-
ningen til et nytt professorat betinget av at en bestemt uni-
versitetsstipendiat – J.E.W. Sars – ble utnevnt i embetet.
Et tilsvarende forslag i 1881 for språkforskeren Hans
Ross medførte at bevilgningen ikke ble benyttet.145 Sam-
menhengen med Stortingets innflytelse i andre spørsmål
knyttet til ansettelser, som også oppsto på den tid da det

135 Jf. stal. (2017) § 18 fjerde ledd.
136 Stang, Systematisk Fremstilling (1833), s. 499.
137 Aschehoug, Norges nuværende statsforfatning (1892) bd. II s. 450–452 med videre henvisninger, se også Stavang, op.cit., s. 427–429.
138 Stal. (2017) § 8, jf. Prop. 94 L (2016–2017) s. 100 og s. 205
139 Aschehoug, op.cit. s. 394–396, Morgenstierne, Lærebok i den norske statsforfatningsret (1927), s. 203–204, Stavang, op.cit., s. 211–214.
140 I forhold til Grl. § 3 bemerker Castberg, op.cit., s. 66 lakonisk at slike lovbestemmelser «vekker nå neppe konstitusjonelle betenkeligheter på noe

hold», og Stavang, op.cit., s. 216 konkluderer med at læren om at Grl. § 3 setter begrensninger for regulering ved lovgivning er «helt forlatt».
141 Castberg, op.cit., s. 60, Andenæs, Statsforfatningen i Norge (2006), s. 277; se nå Johs. Andenæs og Arne Fliflet: Statsforfatningen i Norge (2017),

s. 406–407, se også Smith, Konstitusjonelt demokrati (2012), s. 260, se nå (2017), s. 229.
142 Morgenstierne, Lærebok i den norske statsforfatningsret (1927), s. 210.
143 Jf. bl.a. Aschehoug, Norges nuværende statsforfatning (1892) bd. II s. 451.
144 Jf. også oppsummeringen av Stavang, Storting og regjering (1999), s. 450.
145 Op.cit., s. 447–450.
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parlamentariske system fikk sitt gjennomslag, må også tas
i betraktning. Dette gjelder lensmannsloven av 30. juni
1884, og Stortingets vedtak i 1880 om inndragning av to
dommerembeter i Høyesterett ved inntredende ledighet,
med påfølgende vedtak i 1884 om tidsbegrenset bevilg-
ning til ekstraordinære assessorer i Høyesterett.146

Vedtak av Stortinget om at en bestemt person blir
ansatt i embetet har dels vært karakterisert som «makt-
misbruk»,147 dels som «forfatningsstridig».148 Slike
karakteristikker modifiseres likevel på forskjellig vis.
Dels ved forbehold om at slike vilkår må være satt «mot
(…) regjeringens vilje»,149 noe som leder over til at
Stortingets vedtak må tolkes. Stavang strekker seg såle-
des langt i å tolke Stortingets vedtak slik at bindende
pålegg ikke ble gitt.150 Dels ved forbehold om at betin-
gelsen kan være «lojal» og forenlig med embetets opp-
gaver,151 noe som legger opp til et saklighetskrav; eller
ved at det blir spørsmål om vedtaket leder til at praktiske
og/eller økonomiske vanskeligheter oppstår,152 noe som
legger opp til et forholdsmessighetskrav. I dag må spørs-
målet heller være om ikke selve utgangspunktet om at
Stortinget ikke kan gripe inn i Kongens valgrett må
modifiseres ut fra de reelle forhold, slik at Stortinget må
ansees konstitusjonelt berettiget til å treffe vedtak som
direkte eller indirekte vil være avgjørende for Kongens
utøvelse av valgretten, dersom Stortinget skulle finne til-
strekkelig grunn til å treffe slikt vedtak.153 Vanligvis vil
Stortinget neppe finne grunn til å treffe slikt vedtak, men
det kan tenkes i forbindelse med spesielle embetsutnev-
nelser, så som utnevnelse av forsvarssjef, riksadvokat,

helsedirektør, ambassadører osv. Hvorvidt tilstrekkelig
grunn foreligger, må være et spørsmål med betydelig
spillerom for de politiske vurderinger ved det «frie
skjønn» som det nødvendigvis blir tale om. Under
enhver omstendighet må det være adgang for Kongen til
å klarere spørsmålet med Stortinget på forhånd, om dette
måtte ansees hensiktsmessig. Ved utnevnelse av justitia-
rius i Høyesterett er slik adgang forutsatt.154

Embetsmenn utnevnes fast i embetet; noen adgang til
utnevnelse på prøve foreligger ikke.155

Omgjøring av utnevnelse som embetsmann må for-
mentlig behandles etter reglene om avskjed.156

8 Embetsed og lydighetsplikt, § 21, 2 pkt.157

Kravet om at embetsmenn må avlegge embetsed har
lang tradisjon og ble først opphevet i 2020. Et slikt krav
følger også fortsatt for Kongen selv, jf. Grl. § 9. Et krav
om edsavleggelse var for øvrig heller ikke begrenset til
embetsmenn på den tid da Grunnloven ble vedtatt og i
den påfølgende tid.158

Kiel-traktaten punkt 16 fastsatte bl.a. at kongen av
Danmark forpliktet seg til å løse «innvånerne i Norge»
fra deres troskapsed, noe som umiddelbart ble fulgt opp
ved den danske konges erklæring av 18. januar 1814,
hvor bl.a. alle de norske embetsmenn ble løst fra den
«Troskabs-Ed» de hadde avlagt,159 og som igjen ble
fulgt opp ved den svenske konges proklamasjon av
8. februar 1814.160

146 Et særlig markert eksempel, her referert etter Stang Lund, op.cit., s. 15 note 2, på indirekte inngripen ved budsjettvedtak i Kongens myndighetsut-
øvelse, er Stortingets vedtak 21. juni 1880 om å inndra to dommerembeter i Høyesterett ved inntredende ledighet. Begrunnelsen for dette var angi-
velig å redusere antallet høyesterettsdommere i den senere riksrettssak som flertallet allerede hadde begynt å forberede seg på, jf. Gunnar Nissen
m.fl., Den dømmende makt (1967), s. 109. Ved Riksrettssakene 1883–84 medførte innskrenkningen at restansene i Høyesterett ble overordentlig
store. For å avbøte dette bevilget Stortinget 3. juli 1884 inntil kr. 40.000 til «extraordinære assessorer og Protokollsekretærer», jf. St.tid. 1884
s. 788–810. Ved dette ble regjeringen tvunget til å beskikke høyesterettsdommere for bare ett år, jf. Dept.tid. 1884 s. 558.

147 Castberg, op.cit., s. 66, jf. s. 85.
148 Fliflet, Grunnloven (2005), s. 151–152.
149 Castberg, op.cit., s. 66.
150 Stavang, op.cit., s. 449.
151 Fliflet, op.cit., s. 151.
152 Stavang, op.cit., s. 448.
153 I modifisert form ser Stavang, op.cit., s. 447 det således slik at Stortinget må «ha eit visst spelerom for eit visst initiativ».
154 Ot.prp. nr. 44 (2000–2001) s. 105, jf. også Dl. 1915, § 55 b syvende ledd, og Anders Bøhn, Domstolloven (2013), s. 196.
155 Jf. stal. (2017) § 14 første ledd og kommentarene til Grl. § 22 avsnitt 14
156 Se kommentarene til Grl. § 22 avsnitt 2.
157 Inntil 2020 lød § 21, 2 pkt. «Disse skal før beskikkelse finner sted, sverge eller, hvis de ved lov er fritatt for edsavleggelse, høytidelig tilsi konstitu-

sjonen og kongen lydighet og troskap; dog kan de embetsmenn som ikke er norske borgere, ved lov fritas for denne plikt.» Se om grunnlovsend-
ringen under.

158 Collett, Forelæsninger over Personretten (1865), s. 248 nevner at krav om edsavleggelse var fastsatt for en rekke bestillingsmenn, således for
meglere (lov 8 sept 1818 § 1), politibetjenter (frdn 22 okt 1701 1 post § 3 og parallellsteder), losoldermenn og loser (lov 6 aug 1824 § 5), stevne-
vitner (3. juni 1796 § 19), undertollbetjente og rorskarle (skr. 8 nov 1828). Dessuten var det etter Grl. § 51 et krav om å «sværge Constitutionen
Troskab» for at den stemmeberettigede kunne avlegge stemme, jf. bl.a. Steenbuch, Bemærkninger over Norges Grundlov (1815), s. 97–98. Se elles
kommentar til § 9 og (mer indirekte) § 10.

159 Jf. også Ola Mestad, «Suvereniteten tilbakegitt det norske folk ved Kieltraktaten» (2014), s. 36 flg.
160 Kongelig Aabent Brev Angaaende Norges avstaaelse til Sverige, fra kong Frederik VI, av 18. januar 1814; fulgt opp ved den svenske kong Carls

proklamasjon av 8. februar 1814.
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Det første ordentlige Stortingets «adresse» av
28. mai 1816 til Kongen angikk formuleringen av
embetseden. Adressen var «foranlediget derved, at man
i den Eedsformular, som, da Hans Majestæt Kong Carl
den Trettende var valgt til Norges Konge, sendtes
Embedsmændene til Underskrift, havde nævnt Kongen
foran Konstitutionen, og forlangt at man tillige skulde
sværge den Kongelige Familie Troskab, hvorom
Grundloven Intet melder».161 Stortinget ba om at eds-
formularet ble innrettet «aldeles overensstemmende
med Udtrykkene» i Grl. § 21, noe Kongen etterkom
ved kgl. res. av 24. okt. 1816. Steenbuch påpeker i for-
bindelse med stemmeretten at tillegget om troskap til
Kongen måtte være overflødig; «Ingen (…) som (…) er
Constitutionen tro, kan som saadan være Kongen
utro».162 Tilsvarende påpeker Falsen at formuleringen
«have svoret Konstitutionen og Kongen Troskab» inne-
bærer en problematikk, idet «en dobbelt Eed» ikke
synes tilsiktet, og har man sverget troskap til konstitu-
sjonen har man «tillige svoret baade Kongen og de
arveberettigede Prinser» dette.163

Ved lov av 29. april 1905 om tillegg til lovgivningen
om ed ble fastsatt at edsavleggelse skulle skje i den form
som Kongen bestemte for medlemmer av religiøse sam-
funn hvor det ville være i strid med trosbekjennelsen
eller den religiøse oppfatning så vel å avlegge ed i den
lovbestemte form, som å avgi forsikring på ære og sam-
vittighet. Loven ble opphevet ved embetsedsloven av
22. mai 1981 nr. 23, som bl.a. fastsetter at forsikring kan
tre i stedet for ed, og etter § 3 må ed eller forsikring være
avgitt før embetsbrev utferdiges, og før embetet tiltres,
ellers bortfaller utnevnelsen. Tidligere ble det lagt til
grunn at avlagt embetsed ikke var noen betingelse for
gyldigheten av embetshandlinger.164

Oppfatningen av embetsedens betydning synes å ha
endret seg betydelig gjennom den tid som er gått siden
Grunnloven ble vedtatt.

Reaksjonen mot eneveldet, med embetseden som en
begrensning av en embetsmanns lydighetsplikt, er iøy-
nefallende i de første årtier etter 1814. Steenbuch frem-
hever således at «i det vel mulige, men ikke formodent-
lige, Fald, at Nogen, var det end Kongen selv» skulle
pålegge en embetsmann å utføre noe som åpenbart ville
være i strid med konstitusjonen, måtte embetsmannen
være «berettiget og forpligtet» til å henholde seg til sin

embetsed «og nægte en slig Befaling Lydighed».165 Til-
svarende, men mer moderert var Stang, som viser til at
«ethvert administrativt Embedsanliggende, hvis rette
Behandlingsmaade er omtvivlet, maa blive at afgjøre
saaledes som Kongen bestemmer, hvilken Bestemmelse
ogsaa maa fritage Embedsmanden for Ansvar i hense-
ende til Udførelsesmaaden» men tilføyer at det «for
Resten er (…) ligeledes af Grls. § 9 klart, at den konge-
lige Afgjørelse ei maa staae i nogen bevidst Strid med
Lovgivningen».166

Likedan, men i utgangspunktet vesentlig skarpere er
Collett, som sterkt fremhever embetsmennenes forplik-
telse til selv å påse at lovgivningen blir fulgt, også i
forhold til Kongen. Etter «Statsomvæltningen i 1814»
er de ikke lenger «kongelige Tjenere» men tjenere for
«den øverste Statsmyndighed», og enhver «Embeds-
mand maa altsaa, som bunden baade til Kongen og
Lovene, i det konkrete Tilfælde selv bedømme Grænd-
sen for sin Lydigheds-Pligt». Utgangspunktet modifi-
seres noe, slik at embetsmannen må adlyde såfremt det
ikke foreligger en «bestemt ufravigelig Strid» mellom
loven og det kongelige mandat, som bare kan forklares
som «udgaaende af en forsætlig ond Villie». Embets-
mannen vil imidlertid være i sin fulle rett til å under-
søke om «et til ham stilet Dekret er udstedt i sin lov-
mæssige Form eller ikke» og, med mindre «Befalingen
ikke kræver øieblikkelig Efterkommelse, at gjøre
Remonstrationer, hvor dens Lovmæssighed forekom-
mer ham tvilsom». Under henvisning til Rt. 1847
s. 423, i forhold til spørsmålet om en brannmester
måtte lyde en politimester, anfører Collett bl.a. at den
underordnede «er pligtig at anse enhver ham tillagt
Befaling for lovlig, saalænge dens Ulovlighed kun er
tvivlsom», og i «Militæretaten har denne Lydighets-
pligt sin største Betydning».167

På 1900-tallet legges imidlertid hovedvekten på til-
knytningen til Kongens instruksjonsrett, jf. således Mor-
genstierne for så vidt gjelder de administrative embets-
menn, som «optrær som et redskap for den utøvende
statsmakt, ikke som selvstændig organ for statsvil-
jen».168 Castberg (1964) påpeker at påbudet om
embetsed begrenser Stortingets adgang til å gjøre under-
ordnede forvaltningsorganer uavhengige av Kongen;
Kongen kan derfor ikke helt fratas sin instruksjonsad-
gang overfor «visse grupper administrative embets-

161 Falsen, Norges Grundlov (1817), s. 154.
162 Steenbuch, op.cit., s. 98–99.
163 Falsen, op.cit., s. 154.
164 Jf. bl.a. Collett, op.cit., s. 193.
165 Steenbuch, op.cit., s. 48–49.
166 Stang, Systematisk Fremstilling (1833), s. 483.
167 Collett, op.cit., s. 195 flg.
168 Morgenstierne, Lærebok i den norske statsforfatningsret (1926), s. 359.
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menn», men den kan begrenses, likevel ikke overfor
departementene.169

Under enhver omstendighet kan slike betraktninger
likevel ikke legges til grunn for dommerembeter. Her må
hovedvekten legges på at konstitusjonen ikke gir Kon-
gen mer enn en begrenset makt, slik litteraturen tidlig
sterkt har fremhevet. Derfor er det heller ikke noe mot-
setningsforhold mellom embetseden og den dommerfor-
sikring som dommere må avlegge, om at «jeg vil handle
og dømme således som jeg efter loven og min samvittig-
het kan forsvare».170 Siden embetsed er et vilkår for å
kunne være embetsmann, med de plikter og rettigheter
dette medfører, sier det seg selv at embetseden ikke kan
tilbakekalles, heller ikke for en del av embetet, jf. Rt.
1983 s. 1004 (sogneprest), og senere RG 1991 s. 1174
og RG 1991 s. 1225.

Stortinget fattet nytt grunnlovsvedtak 14 mai 2020
om § 21 annet punktum om avgivelse av ed eller for-
sikring som vilkår for å bli beskikket som embetsmann.
Vedtaket innebærer at embetsmenns lydighets- og tro-
skapsplikt heretter følger direkte av Grunnloven.171

Grunnlovsendringen medfører «at det ikke lenger skal
være et krav at embetsmenn forut for beskikkelse skal
avgi ed eller forsikring om å tilsi konstitusjonen og
kongen lydighet og troskap. Forslaget innebærer ingen
materielle endringer i den lojalitetsplikt embedsmenn
forutsetningsvis har etter gjeldende § 21 annet punk-
tum i Grunnloven og ulovfestede regler.»172 Grunn-
lovsvedtaket må også sees i lys av endringene i stats-
kirkeordningen.

9 Forbudet mot at kongelige prinser innehar sivile 
embeter
Forbudet i Grl. § 21 mot at kongelige prinser innehar
sivile embeter har stått uforandret siden Grunnloven ble

vedtatt i 1814, likevel slik at «Kronprindsen eller hans
ældste Søn» under foreningen med Sverige kunne utnen-
ves til «Vice-Konge»;173 etter grunnlovsrevisjonen av
2014 omfatter forbudet også prinsesser.174

I litteraturen nevnes dette forbud gjennomgående helt
kort,175 gjerne med en bemerkning om at prinsene er
berettiget til å bekle ikke bare militære men også geist-
lige embeter; Stang tilføyer at det «sidste dog er af liden
praktisk Virkelighed», det følger også av forbudet at en
prins ikke kan være medlem av statsrådet, og at de er
forpliktet til å møte i Stortinget i statssaker dersom de
skulle bekle et militært embete og Stortinget skulle
ønske det, jf. Grl. § 75 bokstav h. Det kan også presise-
res at forbudet bare gjelder norske prinser; Steenbuch
antar derfor at forbudet ikke gjelder fremmede prinser
selv om «disse skulde vorde naturaliserede». Tilsva-
rende gjelder nå også prinsessene.

Adgangen for en prins eller prinsesse til å bekle et
militært embete har sammenheng med at Kongen etter
Grl. § 25 har «høieste Befaling» over rikets forsvar; i
1945 var således kronprins Olav forsvarssjef.

I litteraturen kan ikke sees å være angitt noen nærmere
begrunnelse for dette forbud. Steenbuch viser bare til at
bestemmelsen er i samsvar med «visse andre Staters
Constitutioner», bl.a. den svenske regjeringsform
§ 45.176 Det er imidlertid mulig at forbudet kan ha sam-
menheng med det grunnsyn som ledet frem til avskaffel-
sen av adelen i Norge,177 og dermed et ønske om å for-
hindre at et nytt adelskap gror frem, f.eks. ved at Kongen
kunne plassere sine sønner i sentrale sivile embeter, slik
at viktige statsspørsmål i realiteten kunne avgjøres
«innen familien». Steenbuch fremholdt også sammen-
hengen med skillet mellom den lovgivende og den utø-
vende makt: Skulle en prins, eller prinsesse, delta i lov-
givningen som en av folkets representanter «vilde [det]
vel ikke stride mod Constitutionens Bogstav, men uden
Tvivl mod dens Aand».178

169 Castberg, Norges statsforfatning, bd. II (1964), s. 67–68. Tilsvarende bemerker Andenæs, Statsforfatningen i Norge (2006), s. 278 at det ikke ville
harmonere bra «med dette lydighetsbud» om Kongen ble fratatt all instruksjonsmyndighet overfor embetsmennene; se nå Andenæs og Fliflet:
Statsforfatningen i Norge (2017), s. 344, jf. også Fliflet, Grunnloven (2005), s. 152 om at embetseden «understreker og innskjerper» de tjeneste-
plikter og det tjenesteansvar som følger av utnevnelsen til et embete.

170 Kursivert her, jf. Dl. 1915, § 60. Det er derfor misforstått at Bøhn, Domstolloven (2013), s. 220 bemerker at det «passer ikke godt med prinsippet
om domstolenes uavhengighet av den utøvende makten at en dommer skal love å vise lydighet overfor Kongen, det vil si regjeringen». Det er ikke
slik embetseden er å forstå.

171 Se Dokument 12:34 (2015–2016), Innst. 259 S (2019–2020) og Innst. 259 S (2019–2020).
172 Dokument 12:34 (2015–2016),
173 jf. bl.a. Falsen, op.cit., s. 65. «Vice-Konge»-embetet ble opphevet i 1891, jf. avsnitt 1 ovenfor
174 Jf. kommentarene i avsnitt 1 ovenfor.
175 Jf. bl.a. Stang, op.cit., s. 130, Gaarder, Fortolkning over Grundloven (1845), s. 53, Morgenstierne, Lærebok i den norske statsforfatningsret (1926),

s. 121, Castberg, op.cit., s. 195, jf. 2. utg. s. 331, Fliflet, Grunnloven (2005), s. 153; Steenbuch, op.cit., s. 49–51 er noe mer utførlig.
176 Steenbuch, op.cit., s. 49.
177 Lov angaaende Modificationer og nærmere Bestemmelser af den Norske Adels Rettigheder av 1. august 1821; en lov som ble til etter betydelig

motstand fra Kongens side; Stortingets første lovvedtak fant sted allerede i 1816, jf. St. forh. 1815–1816, sept. s. 242, mars s. 215 flg., og s. 271
flg., april s. 285 og s. 466, juli nr. 1 s. 269. Adelsloven ble opphevet ved lov av 15. mars 1963 nr. 1.

178 Steenbuch, op.cit. s. 51.
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I litteraturen er ikke drøftet nærmere hvor langt forbu-
det gjelder, f.eks. om det er begrenset til Kongens barn,
eller om det også omfatter barnebarn, oldebarn osv., for-
mentlig omfattes inngiftede menn eller kvinner ikke av
forbudet, og formentlig må Stortinget kunne fastsette
den nærmere avgrensning ved lov.

I dag er den statsmakt som er lagt til Kongen personlig
sterkt begrenset i forhold til det som var tilfellet i 1814.
Dermed er mulighetene for å avgjøre viktige statsspørs-
mål «innen familien» i dag tilsvarende begrenset. Det
synes derfor ubetenkelig å trekke begrensningene for
forbudet temmelig stramt, eksempelvis i analogi med
den begrensning for arveretten til tronen som følger av
Grl. § 6 tredje ledd.

Det har i litteraturen vært antatt at forbudet ikke
omfatter prinsesser og deres etterkommere («Cogna-
ter»), fordi disse den gang ikke var arveberettigede til
tronen.179 I litteratur fra senere tid er det også vært tatt til
orde for at forbudet bare omfattet prinser og ikke prin-
sessene, selv om de sistnevnte nå er arveberettigede til
tronen,180 fordi de ikke var omfattet av den tidligere ord-
lyd i Grl. § 21.181 Betenkelighetene ved at en prins inne-
har et sivilt embete vil imidlertid gjøre seg gjeldende
med samme styrke overfor en prinsesse, slik at en for-
tolkning utelukkende basert på ordlyden måtte fremstå
som mer enn problematisk; likestillingshensyn synes
heller å kunne anføres til fordel for at forbudet også
omfatter prinsessene og deres etterkommere. Etter
grunnlovsendringene av 6. mai 2014 må nå prinser og
prinsesser anses likestilte; dette er uttrykkelig fastsatt i
nynorskversjonen av bestemmelsen, og det må være en
ren inkurie at likestillingen ikke ble innarbeidet også i
bokmålsversjonen, jf. Dokument 19 (2011–2012) s. 14–
15 om at bl.a. Grl. § 21 «må … leses kjønnsnøytralt», og
tekstutkastet s. 33. Sammenhengen med Grl. § 75 bok-
stav h, hvor prinser og prinsesser etter begge språkver-
sjoner ble likestilte om møteplikt for Stortinget i statssa-
ker, taler også med styrke for at bokmålsversjonen av
Grl. § 21 må forståes på denne måte.

Med den omlegning av embetsmannsbegrepet som
har funnet sted gjennom lengre tid, og med en rekke vik-
tige tjenestemannsstillinger – som etter ordlyden ikke
omfattes av forbudet – kan det være grunn til å reise
spørsmålet om det ikke er tid for å vurdere om dette for-
bud fortsatt bør beholdes, og om det i så fall bør utvides
til også å omfatte viktige tjenestemannsstillinger og/eller
andre sentrale stillinger i det norske samfunn, så som
eksempelvis stillinger som generaldirektør for Norges
Statsbaner, sentralbanksjef, osv.

179 Ibid., s. 50.
180 Etter grunnlovsendring av 13. juli 1990, hvor tronfølgerett ble innført også for kvinner, jf. Grl. § 6.
181 Fliflet, op.cit., s. 153.
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§ 22
Statsministeren og statsrådets øvrige medlemmer samt statssekretærene kan uten foregående
dom avskjediges av kongen etter at han har hørt statsrådets betenkning derom. Det samme gjel-
der for de embetsmenn som er ansatt ved statsrådets kontorer eller ved diplomatiet eller kon-
sulatvesenet, sivile overøvrighetspersoner, sjefer for regimenter og andre militære korps, kom-
mandanter på festninger og høystbefalende på krigsskip. Hvorvidt pensjon bør tilstås de således
avskjedigede embetsmenn, avgjøres av det neste storting. I mellomtiden nyter de to tredjedeler
av sin tidligere gasje.

Andre embetsmenn kan bare suspenderes av kongen og skal da straks tiltales for domstolene.
Men de må ikke avsettes uten etter dom og heller ikke forflyttes mot sin vilje.

Alle embetsmenn kan uten foregående dom avskjediges når de har nådd en aldersgrense fast-
satt ved lov. Det kan bestemmes ved lov at visse embetsmenn, som ikke er dommere, kan utnev-
nes på åremål.

Statsministeren, dei andre medlemmene av statsrådet og statssekretærane kan utan dom avsetjast
av kongen etter at han har høyrt kva statsrådet meiner om det. Det same gjeld for dei embets-
mennene som er tilsette ved statsrådskontora eller i utanrikstenesta, sivile overøvrigheitsperso-
nar, sjefar for regiment og andre militære korps, kommandantar på festningar og høgstbefalande
på krigsskip. Om embetsmenn som såleis er avsette, skal få pensjon, blir avgjort av det neste
stortinget. I mellomtida får dei to tredjedelar av løna dei hadde før.

Andre embetsmenn kan berre suspenderast av kongen og skal då straks stemnast for domsto-
lane. Dei kan ikkje avsetjast utan etter dom eller overflyttast mot sin vilje.

Alle embetsmenn kan gjevast avskil utan dom når dei har nådd ei aldersgrense fastsett i lov.
Det kan fastsetjast i lov at visse embetsmenn, men ikkje dommarar, kan utnemnast på åremål.

Av Henning Jakhelln1

1 § 22s hovedtrekk og formål
Bestemmelsen har med enkelte endringer hatt denne
plass i Grunnloven siden 17. mai 1814. Den utgjør en
del av maktfordelingen mellom Storting, forvaltning og

domstoler, og er sammen med Grl. § 21 sentral når det
gjelder rettsforholdet mellom embetsmenn og staten
som arbeidsgiver. Den har som formål å sikre uavhen-
gighet for de «uavsettelige» embetsmenn;2 ikke bare

1 For mer utførlige kommentarer til Grl. § 21 og § 22 vises til Henning Jakhelln, «Embetsmennenes rettsstilling – en sikkerhetsgaranti for rettssta-
ten» (manuskript under arbeid, Fagbokforlaget) hvor det også er inntatt et avsnitt om avskjed og oppsigelse av statens tjenestemenn – statsansatte
– og den betydning som Grunnlovens bestemmelser har hatt for rettsutviklingen fra tidligere tider og frem til dagens statsansattelov (stal. 2017).
Høyesterettsdommer Gunnar Aasland, dr. jur. Kjell V. Andorsen, forsker dr. philos Ragnar L. Auglend, advokat PhD Helga Aune, professor dr. jur.
Thor Falkanger, advokat Mårten Faret og professor dr. philos Per Stavang har alle velvilligst lest utkast til disse kommentarer, og takkes for verdi-
fulle innspill og synspunkter.

2 Jf. bl.a. Henry Østlid, «Det offentliges adgang til å avskjedige embeds- og tjenestemenn» (1940) s. 50, Frede Castberg, Norges statsforfatning
(1964) bd. II, s. 72, jf. s. 153, Johs. Andenæs og Arne Fliflet, Statsforfatningen i Norge (2006), s. 336; jf. nå Johs. Andenæs og Arne Fliflet, Stats-
forfatningen i Norge (2017) s. 411.
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.
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dommerembetene, samtidig som den for de «avsette-
lige» embetsmenn etablerer en balanse mellom uavhen-
gighet og tillitsbasert samarbeid. Betydningen av disse
bestemmelsene er over tid redusert ved at stadig flere
statsstillinger er blitt organisert som tjenestemannsstil-
linger3 og ikke som embeter.4 Dertil er ulike forvalt-
ningsoppgaver blitt skilt ut fra den ordinære statsforvalt-
ning og lagt til særskilte enheter, bl.a. som egne selska-
per, statsforetak mv. Dessuten er den reelle betydning av
stillingsvernet etter Grl. § 22 avhengig av at konstitusjon
bare anvendes innen snevre rammer.

2 Begrepet «avskjed»
Grl. § 22 regulerer adgangen til å gi embetsmenn
avskjed mot deres vilje.5 Ved avskjed blir arbeidsforhol-
det mellom stat og embetsmann brakt til opphør ved
ensidig vedtak av staten som arbeidsgiver. En embets-
mann kan ikke selv bringe sitt arbeidsforhold til opphør,
f.eks. ved egen oppsigelse, men må søke om å bli løst fra
sitt embete ved å bli innvilget avskjed. Konstitusjonelt er
derfor avskjed etter § 22 prinsipielt forskjellig fra
avskjed på grunn av vesentlig pliktbrudd i tjeneste-
manns- og arbeidsrettslig sammenheng, jf. bl.a. stal.
(2017) § 26 og § 27 og tidligere tjenestemannsloven
(1983) § 15 og § 15A, og videre arbeidsmiljøloven
(2005) § 15-14, m.fl. Som utslag av denne forskjellige
begrepsbruk kan bl.a. merkes stal. (2017) § 27 (2) og tid-
ligere tjml. (1983) § 10 nr. 3, som fastsetter at uskikket-
het på grunn av sykdom eller manglende kvalifikasjoner
er avskjedsgrunn for embetsmenn, mens disse forhold
«bare» er oppsigelsesgrunn for tjenestemenn, jf. stal.
(2017) § 20 (1) a) og b); tidligere tjml. (1983) § 10
nr. 2.6 Vedtak som helt eller delvis fratar embetsmannen
de funksjoner som er lagt til embetet, eller reduksjon av
embetsmannens lønn mv., eventuelt i kombinasjon, vil
etter omstendighetene måtte likestilles med avskjed.7
Grunnlovens regler om avskjed bør for øvrig sees i sam-
menheng med, og har i historisk henseende hatt nær til-
knytning til, bestemmelsene om tap av embete som
straff, jf. nå strl. (2005) § 56 og nedenfor avsnitt 11.

Omgjøring – annullering – av utnevnelse som
embetsmann antas å måtte behandles etter reglene om
avskjed, også dersom det skulle være tale om en ugyl-
dig utnevnelse.8 Konstitusjonelt synes det derfor tvil-
somt om dette er et spørsmål som kan reguleres
annerledes ved lov, iallfall for de «uavsettelige»
embetsmenn.

Utenfor avskjedsbegrepet faller plikten til fratredelse
ved oppnådd lovbestemt aldersgrense eller ved utløp av
åremål. I begge tilfelle er det tale om et opphør av
arbeidsforholdet som inntreffer uten videre ved at den
fastsatte betingelse realiserer seg. Konstitusjonelt er det
derfor i slike tilfelle ikke tale om avskjed. Noen form for
vedtak om opphør er dermed heller ikke nødvendig,
hverken av Konge eller domstol.

3 Tre embetsmannsgrupper
Bestemmelsen bygger helt siden 1814 på en grunnleg-
gende sondring mellom «avsettelige» embetsmenn
angitt i § 22 første ledd, og «uavsettelige» embetsmenn
angitt i § 22 annet ledd. I statsrettslig litteratur legges
dette skille tradisjonelt til grunn. De særlige forhold som
gjør seg gjeldende for de «politiske» embetsmenn, angitt
i § 22 første ledd første punktum, innebærer likevel at
disse embetsmenn mest hensiktsmessig behandles som
en egen og særskilt gruppe. I det følgende er dette derfor
lagt til grunn.

Den nominelle hovedregel, jf. § 22 annet ledd, er
utnevnelse som «uavsettelig» embetsmann. I praksis
er likevel bildet for tiden noe annerledes; pr. 1. mars
2013 var det 61 «politiske» embetsmenn, om lag 870
«avsettelige» og om lag 909 «uavsettelige» embets-
menn. Sett under ett var dermed antallet «politiske»
og «avsettelige» noe høyere enn antallet «uavsette-
lige» embetsmenn.9 Tidligere var forholdstallet
vesentlig annerledes.10 Så vel den faktiske som den
rettslige utvikling siden 1814 gir grunn til å se
embetsmennenes rettsstilling – herunder prosessord-
ningen – i sammenheng med rettsstillingen for statens
øvrige ansatte.11

3 Om bruken av terminologien «tjenestemann» vises til kommentarene til Grl. § 21.
4 Se bl.a. kommentarene til Grl. § 21.
5 Dl. (1915) § 55 fjerde ledd gjentar bare, etter lovendring av 15. juni 2001 nr. 62, Grl. § 22 annet ledd, jf. Ot.prp. nr. 44 (2000–2001) s. 188–189 og

Anders Bøhn, Domstolloven (2013), s. 190. Noen annen begrepsbruk er utvilsomt ikke tilsiktet. Tilsvarende må gjelde dl. § 55 h.
6 Jf. f.eks. Eidsivating lagmannsretts dom 2. desember 1994 (LE-1993-2389), avskjed av byråsjef i Utenriksdepartementet.
7 Stang Lund, Rettsforholdet mellom staten og dens embetsmenn (1971), s. 44–48 med videre henvisninger.
8 T.H. Aschehoug, Norges nuværende statsforfatning (1891) bd. I s. 304 og 310, Straffelovkommisjonen (1896) s. 19, Castberg, Innledning til for-

valtningsretten (1955), s. 146–148, og Castberg, Norges statsforfatning (1964) bd. I, s. 240–241.
9 Se nærmere kommentaren til § 21 avsnitt 6.
10 Jf. f.eks. Bredo Morgenstierne, Lærebok i den norske statsforfatningsrett (1927), bd. II, s. 213; Per Stavang, Storting og regjering (1999), s. 453.
11 Se videre kommentaren til Grl. § 21 avsnittene 3 og 6.
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4 Historisk bakgrunn
Under enevoldstiden (1665–1814) hadde nok Kongen
«Magt og Myndighed» til å gi embetsmenn avskjed.
Likevel ble embetsmenn vanligvis gitt avskjed ved at
avskjedssak ble fremmet for domstolene; som regel på
grunn av straffbare handlinger som medførte tap av stil-
lingen («embetsfortapelse»). I hovedsak innebar derfor
Grl. § 22 annet ledd ikke mer enn at enevoldstidens
praksis om avskjed ved dom ble videreført.12 Denne
rettstilstand var basert på det grunnsyn at embetsmenn
ble ansatt for sin levetid13 og i prinsippet var uavsette-
lige; et grunnsyn som stammer fra kanonisk rett,14 med
innpass i norsk rett på 1300-tallet.15 Dette grunnsyn
måtte imidlertid modifiseres, spesielt om høyere embets-
menn skulle ha tapt Kongens tillit. Siden Kongen under
enevoldstiden kunne gi embetsmenn avskjed administra-
tivt – uten dom – ville avskjed derfor kunne gis i slike
tilfelle, også om noe straffbart grunnlag ikke skulle fore-
ligge; et synspunkt som ble sterkt fremhevet av Ørsted i
1822.16 Det er således en lang historisk tradisjon som er
videreført ved så vel første som annet ledd i Grl. § 22.

5 Bestemmelsens tilblivelse på Eidsvoll i 1814
Innholdsmessig er bestemmelsen i det vesentligste i sam-
svar med det grunnlovsutkast som var utarbeidet av Adler
og Falsen,17 likevel slik at konstitusjonskomiteen også
nyttet bl.a. den svenske Regjeringsform av 6. juni 1809
§§ 35 og 36 som mønster.18 Det er imidlertid «ikke sikkert
at meningen var å kopiere den svenske ordning fullt ut».19

Forflytningsforbudet kom inn på et langt fremskredet sta-
dium av forhandlingene på Eidsvoll i 1814; ved Konstitu-
sjonskomiteens annet utkast. De private grunnlovsforslag
inneholdt ikke tilsvarende forbud.20

Allerede under Riksforsamlingens forhandlinger rei-
ste prins Christian Frederik spørsmålet om ikke Kongen

måtte kunne gi alle embetsmenn avskjed «uden foregaa-
ende Dom (…) Dommere maaske undtagne».21 Dette
fikk ikke Konstitusjonskomiteens tilslutning. I forhold
til komiteens første utkast fikk Kongen likevel en noe
utvidet adgang til å gi «Overøvrigheds-Personer»
avskjed. Deretter ble første og annet ledd vedtatt, i
hovedtrekk slik bestemmelsen fortsatt lyder.

6 Endringer av bestemmelsen
Statholderembetet, statsministerembetene, m.v. Som
følge av foreningen med Sverige ble § 22 første ledd før-
ste punktum endret 4. nov. 1814 ved tilføyelse av
«Rigets Statholder» og «Statsministeren» i tillegg til den
tidligere formulering «Statsraadets Medlemmer». Dess-
uten ble § 22 tredje punktum overført uforandret til et
nytt annet ledd,22 og slik lyder dette ledd fremdeles. På
grunn av avskaffelsen av stattholderembetet og innførin-
gen av nytt statsministerembete ble § 22 første ledd før-
ste punktum endret 28. mai 1873 ved at uttrykket
«Rigets Statholder» ble strøket, og flertallsformen
«Statsministrene» innført i stedet for tidligere «Statsmi-
nisteren».23 Som følge av unionsoppløsningen ble § 22
første ledd første punktum igjen endret 10. nov. 1905
slik at flertallsformen «Statsministrene» ble erstattet
med entallsformen «Statsministeren».24

Statssekretærene. 1. juni 1976 ble § 22 første ledd første
punktum endret ved tilføyelse om «Statssekretærene».25

Oppregningen av «avsettelige» embetsmenn. De
geistlige embeter. Oppregningen av «Overøvrigheds-
Personer» i § 22 første ledd annet punktum ble endret
21. mai 2012, ved at uttrykket «de geistlige» ble tatt ut i
forbindelse med statskirkereformen. Tidligere var for-
slag om å ta ut uttrykket «de geistlige» fremmet ved en
rekke anledninger, uten å føre frem, således i 1877,
1908, 1911 og 1917, og igjen i 1920, 1926 og 1935.26

12 Østlid, op.cit., s. 12–42 med videre henvisninger, jf. også Stang Lund, op.cit., s. 4–5.
13 Jf. bl.a. også Finn Hiorthøy, Rettsforholdet mellom staten og dens tjenestemen (1954), s. 10.
14 Jf. også Aschehoug, Norges nuværende statsforfatning (1892), bd. II s. 452.
15 Østlid, op.cit., s. 18–19.
16 A.S. Ørsted m.fl., Juridisk Tidskrift (1822), s. 22–23.
17 Se Adler-Falsens utkast § 149 i Riksforsamlingens forhandlinger b III (1916) s. 40. I konstitusjonskomiteens 1. utkast var bestemmelsen som § 51

– se for debatten på Eidsvoll Eli Fure (red), Eidsvoll 1814 (2013) s. 197–200. Se videre Østlid, op.cit., s. 43–45 og Stang Lund, op.cit., s. 5–7 som
begge omtaler de øvrige grunnlovsutkast.

18 Aschehoug, Norges nuværende statsforfatning (1892) bd. II, s. 452, Morgenstierne, Lærebok i den norske statsforfatningsrett (1927), s. 213.
19 Torstein Eckhoff, «Regjeringens adgang til å avskjedige embetsmenn» (1969), s. 35, som også påpeker (s. 21) at den svenske ordning er en del

annerledes enn det resultat Riksforsamlingen kom frem til i 1814.
20 Stang Lund, op.cit., s. 7 og s. 65.
21 Stang Lund, op.cit., s. 6 og s. 29.
22 St. Forh. (1814), s. 395, 484 og 672.
23 Dok. nr. 105 (1868–69), VIII, Innst. S. nr. 75 (1873), St. tid. 697–702.
24 Vedtak 7. juni 1905, Dok. nr. 2 (1905–1906), Indst. S nr. 28 (1905–1906), St. tid. 253–276.
25 Dok. nr. 13 (1971–72), Innst. S. nr. 350 (1975–76), St. tid. s. 3960–3964.
26 Stang Lund, op.cit., s. 9–10 med videre henvisninger.
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Utenrikstjenestens embetsmenn. Oppregningen av
«avsettelige» embetsmenn i § 22 første ledd annet punk-
tum ble endret 18. august 1911 ved at uttrykket
«Gesandter og Consuler» ble erstattet med «eller ved
Diplomatiet eller Konsulatvæsenet».27

Aldersgrense. Avskjed på grunn av oppnådd lovbe-
stemt aldersgrense ble innført 18. aug. 1911, som nytt
tredje ledd.28

Embetsmenn på åremål. Adgang til utnevnelse av
embetsmenn på åremål, med unntak for dommerembe-
tene, ble grunnlovfestet 7. april 1992 nr. 31 ved tilføy-
else av nytt annet punktum til § 22 tredje ledd.29

Justering av den nynorske tekst, vedtatt 8. mai 2018,
endret første punktum ved at uttrykket «få avskil» nå er
erstattet av uttrykket «avsetjast»; endringen er forutsatt
ikke å ha noen realitetsbetydning, jf. Innst. 255 S (2017–
2018) og Grunnlovsforslag 20 (2015–2016); Dok. Nr.
12:20 (2015–2016).

Grunnlovsforslag om Grunnloven på tidsmessig bok-
mål, Grunnlovforslag 11 (2015–2016),30 var av språklig
karakter, men ble ikke bifalt, jf. Innst. 255 S (2017–
2018).

7 Embetsmannsstandens uavhengighet
Formålet med og bakgrunnen for bestemmelsen er
utvilsomt å sikre en uavhengig embetsstand,31 noe som
kom utvetydig til uttrykk i konstitusjonskomiteens
uttalelse av 1824. Selv om uttalelsen kan sies å ha
karakter av «etterarbeid», gir den skarpt og inngående
uttrykk for nødvendigheten av å sikre «Uafhængighed
og Selvstændighed» for de «uavsettelige» embetsmenn.
Foranledningen var kong Karl Johans forslag av 1821
om at alle embetsmenn, unntatt dommere, skulle kunne
gis avskjed administrativt.32 Realiteten skal ha vært
Kongens ønske om å få kontroll over sine mest innfly-
telsesrike motstandere på Stortinget; den tallrike gruppe
embetsmenn.33

Forslaget ble i mai 1824 utførlig imøtegått av konsti-
tusjonskomiteen, som i sin redegjørelse belyste bak-
grunnen for og oppfatningen den gang av de avgjørende
hensyn for sondringen mellom «avsettelige» og «uav-
settelige» embetsmenn,34 og sterkt fremhevde at de
«uavsettelige» embetsmenn måtte «sikkres en, saavidt
muligt, uafhængig Stilling». Siden de «avsettelige»
embetsmenn inngikk som en del av Kongens nærmeste
krets,35 måtte de ha Kongens personlige og fulle tillit,
Kongen kunne personlig føre tilsyn med deres embets-
førsel og de skjønnsmessige vurderinger knyttet til
denne, men de samfunnsmessige hensyn og vurderinger
som disse embetsmenn måtte foreta, kunne nødvendig-
vis ikke nøyaktig reguleres. Av disse grunner burde
disse embetsmenn ikke beholdes lenger «end Hans
Majestæts Ønske og Tillid» tilsa. For de «uavsettelige»
embetsmenn påpekte konstitusjonskomiteen dels at
Kongen personlig ikke kunne iaktta deres embetsførsel,
men var avhengig av innberetninger fra andre, men
fremhevet særlig at det var nødvendig at disse embets-
menn hadde «Uafhængighed og Selvstændighed» ikke
bare som valgbare til Stortinget, men også for deres
embetsførsel. Fra allmenheten kunne man ellers «neppe
vente den Tillid eller Lydighed» som bygget på en
«sand Overbeviisning om, at Embedshandlingen ene er
grundet i Lovens Bud eller Omstændighedernes nød-
vendige Krav». «Mistanke om, at Embedsmandens
Handlemaade … var en Følge af den forøgede Afhæn-
gighed af høiere Foresattes vilkaarlige Befalinger»,
ville sannsynligvis ofte legge hindringer i veien for
embetsførselen. De måtte derfor «sikkres en, saavidt
muligt, uafhængig Stilling» hvor de «uden Frygt for at
mishage mægtige Embedsbrødre eller overordnede
Autoriteter, eller for vilkaarligen at afskediges» kunne
«fremstille Sandheden saa ofte fornødent gjøres, og …
bringe den uforvandsket for Monarchens Øine». Dessu-
ten var det ofte ikke mulig å «betragte Dommerembedet
som aldeles særskilt fra et Embedes øvrige Egenska-
ber», fordi dommerfunksjonene ofte var kombinert med

27 St. prp. nr. 102 (1905–06), St. prp. nr. 98 (1908). Innst. S. nr. 95 (1911) og St. tid. (1911), s. 2650–2653.
28 Dok. nr. 81 (1908), St. prp. nr. 92 (1908), Indst. S. nr. 120 (1911), St. tid. s. 2653.
29 Dok. nr. 12 (1987–1988), forslag nr. 5 og nr. 11, Innst. S. nr. 118 (1989–90), Innst. S. nr. 117 (1991–1992), St. forh. 1991–1992 s. 3126–3128.
30 Dokument 12:11 (2015–2016).
31 Østlid, op.cit., s. 50, Castberg, Norges statsforfatning (1964) bd. II, s. 72, jf. også Andenæs/Fliflet, Statsforfatningen i Norge (2006), s. 336,; jf. nå

Johs. Andenæs og Arne Fliflet, Statsforfatningen i Norge (2017) s. 411.
32 St. forh. (1824), s. 38 flg.
33 Stang Lund, op.cit., s. 8, under henvisning til Alf Kaartvedt m.fl., Norges Storting (1964), bd. I, s. 259. Jf. også Andenæs, Statsforfatningen i Norge

(2006), s. 336 [ikke inntatt i 2017-utgaven], hvor det under henvisning til Gjerlow: Norges politiske historie etter 1814 (1934) er påpekt at denne
uavhengighet overfor regjeringen hadde sin store betydning under unionstiden, hvor «de grunnlovsmessig tryggede embetsmenn (…) vernet om
konstitusjonen (…) og med den største aktpågivenhet våket over (…) at den ikke i noen henseende skulle bli endret til Norges skade».

34 Behovet for at høyere embetsmenn kunne gis avskjed uten en omstendelig prosess for domstolene var tidligere fremhevet av konstitusjonskomi-
teen i 1818, jf. St. forh. 1818 V s. 18 flg.

35 Det bør merkes at imøtegåelsen ble utformet lenge før parlamentarismens gjennombrudd (1884), slik at konstitusjonskomiteen ikke hadde noen
foranledning til å se «politiske» embetsmenn som en gruppe forskjellig fra de øvrige «avsettelige» embetsmenn.
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rent administrative forretninger.36 Dermed ble Kongens
forslag ikke vedtatt av Stortinget.

Konstitusjonskomiteens redegjørelse må formentlig –
iallfall til dels – ses på bakgrunn av Bodø-saken der
Norge ble presset fra Storbritannia (og Kongen) til å gå
rettslig til verks mot embetsmenn som hadde handlet
lovlig i saken. Denne kom i årene fra 1818 meget høyt
på den politiske, utenrikspolitiske og rettslige dagsor-
den; den hadde dype og meget langvarige ettervirknin-
ger, ikke minst i forholdet mellom Norge og Sverige, og
ble dertil kimen til en egen norsk utenrikstjeneste, om
enn først realisert i 1905. Samtidig satte Bodø-saken på
prøve hele det system som følger av kravet til avskjed
ved dom, etter eventuell forutgående suspensjon med
krav på lønn under suspensjonstiden, og den rettssikker-
het for den enkelte embetsmann som er en konsekvens
av dette system. Implisitt, men kanskje vel så viktig,
innebærer dette system også en beskyttelse av og et vern
om de grunnleggende samfunnsmessige interesser som
knytter seg til at den myndighet som er lagt til det
enkelte embete blir ivaretatt i samsvar med de formål
som skal fremmes gjennom myndighetsutøvelsen, etter
embetsmannens beste skjønn og overbevisning, innen de
rammer som for så vidt er satt, slik også embetseden
avspeiler, uten at den enkelte innehaver av et embete
skal måtte ta hensyn til at eventuelle egne interesser vil
kunne være best tjent med noe annet. Dermed motvirker
dette system eventuelle tendenser i retning av «å se en
annen vei», samtidig som det motvirker at en embets-
mann blir gjort til «syndebukk», om noe slikt skulle vise
seg å fremstå som opportunt for overordnede myndig-
heter. Det kan konstateres at alle disse elementer i varier-
ende grad var innvevet i Bodø-saken, men det kan også
konstateres at det grunnlovfestede system, bare noen
ganske få år etter at Grunnloven var blitt vedtatt, og
under det sterke press som implisitt forelå fra en domi-
nerende internasjonal stormakt overfor en langt svakere
stat, fullt ut besto sin prøve; alle de tiltalte embetsmenn
ble frikjent for krav om avskjed.

Konstitusjonskomiteens redegjørelse må også ses i
sammenheng med Stortingets adresse av 6. august 1824
om at generalprokuratorembetet måtte bli opphevet,

hvilket skjedde allerede i 1825.37 Merkes må også Jus-
tisdepartementets uttalelse av 1857 om at det «Uafhæn-
gighedsforhold, hvori Statens Embedsmænd forsaavidt
staae til den Udøvende Magt, at de i almindelighed ikke
af denne kunne afskediges uden Lovmaal og Dom»
måtte ansees for «en saadan Grundsætning i vor Stats-
forfatning, at det vilde blive i Strid med Grundlovens
§ 112 [nå § 121] aldeles at ophæve den».38

Det kan i dag konstateres at bestemmelsen gjennom
200 år har motstått en rekke forsøk på å innskrenke uav-
hengighetsprinsippet. Prins Christian Frederiks forsøk
på Eidsvoll i 1814 er allerede nevnt ovenfor; etterfulgt
av Kongens fremstøt i 1821. Et forslag av 1892 om at det
ved lov skulle bestemmes hvem som skulle anses for
embetsmenn, og om deres avskjedigelse førte ikke
frem,39 og tilsvarende gjaldt et forslag av 1928 om at
statens embets- og tjenestemenn skulle være ansatt på
oppsigelse.40 Heller ikke et forslag om at tvungen for-
flytning av «uavsettelige» embetsmenn skulle kunne
fastsettes ved lov, fremsatt i tilknytning til hærordningen
av 1909, førte frem.41 Det gjorde heller ikke et forslag i
1914 om å endre oppregningen på grunn av de vanske-
lige tolkningsspørsmål om de militære embetsmenn.42

Tilsvarende gjaldt forskjellige forslag om at tvungen for-
flytning av «uavsettelige» embetsmenn skulle kunne
fastsettes ved lov, bl.a. fremmet på grunn av grunnlovs-
messige betenkeligheter ved beordringssystemet i mili-
tær- og utenriksetaten i 1935, 1938 og 1948.43

Fra senere tid må særlig merkes at forslaget av 1971
om adgang til administrativ avskjed av alle embetsmenn
unntatt dommere44 heller ikke fikk nødvendig grunn-
lovsmessig flertall i 1980.45 Fra opposisjonens side ble
ikke minst argumentert med behovet for en uavhengig
embetsstand – «den stadige vekst i den makt som samles
hos det politiske flertall (…) kan gjøre behovet for å
bevare samfunnsgruppers uavhengige stilling enda vikti-
gere (…) som vern mot maktsamling» av politisk art.46

For så vidt hviler argumentasjon i 1980 på de samme
hovedhensyn som konstitusjonskomiteen hadde anført i
1824, mer enn 150 år tidligere. Resultatet av avstemnin-
gen i 1980 ble senere uten videre lagt til grunn ved utar-
beidelsen av tjenestemannsloven av 4. mars 1983

36 St. forh. (1824), s. 56 flg.
37 St.forh. 1824, s. 420–425. Embetet ble opprettet ved kgl. res. 2. mars 1822, mer eller mindre etter mønster av det svenske justitiekanslerembete, og

skulle føre tilsyn med embetsmennenes virksomhet.
38 Ot. med. nr. 35 (1857), s. 17, jf. også Østlid, op.cit., s. 50.
39 St. tid. 1897, s. 657.
40 Stang Lund, op.cit., s. 10 med videre henvisninger
41 St. prp. nr. 92 (1908), St. prp. nr. 199 (1911), Innst. S. nr. 95 (1911) og St. tid. (1911), s. 2652.
42 St. prp. nr. 157 (1914).
43 Stang Lund, op.cit., s. 10–11 med videre henvisninger.
44 Innstilling om avskjedigelse m.v. av embetsmenn [«Stabel-utvalget»] (1971), jf. også St. meld. nr. 58 (1975–76) og Innst. S. nr. 216 (1976–77).
45 Jf. Dok. nr. 13 (1975–76), St. meld. nr. 58 (1975–76), Innst. S. nr. 184 (1979–1980), St. forh. 1979–1980, s. 2664–2674.
46 St. forh. (1979–1980), s. 2669–2670 og s. 2671–2672; representanten Kåre Willoch.
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nr. 3.47 Tilsvarende gjaldt embets- og tjenestemannslo-
ven av 17. juni 2005 nr. 103,48 hvor det også ble gitt
uttrykk for at eventuelle grunnleggende endringer i
embetsmenns rettsstilling var noe som departementet
«eventuelt» vil komme tilbake til på et senere tids-
punkt,49 og dette er også utgangspunktet for stal. av
16. juni 2017 nr. 67.50 Hensynet til «uavhengighet og
integritet» er likeledes i seneste tid anført for at politi-
mestre skal beholde sin status som embetsmenn.51

Betydningen av uavhengighetsprinsippet er i
seneste tid også kommet til uttrykk ved at prinsippet,
ved overdragelsen av den statskirkelige virksomhet til
Den norske kirke, nå er presisert i kirkeloven, for å
sikre «at prester, proster og biskoper fortsatt kan
utøve sin tjeneste på et så uavhengig grunnlag som
deres ordinasjonsforpliktelse forutsetter»,52 for øvrig
på linje med helsepersonelloven § 16 og universitets-
loven § 1-5.

8 Kompetanse til å treffe vedtak om avskjed
Kompetansefordelingen mellom Konge og domstoler.
For så vel «politiske» som «avsettelige» embetsmenn er
kompetansen lagt til Kongen i statsråd. Derimot er
denne kompetanse begrenset for «uavsettelige» embets-
menn; disse kan nok suspenderes, men avskjed krever
rettskraftig dom; derav den ikke helt treffende beteg-
nelse «uavsettelig» embetsmann. Vedtak om å reise
avskjedssak mot «uavsettelig» embetsmann krever såle-
des vedtak av Kongen i statsråd, og det er staten som må
reise slik sak mot embetsmannen.53 Dette system, som
har vært opprettholdt for «uavsettelige» embetsmenn
helt siden 1814, innebærer en betydelig grad av reell
selvstendighet og uavhengighet; ikke minst for dom-
mere, men også for øvrige «uavsettelige» embetsmenn.
Forflytningsforbudet bidrar til ytterligere å styrke deres
rettsstilling.

Ingen delegasjonsadgang. Den kompetanse som etter
§ 22 første og annet ledd er lagt til Kongen i statsråd kan
ikke begrenses ved lov eller plenarvedtak. Krav om eller
samtykke fra underordnet organ kan derfor ikke settes som
vilkår for Kongens avskjedskompetanse.54 Kompetansen
kan ikke delegeres til andre organer, heller ikke et departe-
ment. Under ekstraordinære forhold må likevel avskjed
kunne meddeles uten behandling i statsråd dersom grunn-
leggende samfunnsinteresser ellers ikke kan ivaretas,
eksempelvis under et pågående forsøk på statskupp, slik
det har vært lagt til grunn for vedtak om å reise avskjeds-
sak under landssvikoppgjøret etter frigjøringen i 1945.55

Avskjed «i nåde» etter søknad eller som følge av opp-
nådd aldersgrense, jf. Grl. § 22 tredje ledd, kan delege-
res til et departement, jf. stal. (2017) § 31 annet ledd.56

Under okkupasjonstidens første halvår la Administra-
sjonsrådet for de besatte deler av Norge til grunn – etter
noen vakling – at det var rådet selv, som leder av «den
sivile administrasjon», som kunne meddele avskjed etter
aldersgrenseloven.57

Stortinget er formentlig avskåret fra å pålegge Kongen å
anlegge avskjedssak mot en embetsmann. Denne begrens-
ning må følge av § 22, jf. § 21 om den tilsvarende proble-
matikk ved utnevnelse. I alle fall kan det ikke sees at slikt
vedtak noen gang har vært truffet. I 1929 ble et forslag i
denne retning fremmet, men deretter endret av Justiskomi-
teen, og heller ikke i 1986 førte spørsmål fra Kirke- og
undervisningskomiteen til noe slikt vedtak.58

Et grunnleggende krav om forsvarlig saksbehandling
for vedtak om å reise avskjedssak må være selvsagt, jf.
også, forutsetningsvis, Rt. 1983 s. 1004 (sogneprest) på
s. 1021.

9 Avskjed av «politiske» embetsmenn
Vedtak om avskjed av de «politiske» embetsmenn –
statsministeren, statsråder samt statssekretærene – tref-

47 Ot.prp. nr. 72 (1981–82), s. 5.
48 Opphevet før ikrafttredelse ved lov av 21. des. 2005, nr. 136.
49 Ot.prp. nr. 67 (2004–2005), s. 18.
50 Se også kommentarene til Grl. § 21, avsnitt 4.
51 Prop. 61 LS (2014–2015), avsnitt 8.4.3, s. 51.
52 Lov av 7. juni 1996 nr. 31 om Den norske kirke § 31, etter lovendring av 27. juni 2016 nr. 17, jf. også Prop. 55 L (2015–2016) s. 57.
53 Se også stal. (2017) § 31 nr. 1. Avskjed av andre statsansatte må bare behandles av Kongen i statsråd i den utstrekning slik sak må ansees som en

sak «av viktighet» etter Grl. § 28. Det forhold at vedtak om ansettelse har vært truffet av Kongen i statsråd innebærer ikke nødvendigvis at en
avskjedssak vil være en sak «av viktighet», jf. stal. (2017) § 31 nr. 2, som viderefører tjml. (1983)) § 17 nr. 2, jf. Prop. 94 L (2006–2017). For øvrig
vil avskjed kunne besluttes av tilsettingsorganet om ikke annet er fastsatt, jf. stal. (2017) § 30, som her viderefører tjml. (1983) § 17 nr. 3.

54 Jf. Rt. 1983 s. 1004 (sogneprest), uttalelsen s. 1021: «Jeg finner […] grunn til å tilføye at det er Kongen som alene har kompetanse til å treffe
avgjørelse om å fremme avskjedssak mot en embetsmann, og at dette også gjelder for geistlige embetsmenns vedkommende.»

55 Se nærmere i avsnitt 11 nedenfor.
56 Bestemmelsen viderefører tjml. (1983) § 17 nr. 2 Ved kgl. res. 11. nov. 1983 er kompetansen lagt til vedkommende fagdepartement, jf. Torgeir

Bjørnaraa m. fl., Norsk tjenestemannsrett (2000), s. 675. Under
57 Innstilling fra Undersøkelseskommisjonen av 1945 (1946) s. 210 med videre henvisninger.
58 Jf. Stavang, Storting og regjering (1999), s. 464–467.
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fes av Kongen i statsråd. De materielle vilkår for avskjed
er ikke angitt i § 22. I forhold til «politiske» embets-
menn – hvor et nært tillits- og samarbeidsforhold mel-
lom Konge og rådgivere er en grunnleggende forutset-
ning – kan det opprinnelig ikke ha vært tvilsomt at Kon-
gens egen skjønnsmessige vurdering var avgjørende;
ikke bare i forhold til et tilfredsstillende tillits- og samar-
beidsforhold, men også av andre grunner.59 Allerede
Steenbuch anfører at det ville være «upassende» om det
skulle kreves domstolsbehandling ved avskjed av med-
lemmer av statsrådet, både fordi domstolsbehandling
ellers ville medføre domstolsprøvelse av Kongens
skjønn, og fordi et utpreget tillitsforhold mellom Kon-
gen og statsrådets medlemmer er nødvendig; disse
«kunne (…) med lige saa megen Føje kaldes Kongelige
Embedsmænd som Statens».60 Også Stang finner en
domstolsprøvelse av Kongens skjønn «upassende», i
samme retning Falsen.61

Inntil 1884 var rettsstillingen ved avskjed den samme
for «politiske» som for øvrige «avsettelige» embets-
menn. Opprinnelig var det praksis at et embete som
statsråd ble besatt på samme måte som de andre høye
embeter, vanligvis slik at erfarne embetsmenn endte sin
karriere ved å bli kalt til Kongens råd; de ble som regel
sittende livet ut, eller til de trakk seg tilbake på grunn av
alder; hvoretter en ny statsråd ble utnevnt.62

Etter 1884 med parlamentarismens gjennombrudd ble
rettsstillingen forskjellig for disse to grupper embets-
menn. Dette må også sees i sammenheng med det syn
som noenlunde samtidig vant frem, om at avskjed av
«avsettelige» embetsmenn forutsatte at vedkommende
var uskikket til å fortsette i embetet.63 Derimot kan, og
til dels skal, «politiske» embetsmenn siden 1884 gis
avskjed om de ikke lenger har Stortingets tillit, jf. siden
2005 bl.a. Grl. § 15, eller om avskjed av andre grunner
fremstår som politisk opportunt;64 noe som ikke kan

rettslig etterprøves av domstolene. De «politiske»
embetsmenn kan heller ikke gis avskjed ved dom etter
initiativ av Kongen slik som de uavsettelige embets-
menn;65 beslutning om tiltale må treffes av Stortinget, jf.
Grl. § 86 og riksrettergangsloven av 5. februar 1932
nr. 2 § 14.66 Heller ikke adgang til åremålsansettelse
eller plikt til å fratre ved oppnådd aldersgrense harmone-
rer godt med det parlamentariske system, derfor må for-
mentlig § 22 tredje ledd fortolkes innskrenkende for så
vidt gjelder de «politiske» embetsmenn.

Oppregningen av «politiske» embeter i § 22 første
ledd første punktum har ikke vært ansett for å være til
hinder for at det opprettes nye embeter som skal følge
reglene for avskjed av «politiske» embetsmenn, dersom
embetet må anses for å være av «politisk» art og fremtre-
dende karakter.67 Slik ble det da også forholdt da statsse-
kretærembetene ble etablert ved kgl. res. 1. juli 1947, og
fastsatt i reglementet at avskjed «når som helst» kunne
bli gitt av Kongen i statsråd.68

De «politiske rådgivere» er siden 1992 en felles tittel
for statsrådenes tidligere personlige sekretærer og per-
sonlige rådgivere. Disse stillinger ble innført i 1970-
årene og er ikke embeter.69 De fratrer senest samtidig
med statsråden.

10 Avskjed av «avsettelige» embetsmenn etter 
§ 22
Personkretsen. De «avsettelige» embetsmenn består i
dag i hovedsak av fylkesmennene, departementenes
embetsmenn, diplomatiets embetsmenn og de høyeste
militære embetsmenn. De kan gis avskjed av Kongen i
statsråd. Bestemmelsen er kasuistisk utformet, med
angivelse av spesifikke deler av forvaltningen. Innen
forsvar, diplomati og departementer kreves for avgrens-

59 Jf. bl.a. Eckhoff¸ op.cit., s. 26.
60 Henrik Steenbuch, Bemærkninger over Norges Grundlov (1815), s. 51–52.
61 Frederik Stang, Systematisk Fremstilling (1833), s. 508; C.M. Falsen, Norges Grundlov (1818), s. 34–35.
62 Andenæs, Statsforfatningen i Norge (2006), s. 197; jf. nå Johs. Andenæs og Arne Fliflet, Statsforfatningen i Norge (2017) s. 242.
63 Se Eckhoff, op.cit., s. 29–30.
64 Jf. bl.a. Morgenstierne, Lærebok i den norske statsforfatningsrett (1927), bd. I, s. 130–134, Castberg, Norges statsforfatning (1964), bd. I, s. 228–

229, Stang Lund, op.cit., s. 44, Stavang, Storting og regjering (1999), s. 237–286, Eivind Smith, Konstitusjonelt demokrati (2012), s. 258–261, 4.
utg. (2017) s. 227 flg., se også Ot.prp. nr. 72 (1981–1982) s. 2.

65 Se også nedenfor avsnitt 13 om suspensjon av «politiske» embetsmenn.
66 Etter ansvarlighetsloven av 5. februar 1932 nr. 1 § 3 kan for straffbart forhold bl.a. idømmes tap av offentlig tjeneste istedenfor eller i tillegg til den

straff som ellers er bestemt. Tilsvarende fulgte det allerede av ansvarlighetsloven av 7. juli 1828 § 1 at Riksretten, etter at sak var anlagt av Stortin-
get for «Embeds-Forbrydelser», kunne avsi dom om at medlem av statsrådet hadde «sit Embede forbrudt», jf. også den påfølgende
ansvarlighetslov av 22. april 1927 nr. 5.

67 Sml. nedenfor 10 om den tilsvarende avgrensning for «avsettelige» embetsmenn.
68 Jf. Eckhoff, op.cit., s. 38 og Innstilling om avskjedigelse m.v. av embetsmenn [«Stabel-utvalget»] (1971), s. 41. Om statssekretærer, se også kom-

mentaren til § 14.
69 De «politiske rådgivere» er ansatt i statens tjeneste, men er unntatt fra statsansatteloven, jf. stal. § 1 (3), på samme måte som etter tjml. (1983), jf.

forskrift av 11. nov. 1983 § 1 S til tjenestemannsloven; de var også unntatt fra embets- og tjenestemannsloven (2005) § 1 første ledd, jf. også Bjør-
naraa m. fl., Norsk tjenestemannsrett (2000), s. 98, jf. s. 783–784.
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ningen intet mer enn at embetet er organisatorisk plas-
sert innen en av disse deler av forvaltningen. Tilsvarende
er det tilstrekkelig at et embete organisatorisk tilhører
den sivile overøvrighet. Den nærmere avgrensing av de
«avsettelige» embetsmenn avspeiler dermed forvaltnin-
gens oppbygning til enhver tid. Dette gjelder i utpreget
grad forsvarets embeter, hvor det til dels, i tidligere tider
så vel som nå, er «ikke lidet tvilsomt»70 hvordan de
enkelte uttrykk er å forstå. For øvrig er det særlig
avgrensningen mellom departementene og de frittstå-
ende forvaltningsorganer, så som direktorater m.fl., som
i praksis har voldt tvil.

De «avsettelige» embetsmenn utgjør ingen homogen
gruppe, og har aldri gjort det. Det har alltid vært lagt til
grunn at oppregningen ikke er uttømmende. Nye embe-
ter, med et forhold til Kongen av i det vesentligste
samme karakter som de embeter som er direkte nevnt,
vil derfor måtte anses som et embete med «avsettelig»
embetsmann.71

Prinsipielt bygger denne del av bestemmelsen på et
grunnleggende tillitsbasert samarbeids- og underord-
ningsforhold mellom Konge og landets høyeste
embetsmenn innen forvaltningen. Dette hensyn balan-
seres samtidig mot et grunnleggende uavhengighets-
prinsipp, som ivaretas ved at de konstitusjonelt har
krav på to tredjedels lønn inntil Stortinget har tatt
standpunkt til om de bør «tilstås» pensjon. Dermed er
disse embetsmenn sikret økonomisk mot at Kongen gir
dem avskjed uten tilstrekkelig grunn, uten at saken har
vært behandlet av Stortinget. Den grunnleggende tanke
er at «avsettelige» embetsmenn «er regjeringens …
nærmeste og mest betrodde medarbeidere».72 De er
«regjeringens nærmeste rådgivere» og skal i særlig
grad «optre som handlende organer på regjeringens
vegne og i dens ånd».73

«Overøvrighetspersoner» omfatter utvilsomt fylkes-
mennene (de tidligere «Amtmænd, Stiftamtmænd»).
Dette har alltid vært lagt til grunn, på det verdslige plan,
ut fra forvaltningens embetsorganisasjon;74 Tilsvarende
ble på det geistlige plan, frem til statskirkereformen i
2012, lagt til grunn for biskopene.75 Skulle embetsorga-
nisasjonen bli endret vil andre embeter kunne omfattes
av begrepet, forutsatt at det er tale om ett eller flere av
landets høyeste sivile embeter; embeter som nødvendig-
vis må ha en utpreget grad av selvstendighet og dermed
uavhengighet. I den utstrekning det ikke er tale om
embeter som kan sies å måtte likestilles med departe-
mentenes embetsmenn, innebærer uavhengighetsprin-
sippet at det ikke er uproblematisk om Kongen selv
skulle fastsette om et embete skal anses som en del av
overøvrigheten, slik at embetsmannen dermed vil være
«avsettelig». I konstitusjonell henseende stiller dette seg
imidlertid annerledes om det ved lov fastsettes at et
embete skal være «avsettelig», fordi Stortinget dermed
nødvendigvis må ta stilling til spørsmålet. Derfor må det
i denne henseende være uproblematisk at Riksadvokaten
er å betrakte som overøvrighet, slik det ble fastsatt alle-
rede i str.prl. (1887) § 73, jf. nå str.prl. (1981) § 56. Mer
tvilsomt er om det samme kan antas for Generaladvoka-
ten,76 og for Regjeringsadvokaten er spørsmålet
omstridt.77

Embetsmenn ansatt i departementene er utvilsomt
«ansatte ved Statsraadets Kontorer» og dermed «avsette-
lige». Tilsvarende må legges til grunn for embetsmenn
ansatt ved statsministerens kontor og andre overbyg-
gende organer for og mellom departementene.78 Proble-
matikken dreier seg særlig om de embetsmenn som er
ansatt i statlige organer under departementene, bl.a.
direktoratene. Er disse tillagt selvstendig avgjørelses-
myndighet, er de gjennomgående ikke ansett som en del

70 Stang, op.cit., s. 501; fra en langt senere tid kommer et tilsvarende hjertesukk i Ot.prp. nr. 67 (2004–2005) s. 16: «Det kan være noe uklart hvilke
stillinger som i dag omfattes av denne oppregningen».

71 Jf. allerede Stang, op.cit., s. 503–504, og senere bl.a. Peder K. Gaarder, Fortolkning over Grundloven (1845), s. 55, Aschehoug, Norges nuværende
statsforfatning (1892), s. 453 og s. 457, Morgenstierne, Lærebok i den norske statsforfatningsrett (1927), bd. II, s. 216, Østlid op.cit., s. 80–81,
Eckhoff, op.cit., s. 22, Stang Lund, op.cit., s. 22.

72 Hiorthøy, Rettsforholdet mellom staten og dens tjenestemen (1954), s. 11.
73 Østlid, op.cit., s. 71 med videre henvisninger.
74 Jf. Aschehoug, Norges nuværende statsforfatning (1892) bd. II s. 453–454, Østlid, op.cit., s. 77. Se nå forutsetningsvis stal. (2017) § 14 fjerde

ledd, som viderefører tjml. (1983) § 3 nr. 1 fjerde ledd.
75 Jf. bl.a. Gaarder, op.cit., s. 55, Aschehoug, op.cit. s. 453–454, Østlid, op.cit., s. 77, Hiorthøy, Rettsforholdet mellom staten og dens tjenestemen

(1954), s. 10, Arne Fliflet, Grunnloven (2005), s. 156.
76 Hiorthøy, Rettsforholdet mellom staten og dens tjenestemen (1954), s. 10 og Stang Lund, op.cit., s. 22 angir at generaladvokaten er overøvrighet.

Dette fremgår likevel ikke direkte av str.prl. (1981) § 472, og heller ikke av den tidligere Lov om Rettergangsmaaden i militære Straffesager av
29. mars 1900 nr. 2 § 55. Etter str.prl. (1981) § 472 skal generaladvokaten ha de samme kvalifikasjoner som er bestemt for Riksadvokaten, men
dette innebærer ikke nødvendigvis at generaladvokaten har status som overøvrighet; og generaladvokaten er – også i krig – underordnet Riksadvo-
katen, jf. str.prl. (1981) § 473 og § 471, og bør derfor formentlig ansees som «uavsettelig» embetsmann.

77 Administrativ avskjed av regjeringsadvokat Hielm i 1825 fikk ikke Stortingets bifall; han kunne ikke likestilles med ansatte ved statsrådets konto-
rer; og skulle derfor – eventuelt – ha vært tiltalt og avskjediget ved dom, jf. Østlid, «Det offentliges adgang til å avskjedige embeds- og tjenes-
temenn» (1940), s. 72–73, og Stang Lund, op.cit., s. 31 med videre henvisninger, jf. også Bjørnaraa m. fl., op.cit., s. 105.

78 Jf. Aschehoug, Norges nuværende statsforfatning (1891), s. 442, jf. også Østlid, op.cit., s. 75 om det daværende statsrådsekretærembete.
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av «Statsrådets kontorer». I 1825 fant således Stortinget
at Regjeringsadvokaten ikke kunne likestilles med en
embetsmann i departementene. I 1858 ble tilsvarende
lagt til grunn i forhold til Grl. § 62 for generalpostdirek-
tørembetet; denne hadde forvaltningsmessig «al (…)
Uafhængighed» av departementene; på samme måte
som havnedirektøren, fyrdirektøren, telegrafdirektøren
og bestyrerne av den alminnelige enkekasse. I 1908 ble
likevel veterinærdirektøren ansett som embetsmann i
landbruksdepartementet, mens direktørembetet ved opp-
lysningskontoret for næringsveiene i 1922 ble ansett
som et eget direktorat og ikke en del av utenriksdeparte-
mentet.79 For direktorater som i realiteten er en departe-
mentsavdeling er avskjed antatt å kunne gis administra-
tivt, slik det i 1929 ble gjort for ekspedisjonssjef i Feng-
selsstyret.80 I forvaltningsorganer som dels treffer avgjø-
relser på vegne av statsråden, og dels har fått selvstendig
avgjørelsesmyndighet («blandede forvaltningsorga-
ner») antas avskjed å kunne treffes administrativt, bl.a.
for Helsedirektoratet før omorganiseringen i 1983. Etter
at Helsedirektoratet var blitt et «rent» direktorat er det
antatt at helsedirektørens status dermed hadde endret seg
fra «avsettelig» til «uavsettelig» embetsmann.81

Konstitusjonelt kan denne praksis, som muligens kan
karakteriseres som en sedvane, neppe være til hinder for
at de øverste embetsmenn for slike selvstendige organer
ved lov defineres som «Overøvrighetspersoner», og der-
med avsettelige – slik det for lengst er gjort for embetet
som riksadvokat. Dette er da også Aschehougs resonne-
ment, som nok legger til grunn sondringen mellom
departementer og selvstendige statsorganer, men med
den prinsipielle forskjell at de ledende embetsmenn i
slike selvstendige statsorganer måtte antas å være
«avsettelige».82 Ut fra de eksempler som Aschehoug
nevner – «Generalprocurøren», generalpostdirektøren,
regjeringsadvokaten og riksadvokaten, visstnok også
«Zahlcassereren»83 – må det grunnleggende synspunkt
ha vært at slike embeter ville være blant landets høyeste

embeter på vedkommende forvaltningsområde, slik at
disse embetsmenn måtte regnes som overøvrighet.84

Alternativt skulle det således ved lov kunne fastsettes at
en stilling som sjøfartsdirektør var å betrakte som over-
øvrighet, og en slik embetsmann ville i dag kunne utnev-
nes på åremål. I så fall vil det ikke være noen vesentlig
reell forskjell mellom stillingen som embetsmann og en
tjenestemannsstilling. Riktignok ville antallet «avsette-
lige» embetsmenn øke, hvilket kan være noe betenkelig i
forhold til uavhengighetsprinsippet.85 Denne innvending
synes likevel vesentlig mindre tungtveiende om Stortin-
get har hatt anledning til å ta standpunkt til spørsmålet.

Prinsipielt viktig er det i alle fall at sjefsstillinger for
frittstående direktorater og andre statlige virksomheter
ikke behøver å innehas av embetsmenn, og at det har
funnet sted en utvikling i retning av å omgjøre stillin-
gene til tjenestemannsstillinger ved ledighet, gjerne som
åremålsstillinger,86 eksempelvis gjelder dette nettopp
stillingen som sjøfartsdirektør.87

De «ansatte (…) ved diplomatiet eller konsulatvese-
net» er en formulering som avspeiler 1800-tallets
«almindelige tvedeling av utenrikstjenesten i diploma-
tisk og konsulær representasjon» hvor «konsulenes
opgaver var å ivareta landets handels- og sjøfartsin-
teresser, mens diplomatenes virksomhet hadde en sær-
lig politisk karakter»; en oppdeling som gjennom mel-
lomkrigstiden «i noen grad bortfalt så vel i utlandet
som hos oss».88 Det opprinnelige uttrykk «Gesandter
og Consuler»89 ble erstattet med den nåværende formu-
lering ved grunnlovsendringen av 1911. Hvilke
embetsmenn som er «avsettelige» etter dette alternativ
avhenger av hvorledes utenrikstjenesten til enhver tid
er organisert.90

Formuleringen «sjefer for regimenter og andre mili-
tære korps, kommandanter på festninger og høystbefa-
lende på krigsskip» har stått uendret siden 1814. Den gir
i dag ikke særlig veiledning med hensyn til hvilke mili-
tære embetsmenn som kan gis avskjed administrativt;

79 Jf. Østlid, op.cit., s. 72–75 med videre henvisninger.
80 Jf. Stang Lund, op.cit., s. 30–31 med videre henvisninger.
81 Bjørnaraa m. fl., Norsk tjenestemannsrett (2000), s. 103, Fliflet, Grunnloven (2005), s. 157.
82 Aschehoug, Norges nuværende statsforfatning (1891) bd. I s. 441–442, jf. Aschehoug, Norges nuværende statsforfatning (1892 bd. II s. 453.
83 Zahlkassererembetet ble opprettet i 1716 og utarbeidet generalregnskap for hele riket; nedlagt 1864 og virksomheten overført til Finansdeparte-

mentet.
84 Denne løsning ville den gang ikke stenge for valgbarhet etter Grl. § 62, og ville således ikke være i strid med Stortingets standpunkt i 1858.
85 Mulig avhengighet av sittende regjering skal den gang også ha vært utslagsgivende for forståelsen av Grl. § 62, jf. Stang Lund, op.cit., s. 30.
86 Ibid., s. 22.
87 Bjørnaraa m. fl., op.cit., s. 100.
88 Østlid, op.cit., s. 76 med videre henvisninger.
89 Jf. også Stang, op.cit., s. 492, jf. s. 165, som bemerker at det med uttrykket «Consuler (…) ikke [er] tænkt paa Andre end de virkelige Consuler».
90 Jf. for så vidt den første lov om diplomat- og konsulatvesenet av 12. juni 1906 nr. 1; selvstendig norsk utenriksstyre ble først opprettet i 1905, som

en konsekvens av unionsoppløsningen. etterfulgt av lov om utenriksvesenet av 7. juli 1922 nr. 2 § 4, avløst av lov om utenrikstjenesten av
13. desember 1948, igjen avløst av lov av 18. juli 1958, jf. lov om utenrikstjenesten av 3. mai 2002 nr. 13 § 3, som også fastsetter at valgte
(«honorære» eller ulønnede) utenrikstjenestemenn ikke skal beskikkes som embetsmenn. Tidligere var det alminnelig antatt at også honorære kon-
suler var omfattet «i den utstrekning disse gis bestalling som embetsmenn», jf. Stang Lund, op.cit., s. 31.
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bestemmelsen avspeiler bare forsvarets oppbygning og
organisasjon den gang. Bestemmelsen må derfor fortol-
kes under hensyntagen til den senere utvikling, slik
samtlige forfattere påpeker.91 Det har hele tiden hersket
enighet om at bestemmelsen bare gjelder de høyeste
militære embeter.92

Vilkårene for avskjed av «avsettelige» embetsmenn
fremgår ikke av Grl. § 22 første ledd. Konstitusjonelt vil
derfor disse vilkår kunne fastsettes ved lov eller på
annen måte, f.eks. ved reglement. Det kan ha dannet seg
en sedvane for at visse vilkår må foreligge for at avskjed
vil være berettiget, men slike vilkår kan endres ved lov,
eventuelt på annen måte, uten grunnlovsendring.93

Derav følger tilsvarende for vilkårene for suspensjon.94

Det er i rettshistorisk perspektiv bemerkelsesverdig at
den grunnleggende oppfatning om vilkårene for avskjed
har svingt fra den ene ytterlighet til den annen. Deretter
er oppfatningen igjen svingt tilbake til et mer modere-
rende syn, og endelig formalisert slik at vilkårene for
avskjed, i alle fall i det alt vesentlige, siden 1983 er de
samme ikke bare for alle embetsmenn, «avsettelige»
som «uavsettelige», men også for statens tjenestemenn,
jf. stal. (2017) §§ 26–28; tidligere tjml. (1983) § 10 nr. 3
og § 15, jf. også § 15A.

Opprinnelig var rettsoppfatningen utvilsomt at Kon-
gen var berettiget til, etter eget skjønn og godtykke, å gi
«avsettelige» embetsmenn avskjed.95 I alle fall mot slut-
ten av 1890-årene hadde imidlertid rettsoppfatningen
endret seg der hen at uskikkethet var blitt et vilkår for
avskjed.96 Praktiseringen av dette krav likestilte dem i
vesentlig grad med «uavsettelige» embetsmenn. Mot
slutten av 1930-årene og i alle fall i løpet av 1950-årene
synes denne rettsoppfatning moderert ved at praktiserin-
gen av skikkethetskravet ble myket opp.

Den opprinnelige rettsoppfatning kom bl.a. til uttrykk
i protokollkomiteens uttalelse av 1827, i anledning
regjeringsadvokatens avskjed; vedtak av Kongen var
«uimodstaaelige», og noen rett til domstolsprøvelse
forelå neppe.97 Stang (1833) s. 507–508 slutter opp om
dette; slikt søksmål ville være «upassende». Dertil kom
det generelle privatrettslige og arbeidsrettslige utgangs-
punkt at fullmaktsgiver og arbeidsgiver «staaer … frit
for, hvorlænge han vil benytte en Andens Tjeneste».98 I
de første tiår ble avskjed gitt ikke bare på grunn av kri-
tikkverdig embetsførsel, men også ved nedleggelse av
embete, og for utvist forhold som kunne oppfattes som
en markering av politisk art i strid med Kongens poli-
tikk. Dessuten ble avskjed gitt hyppigere enn i senere
tid, selv om et langt mindre antall embetsmenn den gang
var omfattet av bestemmelsen. En avskjed kunne nok
fremstå som urimelig og hensynsløs, men at Kongen
hadde rett til å gi avskjed etter eget forgodtbefinnende
ble ikke bestridt.99

Fra om lag 1840-årene fant det sted et omslag i dette
grunnsyn. Dette omslag må ha skjedd gradvis. Collett ga
nok stadig uttrykk for det syn at Kongens vedtak om
avskjed ikke kunne underkjennes av domstolene,100 men
omslaget må formentlig sees i sammenheng med det
maktskifte som fant sted i forholdet mellom Kongen og
statsrådene.101 Stortingets behandling i 1876 av avskje-
den av sjefen for det norske jegerkorpset står her sen-
tralt, hvor Johan Sverdrup ga uttrykk for at avskjed ikke
kunne skje vilkårlig, men måtte ha tungtveiende grunner.
Denne uttalelse ga støtet til den etter hvert herskende
lære, ved at Aschehoug i 1879 poengterte at adgangen til
administrativ avskjed var begrunnet med hensynet til
«lettere (…) at befri Staten for Embedsmænd, der ere
uskikkede for sin Stilling».102 Uttalelsen ble i praksis

91 Jf. bl.a. Stang, op.cit., s. 502, Gaarder, op.cit., s. 55, Collett, Forelæsninger over Personretten efter den norske Lovgivning (1865), s. 221–222,
Aschehoug, Norges nuværende statsforfatning (1892), s. 454–455, Morgenstierne, Lærebok i den norske statsforfatningsrett (1927), bd. II, s. 216,
Castberg, Norges statsforfatning (1964), bd. II, s. 76–77, jf. også Andenæs, Statsforfatningen i Norge (2006), s. 337; jf. nå Johs. Andenæs og Arne
Fliflet, Statsforfatningen i Norge (2017) s. 413.

92 Østlid, op.cit., s. 77. Allerede Falsen, Norges Grundlov (1818), s. 35 påpeker for øvrig det påfallende i at bestemmelsen ikke nevner «Generaler,
Admiraler og Adjutanter».

93 Jf. Eckhoff, op.cit., s. 37–38, se også Andenæs, Statsforfatningen i Norge (2006), s. 43–44; jf. nå Johs. Andenæs og Arne Fliflet, Statsforfatningen
i Norge (2017) s. 52–53.

94 Jf. Rt. 1952 s. 932 (plenum), mindretallets uttalelse på s. 941, jf. også flertallet i Rt. 1953 s. 24 (plenum) s. 25, og Rt. 1953 s. 1181, og nedenfor
avsnitt 12.

95 Eckhoff, op.cit., s. 26–27, med omtale s. 24–30 av praksis fra denne tid, se også Stavang, Storting og regjering (1999), s. 454 flg.
96 Formålet med bestemmelsen medførte også «etter rådende oppfatning en begrensning i adgangen til å gjøre bruk av administrativ avskjed. Dette

middel kan ikke nyttes til å fremme statsinteresser av annen art, f.eks. for å tilgodese ønsket om av statsfinansielle grunner å kunne innspare en
embetsgasje», jf. Hiorthøy (1954) s. 11.

97 Eckhoff (1969) s. 27–28.
98 Siden det i «Almindelighed staaer Enhver frit for, hvorlænge han vil benytte en Andens Tjeneste, saa maa det og være Kongen, som Principal,

overladt at tilbakekalde den Fuldmagt, han har givet en Anden til at udføre endeel af den ham ved Grundloven overdragne Myndighed», jf. Falsen
(1817) s. 34–35.

99 Jf. Eckhoff (1969) s. 26–27, hvor også praksis fra denne tid er omtalt s. 24–30, se også Stavang (1999) s. 454 flg.
100 P.J. Collett, Forelæsninger over Personretten efter den norske Lovgivning (1865), s. 221–222.
101 Jf. Stavang, Storting og regjering (1999), s. 457 med videre henvisninger
102 Jf. Aschehoug, Norges nuværende statsforfatning (1879), bd. II s. 283; (1892), bd. II s. 459–460.
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tolket slik at en avsettelig embetsmann måtte være
uskikket for å kunne gis avskjed, om ikke embetsman-
nen skulle ha vist seg uverdig til embetet.103 Denne
rettsoppfatning er antatt å ha festnet seg allerede ved
parlamentarismens gjennombrudd i 1884,104 og i en
rekke saker i 1920-årene og ut over i 1930-årene ble vil-
kåret om uskikkethet praktisert restriktivt.105 Formålet
med bestemmelsen medførte også «etter rådende oppfat-
ning en begrensning i adgangen til å gjøre bruk av admi-
nistrativ avskjed. Dette middel kunne ikke nyttes til å
fremme statsinteresser av annen art, f.eks. for å tilgodese
ønsket om av statsfinansielle grunner å kunne innspare en
embetsgasje».106 Eckhoff oppsummerte rettsstillingen
slik at forventningene til de administrative embetsmenn
«ble i mange henseender de samme som til dommere. De
skulle være uavhengige, upartiske og frimodige sannhets-
søkere som ved å anvende gitte regler på foreliggende
fakta fant fram til de riktige avgjørelser».107

Den «strenge fortolkning» ble imidlertid i 1935 kriti-
sert av Castberg108 som for restriktiv, idet den «stemmer
(…) ikke fullt ut med grunnlovsbestemmelsens øiemed»
og ordlyd, med senere tilslutning i 1940 av Østlid.109

Dette utløste et omslag i retning av en mer modifise-
rende forståelse av kravet til uskikkethet, hvor ikke bare
den strengt faglige dyktighet, men også samarbeidsevne
og lojalitet til bl.a. den politiske ledelse ble tillagt
vesentlig betydning. Dette omslag synes særlig å komme
til uttrykk i praksis etter krigen.110 Under behandlingen
av spørsmålet om avskjed av sjefen for hæren i 1948
uttalte således justisministeren bl.a. at en embetsmann
kan være «uskikket selv om han (…) er faglig vel skik-
ket …[om] han ikke kan eller vil innrette seg i et lojalt
samarbeid med den sittende regjering».

Bestemmelser om avskjed av embetsmenn er nå
fastsatt i stal. (2017) §§ 27 flg.111 Disse bygger på den

tidligere tjenestemannslov av 1983, jf. tjml. (1983)
§ 10 nr. 3, § 15, og fra 2015 også § 15A, som igjen i
det alt vesentligste videreførte bestemmelsene i den
foregående tjenestemannslov av 1977, tjml. (1977)
§ 11,112 og som igjen i hovedsak var basert på Stabel-
utvalgets forslag,113 og var «ment å svare til straffelo-
vens ikrafttredelseslovs § 10 første ledd», og den tidli-
gere tjenestemannslov (1918) § 22 a.114 I tilknytning
til Grl. § 22 første ledd ble uttalt at det ved «sedvane-
rett må ansees fastslått at tvungen avskjed forutsetter
en «personlig svikt hos vedkommende embetsmann
som gjør ham uskikket til å inneha stillingen». Et
ønske om personskifte alene kan derfor ikke være nok,
og det vil, når tjenestemannslovens regler blir gjort
gjeldende for embetsmenn, «særlig være for «avsette-
lige» embetsmenn at tjenestemannsloven får praktisk
virkning».115

Saksanlegg, oppsettende virkning, rettsvirkninger av
urettmessig avskjed. En «avsettelig» embetsmann må
selv anlegge sak mot staten for å få prøvd lovligheten av
vedtaket om avskjed. Inntil 1993 hadde søksmål alltid
oppsettende virkning,116 men det følger av stal. (2017)
§ 35, jf. tidligere tjml. (1983) § 19 nr. 3 d, at søksmål
ikke lenger har oppsettende virkning.117 Denne endring
brøt nok med tidligere embetsmannsrettslig tradisjon,
som kunne medføre at en embetsmann var suspendert
med lønn inntil endelig dom forelå i saken, men noe
konstitusjonelt krav på at søksmål skal ha slik oppset-
tende virkning følger ikke av § 22.118 Søksmål ved
avskjed på grunn av sykdom, uskikkethet mv. har likevel
oppsettende virkning med mindre retten bestemmer noe
annet.119 En avskjed som ikke er i samsvar med de fast-
satte vilkår, skal som hovedregel kjennes ugyldig, men
«i særlige tilfeller» kan retten likevel fastsette at arbeids-
forholdet skal opphøre, dersom det vil være «åpenbart

103 Om denne rettsutvikling vises til Eckhoff, op.cit., s. 29–30.
104 Ibid., s. 30.
105 Det vises til gjennomgåelsen av Stang Lund, op.cit., s. 33–36, jf. også s. 81.
106 Hiorthøy, Rettsforholdet mellom staten og dens tjenestemen (1954), s. 11.
107 Eckhoff, op.cit., s. 34.
108 Castberg, Norges statsforfatning (1935), bd. II, s. 96.
109 Østlid, op.cit., s. 91–93.
110 Jf. til det følgende den utførlige gjennomgåelse i Stang Lund, op.cit., s. 36–40.
111 Se nærmere avsnitt 11 om disse bestemmelser, og om den foregående rettsutvikling.
112 Avskjedsalternativene i tjml. (1977) § 11 første ledd a) og b) [de «myke» avskjedsalternativer] ble videreført i tjml. (1983) § 10 nr. 3 for embets-

menn; for tjenestemenn var forhold av denne art oppsigelsesgrunn etter tjml. (1983) § 10 nr. 2.
113 Jf. innstilling om avskjedigelse m.v. av embetsmenn (1971), s. 49, jf. s. 66, og Ot.prp. nr. 72 (1981–82), s. 2.
114 Ot.prp. nr. 44 (1976–77), s. 27, jf. også Ot.prp. nr. 38 (1915), s. 49.
115 Ot.prp. nr. 72 (1981–82), s. 2–3.
116 Lovendring av 11. juni 1993 nr. 67, jf. også Bjørnaraa m. fl., op.cit., s. 723.
117 Jf. Prop. 94 L (2016–2017) s. 221–222.
118 Ot.prp. nr. 89 (1992–1993) s. 6, hvor det er vist til Grl. § 22 første ledd tredje og fjerde punktum.
119 Stal. (2017) § 27 første ledd, a) eller b), og § 36, femte og sjette ledd, jf. Prop. 94 L (2016–2017) s. 221–222. Dette tilsvarer ordningen etter aml.

(2005) § 15-11 tredje ledd. Oppsettende virkning kan ikke gis bare med henblikk på spørsmålet om lønn, jf. Rt. 1997 s. 1163 for så vidt gjelder
tjml. (1983) § 19; tilsvarende er HR-2018-2047-U for så vidt gjelder aml. (2005) § 15-11.
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urimelig» at embetsmannen fortsetter i sitt embete, jf.
stal. (2017) § 37 annet ledd.120 Siden det er tale om en
sikkerhetsventil som bare unntaksvis får anvendelse, og
som for øvrig er i samsvar med det som ellers gjelder i
arbeidsforhold,121 fremstår bestemmelsen ikke som kon-
stitusjonelt problematisk. Erstatning for økonomisk og
ikke-økonomisk tap kan kreves ved urettmessig avskjed,
jf. stal. (2017) § 37 tredje ledd.

Et dramatisk eksempel fra senere tid på avskjed av
«avsettelig» embetsmann gir kgl. res. av 6. april 1984.
Da ble byråsjef i Utenriksdepartementet meddelt
avskjed, jf. tjml. (1983) § 15, etter forutgående arrest,
suspensjon, varetektsfengsling og siktelse for spionasje
til fordel for et annet land.122

11 Avskjed av «uavsettelige» embetsmenn etter 
§ 22
Tre hovedpunkter, med nær innbyrdes sammenheng,
utgjør basis for de «uavsettelige» embetsmenns grunn-
lovfestede rettsvern; preget av det formål å sikre deres
rettsstilling, spesielt overfor Kongen. Dette rettsvern er
av betydning for maktbalansen, ikke minst når det gjel-
der domstolenes stilling overfor den utøvende makt,
men er også av betydning for de «uavsettelige» embets-
menns stilling innen statsforvaltningen, eksempelvis
politimestre. Dertil kommer rettsvernets betydning i for-
hold til allmennheten, som grunnlag for den betryggelse
og tillit som allmennheten skal ha til at de «uavsettelige»
embetsmenn ikke blir avsatt «uten lov og dom», og der-
med at de kan utøve sitt embete «uden Frygt for at mis-
hage mægtige Embedsbrødre eller overordnede Autori-
teter».123

Rettsvernet skal dels, ved kravet om at avskjed bare
kan finne sted «etter dom», sikre «uavsettelige» embets-
menn mot å bli gitt avskjed av andre enn domstolene.
Dette innebærer at det er domstolene som skal avgjøre
om rettslig grunnlag for avskjed foreligger. Dertil kom-
mer et vern mot å bli midlertidig fjernet fra stillingen
ved suspensjon på ubestemt tid; i tilfelle suspensjon skal
det «straks» anlegges sak mot embetsmannen, og ytterli-
gere et vern mot å bli forflyttet «mot sin vilje»; forflyt-
ning ville ellers kunne undergrave det vern mot avskjed
som bestemmelsen tar sikte på.

Konstitusjonelt skal dette rettsvern kunne påberopes
av embetsmannen selv.124

Beslutning om å reise avskjedssak må treffes av Kon-
gen i statsråd,125 enten det er tale om sivil avskjedssak
eller fradømmelse av embetet som straff.126 Dette følger
direkte av Grl. § 22 annet ledd, jf. også stal. (2017) § 31
(1).127 Avskjedssaken i Rt. 1983 s. 1004 (sogneprest) ble
således reist av Regjeringsadvokaten i henhold til kgl.
res. 24. okt. 1980,128 og sak om avskjed av tingrettsdom-
mer vedtatt ved kgl. res. 24. august 2014.129 For dom-
mere i Høyesterett må likevel beslutning om tiltale tref-
fes av Stortinget, og sak anlegges for Riksretten.130

Under rettsoppgjøret etter krigen ble det likevel gjort
unntak fra kravet om at beslutning om å reise straffesak
måtte treffes av Kongen i statsråd, idet kompetanse til å
treffe beslutning om tiltale ble lagt til Riksadvokaten, jf.
lov om rettergang i landssviksaker av 21. februar 1947
nr. 2 § 7 første ledd.131

Den prosessuelle fremgangsmåte – «tiltales for dom-
stolene» – er angitt slik at bestemmelsen kan gi inntrykk
at det gjelder et konstitusjonelt krav om at avskjed må
finne sted ved en straffesak, og slik at embetsmannen
blir fradømt sitt embete som straff. Bestemmelsens ord-

120 Bestemmelsen, som viderefører tidligere rett, er «ment som en sikkerhetsventil», og det er forutsatt at det «skal være en snever adgang» til å fast-
sette at arbeidsforholdet skal opphøre på dette grunnlag, jf. Prop. 94 L (2016–2017) s. 222.

121 Jf. således aml. (2005) § 15-14 tredje ledd, skipsarbeidsloven av 21. juni 2013 nr. 102 § 5-14 tredje ledd.
122 Ved Eidsivating lagmannsretts dom 20. juni 1985 (LE-1985-21) ble byråsjefen dømt til 20 års fengsel, jf. strl. (1902) § 90, § 91, § 94 m.fl., se nå

strl. (2005) §§ 121 flg.
123 Jf. St. forh. (1824), s. 56 flg. og ovenfor avsnitt 7.
124 Jf. Castberg, Norges statsforfatning (1964) bd. II, s. 72.
125 Jf. Stang Lund, op.cit., s. 21, jf. s. 96; det «avhenger av Kongens diskresjonære skjønn» om avskjedssak skal reises.
126 Jf. allerede Collett, op.cit., og senere str.prl. (1887) § 88 første ledd; nå str.prl. (1981) § 64, se også Stang Lund, op.cit., s. 20–21. Grl. § 22 annet

ledd innebærer ikke at adgangen til å delegere kompetanse til å påanke en avskjedssak til et departement er avskåret, og en resolusjon om å anlegge
avskjedssak må antas å omfatte «de spørsmål som oppstår under rettergangen, herunder spørsmål om bruk av rettsmidler», jf. Rt. 2000 s. 1672.

127 Embetsmannen kan neppe, uten særskilt hjemmel, reise sak mot staten for å få kjent dette vedtak ugyldig, fordi vedtaket i seg selv ikke endrer
embetsmannens rettsstilling; det vil i tilfelle først følge av den etterfølgende avskjedsdom. Innsigelser mot vedtaket, så som saksbehandlingsfeil,
må derfor anføres som innsigelser mot gyldigheten av avskjeden, slik det ble gjort i Rt. 1983 s. 1004 (sogneprest), jf. også Borgarting lagmannsrett
1. juli 2014 (LB-2013-171610-2), avsnitt 1.1: Prosessuelle spørsmål. Annerledes om det i forbindelse med vedtaket om å reise avskjedssak også
treffes vedtak om suspensjon av embetsmannen; i så fall kan embetsmannen reise sak for å få underkjent suspensjonsvedtaket, jf. stal. § 34 første
ledd og § 36 fjerde ledd. Slik sak vil kunne forenes til felles behandling med den etterfølgende avskjedssak, jf. tvisteloven § 15-6.

128 Jf. Rt. 1983 s. 1004 på s. 1005.
129 Jf. Borgarting lagmannsrett 1. juli 2014 (LB-2013-171610-2); anke til Høyesterett ikke tillatt fremmet, jf. HR-2014-2174-U og tvisteloven § 30-4.
130 Jf. Grl. § 86 og den tidligere ansvarlighetslov av 7. juli 1828 §§ 7–9, jf. nå riksrettergangsloven av 5. februar 1932 nr. 2 § 30, jf. også § 14, og

ansvarlighetsloven av 5. februar 1932 nr. 1 §§ 16 og 17.
131 Se også nedenfor avsnitt 12.



B.  Om den utøvende makt, kongen og den kongelige familie og om religionen324
lyd gir imidlertid ikke uttrykk for noen bestemt prosess-
form.132 Dels er det mulig at avskjed ved dom etter sivilt
søksmål ikke har vært fremmed for riksforsamlingen.133

Vel så vesentlig er det at uttrykket «tiltales» i eldre pro-
sess var en betegnelse som ikke ga uttrykk for mer enn at
sak ble reist, og uttrykket ble således anvendt også hvor
det var tale om sivile søksmål.134 Derfor er det heller
ikke overraskende at Straffelovkommisjonen i 1886 for-
utsatte som selvsagt at avskjedssak kunne anlegges «i
den civile Processes Former»,135 og ved strl. ikrl. (1902)
§ 10 ble adgangen til å gi avskjed ved sivil sak lovfestet,
jf. nå stal. (2017) § 28.136

Konstitusjonelt vil lovgivningen kunne fastsette den
prosessform som, innen de rammer som følger av kravet
om en rettferdig rettergang,137 fremstår som mest hen-
siktsmessig,138 bl.a. slik at spørsmålet om avskjed kan
avgjøres i forbindelse med en straffesak,139 og særlige
spørsmål knyttet til anke, erstatning, gjenopptagelse mv.
kan reguleres i prosesslovgivningen eller følge av en
tolkning av denne lovgivning.140 Likedan kan det fast-
settes større eller mindre avvik fra de ellers gjeldende
prosessregler.141 Konstitusjonelt kan det ikke være noe
til hinder for at den strafferettslige prosessform anven-
des, selv om det bare er spørsmålet om avskjed som skal
avgjøres, slik at det ikke er tale om straffbare forhold
eller om hvorvidt subjektive straffbarhetsvilkår fore-
ligger.142 Dette ble således lagt til grunn under rettsopp-
gjøret etter krigen, hvor spørsmålet om bl.a. avskjed

etter utrenskningsloven skulle behandles etter prosessre-
glene for landssviksaker,143 «endå um det ikkje er grunn
til å straffe han».144

Domstolenes kompetanse. Kravet om avskjed «etter
dom» legger avskjedskompetansen til domstolene. Det
er domstolen som skal vurdere om lovlig grunnlag for
avskjed foreligger, og skal i så fall – i alle fall som
utgangspunkt – gi embetsmannen avskjed fra embetet.
Allerede Collett formulerte prinsippet slik at «Den
Garanti, Grundloven i denne henseende har ydet, bestaar
alene i, at Domstolene altid skulle bedømme Tilværelsen
af dette [Pligt]-Brud».145 Det er domstolen som ved sin
dom gir en «uavsettelig» embetsmann avskjed; ikke det
vedtak som Kongen har truffet om å reise avskjedssak.
Det er derfor ikke tale om noen form for etterfølgende
kontroll av et forvaltningsvedtak, men om en full
prøving av alle sider av spørsmålet om vilkårene for
avskjed foreligger.146 Dermed kan det heller ikke tas
utgangspunkt i at domstolens vurderinger av dette spørs-
mål skal følge de samme prinsipper og begrensninger
som for så vidt er blitt utviklet, spesielt gjennom 1900-
tallet.147

I den utstrekning det måtte fastsettes at avskjed skal
gis ved dom, uten at et slikt krav følger av Grunnlovens
bestemmelser, vil spørsmålet om hvilken myndighet
som må beslutte at avskjedssak skal anlegges, spørsmå-
let om domstolens kompetanse er begrenset, spørsmålet
om adgang til å anvende en mildere reaksjonsform enn

132 I Grunnlovsforslag 11 (2015–2016) er bl.a. foreslått den ordlyd at embetsmannen skal «stevnes» for domstolene, og den gjeldende rettstilstand vil
således bli språklig presisert.

133 Således påpeker Stang Lund, op.cit., s. 24 at Wergelands utkast åpnet for avskjed på grunn av «Uduelighed, Forbrydelse eller Uverdighed», jf.
Riksf. III s. 264.

134 P.C. Lasson, Haandbog i den Norske Process (1843), bruker eksempelvis uttrykket tiltale dels i strafferettslig sammenheng, bl.a. s. s. 249, 251,
260, 263, 266–267, 288, 302, 330, men også i sivilrettslig sammenheng, bl.a. s. 247, s. 331 («tiltales til Erstatning eller Betaling af Ting eller
Penge»), s. 334 om påstand «paa Frifindelse for Hovedcitantens Tiltale», o.a.st.

135 Straffelovkommisjonen (1896) s. 18. Spørsmålet synes avklart ved Rt. 1886 s. 129, jf. Rt. 1882 s. 151; sivil sak om avskjed av kaptein i hæren på
grunn av sinnssykdom, fult opp ved Rt. 1898 s. 544; sivil avskjedssak av artillerikaptein som uskikket på grunn av hofteskade.

136 Bestemmelsen viderefører tjml. (1983) § 15A, men trådte først i kraft 19. juni 2015, jf. lov om straffelovens ikrafttredelse av 19. juni 2015 nr. 65.
137 Jf. bl.a. Grl. § 95 og EMK art. 6.
138 Jf. Jakhelln, Embetsmenn eller tjenestemenn (1989), s. 8–9; [Arbeidsrettslige studier (2000), s. 1339–1340].
139 Avskjed er et «borgerlig rettskrav» som kan avgjøres i forbindelse med en straffesak, jf. tidligere str. prl. (1887) § 3 annet ledd, og strl. ikrl. (1902)

§ 10 tredje ledd, jf. nå str. prl. (1981) § 3 annet ledd og stal. (2017) § 28.
140 I Rt. 1951 s. 598 (sogneprest) la Høyesterett til grunn at gjenopptagelsesspørsmålet måtte vurderes etter reglene i str. prl. (1887) kap. 30, som gun-

stigere for embetsmannen enn reglene i tvistemålsloven (1915) kap. 27, jf. også lov om rettergang i landssviksaker av 21. februar 1947 nr. 2 § 5.
Merkes må likevel uttalelser i plenumsdommen i Rt. 1953 s. 52 på s. 57 med videre henvisninger, i tilknytning til gjenopptagelse av erstatnings-
krav etter landssvikanordningen, og hvor tvistemålslovens regler ble lagt til grunn.

141 Jf. stal. (2017) § 34 fjerde ledd.
142 Det antas at dommere i Høyesterett bare kan fjernes fra sitt embete ved straffedom, jf. Ot.prp. nr. 44 (2000–2001) s. 165. Konstitusjonelt kan det

imidlertid neppe være noe til hinder for at det ved lov fastsettes at sivil sak om avskjed skal kunne reises for Riksrett, hvilket bl.a. vil kunne være
aktuelt i tilfelle sinnssykdom.

143 Jf. lov om rettergang i landssviksaker av 21. februar 1947 nr. 2, og lov om utreinsking i offentleg teneste av 19. juli 1946 nr. 14 § 1 første og femte
ledd. Dermed fikk også straffeprosesslovens vernetingsregler anvendelse, jf. Rt. 1949 s. 583.

144 Jf. bl.a. Rt. 1947 s. 492 (sogneprest) og Rt. 1948 s. 970 (sogneprest).
145 Collett, op.cit., s. 213.
146 Slik også Borgarting lagmannsrett 1. juli 2014 (LB-2013-171610-2), avsnitt 1.1: Prosessuelle spørsmål.
147 Det er dermed en prinsipiell forskjell i forhold til avskjed av «avsettelige» embetsmenn og tjenestemenn, hvor temaet vil være «lovligheten av kla-

geinstansens vedtak», jf. stal. (2017) § 34 (1), som viderefører tjml. (1983), § 19 nr. 2.
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avskjed, osv., måtte avgjøres ut fra en tolkning av ved-
kommende bestemmelse.148 I mangel av andre holde-
punkter må det likevel kunne presumeres at en slik
bestemmelse skal forståes slik at den grunnlovbestemte
ordning skal få tilsvarende anvendelse.

Kravet om avskjed «etter dom» innebærer ikke at
embetsmannen har krav på fri sakførsel, jf. Rt. 2014
s. 254.

Kravet om avskjed «etter dom» omfatter ikke den som
er konstituert i et embete, om ikke annet skulle være sær-
skilt fastsatt, fordi den konstituerte ikke er utnevnt i
embetet.149

Avskjedsgrunnlag – det konstitusjonelle utgangspunkt.
Slik Grl. § 22 annet ledd er formulert gir den ingen nær-
mere angivelse – hverken generelt eller spesifikt – av
hvilke grunner som vil være konstitusjonelt rettmessige
for at en «uavsettelig» embetsmann skal kunne gis
avskjed ved dom, og det følger heller ikke av bestem-
melsen at de materielle avskjedsgrunner skal være fast-
satt i lov. Bestemmelsen forutsetter ikke annet enn at
avskjedsgrunnlag må foreligge etter ellers gjeldende rett,
noe som bl.a. innebærer at avskjedsgrunnlag kan regule-
res nærmere ved lov. Noe krav om lovhjemmel kan
imidlertid ikke utledes av § 22. Konstitusjonelt vil
avskjedsgrunnlag dermed – innen de rammer som følger
av uavhengighetsprinsippet – kunne følge så vel av
alminnelige arbeids- og tjenestemannsrettslige grunnset-

ninger, som av sedvanerett og den til enhver tid gjel-
dende lovgivning.150 Konstitusjonelt er det dermed ikke
noe vilkår for avskjed at en «uavsettelig» embetsmann er
noe subjektivt å bebreide, enn mindre at straffbart for-
hold foreligger.151 Det er, i kontraktrettslig terminologi,
tilstrekkelig at mislighold foreligger.152

Avskjedsgrunnlag – det konstitusjonelle utgangspunkt
for tolkning av lovgivningens avskjedsvilkår. På denne
bakgrunn kan det neppe knyttes konstitusjonelle beten-
keligheter til at Høyesterett har lagt til grunn at lovgiv-
ningens vilkår for avskjed ikke nødvendigvis må tolkes
innskrenkende. Dette må gjelde selv om disse vilkår for-
utsetningsvis skulle være uttømmende, jf. således Rt.
1983 s. 1004 (sogneprest) på s. 1023;153 det «ville ikke
gi noen rimelig sammenheng om sivil avskjedsdom ut
fra en snever ordlydsfortolkning skulle være utelukket»
ved nektelse av å utføre tjenesteplikter, selv om evnen til
å utføre dem i og for seg skulle være til stede.154 Senere
har lovgiver sluttet seg til denne lovforståelse.155 Tilsva-
rende kan merkes Rt. 1947 s. 289 (Arbeidstjenesten);
kravet i utrenskningsloven om nasjonal holdning under
okkupasjonen,156 med derav følgende aktivitetsplikt, ble
ansett som en presisering av kravet i strl. ikrl. (1902)
§ 10 om å inneha de nødvendige betingelser for embe-
tet,157 jf. nå stal. (2017) § 27 (1) b) og § 28 (1).

Avskjedsgrunnlag fordi arbeidsforholdet ikke kan fort-
sette. I samsvar med ovenstående kan det heller ikke

148 Se f.eks. domstolloven § 55 h om avskjed av midlertidige dommere. – Innen forsvaret hadde dette krav lange tradisjoner, jf. bl.a. lov om ansettelse
og avskjed av hærens fastlønte underoffiserer av 6. juni 1885 nr. 4, og lov om ansettelse og avskjed av fastlønt befal i hæren og marinen som ikke
er embedsmenn av 6. juni 1930 nr. 8 § 2. Likedan, etter yrkesbefalsloven av 10. juni 1977 nr. 66, kunne tjenestemenn tilhørende yrkesbefalet bare
avskjediges ved dom, jf. strl. (1902) § 29 og mil. strl. (1902) § 79, eventuelt i tilknytning til straffesak, med krav om avskjed som borgerlig retts-
krav, jf. Ot.prp. nr. 60 (2003–2004) avsnitt 6.1. Siden 1. jan. 2005 kan yrkesbefal og avdelingsbefal kan gis avskjed administrativt etter reglene i
tjenestemannsloven (1983), jf. forsvarspersonelloven av 2. juli 2004 nr. 59 § 4 første ledd, og Ot.prp. nr. 60 (2003–2004) kommentarene til § 8, se
nå stal. (2017) §§ 26 og 27 og forsvarsloven av 12. august 2016 nr. 77 §§ 44 flg.

149 Jf. Rt. 1918 s. 646 (konstituert sjøfartsdirektør).
150 Dette er utvilsomt utgangspunktet for bemerkningen i lovforarbeidene til strl. ikrl. (1902) § 10 om at «der [er] ialfald ingen grundlovmæssig Hind-

ring … for at en hvilkensomheldtst Embedsmand dømmes fra Embedet … fordi hand ikke længere besidder de fornødne eller krævede fysiske
intelektuelle eller moralske Betingelser for at røgte sit Hverv, hvad f. Ex. ogsaa vil være Tilfælde med den, som ved sit private Forhold gjør sig
uværdig til den for Stillingen fornødne Agtelse og Tillid», jf. Straffelovkommisjonens innstilling av 1896 s. 15 (bilag 1 til Ot.prp. nr. 25 (1898–
99)).

151 Jf. bl.a. Aschehoug (1892) II s. 453, Morgenstierne (1927) II s. 213, jf. også Stang Lund.(1971) s. 24.
152 For ordens skyld presiseres at mislighold – her som ellers i kontraktrettslige forhold – ikke innebærer at det nødvendigvis er et vilkår om at det fra

embetsmannens side må foreligge skyld eller klanderverdig forhold; enn mindre at embetsmannen må være utvist noe mislig forhold.
153 Uttalelsen refererer seg til alternativet om avskjed av embetsmann eller tjenestemann som «vedvarende viser sig ude af Stand til forsvarlig at røgte

sin Tjeneste», jf. strl. ikrl. (1902) § 10.
154 Tilsvarende bygger Rt. 1982 s. 1729 (lektor) på den samme grunnholdning. Det skal likevel presiseres at lektoren ikke var embetsmann; spørsmå-

let var (s. 1734) om lektoren «hadde stelt seg slik at skolemyndighetene med rette måtte anse ham som uskikket som lektor i den videregående
skole», enten loven om realskoler og gymnas av 12. juni 1964 nr. 2 § 24 ble lagt til grunn, eller avtalen om rettsvilkår for undervisningspersonale
(rettsvilkårsavtalen) av 22. desember 1975 § 4, hvor for øvrig «varig» var føyet til «uskikket»; Høyesterett bemerket bl.a. at tilføyelsen «innebærer
neppe noen realitetsforskjell».

155 Jf. Prop. 94 L (2016–2017) s. 216–217 om forståelsen av avskjedsvilkårene etter stal. (2017) § 28.
156 Utrenskningsloven § 1; den som under okkupasjonen «bar seg so unasjonalt åt … at han ikkje er verdig til å halde fram i stillingi» kunne gis

avskjed ved dom selv om det ikke var grunn til å straffe ham. Loven utgjorde en del av rettsoppgjøret etter krigen, og avløste den tidligere proviso-
riske anordning av 26. februar 1943 om gjenoppretting av lovlige forhold i den offentlige tjeneste i Norge, endret ved prov. anordn. av 24. novem-
ber 1944. Disse bestemmelser fikk også anvendelse på embetsmenn, jf. bl.a. også Rt. 1952 s. 932 og Rt. 1953 s. 24.

157 Dermed var det ikke nødvendig å ta stilling til spørsmålet om kravet om nasjonal holdning i utrenskningsloven var i strid med tilbakevirkningsfor-
bundet etter Grl. § 97.
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konstitusjonelt være for dristig å legge til grunn at det –
som en sikkerhetsventil med høy terskel, og eventuelt
mot erstatning – må kunne gis dom for avskjed, også av
«uavsettelige» embetsmenn – selv om vilkårene for
avskjed for øvrig ikke skulle foreligge – dersom domsto-
len, etter en avveining av partenes interesser, herunder
uavhengighetskravet og embetets karakter, kommer til at
arbeidsforholdet åpenbart ikke kan fortsette. Dette er det
adgang til, når det gjelder den rettslige bedømmelse av
«lovligheten» av et avskjedsvedtak truffet av Kongen for
«avsettelige» embetsmenn, jf. stal. (2017) § 37 annet
ledd.158 Det ville gi liten sammenheng i regelverket om
denne «sikkerhetsventil» skulle være avskåret fra dom-
stolenes kompetanse når det gjelder avskjed av «uavset-
telige» embetsmenn,159 med mindre det eksplisitt skulle
fremgå av lovgivningen at denne adgang ikke foreligger.

Begrensninger for hvilke avskjedsgrunner som kan
fastsettes ved lov eller på annen måte må imidlertid
følge av uavhengighetsprinsippet. Dette prinsipp inne-
bærer også en ledetråd for tolkningen av fastsatte
avskjedsgrunner, slik at dette prinsipp ikke undergraves.
Da Aschehoug ga uttrykk for at lovgivningen ville «gaa
Grundloven for nær ved at fastsætte en Aldersgrændse,
udover hvilken Embedsmænd ikke maatte blive staa-
ende, medmindre Kongen tillod det»,160 må synspunktet
ha vært at embetsmannens uavhengighet ellers kunne bli
svekket, som avhengig av Kongens velvilje.161 Morgen-
stierne uttaler imidlertid reservasjonsløst, men uten å
utdype problematikken, at ved Grl. § 22 annet ledd
«lægges der herved intet baand paa lovgivningens
bestemmelser om, av hvilke retsgrunde en embetsmand
skal kunne fradømmes sit embede».162 Tilsvarende gjel-
der den helt generelle uttalelse av Andenæs: «Hva som
skal til for at de kan fradømmes embetet, sier grunnlo-
ven ikke noe om. Det avhenger av lovgivningen til
enhver tid».163 Østlid legger derimot til grunn at uavhen-
gighetsprinsippet innebærer begrensninger for de grun-
ner som kan berettige avskjed av «uavsettelige» embets-
menn,164 og får forsiktig oppfølgning av Stang Lund;

slikt «vil muligens» være grunnlovsstridig.165 Likedan
legger Hiorthøy til grunn at det nok gjelder «visse gren-
ser» for hvilke forhold som skal kunne begrunne
avskjed;166 i samme retning kanskje også Smith.167 For
dommeres vedkommende er tilsvarende også kommet til
uttrykk i senere lovgivningssammenheng; «avskjeds-
grunnene … kan fastsettes i ordinær lov forutsatt at det
tas rimelig hensyn til betydningen av dommernes uav-
hengige stilling».168 Dertil kommer at uavhengig-
hetskravet knyttet til domstolene etter Grl. § 95. jf. også
EMK art. 6, nødvendigvis må innebære begrensninger
for hvilke grunner for avskjed som det vil være beretti-
get å fastsette ved lov eller på annen måte for så vidt
gjelder dommerembeter.169

Avskjedsgrunnlag etter en helhetsvurdering bygget på
uavhengighetsprinsippet. Spørsmålet om en embets-
mann ikke lenger kan fortsette i embetet på grunn av ett
eller flere kritikkverdige forhold er imidlertid – i forhold
til uavhengighetsprinsippet – ikke bare et spørsmål om
hvilke forhold som skal anses som kritikkverdige.
Spørsmålet henger intimt sammen både med betydnin-
gen av at det kan bli avgjort av en uavhengig instans om
slikt forhold foreligger, og om det i tilfelle og etter en
helhetsbedømmelse kvalifiserer til fratredelse ved at
avskjed blir gitt. Dermed må lovbestemmelser «som i
realiteten lar Kongens og ikke domstolenes vurdering av
den enkelte embetsmanns forhold være avgjørende for
om avskjed skal finne sted» antas å ville være grunn-
lovsstridige og dermed ugyldige, eksempelvis om en lov
skulle gjøre det «til avskjedsgrunn at en embetsmann
hadde truffet et vedtak eller avgitt en faglig uttalelse som
Regjeringen misbilliger».170 En slik lovbestemmelse
ville dels gripe inn i selve den materielle kjerne av uav-
hengighetsprinsippet; den rett og plikt en «uavsettelig»
embetsmann har til å utføre sine embetshandlinger etter
sitt beste skjønn, uavhengig av hva allmennheten eller
andre myndigheter måtte mene om dette, og uten å la seg
influere av hva disse eventuelt måtte komme til å
mene.171 Dels ville en slik lovbestemmelse undergrave

158 Tilsvarende arbeidsmiljøloven (2005) § 15-12 (1) ved oppsigelse, og § 15-4 (3) ved avskjed.
159 Spørsmålet kan ikke sees overveiet i lovforarbeidene til statsansatteloven eller tjenestemannsloven av 1983.
160 Aschehoug (1892) II s. 453.
161 Etter tilføyelsen i 1917 av Grl. § 22 tredje ledd stiller spørsmålet seg annerledes.
162 Morgenstierne (1927) II s. 213.
163 Andenæs (2006) s. 335, jf. Andenæs og Fliflet (2017) s. 410:
164 Østlid (1940) s. 49–50, jf. s. 84.
165 Stang Lund (1971) s. 20.
166 Hiorthøy (1954) s. 11.
167 Eivind Smith (2012), s. 303, 4. utg. (2017) s. 267.
168 Ot.prp. nr. 44 (2000–2001) om endringer i domstolloven, s. 164; kursiveringen er foretatt her.
169 Tilsvarende må gjelde for adgangen til å avtale vilkår som medfører avskjed på grunn av kontraktsbrudd fra vedkommende dommers side.
170 Jf. Jakhelln, Embetsmenn eller tjenestemenn (1989), s. 8–9 [Arbeidsrettslige studier (2000), s. 1339].
171 Tilsvarende fremstår som konstitusjonelt problematisk lovgivning og administrative systemer mv., som kan svekke denne uavhengighet ved at

embetsmannens fremtidige stilling, karriere, lønnsutvikling osv. gjøres avhengig av Kongens velvilje.
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det reelle innhold av kravet om domstolsbehandling; her
griper uavhengighetsprinsippets materielle og prosessu-
elle rettsvern over i hverandre. Skulle en lov gjøre det til
avskjedsgrunn at en embetsmann har truffet et vedtak
eller avgitt en faglig uttalelse som Regjeringen misbilli-
ger, ville det medføre at domstolenes rolle ble begrenset
til å konstatere at misbilligelse forelå og at avskjed der-
for måtte idømmes vedkommende. Realiteten ville da
være at Regjeringens misbilligelse og beslutning om å
reise avskjedssak ville medføre avskjed, som riktignok
formelt – men ikke reelt – ville måtte stadfestes av dom-
stolene. En slik lovbestemmelse ville derfor måtte tilsi-
desettes, slik at domstolene fullt ut kan vurdere om reelt
avskjedsgrunnlag foreligger. Dertil fremstår det også
som konstitusjonelt problematisk om en lov skulle
begrense domstolenes rett til å avgjøre kravet om
avskjed ved å begrense eller nærmere angi hvilken eller
hvilke vurderinger som skal være avgjørende eller tilleg-
ges særlig vekt, slik at skjønnstemaet innsnevres.

Som utgangspunkt må spørsmålet om avskjed er
berettiget utvilsomt vurderes ut fra en helhetsvurdering
av arbeidsforholdet, slik at kritikkverdige forhold sees i
sammenheng med arbeidsforholdet for øvrig. Dertil må
det være avgjørende at resultatet av denne vurdering
ikke vil være egnet til å påvirke den uavhengige stilling
som følger av et embete; noe som ikke minst gjelder
dommerembetene.172 Konstitusjonelt må dette være det
helt avgjørende og ufravikelige kriterium. Med denne
presisering synes det grunnleggende spørsmål å måtte
være om avskjed er på sin plass fordi det foreliggende
forhold er av så kvalifiserende art at samfunnet ikke kan
være tjent med at embetsmannen fortsetter å utøve den
myndighet som er lagt til embetet. Dermed relativiseres
de kritikkverdige forhold – en embetsførsel vil i de aller
fleste tilfelle ha så vel positive som negative sider – og
avskjedsspørsmålet avgjøres etter en nyansert helhetsbe-
dømmelse. Samtidig ivaretas uavhengighetsprinsippet.
Slik er det da også konsekvent forholdt i rettspraksis.

Konstitusjonelt må det således følge av uavhengig-
hetsprinsippet at domstolene skal kunne foreta en hel-

hetsvurdering og avveie alle relevante momenter. En
avveining styrt av lovbestemte angivelser ville ellers
uthule realitetene i kravet om domstolsavgjørelse av
spørsmålet om en embetsmann skal gis avskjed. Dette
konstitusjonelle spørsmål kan riktig nok ikke sees å ha
vært satt på spissen. Rettspraksis etter utrenskingsloven
av 1946 viser likevel entydig at Høyesterett legger vekt
på å kunne foreta en bedømmelse av hele det fore-
liggende forhold, endog på tvers av temmelig entydige
uttalelser i lovforarbeider i annen retning, om enn for-
malisert til et tolkningsspørsmål av den aktuelle lovbe-
stemmelse.

Den skjønnsmessige helhetsvurdering av om
avskjedsvilkår foreligger er utvilsomt et spørsmål om
rettsanvendelse, og avgjøres dermed fullt ut av domsto-
len ut fra de foreliggende faktiske forhold, eksempelvis
om den det gjelder «viser seg uverdig til sitt embete»,173

og om det dermed «er tilstrekkelig grunn til å avskjedige
ham»; jf. bl.a. Rt. 1947 s. 289; jf. også Rt. 1949
s. 157.174

Lovbestemmelser om avskjed; fra strafferettslig reak-
sjon til arbeidsrettslig opphørsgrunn. Overordnet kan
konstateres at de nå gjeldende lovbestemmelser i
statsansatteloven (2017) §§ 27 og 28 om avskjed av
embetsmenn hviler på en lang tradisjon, at denne tradi-
sjon har bygger på et historisk utgangspunkt om avskjed
som strafferettslig reaksjon, og at dette grunnsyn, særlig
etter 1880–1890-årene, har endret avskjedens karakter
til å være en opphørsgrunn av embetsmenns arbeidsfor-
hold med sivilrettslig forankring.

Det historiske utgangspunkt for medlemmene av Riks-
forsamlingen på Eidsvoll i 1814 kan nok ha vært tap av
embete som straff. Slik straff fulgte av en rekke bestem-
melser i Norske Lov (1687), eksempelvis NL 1-1-6.175 I
eldre språkbruk er denne straff ofte omtalt som embetsfor-
tapelse, jf. krl. (1842) kapittel 2, § 33 b), jf. kapittel 24, jf.
også strl. (1902) § 29 nr. 1 og § 325 annet ledd,176 jf. nå
strl. (2005) § 56.177 I teorien har det også vært angitt at
Grunnlovens «mening har vært at embetsfortapelse først
og fremst skulle anvendes som straff».178 I den første tid

172 Sml. Borgarting lagmannsrett 1. juli 2014 (LB-2013-171610-2) (tingrettsdommer), avsnitt 2.6.
173 En embetsmann kan derfor være uverdig til å fortsette i embetet selv om forholdet ikke er straffbart, jf. Rt. 1948 s. 970 (sogneprest), men tap av

stilling som straff forutsetter straffbart forhold, og da er rettsstridig forhold ikke tilstrekkelig, jf. Rt. 1947 s. 492 (sogneprest).
174 Avgjørelsen i Rt. 1949 s. 157 bør særlig merkes; Høyesterett fant under dissens at handelsrådens forhold «sett under ett ikke berettiger til å si at

han ikke er verdig til å fortsette i sitt embete», selv om han endog hadde vært «kommissarisk statsråd» fra 25. september 1940 frem til «Statsakten»
den 1. februar 1942, fordi han hadde samtykket i å overta statsrådstillingen ut fra de beste motiver, og hadde faglig og nasjonalt innlagt seg store
fortjenester som departementssjef. Det skal for ordens skyld bemerkes at handelsråden var «avsettelig» embetsmann.

175 Unnlatelse av å etterkomme kongelig befaling kunne etter NL 1-1-6 medføre embetsfortapelse; da «bør hand det efter Dom … at have forbrudt»,
etter tiltale «af Kongens Fiskal».

176 I forbindelse med rettsoppgjøret etter krigen 1940–1945 skal også merkes landssvikloven av 21. februar 1947 nr. 1 § 10 nr. 3, jf. også provisorisk
anordning om tillegg til straffelovgivningen om forræderi (landssvikanordningen) av 15. desember 1944 § 11 nr. 3, og prov. anordn. av 22. januar
1942 om tillitstap.

177 Se også strl. (2005) §§ 171–173 om straffansvar for tjenestefeil og misbruk av offentlig myndighet m.v.
178 Jf. også Østlid, op.cit., s. 84.



B.  Om den utøvende makt, kongen og den kongelige familie og om religionen328
etter 1814 synes embetsmenn således bare å ha vært fra-
dømt sine embeter hvor straffbart forhold forelå, noe
som nødvendigvis måtte ha hjemmel i lov, jf. Grl. § 96,
og som dermed måtte skje som ledd i en straffesak.
Siden lovgivningen ellers ikke hjemlet noen alminnelig
adgang til avskjed ved dom, var det omtvistet om
avskjed kunne gis i andre tilfelle, og uavhengig av en
straffesak.179

Adgang til avskjed på kontraktmessig grunnlag ble
imidlertid hevdet allerede av Collett,180 og etterfølgende
lagt til grunn av Høyesterett, jf. Rt. 1886 s. 129 og Rt.
1886 s. 129.181 I lovgivningssammenheng ble konse-
kvensen av dette endrede grunnsyn, med avskjed som
sivilrettslig opphørsgrunn for embetsmenns arbeidsfor-
hold med staten, trukket ved strl. ikrl. (1902) § 10 om at
avskjed «ved Dom»182 kunne finne sted i alle tilfelle
«hvor en Embeds- eller Bestillingsmand vedvarende
viser sig ude af Stand til forsvarlig at røgte sin Tjeneste,
eller hvor ellers nogen af de for Tjenestens Indehavelse
nødvendige eller gyldig foreskrevne Betingelser ikke
findes at være tilstede».183

De sentrale lovbestemmelser om avskjed av embets-
menn er nå statsansatteloven (2017) § 27 og § 28.

Etter stal. § 27 første ledd kan, av Kongen eller ved
dom, avskjed gis den embetsmann som (a) «på grunn av
sykdom er varig uskikket til forsvarlig å utføre sin tje-
neste», eller (b) «ikke lenger har de kvalifikasjoner som
er nødvendige eller foreskrevet for embetet», eller som
«av andre grunner er varig uskikket for embetet»; eller
som (c) «har vist grov uforstand i tjenesten», eller (d)
«grovt har krenket sine tjenesteplikter», eller som (e)
«på tross av skriftlig advarsel gjentatt har krenket sine
tjenenesteplikter», eller (f) «ved utilbørlig atferd i eller
utenfor tjenesten viser seg uverdig til sitt embete eller

bryter ned den aktelse eller tillit som er nødvendig for
embetet».

Etter stal. § 28 første ledd kan avskjed gis ved dom
når en embetsmann «viser seg å være varig uskikket til
forsvarlig å utføre sin tjeneste», eller når denne «ikke har
de nødvendige eller gyldig foreskrevne betingelser for å
inneha embetet».

Oppdelingen av avskjedsgrunnene i to paragrafer
bygger på sondringen mellom de embetsmenn som
bare kan gis avskjed ved dom, jf. § 28, og de embets-
menn som kan avskjediges av Kongen, eventuelt ved
dom, jf. § 27;184 hvilket eksempelvis kan skje i forbin-
delse med en straffesak;185 det er neppe praktisk med
sivilt søksmål mot en «avsettelig» embetsmann, og en
adgang til dette er konstitusjonelt ikke uproblematisk.
Selve oppdelingen, bygget på sondringen mellom
«uavsettelige» og «avsettelige» embetsmenn, er i og
for seg en konsekvens av Grunnloven § 22, som igjen
innebærer at reglene om vedtaksmyndighet nødven-
digvis må være forskjellige; dette avspeiler seg da
også i stal. § 31.

Begge avskjedsbestemmelser får likevel anvendelse
for begge kategorier embetsmenn, selv om oppdelingen
kan gi inntrykk av at det materielle grunnlag for avskjed
er forskjellig for de to kategorier;186 og dette kan virke
noe forvirrende. Lovforarbeidene ved begge bestemmel-
ser angir imidlertid utvetydig at de får anvendelse for så
vel den ene som den annen kategori.187 Oppdelingen kan
derfor vanskelig forståes annerledes enn at de materielle
avskjedsbestemmelser skal være de samme for de to
grupper embetsmenn. Ved den konkrete bedømmelse
kan nok forholdet stille seg forskjellig, avhengig av om
det er tale om et høyere eller mindre viktig embete, men
dette er ikke et skille som nødvendigvis følger den prin-

179 Jf. Stang Lund (1971) s. 24 og Straffelovkommisjonens innstilling av 1896 s. 11 og 18 (bilag 1 til Ot.prp. nr. 25 (1898–99)).
180 Collett (1865) s. 213; når lovgivningen fastsetter bestemte krav til den som inntrer i offentlig tjeneste, må den også angi et middel, «hvorved

Enhver, der ikke opfylder de opstillede Betingelser, kan bortfjernes derfra. Afsættelsen fremtræder saaledes i alle Fald som Følge af et Kontrakts-
brud».

181 Jf Stang Lund (1971) s. 24 med henvisninger til Rt. 1986 s. 129; avskjed av kaptein i hæren pga. sinnssykdom; antatt at særskilt hjemmel for
avskjed ikke var nødvendig og at betingelsene for avskjed forelå, og påfølgende Rt. 1898 s. 544; avskjed av offiser i hæren som uskikket på grunn
av hofteskade.

182 Adgangen til administrativ avskjed av embetsmenn, jf. også ovenfor avsnitt 10, ble først lovregulert ved tjml. (1983) § 15.
183 Lovforarbeider til strl. ikrl. § 10 er straffelovkommisjonens utkast (1896) [§ 11] til Lov om civile og geistlige Embeds- og Bestillingsmænds Dis-

ciplinærforseelser og Afskedigelse. Lovforslaget resulterte for øvrig ikke i noen generell lovregulering om disse forhold, men vilkårene for avskjed
av embets- og tjenestemenn ble lovfestet, og utkastets motiver, s. 18–21, kan stadig være av interesse.

184 Jf. Prop. 94 L (2016–2017) avsnitt 18.5.3, s. 167.
185 Dette var tidligere uttrykkelig angitt i tjml. (1983) § 15 annet ledd, men ansett unødvendig å videreføre i statsansatteloven i forhold til de «avsette-

lige» embetsmenn, jf. § 27; derimot opprettholdt for de «uavsettelige» embetsmenn, jf. § 28, annet og tredje ledd, og Prop. 94 L (2016–2017)
avsnitt 18.5.3, s. 167.

186 Konstitusjonelt er det ingen ting i veien for en oppdeling, også i materiellrettslige henseende; på den annen side er en slik oppdeling ikke nødven-
dig; hvorvidt oppdelingen er hensiktsmessig er naturligvis et skjønnsmessig hensiktsmessighetsspørsmål, og for så vidt kan det være god plass for
ulike oppfatninger.

187 Prop. 94 L (2016–2017) avsnitt 18.5.3, s. 216 og s. 217 kommentarene til § 27 og til § 28; begge steder er angitt at bestemmelsen (henholdsvis
§ 27 og § 28) «kan benyttes både for embetsmenn omfattet av Grunnloven § 22 første og annet ledd»; respektive «omfatter både embetsmenn
omfattet av Grunnloven § 22 første og annet ledd».



§ 22 329
sipielle sondring mellom de «avsettelige» og de «uavset-
telige» embetsmenn.188

En forskjellig utforming, men det samme materielle
innhold, karakteriserer forholdet mellom de to bestem-
melser. I begge bestemmelser er den generelle grunn-
norm gitt den samme formulering. Denne grunn-norm
kan sammenfattes slik at en embetsmann i enhver hense-
ende må kunne skjøtte sitt embete forsvarlig. Det er
denne grunn-norm som stal. § 28 uttrykker, og som til-
svarende er angitt i stal. § 27 første ledd litra b), rettsut-
viklingen viser at det i de foregående lovforarbeider er
utvetydig forutsatt at den generelle grunn-norm – denne
rettslige standard – skal være tilsvarende for begge kate-
gorier embetsmenn, og de språklige nyanser er uvesent-
lige og uten betydning, idet noen reell forskjell ikke er
tilsiktet. Grunn-normen er utformet vidtfavnende, og en
omfattende tolkning er tilsiktet. På denne bakgrunn
fremstår de øvrige spesifikke avskjedsgrunner i stal.
§ 27 første ledd som kasuistiske, om enn praktiske,
utslag av denne overordnede felles grunn-norm, som
implisitt bygger på den underliggende forsvarlighets-
standard.189

Hvorvidt en embetsmann har – eller ikke har – over-
holdt denne forsvarlighetsnorm, er et spørsmål om retts-
anvendelse, og omfattes derfor av domstolenes kompe-
tanse til å etterprøve «lovligheten» av en avskjed gitt en
«avsettelig» embetsmann; at domstolene kan prøve om
forsvarlighetsnormen er overholdt av en «uavsettelig»
embetsmann følger uten videre av kravet om at en «uav-
settelig» embetsmann bare kan gis avskjed etter dom.

Denne parallellitet med to bestemmelser i lovgivnin-
gen som angir grunnene for avskjed av embetsmenn, er i
statsansatteloven videreført fra tidligere rett. Parallellite-
ten oppsto ved revisjonen av tjenestemannslovgivningen

i 1983, da de lovfestede avskjedsgrunner for tjenes-
temenn ble gitt anvendelse også for embetsmenns ved-
kommende, samtidig som strl. ikrl. § 10 ble opprettholdt
som gjeldende rett,190 og videreført fra 2015 ved tjml.
(1983) § 15 A.191

Statsansatteloven § 27 og § 28 viderefører tidligere
rett for embetsmenns vedkommende, sammenfatnings-
vis slik at stal. § 27 viderefører tjml. (1983) § 10 nr. 3, jf.
§ 10 nr. 2, og § 15, mens stal. § 28 viderefører tjml.
(1983) § 15 A;192 som fra 2015 videreførte strl. ikrl.
§ 10,193 likevel slik at § 15 A bare ble gitt anvendelse for
embetsmenns vedkommende. Disse bestemmelser byg-
get på de tidligere regler i tjenestemannsloven av 1977
§ 11, som igjen videreførte de regler som opprinnelig
var fastsatt ved tjenestemannsloven av 1918 § 22. I lov-
forarbeidene til begge de to tjenestemannslover ble pre-
sisert at avskjed kunne gis «naar han viser sig at være
varig uskikket til forsvarlig at utføre sit arbeide, eller
han ikke længer har de nødvendige eller gyldig fore-
skrevne betingelser for at sitte i stillingen»; og at denne
bestemmelse var «ment at skulle falde sammen med»
strl. ikrl. (1902) § 10.194 Ved tjenestemannsloven av
1983 ble det materielle innhold av tjenestemannslovens
bestemmelser om avskjed gjort gjeldende også for
embetsmenn; så vel for «avsettelige» som for «uavsette-
lige» embetsmenn.195 Dermed var bl.a. bestemmelsen i
strl. ikrl. (1902) § 10 i realiteten blitt overflødig. Den
mer utførlige og spesifiserte angivelse av avskjedsgrun-
nene for statens tjenestemenn etter tjenestemannslovgiv-
ningen som således ble gjort gjeldende også for embets-
menn, er nå videreført i statsansattelovens bestemmel-
ser.

Felles tolkningsspørsmål knytter seg til de to bestem-
melser og til forholdet mellom dem, og det er da naturlig

188 Jf. Stabel-utvalgets innstilling (1971) s. 25 om at det «ikke er grunn til å oppstille en lettere adgang til avskjedigelse av de embetsmenn som er
nevnt i grunnlovens § 22 første ledd. – Utvalget ser det … som prinsipielt riktig at alle embetsmenn kommer inn under den samme generelle
norm»; likevel slik «at det etter den generelt formede avskjedsregel vanligvis vil måtte stilles strengere krav til en embetsmann jo høyere embete
han har, og at en [«avsettelig» embetsmann] derfor kanskje vil kunne avskjediges på grunn av forhold som ikke ville ført til avskjed for en embets-
mann i mindre viktig stilling. Men situasjonen er for så vidt prinsipielt sett ikke en annen for denne gruppe embetsmenn enn for mange andre høy-
ere embetsmenn».

189 Jf. også Østlid, s. 87.
190 Tilsvarende var tilfellet for embets- og tjenestemannsloven av 9. juni 2005 nr. 110 § 12; denne lov ble aldri satt i kraft, og opphevet ved lov av

21. desember 2005 nr. 136.
191 For tjenestemenn oppsto tilsvarende parallellitet allerede ved tjenestemannsloven av 1918, idet tjml. (1918) § 22 a) var ment å skulle tilsvare strl.

ikrl. (1902) § 10, jf. Ot.prp. nr. 38 (1915) s. 49, uten at dette medførte endringer i sistnevnte bestemmelse; den omfattet også tjenestemennene
(bestillingsmennene). Denne parallellitet vedvarte til 2015, da tjml. (1983) § 15A trådte i kraft.

192 Jf. Prop. 94 L (2016–2017) s. 166–167.
193 Tjml. (1983) § 15A videreførte fra ikrafttredelsen av straffeloven av 2005, 19. juni 2015, den tidligere bestemmelse i strl. ikrl. § 10, jf. Ot.prp.

nr. 22 (2008–2009) s. 477–478 og Prop. 94 L (2016–2017) s. 165 og s. 216–217. – Opprinnelig ble tjml. (1983) § 15A vedtatt ved lovendring av
19. juni 2009 nr. 74 om endringer i straffeloven av 2005, jf. Ot.prp. nr. 22 (2008–2009) s. 494, men bestemmelsen trådte ikke i kraft. Deretter ble
angivelsen av bestemmelsen endret til § 15A ved lov om straffelovens ikrafttredelse av 19. juni 2015 nr. 65, jf. Prop. 64 L (2014–2015) s. 157 –
hvor det er presisert at § 15A erstatter strl. ikrl. (1902) § 10 – og bestemmelsen trådte først i kraft fra denne dato.

194 Ot.prp. nr. 38 (1915) s. 49, tilsvarende Ot.prp. nr. 44 (1976–1977) s. 27, jf. også Tjenestemannslovkomiteens instilling om ny lov om offentlige tje-
nestemenn (1964) s. 128.

195 Ot.prp. nr. 72 (1981–1982) s. 31.
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å ta utgangspunktet i den grunnleggende omstendighet at
de to bestemmelser er forutsatt å skulle tilsvare hverandre;
dette var det klart uttalte utgangspunkt da tjeneste-
mannslovens bestemmelser om avskjed ble utformet i
1918, og ble uttrykkelig gjentatt ved tjenestemannslo-
vens revisjon i 1977. De påfølgende lovforarbeider inne-
holder intet som gir holdepunkter for at denne hensikt
ikke lenger skulle legges til grunn, eller modifiseres,
hverken når det gjelder lovforarbeidene til tjeneste-
mannsloven av 1983, eller lovforarbeidene til statsansat-
teloven av 2017. Dermed må det kunne trekkes den slut-
ning at disse bestemmelser skal tolkes – og praktiseres –
likt, om ikke særlige holdepunkter for noe annet skulle
foreligge eller følge av reelle hensyn. Således må kunne
legges til grunn at det skal foretas en harmoniserende
tolkning, med gjensidige vekselvirkninger mellom de to
bestemmelser, med den selvsagte modifikasjon at den
konkrete vurdering av om avskjedsvilkår foreligger vil
avhenge av det ansvar – og derav følgende rang og anse-
else – som er knyttet til det enkelte embete.196

Det er en språklig nyanse mellom stal. § 27 og § 28
når det gjelder den generelle grunn-normen. I stal. § 27
første ledd litra b) er grunn-normen angitt slik at det er
avskjedsgrunn om en embetsmann «ikke lenger har de
kvalifikasjoner som er nødvendige eller foreskrevet for
embetet», eller som «av andre grunner er varig uskikket
for embetet», mens denne grunn-normen i stal. § 28 er
utformet som avskjedsgrunn om en embetsmann «viser
seg å være varig uskikket til forsvarlig å utføre sin tje-
neste», eller når denne «ikke har de nødvendige eller
gyldig foreskrevne betingelser for å inneha embetet».
Det følger imidlertid av lovforarbeidene at ingen reali-
tetsendring er tilsiktet ved denne språklige nyanse.
Uttrykkene «betingelser» og «kvalifikasjoner» skal såle-
des forståes slik at begge uttrykk innebærer det samme.
Tilsvarende gjelder formuleringen «varig uskikket til
forsvarlig å utføre sin tjeneste», som må forståes som
identisk med formuleringen «varig uskikket for embe-
tet».

Dertil kommer det rettstekniske hensyn, at en felles
forståelse av de to bestemmelser gjør det enklere når
bestemmelsene skal praktiseres, enn en tolkning basert
på at det kan være nyanseforskjell mellom bestemmel-
sene – hvilket ville innby til ordfortolkning – og videre

til et spørsmål om hvilke mulige konsekvenser som i til-
felle måtte trekkes av en slik forskjell.

På denne bakgrunn er det vanskelig å se at det skulle
være grunnlag for den forståelse – som i lovforarbeidene
til statsansatteloven er anført som et argument, nærmest
for sikkerhets skyld, for å videreføre tjml. (1983) § 15 A
og dermed den tidligere strl. ikrl. (1902) § 10 – under
henvisning til at det var mulig at bestemmelsen i strl.
ikrl. (1902) § 10 skulle «omfatte mer enn de avskjeds-
grunner som er omtalt i tjenestemannsloven § 10 nr. 3,
jf. nr. 2».197 Det må tvert om legges til grunn at det har
vært full korrelasjon mellom disse bestemmelser, at
dette fortsatt er tilfellet, og at stal. § 27 litra b) dermed
tilsvarer stal. § 28. Det som er avskjedsgrunn etter den
ene bestemmelse, vil dermed også være avskjedsgrunn
etter den annen bestemmelse, og for så vidt fremstår der-
for en av bestemmelsene som overflødig.

Selvsagt kan det heller ikke legges til grunn det reson-
nement, at siden stal. § 28 er blitt vedtatt, så må stal.
§ 27 første ledd litra b) ha en annen betydning enn det
som følger av stal. § 28, og at stal. § 27 første ledd litra
b) derfor må tolkes innskrenkende. Et slikt resonnement
ville være en fullstendig misforståelse, og har ikke noe
som helst holdepunkt i lovforarbeidene.

Derimot, og selv om den angitte uttalelse i lovforar-
beidene kan karakteriseres som en muligens unødvendig
forsiktighet, er uttalelsen i alle fall en tydelig presisering
fra lovgivers side om at stal. § 28 ikke skal fortolkes inn-
skrenkende, men baseres på en vidtfavnende forståelse
av de avskjedsgrunner bestemmelsen angir.198

Avskjedsgrunnene i de to paragrafer er neppe uttøm-
mende; de angitte avskjedsgrunner må formentlig sup-
pleres med alminnelige tjenestemannsrettslige og
arbeidsrettslige prinsipper om mislighold i arbeidsfor-
hold.199 I praksis skal det likevel mye til for at dette
spørsmål skal oppstå. Dels er enkelte avskjedsgrunner
utformet i svært generelle ordelag, og gitt en vid forstå-
else, slik at de mer spesifikt angitte avskjedsgrunnlag
omfattes av de generelle avskjedsgrunner, og fremstår
dermed som kasuistiske utslag av den mer generelle
norm. Grov uforstand i tjenesten vil eksempelvis også
innebære at de nødvendige betingelser for å inneha
embetet ikke lenger foreligger; tilsvarende gjelder util-
børlig atferd i eller utenfor tjenesten. Dertil overlapper

196 Jf. Stabel-utvalgets innstilling (1971) s. 25; det «vil måtte stilles strengere krav til en embetsmann jo høyere embete han har, og at en [«avsettelig»
embetsmann] derfor kanskje vil kunne avskjediges på grunn av forhold som ikke ville ført til avskjed for en embetsmann i mindre viktig stilling.
Men situasjonen er for så vidt prinsipielt sett ikke en annen for denne gruppe embetsmenn enn for mange andre høyere embetsmenn».

197 Prop. 94 L 2016–2017 s. 217.
198 Se nærmere om uavhengighetsprinsippet og de skjønnsmessige avskjedsgrunner i Jakhelln «Grunnloven og embetsmennenes rettsstilling» (manus-

kript 2020).
199 For ordens skyld presiseres at mislighold i denne sammenheng – her som ellers i kontraktrettslige forhold – ikke innebærer at det nødvendigvis er

et vilkår om at det fra embetsmannens side må foreligge skyld eller klanderverdig forhold; enn mindre at embetsmannen må være utvist noe mislig
forhold, jf. også Østlid, s. 87.
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også de spesifikke avskjedsgrunner til dels hverandre;
krenkelse av tjenesteplikter på tross av skriftlig advarsel
vil således oftest fremstå som en grov krenkelse av tje-
nesteplikter; slikt kan også utgjøre utilbørlig atferd i tje-
nesten, fordi forholdet etter omstendighetene kan være
utslag av respektløs atferd overfor overordnede, hvilket
igjen innebærer at de nødvendige betingelser for å
inneha embetet ikke lenger foreligger, osv. Siden de for-
skjellige avskjedsgrunnlag overlapper hverandre, slik at
flere avskjedsalternativer kan være anvendelige på ett og
samme forhold, vil de angitte avskjedsgrunner også
måtte sees i sammenheng.200

Konstitusjonelt er det intet som skulle tilsi at ikke
avskjedsbestemmelsene tolkes i samsvar med vanlige
tolkningsprinsipper, herunder reelle hensyn, harmonise-
ringshensyn og formålsbetraktninger, og, som påpekt
ovenfor, er det neppe noe konstitusjonelt krav om at inn-
skrenkende tolkning må legges til grunn.201 Rettssikker-
heten – for den enkelte embetsmann så vel som de kon-
stitusjonelle hensyn som innebærer begrensninger i
avskjedsadgangen – vil måtte ivaretas gjennom det
hovedprinsipp som må være utgangspunktet for prakti-
seringen og tolkningen av de vilkår for avskjed som kan
legges til grunn, i forhold til det grunnleggende spørsmål
om avskjed er på sin plass fordi det foreliggende forhold
er av så kvalifiserende art at samfunnet ikke kan være
tjent med at embetsmannen fortsetter å utøve den myn-
dighet som er lagt til embetet. For så vidt er spørsmålet
om de avskjedsvilkår som følger av stal. § 27 og § 28 er
uttømmende ikke den mest treffende problemstilling,
men – som angitt ovenfor – om de angitte vilkår for
avskjed praktiseres slik at uavhengighetsprinsippet blir
betryggende ivaretatt.

Spørsmålet om hvorvidt de angitte vilkår for avskjed
er uttømmende har likevel over tid vært så mye fremme,
at det er grunn til å kommentere dette noe nærmere. Da
avskjedsbestemmelsene i tjenestemannsloven ble gitt
anvendelse også på embetsmenn, jf. tjml. (1983) § 15,
ble det i lovforarbeidene uttrykkelig angitt at det var
«ikke ment å gi en uttømmende beskrivelse av hvilke
forhold som kan føre til avskjed ved dom verken for
avsettelige eller uavsettelige embetsmenn, og heller ikke

hvilke forhold som kan føre til administrativ
avskjed».202 Uttalelsen må sees på bakgrunn av at den
bestemmelse departementet fremmet forslag om, var
utarbeidet med utgangspunkt i Stabel-utvalgets lovfor-
slag, og som av utvalget var forutsatt å skulle være
uttømmende;203 en forutsetning som altså ikke fikk til-
slutning, og som derfor ikke kan legges til grunn.

Det tilføyes at det etter tjml. (1918) § 22 første ledd
litra a) var avskjedsgrunn for den som ved viste seg å
være varig uskikket til forsvarlig å utføre sitt arbeid,
eller som ikke lenger hadde de nødvendige og gyldig
foreskrevne betingelser for å sitte i stillingen. Bestem-
melsen var «ment at skulle falde sammen med» strl. ikrl.
(1902),204 den ble i det vesentligste videreført i senere
tjenestemannslovgivning, og følger i dag av stal. § 27
første ledd litra a) og b), jf. også stal. § 28 første ledd.
Uttalelsen i lovforarbeidene til tjml. (1983) § 15 er der-
for av betydning også for forståelsen av den tidligere
bestemmelse i strl. ikrl. (1902) § 10, så vel som for for-
ståelsen av tjml. (1983) § 15 A, som fra 2015 videreførte
denne bestemmelse, og som igjen er videreført ved stal.
§ 28 første ledd. I tidligere teori har særlig Østlid kate-
gorisk hevdet at oppregningen i strl. ikrl. (1902) § 10 var
uttømmende, under henvisning til «almindelige tol-
kingsregler», men for øvrig uten nærmere begrunnelse,
men med tilslutning av Stang Lund, muligens også av
Hiorthøy.205 På bakgrunn av ovenstående kan denne
oppfatning i dag neppe legges til grunn.

Endelig bemerkes at spørsmålet om de angitte
avskjedsgrunnlag er uttømmende når det gjelder embets-
menn, synes å være latt åpent i lovforarbeidene til
statsansatteloven. Spørsmålet er nok kommentert i for-
hold til stal § 26 om avskjed av statsansatte for øvrig,
som er forutsatt å være uttømmende.206 For så vidt må
imidlertid spørsmålet sees i sammenheng med adgangen
til å bringe deres ansettelsesforhold til opphør ved oppsi-
gelse, jf. særlig stal. § 19 og § 20.207 Noen slik adgang
foreligger ikke for embetsmenn; for dem må arbeidsfor-
holdet bringes til opphør ved avskjed. Det kan derfor
ikke trekkes den slutning at når avskjedsadgangen er
uttømmende angitt for statsansatte, så er avskjedsadgan-
gen for embetsmenn ikke uttømmende angitt. – Dertil

200 Se herom også Østlid s. 87–88 og s. 89, bl.a. om eventuell delvis nektelse av å utføre embetsplikter og om kravet til «moralsk livsførsel».
201 Jf. også nedenfor om Rt. 1983 s. 1004 (sogneprest).
202 Ot.prp. nr. 72 (1981–82), s. 31, jf. også Bjørnaraa m.fl. (2000), s. 614.
203 Stabel-utvalgets innstilling om avskjedigelse m.v. av embetsmenn (1971) s. 25, jf. lovutkastets § 15 [s. 66]), dette var forutsatt å skulle være uttøm-

mende: «En embetsmann skal … fortsatt kunne avskjediges når han ikke har de lovbestemte kvalifikasjoner og ved bevis for varig uskikkethet eller
forholdsvis grove forgåelser, men ikke av andre grunner» (kursivert her).

204 Ot.prp. nr. 38 (1915) s. 49.
205 Østlid, op.cit., s. 90, Hiorthøy, Rettsforholdet mellom staten og dens tjenestemen (1954), s. 11; Stang Lund, op.cit., s. 20 og s. 24.
206 Prop. 94 L (2016–2017) s. 215; tilsvarende var også rettsoppfatningen tidligere, jf. tjml. (1983) § 15 og Bjørnaraa m.fl. (2000) s. 614.
207 Illustrerende for så vidt er presiseringen av avskjed som «en streng reaksjon» som bare vil være aktuell i graverende tilfeller hvor den statsansatte

«har begått grove pliktbrudd eller utvist stor uforstand», jf. Prop. 94 L (2016–2017) avsnitt 18.5.3, s. 166; mindre alvorlige forhold kan berettige
oppsigelse.
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kommer at spørsmålet for så vidt gjelder embetsmenn
formentlig er latt åpent inntil en vurdering og gjennom-
gang av større deler av embetsmannsordningen er gjen-
nomført.208 Det forhold at spørsmålet om de angitte
avskjedsgrunner er uttømmende for embetsmenns ved-
kommende ikke er eksplisitt uttalt i lovforarbeidene til
statsansatteloven, kan derfor neppe tillegges noen betyd-
ning i det foreliggende rettskildebilde.

Etterfølgende forhold kan innebære at saken kommer i
en annen stilling etter at den er blitt brakt inn for dom-
stolene, enn tilfellet var da vedtak om å reise avskjeds-
sak ble truffet, men siden avskjedskompetansen for de
«uavsettelige» embetsmenn er lagt til domstolen, må
forholdene på domstidspunktet være avgjørende, even-
tuelt forholdene slik de foreligger når saken tas opp til
doms av overordnet rettsinstans.

Avskjed eller alternativ reaksjon er som utgangspunkt
både et konstitusjonelt spørsmål og et spørsmål om tolk-
ning av hjemmelsgrunnlaget for avskjed eller alternativ
reaksjon. Kompetansen mellom Konge og domstoler når
det gjelder avskjed er fordelt slik at det tilkommer Kon-
gen å treffe vedtak om at avskjedssak skal reises, mens
det tilkommer domstolene å avgjøre om det skal avsies
dom for avskjed. I Kongens beslutning om å reise
avskjedssak ligger ikke bare en antagelse om at
avskjedsvilkårene foreligger, men også en skjønnsmes-
sig vurdering om at avskjed bør gis, f.eks. fordi det er
nødvendig å statuere et eksempel. Denne diskresjonære
del av Kongens vurdering bygger på maktfordelings-
prinsippets utgangspunkt om at det tilkommer Kongen å
organisere forvaltningen, jf. Grl. § 3. Denne bestem-
melse er neppe til hinder for at nærmere bestemmelser
blir gitt ved lov, bl.a. slik at andre organer kan treffe ved-
tak av organisatorisk karakter. Konstitusjonelt er det der-
for neppe noe til hinder for at det ved lov209 kan fastset-
tes at domstolene kan idømme en mildere reaksjon enn
avskjed, eventuelt unnlate å idømme avskjed, selv om
vilkårene for avskjed skulle foreligge, eksempelvis fordi

avskjed under de foreliggende omstendigheter vil frem-
stå som en uforholdsmessig reaksjon. Legges det vekt på
at domstolene skal vurdere også forholdsmessigheten
ved avskjed som et ledd i lovlighetsvurderingen, vil det
neppe representere et konstitusjonelt betenkelig inngrep
i maktfordelingsprinsippet etter Grl. § 3 om domstolene
i slike tilfelle kunne idømme ordensstraff, noe
utrenskningsloven av 1946 åpnet for.210 Dermed frem-
står det som konstitusjonelt ubetenkelig om domstolene
kunne idømme ordensstraffer begrenset til rent økono-
miske sanksjoner, så som tap av lønn eller lønnsansien-
nitet mv., hvor de praktiske konsekvenser er over-
siktlige. Forholdet blir mer problematisk ved eksempel-
vis varig eller tidsbegrenset degradering,211 men da er
det tale om betenkeligheter som er mer av praktisk enn
av prinsipiell karakter, og i konkrete tilfelle kan de prak-
tiske konsekvenser være fullt ut oversiktlige. Hvorvidt
domstolene kan unnlate å idømme avskjed, eventuelt
idømme alternativ reaksjon, avhenger derfor av hvorle-
des de fastsatte regler om avskjed er å forstå. I praksis vil
spørsmålet dermed avhenge av en tolkning av lovgivnin-
gens regler om avskjed.

Nedleggelse av et embete på grunn av omorganisering
ved lov eller plenarvedtak ble allerede av Collett antatt å
medføre at «vedkommende Embedsmands Stilling ikke
[kan] antages forandret uden deri, at hans Forretninger
bortfalde».212 Denne rettsoppfatning er senere fulgt i en
enstemmig teori,213 den er kommet til uttrykk i rettsprak-
sis,214 og i forarbeidene til tjml. (1983). Dermed vil
embetsmannen i slike tilfelle kunne gis «avskjed i Nåde»,
men med bibehold av lønn, tittel mv., men dette «er nor-
malt ikke særlig praktisk».215 Eckhoff opplyser således at
det ikke kan sees å være gitt avskjed begrunnet med over-
flødighet siden arkivaren ved Regjeringens Stock-
holmsavdeling ble avsatt i 1820.216 Denne festnede opp-
fatning kan imidlertid neppe være til hinder for at det ved
lov åpnes for at en embetsmann kan gis avskjed som over-
flødig og dermed i realiteten fristilles,217 eventuelt med

208 Prop. 94 L (2016–2017) s. 217, jf. også s. 58; se også Ot.prp. nr. 22 (2008–2009) s. 494 flg.
209 Jf. Jakhelln (1989) s. 13–14. Denne presisering blir ikke alltid gjort, jf. f.eks. Fougner og Sandvik (1999) s. 177.
210 Utrenskningsloven av 1946 § 1 gir et eksempel på en forsiktig åpning i retning av en mer nyansert reaksjon enn avskjed. I stedet for avskjed kunne

domstolene i stedet fastsette at vedkommende myndighet skulle få fullmakt til å anvende ordensstraff, dersom det «etter tilhøvi» måtte ansees som
«sers urimeleg» at avskjed ble gitt, og at «tenesteumsyn ikkje synest vera til hinder», eventuelt etter forslag fra vedkommende myndighet.

211 Jf. tjml. (1918) § 21 nr. 2, tjml. (1977) § 10, tjml. (1983) § 14 nr. 2, nå stal. (2017) § 25.
212 Collett, op.cit., s. 200.
213 Aschehoug, Norges nuværende statsforfatning (1892), s. 472–473, Morgenstierne, Lærebok i den norske statsforfatningsrett (1927), s. 215, Cast-

berg, Norges statsforfatning (1964), s. 72, Østlid, op.cit., s. 64, Carl Platou, «Statstjenestemenns retsstilling efter norsk rett» (1922), s. 216 flg,
særlig s. 230, Hiorthøy, Rettsforholdet mellom staten og dens tjenestemenn (1954), s. 149 flg., Stang Lund, op.cit., s. 48, Stabel-utvalgets innstil-
ling (1971), s. 11–12, Jakhelln, Embetsmenn eller tjenestemenn (1989), s. 14–15, Helset og Stordrange, Norsk statsforfatningsrett (1998), s. 211; se
også Jakhelln, Domstollederstillinger (2002), avsnitt V med ytterligere henvisninger.

214 Rt. 1874 s. 425, annenvoterendes bemerkninger (s. 430) med tilslutning av 5. voterende [flertallet avgjorde saken på annet grunnlag].
215 Ot.prp. nr. 72 (1981–82), s. 6.
216 Eckhoff, op.cit., s. 36; denne arkivar var formentlig en «avsettelig» embetsmann.
217 Jf. Stabel-utvalgets innstilling (1971) s. 35–37, s. 44 og lovforslaget s. 63.



§ 22 333
fortrinnsrett til ny stilling etter mønster av reglene i stal.
(2017) § 24; jf. også § 16 om plikt til å overta annen
likeverdig stilling.218 For så vidt må formentlig den kon-
stitusjonelle vurdering av spørsmålet om det foreligger
en sedvanerettsdannelse av grunnlovsmessig karakter bli
tilsvarende som for krav på lønn under suspensjon.219

Opphør uten dom ved sterkt graverende mislighold er
prinsipielt tenkelig også for embetsmenns arbeidsfor-
hold, og det kan da «være berettiget å løse ham fra
embetet uten å gå veien om dom for avskjedigelse». I Rt.
1983 s. 1004 (sogneprest) bemerket Høyesterett at dette
ville man etter omstendighetene «ikke utelukke»
(s. 1011); for øvrig uten å ta standpunkt til spørsmålet.

På det prinsipielle plan vil ethvert arbeidsforhold
kunne opphøre uten videre ved graverende mislig-
hold,220 og dette må formentlig også være tilfellet for
«uavsettelige» embetsmenn. Det vil likevel være mulig å
suspendere embetsmannen i slike tilfelle, med mindre
statens myndigheter skulle være satt ut av funksjon slik
at statsråd ikke kan holdes, slik tilfellet kan være i tilfelle
statskupp. Dessuten kan en slik mulighet for bortfall
uten dom bidra til å undergrave det sterke stillingsvern
for embetsmenn som Grunnloven tilsikter. Arbeidsfor-
holdets umiddelbare opphør synes derfor under enhver
omstendighet å måtte være begrenset til de helt ekstreme
tilfelle av grove brudd på de plikter som tilligger embe-
tet; en dommer deltar eksempelvis aktivt i et forsøk på
statskupp.

12 Suspensjon
Suspensjon er et tiltak av midlertidig karakter og inne-
bærer at en embetsmann midlertidig blir fratatt så vel rett
som plikt til å utføre de oppgaver som er knyttet til
embetet, mens avklaring pågår om avskjedsgrunn fore-
ligger. En enstemmig teori har lagt til grunn at suspen-
sjon bare vil være berettiget dersom det foreligger

begrunnet mistanke om at det kan foreligge forhold som
kvalifiserer til avskjed, og at det fremstår som nødven-
dig at embetsmannen midlertidig fratrer.221 Dette gjelder
alle de tre grupper embetsmenn. Dette grunnsyn er også
kommet til uttrykk i forarbeidene til stal. (2017) § 29,
som viderefører jf. tjml. (1983) § 16 nr. 1.222 Tilsva-
rende må legges til grunn i den utstrekning det måtte
være aktuelt å suspendere en «politisk» embetsmann.

Etter Grl. § 22 annet ledd er suspensjon av «uavsette-
lige» embetsmenn påbudt før avskjedssak reises; tilsva-
rende påbud er ikke grunnlovsfestet for «politiske» eller
«avsettelige» embetsmenn. En suspensjonsadgang for
«politiske» og «avsettelige» embetsmenn kan nok sies å
ligge forutsetningsvis i grunnlovsbestemmelsen, men en
slik adgang vil også kunne utledes av Grl. § 3. De nær-
mere vilkår for når suspensjon skal eller kan besluttes vil
derfor kunne fastsettes ved lov,223 men konstitusjonelt
må det underliggende forhold være av en slik karakter at
det kan være grunnlag for avskjed.224 Dette grunnsyn er
lagt til grunn av Stabel-utvalget,225 og i forarbeidene til
tjenestemannsloven av 1983, som bl.a. førte embets-
menn inn under loven, jf. tjml. 1983 § 16 nr. 1; nå stal.
(2017) § 29. Det er et vilkår for suspensjon at «det er
grunn til å anta at statsansatt eller en embetsmann har
gjort seg skyldig i forhold som kan føre til avskjed».
Dermed må det gjøres den modifikasjon at suspensjons-
adgangen for «uavsettelige» embetsmenn ikke kan
utformes så vidtgående at det oppstår motstrid med den
uavhengige stilling disse skal ha etter Grl. § 22 annet
ledd. Nærmere regler om suspensjon av så vel «avsette-
lige» som av «uavsettelige» embetsmenn følger i dag av
stal. (2017) § 29; bestemmelsene omfatter ikke «poli-
tiske» embetsmenn, jf. § 1 nr. 3.

Delegasjon av kompetanse til å treffe vedtak om sus-
pensjon. Det er etter Grl. § 22 annet ledd «kongen» som
kan treffe vedtak om suspensjon, uten tilsvarende presi-
sering som i Grl. § 22 første ledd om at vedtak om
avskjed må treffes i statsråd. Den tolkning er derfor nær-

218 Ved omdanningen av Den norske kirke ble det ikke funnet grunn til å fastsette særlige regler om fortrinnsrett m.v. knyttet til den kirkelige virksom-
hetsoverdragelsen; slike bestemmelser har i hovedsak vært knyttet til fristilling av virksomheter som er blitt konkurranseutsatt i et marked, mens
den kirkelige virksomhet etter overdragelsen vil være som før, og være finansiert av staten, jf. Prop. 55 L (2015–2016) s. 46.

219 Jf. Rt. 1952 s. 932 og Rt. 1953 s. 24, se også Rt. 1953 s. 1181, gjennomgåelsen i Jakhelln, Domstollederstillinger (2002), avsnitt XI, og Eckhoff,
op.cit., s. 37, og nedenfor avsnitt 12.

220 Jf. i denne retning Rt. 1962 s. 766, hvor Høyesterett bemerket at «det er meget som taler for dette syn» (s. 770), men fant at det ikke var nødvendig
å ta direkte standpunkt til spørsmålet. Jf. også Jakhelln, Avskjedigelse efter sjømannslovens § 33 (1966), s. 26 for tilfelle hvor en sjømann rømmer,
eller mannskapet gjør mytteri.

221 Collett, op.cit., s. 222–223, Aschehoug, Norges nuværende statsforfatning (1892) bd. II s. 475, Østlid, op.cit., s. 122, Stang Lund, op.cit., s. 57–58
222 Jf. Prop. 94 L (2016–2017) s. 171, og tidligere Stabel-utvalget (1971), s. 28, s. 51–52, med lovutkastets § 16 på s. 66, og Ot.prp. nr. 72 (1981–82),

s. 30, jf. Ot.prp. nr. 44 (1976–77), s. 29–31.
223 Jf. Stabel-utvalgets innstilling (1971) s. 61: «Grunnloven kan ikke være slik å forstå at den hindrer en regulering av de materielle suspensjonsbe-

tingelser ved lov». Det kan tilføyes at den forvaltningspraksis som forelå inntil tjenestemannsloven av 1983 regulerte suspensjonsadgangen, jf.
tjml. (1983) §§ 16 og 17, ikke kunne ansees for å være av konstitusjonell karakter, jf. også Stang Lund (1971) s. 57, og det samme gjelder naturlig-
vis også senere lovgivning.

224 Collett (1865) s. 222–223, Aschehoug (1892) II s. 475, Østlid (1940) s. 122, Stang Lund (1971) s. 57–58.
225 Stabel-utvalgets innstilling (1971) s. 28.
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liggende, slik bestemmelsen er utformet, at vedtak om
suspensjon ikke nødvendigvis må treffes i statsråd, men
kan delegeres til underordnet organ.226 De forskjellige
grunnlovsutkast eller forhandlingene på Eidsvoll i 1814
gir ingen særlige holdepunkter om dette spørsmål.227

Under enevoldstiden var som hovedregel bare Kongen
berettiget til å treffe vedtak om suspensjon, jf. NL 3-4-3
og instruks 7. feb. 1685, men for enkelte underordnede
embetsmenn var kompetansen delegert til amtman-
nen.228 En delegasjonsadgang tilsies også av reelle hen-
syn, spesielt fordi et krav om statsrådsbehandling vil
kunne medføre at det tar lengre tid før et vedtak kan bli
truffet, enn om vedtak kan treffes av annet organ, og det
kan være fare forbundet ved å vente;229 under tidligere
tiders tidkrevende kommunikasjonsforhold må dette for-
hold ha vært mer fremtredende enn tilfellet er nå. I teo-
rien har det vært delte meninger om spørsmålet.230

Av rettspraksis må særlig merkes plenumsdommene i
Rt. 1952 s. 932 og Rt. 1953 s. 24, knyttet til rettsoppgjø-
ret etter krigen, hvor så vel delegasjon som subdelega-
sjon ved provisorisk anordning ble ansett berettiget på
grunn av presserende behov og de ekstraordinære for-
hold, samtidig som det også ble uttalt som «sikker kon-
stitusjonell rett at den adgang til suspensjon av embets-
menn som Kongen har, i henhold til Grl. § 22 annet ledd
i alminnelighet bare kan utøves av Kongen i stats-
råd».231

Det avgjørende må formentlig være at delegasjon ble
godtatt. Hvor tunge grunner som må foreligge for at
delegasjon skal være berettiget, vil være et forvaltnings-
messig hensiktsmessighetsskjønn som domstolene må
være tilbakeholdne med å overprøve, spesielt dersom
spørsmålet har vært behandlet av Stortinget. Dertil kom-
mer at det vel kan være tvil om hvor «sikker» den kon-
stitusjonelle rett er om at suspensjon må skje av Kongen
i statsråd, i det lovgivningen alltid har hatt enkelte unn-
tak fra hovedregelen om statsrådsbehandling, og ytterli-
gere den modifikasjon at det bare er «i alminnelighet» at

behandling i statsråd er påkrevet. Det kan derfor neppe
reises avgjørende konstitusjonelle innvendinger mot den
delegasjonsadgang som i dag følger av stal. (2017) § 31
(3), og som er begrenset til saker hvor «særlig rask
avgjørelse» er påkrevet,232 kombinert med krav om at
suspensjonsvedtak straks meddeles Kongen i statsråd, jf.
også § 33 (1) om klagerett.233 Det er likevel i lovforar-
beidene, under henvisning til Grl. § 22, bemerket at
denne adgang til suspensjon «trolig ikke vil gjelde
embetsmenn, med unntak av «force-majeure»-tilfel-
ler».234 Realiteten i denne reservasjon kan imidlertid
ikke ses å innebære mer enn at det må foreligge viktige
grunner som gjør en særlig rask avgjørelse påkrevet,
eksempelvis for å forhindre bevisforspillelse ved
begrunnet mistanke om korrupsjon.

Personkretsen. Opprinnelig har det neppe vært tvil-
somt at også «politiske» embetsmenn skulle kunne sus-
penderes av Kongen, men innføringen av det parlamen-
tariske system skaper visse komplikasjoner. Skulle Stor-
tinget ha fattet beslutning om mistillit vil vedkommende
statsråd, eventuelt det samlede statsråd, være forpliktet
til å søke avskjed, og Kongen forpliktet til å innvilge en
slik søknad, jf. Grl. § 15. Suspensjon blir i slike tilfelle
ikke aktuelt. For øvrig må Kongen kunne suspendere et
medlem av statsrådet om det skulle bli tale om ansvar for
straffbart eller annet rettsstridig forhold knyttet til kon-
stitusjonelle pliktbrudd. I slike tilfelle vil Stortinget
måtte reise sak, og spørsmålet om bl.a. avskjed avgjøres
av Riksretten, jf. Grl. § 86. Suspensjon og eventuell
påfølgende avskjed av øvrige «politiske» embetsmenn –
så som statssekretærer – må kunne avgjøres av Kongen.

Siden «avsettelige» embetsmenn bare har krav på å
forbli i sine stillinger så lenge de har Kongens tillit, kan
det for Riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814 ha fremstått
som overflødig å ha særskilt hjemmel for midlertidig å
kunne fjerne «avsettelige» embetsmenn fra deres stillin-
ger.235 For så vidt er det symptomatisk at Regjeringsad-
vokaten i 1822 ble suspendert ved kgl. res., fordi han

226 Slik også Stang Lund (1971) s. 58.
227 Stang Lund (1971) s. 57 med videre henvisninger.
228 Collett (1865) s. 224 med videre henvisninger.
229 Jf. for offentlige tjenestemenn Ot.prp. nr. 38 (1915) s. 50.
230 Ibid., s. 224, Østlid, op.cit., s. 123, antar at suspensjon ikke kan finne sted, men tilføyer at det i spesiallovgivningen forekommer at suspensjons-

vedtak kan treffes av underordnet myndighet, Arvid Frihagen, Forvaltningsrett (1968), s. 211 er også avvisende, og Stang Lund, op.cit., s. 58,
anser det for «tvilsomt om delegasjon ved lov eller kgl. resolusjon er forenlig med grunnloven», men nevner også at det i spesiallovgivningen er
åpnet for dette.

231 Se særlig mindretallets uttalelser, Rt. 1952 s. 932 på s. 939 (det var for flertallet ikke nødvendig å ta stilling til spørsmålet, jf. s. 937), og Rt. 1953
s. 24, hvor flertallet la til grunn dette syn av mindretallet uten ytterligere bemerkninger (s. 25).

232 Dermed vil ikke forvaltningsloven § 16 og § 17 om forhåndsvarsel og informasjonsplikt nødvendigvis få anvendelse, jf. Prop. 94 L (2016–2017)
s. 173, og forklaringsretten etter stal. (2017) § 32 får ikke anvendelse ved vedtak om suspensjon, jf. Prop. 94 L (2016–2017) s. 219.

233 Bestemmelsene viderefører tjml. (1983) § 17 nr. 4, jf. også tjml. (1983) § 19 nr. 1 om klagerett, og Bjørnaraa m.fl., op.cit., s. 674. Av lovforarbei-
der nevnes Ot.prp. nr. 72 (1981–82) s. 2.

234 Prop. 94 L (2016–2017), s. 219, bare med en generell henvisning til Stang Lund, op.cit.
235 Stang Lund, op.cit., s. 59, hvor sakene fra 1822, 1888 og 1964 er referert s. 60–61.
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hadde «tapt Hans Kongelige Majestæts Tillid», og like-
dan at en amtmann i 1888 ble suspendert ved kgl. res.
inntil straffesaken mot ham ble avsluttet. Det er også
symptomatisk at Aschehoug uten forbehold uttaler, at
det «forstaar sig selv» at Kongen har samme rett til å
suspendere «avsettelige» embetsmenn som «uavsette-
lige».236 Fra langt senere tid kan merkes suspensjonen
av Industridepartementets departementsråd i 1964. I dag
fremgår suspensjonsadgangen også av stal. (2017)
§ 29.237

Adgangen til suspensjon av «uavsettelige» embets-
menn følger direkte av Grl. § 22 annet ledd, likevel slik
at de nærmere vilkår for suspensjon, og eventuell dele-
gasjon til underordnet forvaltningsorgan, kan fastsettes
ved lov.238 Medlem av Høyesterett kan suspenderes,
men er det tale om straffbart eller rettsstridig forhold
knyttet til konstitusjonelle pliktbrudd må spørsmålet om
avskjed avgjøres av Riksretten, jf. Grl. § 86.239 Sak for
Riksretten mot et medlem av Høyesterett har aldri vært
reist.240

Det kunne være nærliggende å presisere at suspen-
sjonsadgangen for «uavsettelige» embetsmenn ikke kan
utformes så vidtgående at det oppstår motstrid med den
uavhengige stilling disse skal ha etter Grl. § 22 annet
ledd. Dette får likevel neppe nevneverdig betydning,
fordi suspensjonsadgangen må være basert på at
avskjedsgrunnlag kan foreligge, og presiseringen får
derfor først og fremst betydning som begrensning for
avskjedsadgangen, og bare indirekte for suspensjonsad-
gangen.241

Kravet om at tiltale for domstolene skal skje «straks»
innebærer ikke at det er nødvendig at avskjedssak reises
samtidig med at suspensjon besluttes. Konstitusjonelt må
det være tilstrekkelig at saken oversendes påtalemyndig-
heten med begjæring om tiltale, eventuelt at forberedelse

til sivil avskjedssak «påbegynnes og saken drives frem
med tilbørlig hurtighet».242 Dermed skal avskjedssak
fremmes uten unødig opphold.243 Det er ikke noe krav om
at embetsmannen både må være fjernet fra stillingen og at
beslutning om «tiltale» må være truffet.244

Det skal vurderes fortløpende om vilkårene for sus-
pensjon fortsatt foreligger; i motsatt fall skal suspensjo-
nen straks oppheves.245 Suspensjon kan likevel vedvare
temmelig lenge.246 For å motvirke unødig langvarig sus-
pensjon skal suspensjonen oppheves om ikke avskjeds-
vedtak er truffet innen 6 måneder.247 Suspensjonen kan
likevel forlenges dersom særlige forhold tilsier det, like-
vel slik at det skal fastsettes en frist for hvor lang tid for-
lengelsen skal vedvare, men for øvrig gjelder ingen tids-
begrensning for forlengelse av suspensjonen.248 Slike
særlige forhold kan være at det er tatt ut tiltale for atferd
som kan medføre tap av embetet som straff, eller det er
reist sivilt søksmål til fradømmelse av stillingen, eventu-
elt at om embetsmannen har en særlig betrodd stilling og
det ville virke skadelig for tjenesten om vedkommende
gjenopptok arbeidet før avgjørelse er truffet, eller om
vedkommende kan forspille bevis som trengs ved avgjø-
relse av avskjedssaken.249

Rettsvirkningen av suspensjon er at embetsmannen
midlertidig settes ut av tjenesten, og derfor ikke kan
utføre noen embetshandlinger. Da det er offentlige
interesser som ligger bak suspensjonsvedtaket synes
disse rettsvirkninger av suspensjon, i mangel av andre
holdepunkter, å måtte inntre ved selve suspensjonsvedta-
ket. For så vidt er en underretning til embetsmannen om
suspensjonen neppe noe vilkår.250 Nærmere regler om
virkningene av suspensjon må likevel kunne fastsettes
ved lov.

Opphør av suspensjon krever formentlig et formelt
vedtak, og stal. (2017) § 29 tredje ledd fastsetter at slikt

236 Aschehoug, Norges nuværende statsforfatning (1892) bd. II s. 474.
237 Bestemmelsen supplerer Grl. § 22, jf. Prop. 94 L (2016–2017), s. 171. Jf. tidligere tjml. (1983) § 16.
238 Stang Lund, op.cit., s. 59 opplyser at det i tidsrommet fra 1814 og frem til 1940 ble iverksatt i alt 52 suspensjoner; etter krigen var antallet betyde-

lig som en del av rettsoppgjøret; deretter har suspensjon vært anvendt «relativt sjelden».
239 Stang, op.cit., s. 496, Collett, op.cit., s. 222, Aschehoug, Norges nuværende statsforfatning (1892), s. 474), Morgenstierne, Lærebok i den norske

statsforfatningsrett (1927), bd. II, s. 213, Østlid op.cit., s. 123–125, Castberg, Norges statsforfatning (1964), bd. II, s. 319–320.
240 Fliflet, Grunnloven (2005), s. 352, hvor også kravet til «embetsmessig virksomhet» er nærmere kommentert.
241 Jf. også Aschehoug, Norges nuværende statsforfatning (1892) bd. II s. 475.
242 Stang Lund, op.cit., s. 58.
243 Dette var tidligere uttrykkelig fastsatt i tjml. (1983) § 16 nr. 3, og i embets- og tjenestemannsloven (2005) § 11 nr. 3.
244 Jf. Rt. 1952 s. 932 (mindretallets uttalelse) s. 943, jf. også Rt. 1953 s. 24.
245 Stal. (2017) § 29 annet ledd.
246 Stang Lund, op.cit., s. 58. Eksempelvis er i Rt. 1953 s. 1181 opplyst at saken hadde tatt tre og et halvt år fra suspensjon til endelig dom i Høyeste-

rett; tolleren i «Bodø-saken» var suspendert i fire år, fra 1820 til 1824, jf. Holst, Bodøe-Sagen (1827), s. 210 og s. 313–314.
247 Stal. (2017) § 29 tredje ledd, jf. tidligere tjml. (1983) § 16 nr. 2.
248 Prop. 94 L (2016–2017) s. 218. Etter tjml. (1983) § 16 nr. 2 kunne forlengelse bare skje med inntil 6 måneder om gangen.
249 Jf. Prop. 94 L (2016–2017) s. 218, som referer det som tidligere direkte var fastsatt i tjml. (1983) § 16 nr. 2, jf. også embets- og tjenestemannsloven

(2005) § 11 nr. 2.
250 Castberg, Innledning til forvaltningsretten (1955), s. 147, Stang Lund, op.cit., s. 61. I forhold til lønnskrav m.v. kan forholdet stille seg annerledes,

jf. Castberg, Innledning til forvaltningsretten (1955), s. 148.
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vedtak treffes.251 Konstitusjonelt må formentlig kompe-
tansen til å treffe slikt lovpliktig vedtak kunne delege-
res.252 Det ligger nok i selve suspensjonsordningen at en
suspensjon skal opphøre når vilkårene for suspensjon
ikke lenger er til stede, men uten et vedtak ville en form-
løs gjeninntredelse kunne skape uklarhet om embets-
mannen hadde kompetanse til å utøve sitt embete.253

Stang Lund viser likevel til at så vel regjering som regje-
ringsadvokat hadde vært enige om at når en dom om å
oppheve en suspensjon var blitt rettskraftig, «ville
departementsråden måtte anses for å ha gjeninntrådt i sin
stilling ikraft av dommen».254 Slik enighet mellom par-
tene skaper imidlertid ikke den samme fornødne notori-
tet som et offentlig vedtak. Skulle vedtak om gjeninntre-
delse ikke bli truffet uten ugrunnet opphold vil forment-
lig erstatningsansvar kunne oppstå, men kan ikke inne-
bære at embetsmannen kan tiltre embetet og utøve
embetets funksjoner.

Lønn under suspensjonstiden vil, konstitusjonelt sett,
neppe kunne kreves av «politiske» embetsmenn, om de
måtte bli suspendert. Slik bestemmelsen er utformet
hjemler Grl. § 22 neppe noe slikt krav, hverken helt
eller delvis, og de omfattes heller ikke av stal.
(2017).255 Formentlig vil det likevel harmonere best
med det system som er utviklet gjennom den sedvane-
rettsdannelse som har funnet sted for «avsettelige» og
«uavsettelige» embetsmenn, å legge til grunn at denne
sedvanerett får direkte eller analogisk anvendelse også
for «politiske» embetsmenn. Siden denne sedvaneretts-
dannelse ikke er av konstitusjonell karakter, må likevel
andre løsninger kunne fastsettes ved lovgivning eller
på annen måte.

For «avsettelige» embetsmenn fremgår det klart av
Grl. § 22 første ledd at de har krav på «to tredjedeler» av
sin tidligere lønn. Grl. § 22 annet ledd er imidlertid
utformet slik at det ikke fremgår klart om den også
hjemler «uavsettelige» embetsmenn rett til slik delvis
lønn under suspensjon. Dette ble påpekt allerede av
Gaarder, med tilføyelse om at analogien fra det som gjel-
der for de «avsettelige» embetsmenn «maa dog vistnok
følges».256 Både dette spørsmål, og spørsmålet om
beregningsmåten for de to tredjedeler hvor embetsinn-
tektene avhenger av sportler,257 er nærmere omtalt i teo-
rien.258 Etter administrativ praksis, fra 1814 og frem til
1884, fikk suspenderte embetsmenn lønn, likevel med
noen unntak; etter 1884 fikk de full lønn. Siden 1889 ga
skolelovgivningen undervisningspersonalet full lønn
under suspensjon, og dette ble også fastsatt i tjml. (1918)
§ 25. Østlid oppsummerte rettsutviklingen «som sikker
norsk rett» slik at suspenderte embetsmenn skulle oppe-
bære hele embetslønnen uten fradrag; heller ikke fradrag
ved bruk av embetsgård.259 Dette syn ble også lagt til
grunn i lovgivningssammenheng.260 Under rettsoppgjø-
ret etter krigen ble det imidlertid avklart at den sedvane-
rett som hadde dannet seg «med støtte i administrativ
praksis og positive lovbestemmelser» ikke var «av kon-
stitusjonell karakter» og dermed var det heller ikke «lagt
bånd på den fremtidige utøvelse av vanlig lovgivnings-
myndighet».261

Ved tjml. (1983) § 16 nr. 5, videreført ved stal. (2017)
§ 29 femte ledd, ble krav om stillingens lønn262 under
suspensjon lovfestet for embetsmenn generelt – dermed
også for «uavsettelige» embetsmenn – bl.a. med den
begrunnelse at slike lønnskrav «må anses å være blitt

251 Tilsvarende tidligere tjml. (1983) § 16 nr. 1 annet punktum.
252 Således tidligere tjml. (1983) § 17 nr. 2, og tjml. (1977) § 12 annet ledd første punktum, Stabel-utvalgets innstilling (1971), s. 52, og Ot.prp. nr. 44

(1976–77), s. 30.
253 Collett, op.cit., s. 224, Aschehoug, Norges nuværende statsforfatning (1892) bd. II s. 474, Castberg, Innledning til forvaltningsretten (1955),

s. 147.
254 Stang Lund, op.cit., s. 63, i tilknytning til Asker og Bærum herredsretts dom av 10. desember 1965 i sak 127/65 A.
255 Stal. (2017) § 1, jf. tidligere tjml. (1983) § 1.
256 Gaarder, op.cit., s. 56.
257 Jf. om sportler kommentarene til Grl. § 21, avsnitt 2.
258 Jf. bl.a. Stang (1833) s. 506, som nevner gjennomsnittsberegning; Gaarder (1845) s. 55–56, Collett (1865) s. 222, Aschehoug (1892) II s. 474
259 Østlid, op.cit., s. 125–126.
260 Jf. førstvoterendes redegjørelse i Rt. 1952 s. 932 (plenum), på s. 936 om Innstilling V fra Spare- og forenklingskommisjonen av 1932, s. 9, og om

forarbeidene til prov. anordn. av 26. feb. 1943 og den påfølgende prov. anordn. av 24. nov. 1944.
261 Jf. Rt. 1952 s. 932 (plenum) og Rt. 1953 s. 24 (plenum) på s. 26, jf. også Rt. 1953 s. 1181. De embetsmenn som hadde meldt seg ut av Nasjonal

Samling før utrenskningsanordningen av 24. nov. 1944 ble utferdiget fikk medhold i sine lønnskrav. For de som ikke hadde brakt sitt medlemskap
til opphør før dette tidspunkt ble kravene forkastet.

262 Uttrykket «stillingens lønn» er nærmere kommentert av Bjørnaraa m.fl., op.cit., s. 665, se også HR-2020-1157-A om det tilsvarende uttrykk «den
lønn vedkommende hadde på suspensjonstidspunktet», jf. aml. [2005] § 15-13 tredje ledd; frivillige ekstravakter omfattes ikke. Fradrag i denne
inntekt «skal kun gjøres for inntekt vedkommende får som følge av suspensjonen», jf. nærmere Prop. 94 L (2016–2017) s. 218. Etter tjml. (1983)
§ 17 nr. 5 kunne det gjøres fradrag i stillingens lønn for inntekt av annet arbeid «i offentlig tjeneste» i suspensjonstiden, men etter lovendring av
11. juni 1993 nr. 67 kan fradrag gjøres «for inntekt … ved å ta annet arbeid», uansett om det er tale om arbeid i privat eller offentlig tjeneste, jf.
Ot.prp. nr. 89 (1992–93) s. 6. Tilsvarende var embets- og tjenestemannsloven (2005) § 11 nr. 5. Opprinnelig var det for tjenestemenn etter tjml.
(1918) § 25 ikke lovfestet fradragsrett for annen inntekt, mens tjml. (1977) § 12 annet ledd fastsatte fradragsrett for inntekt «i annen offentlig
hovedstilling».
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sedvanerett»,263 men noe konstitusjonelt krav er dette
ikke.

Etter stal. (2017) § 29 femte ledd løper krav på lønn
inntil suspensjonen opphører. Opprinnelig fastsatte tjml.
(1983) § 16 nr. 5 at lønn under suspensjon kunne kreves
inntil avskjedssaken var «endelig avgjort», men ved lov-
endring av 11. juni 1993 nr. 67 er dette begrenset til det
«foreligger avskjedsvedtak».264 De «uavsettelige embets-
menn» vil dermed som suspenderte oppebære stillingens
lønn inntil de er fradømt sitt embete ved rettskraftig
dom;265 for «avsettelige» embetsmenn inntil avskjedsved-
tak er truffet av Kongen i statsråd.266 Deretter vil «avset-
telige» embetsmenn ha krav på to tredjedelers lønn inntil
Stortinget har tatt standpunkt til spørsmålet om hvorvidt
de bør tilståes pensjon etter Grl. § 22 første ledd, annet og
tredje punktum. Er embetsmannen sikret pensjon fra fra-
tredelsen, er det i praksis lagt til grunn at det ikke vil være
nødvendig for Stortinget å ta standpunkt til pensjons-
spørsmålet, derimot til spørsmålet om fortsatt utbetaling
av lønn. Dette spørsmål kan innværende storting avgjøre;
det må ikke nødvendigvis utsettes til «det neste stor-
ting»;267 som er en formulering bygget på det som i 1814
fremsto som det normale, da Stortinget bare satt sammen
noen måneder hvert tredje år.268

13 Forflytningsforbudet
Formålet med forflytningsforbudet i Grl. § 22 andre ledd
andre punktum er å sikre en uavhengig embetsstand mot
bl.a. vilkårlig forflytning.269 Forbudet, som på Eidsvoll i
1814 kom inn på et sent stadium,270 har således sam-
menheng med avskjedsreglene.

Forbudets omfang er ikke begrenset til den rent geo-
grafiske forflytning fra et embete til et annet. Det omfat-
ter også endringer av så inngripende karakter at det i rea-
liteten blir tale om et nytt embete.271 Implisitt bygger
forbudet dermed på et embetsspesifiserende system hvor

den enkelte utnevnes i et angitt embete med beskrevet
embetskrets, -oppgaver og -sted, i motsetning til et beor-
dringssystem hvor Kongen etter eget skjønn kan omdis-
ponere utnevnte embetsmenn mer eller mindre uten slike
begrensninger. I dag fremstår Grunnlovens regler om
forflytning, sett under ett, som et kompromiss mellom et
forflytningsforbud knyttet til et embetsspesifisert sys-
tem, og en forflytningsadgang i et sektorbasert beor-
dringssystem. Begge prinsipper modifiseres i praksis,
bl.a. av de generelle forvaltningsrettslige prinsipper om
myndighetsutøvelse.272

Forflytningsforbudets grunnleggende problematikk
ligger i at det konstitusjonelle forbud kan fravikes ved
den enkelte embetsmanns egne disposisjoner, idet det
fremgår av bestemmelsen at forbudet ikke får anven-
delse dersom embetsmannen samtykker. Det konstitu-
sjonelle forbud er dermed kontraktrettslig betinget.
Dette kontraktrettslige aspekt gir seg to grunnleggende
utslag. Dels ved den angivelse av embetets oppgaver
mv. som følger av stillingsbeskrivelse, utlysning etc.,
og det implisitte samtykke som ligger i at en embets-
mann har akseptert disse vilkår ved å søke og ta imot
utnevnelsen i embetet. Dels ved at embetsmannen kan
samtykke i senere endringer, enten når endringer blir
aktuelle, eller kanskje også ved forhåndssamtykke.
Betydningen av det konstitusjonelle forbud avhenger
dermed av hvor langt det på privatrettslig grunnlag kan
være akseptabelt at forbudet fravikes – ved embetsut-
nevnelsen eller senere – uten at de konstitusjonelle
intensjoner tilsidesettes slik at det konstitusjonelle for-
bud blir illusorisk. Dette avhenger igjen av hvilke krav
som – konstitusjonelt sett – må settes til kravet om at
forflytning ikke kan skje «mot sin vilje». I rettshisto-
risk perspektiv er det iøynefallende at den kontrakt-
rettslige tilnærming til problematikken i rettspraksis er
tillagt større vekt enn det konstitusjonelle utgangs-
punkt. Dette gjelder kanskje ikke minst gjennom siste
halvdel av 1800-tallet, hvor utviklingen kan sies å kul-

263 Ot.prp. nr. 72 (1981–82) s. 2. For tjenestemenn hadde tilsvarende krav vært lovfestet siden tjml. (1918) § 25 og den påfølgende tjml. (1977) § 12
tredje ledd.

264 Departementet bemerket at forslaget medførte en innskrenkning i forhold til gjeldende rett, men at kravet på lønn under suspensjon for embets-
menn måtte anses hjemlet i ikke-konstitusjonell sedvanerett, og dette måtte nettopp innebære «at man ved lov kan regulere, eventuelt stanse, løn-
nen i suspensjonstiden», jf. Ot.prp. nr. 89 (1992–93), s. 6.

265 Ot.prp. nr. 89 (1992–93), s. 6. For en dommer i Høyesterett vil det i tilfelle være Riksretten.
266 Ot.prp. nr. 89 (1992–93), s. 6.
267 Jf. særlig Innst. S. nr. 281 (1983–84), jf. også St.prp.nr. 107 (1983–84); fulgt opp ved St.prp.nr. 76 (1994–95) og Innst. S. nr. 18 (1995–1996), jf.

også Fliflet, Grunnloven (2005), s. 160, Andenæs, Statsforfatningen i Norge (2006), s. 338; jf. nå Johs. Andenæs og Arne Fliflet, Statsforfatningen
i Norge (2017) s. 413.

268 Andenæs, Statsforfatningen i Norge (2006), s. 338; jf. nå Johs. Andenæs og Arne Fliflet, Statsforfatningen i Norge (2017) s. 413.
269 Jf. bl.a. Aschehoug II (1892) s. 459–460, Stang Lund (1971) s. 63. Den mest utførlige behandling av forflytningsforbudet er gjort av Stang Lund

(1971) s. 63–76, jf. også s. 77–86 om beordringssystemet i forsvars- og utenriksetaten.
270 Ved Konstitusjonskomitéens annet utkast, jf. Stang Lund, s. 65.
271 Stang Lund, op.cit., s. 73, Jakhelln, Domstollederstillinger (2002), avsnitt V, s. 15 flg.
272 Jf. bl.a. Castberg (1964) II s. 78 for så vidt angår forflytninger i utenrikstjenesten, se også nedenfor i teksten.
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minere med Rt. 1895 s. 481. Særlig mot slutten av
1900-tallet synes betenkelighetene ved denne grunn-
holdning å gjøre seg gjeldende i større grad, og tendere
i retning av et mer modererende syn. Utfordringen lig-
ger i å finne den riktigste balanse mellom samfunnets
behov for å kunne tilpasse et embete til de endrede
behov som over tid uvegerlig melder seg, men uten at
den enkelte embetsmann i urimelig grad selv må bære
de ulemper endringene medfører, og under hensynta-
gen til de konsekvenser dette kan medføre for embets-
standen som helhet, herunder ikke minst uavhengig-
hetsprinsippet.

De rettslige rammer for praktiseringen av forflyt-
nings- og beordringssystemer har endret seg gjennom
1900-tallet. Det har funnet sted en betydelig rettsut-
vikling på det forvaltningsrettslige og tjenestemanns-
rettslige plan gjennom saksbehandlingsregler og krav
til saklighet og forholdsmessighet mv., for å motvirke
vilkårlighet, forskjellsbehandling, maktmisbruk osv.,
jf. nå også Grl. § 98. Denne utvikling avspeiler seg
bl.a. i Castbergs reservasjoner den gang med hensyn til
hvilke forhold som kunne begrunne forflytning,273 så
vel som i de uttalelser Justisdepartementets lovavde-
ling har avgitt, sett over tid.274 Dermed er realiteten at
ethvert forflytnings- eller beordringssystem må prakti-
seres innen disse rammer,275 og at disse begrensninger
nå også har en konstitusjonell forankring for alle de tre
grupper embetsmenn, men som for øvrig ikke i seg
selv innebærer konstitusjonelle begrensninger for å
etablere og anvende et forflytnings- eller beordrings-
system.

Personkretsen – «avsettelige» embetsmenn – omfattes
neppe av forbudet. Det kunne nok anføres at Grl. § 22
første ledd bare gjør unntak fra kravet om avskjed ved

dom, uten å gjøre unntak fra forflytningsforbudet. Leg-
ges det således til grunn at annet ledd fremstår som den
generelle hovedregel, og første ledd som en unntagelse
fra hovedregelen, skulle dette resonnement lede til at
også de «avsettelige» embetsmenn er omfattet av dette
forbud.276 Dertil kommer at Aschehoug fremhever at
embetsmenns uavhengige stilling gjelder for så vel
«uavsettelige» som «avsettelige» embetsmenn.277 I dag
må det likevel kunne konstateres at dette resonnement
ikke har fått tilslutning.278 Merkes skal således at det i
mellomkrigstiden og frem til midten av 1950-årene ble
reist tvil om beordringssystemet i utenrikstjenesten279

var i samsvar med Grunnlovens forflytningsforbud.280

Forslag om å endre § 22 for «å bringe den gjeldende ord-
ning … i overensstemmelse med grunnlovens bud»281

førte imidlertid ikke frem.282 Etterfølgende ga Castberg
uttrykk for at forflytning fordi tjenestens tarv ville være
best ivaretatt ved at embetsmannen overtok en ny stilling
eller ble stilt til rådighet for regjeringen, var «visstnok
forenlig med grunnloven», og denne tolkning «må vel
anses for å være fastslått ved den praksis som nå fore-
ligger helt fra 1922».283 Eckhoff fant de konstitusjonelle
bekymringer «ugrunnede»; det måtte være tilstrekkelig
at forflytningsreglene er fastsatt ved lov.284 Stang Lund
konkluderer med at det «knapt kan antas at grunnloven
inneholder noen skranke for så vidt angår regjeringens
adgang til å organisere embeter med ubestemt forret-
ningskrets for de embetsmenn som går inn under § 22
første ledd».285 Dertil kommer at statsansattelovens
bestemmelser om plikt til å overta annen stilling,286 byg-
ger på det grunnsyn at det «er … intet i veien for å lov-
feste beordringsplikt for de [«avsettelige»] embets-
menn»; under den videre lovforberedelse ble bestem-
melsen av andre grunner begrenset til «embetsmenn ved

273 Castberg, Norges statsforfatning (1964), bd. II, s. 78 bemerker at forflytning for å straffe embetsmannen, eller for å tvinge embetsmannen til å ta
avskjed, ville være rettsstridig etter den dagjeldende utenrikstjenestelovens bestemmelse. Derimot kunne det ikke være noe krav om at det embete
embetsmannen innehar var best tjent med at hun eller han fratrer, enn mindre at embetsmannen var uskikket til å inneha embetet.

274 Jf. Stang Lund, op.cit., s. 74 med henvisninger og referanser; bl.a. om en uttalelse av 1955 sammenholdes med uttalelser av 1964 og 1966.
275 Fra seneste tid kan således merkes Prop. 94 L (2016–2017) s. 209, hvor det uttrykkelig presiseres at stal. § 16 første ledd om plikt for embetsmenn

ved Statsministerens kontor og i departementene til å finne seg i omorganiseringer og endringer i arbeidsoppgaver og ansvar «selvfølgelig ikke …
[er] ment å skulle åpne for vilkårlighet eller usaklighet».

276 I denne retning Gaarder (1845) s. 55.
277 Aschehoug, Norges nuværende statsforfatning (1892) bd. II s. 459–460.
278 Stang Lund, op.cit., s. 75.
279 Lov om utenriksvesenet av 7. juli 1922 nr. 2 § 4, avløst av lov om utenrikstjenesten av 13. desember 1948 § 10, igjen avløst av lov av 18. juli 1958

§ 10, jf. tidligere lov om utenrikstjenesten av 3. mai 2002 nr. 13 § 9. Pr. 1. mars 2013 var det av utenrikstjenestens embetsmenn 97 ambassadører
og generalkonsuler m.fl.

280 I uttalelse av 14. juli 1939 uttaler Lovavdelingen bl.a.at det «kan (…) være gjenstand for tvil om den ubetingede plikt til å tåle forflytning (…) er i
samsvar med grunnloven», jf. Stang Lund, op.cit., s. 80.

281 St. prp. nr. 121 (1938) s. 3.
282 Jf. oversikten hos Stang Lund, op.cit., s. 10 og s. 80.
283 Castberg, Norges statsforfatning (1964), bd. II, s. 78.
284 Eckhoff, op.cit., s. 37.
285 Stang Lund, op.cit., s. 75.
286 Stal. § 16 første ledd, som, med justert ordlyd, viderefører tjml. (1983) § 12, jf. Prop. 94 L (2016–2017) s. 209, jf. også s. 102.
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regjeringens kontorer».287 Tilsvarende gjelder bestem-
melsen om adgang til omplassering av embetsmenn som
lønnes etter særskilt kontrakt dersom avtalefestede krav
til resultater ikke innfris.288

Personkretsen – «politiske» embetsmenn – må konsti-
tusjonelt formentlig komme i samme stilling som
«avsettelige» embetsmenn ellers, men på grunn av disse
embeters utpreget politiske karakter i det politiske sys-
tem vil forflytningsadgangen nødvendigvis måtte følge
andre kriterier og avveininger, og vil derfor i praksis
kunne utformes ganske annerledes enn for de «avsette-
lige» embetsmenn.289

Personkretsen – «uavsettelige embetsmenn». Forflyt-
ningsforbudet knyttet til disse embetsmenn har vært
under et kontinuerlig press. Tidlig fremsto det embets-
spesifiserende system som mindre hensiktsmessig, hvor
utviklingen etter utnevnelsen medførte behov for end-
ringer og omorganisering. Behovet for å oppmyke dette
system preger utviklingen allerede fra tidlig på 1800-tal-
let. Innen enkelte etater ble det derfor fastsatt forbehold
om at den utnevnte på visse vilkår måtte finne seg i en
saklig eller geografisk regulering av embetets forret-
ningskrets.290 Tilsvarende ble presteembeter i 1850-
årene opprettet med hele riket som forretningskrets.291

Opptakten til beordringssystemet i forsvaret ble også
lagt gjennom siste halvdel av 1800-tallet. I 1852 ble
underoffiserer i hæren utnevnt til løytnants grad innen

vedkommende brigade og beordret til tjeneste ved den
enkelte bataljon.292 Ordningen ble fulgt opp for en rekke
andre stillinger,293 gjort generell ved hærordningen av
1909, og er senere videreført.294 Så vel i teori som innen
forvaltningen har grunnlovmessigheten av ordningen
vært trukket i tvil.295 Rettspraksis har imidlertid ikke
ansett beordringssystemet for å være i strid med forflyt-
ningsforbudet, i alle fall ikke om forbehold er tatt. Det
ble tidlig lagt til grunn at beordring kunne skje til tje-
neste på de tjenestesteder hvor det var behov for dem,296

med avgjørelsen i Rt. 1895 s. 481 som den grunnleg-
gende dom.297 I avgjørelsene i Rt. 1916 s. 505 og Rt.
1933 s. 691 synes Høyesterett å ha lagt avgjørende vekt
på samtykke fra angjeldende militære embetsmenn, og
påfølgende avgjørelser legger til grunn at det ikke fore-
ligger noen konflikt med Grunnlovens forflytningsfor-
bud, jf. Rt. 1963 s. 1042 og Rt. 1963 s. 1181, og Rt. 1976
s. 431. Avgjørelsene må sees i lys av forsvarets særlige
behov for å kunne omdisponere sine offiserer og øvrige
mannskap, slik den militær- og forsvarspolitiske situa-
sjon og utvikling til enhver tid tilsier, jf. også Grl. § 25
og § 26. I dag må det i alle fall tillegges avgjørende vekt
at beordringssystemet i forsvaret har vedvart gjennom
mer enn ett hundre år. Ordningen er nå hjemlet i for-
svarsloven av 12. august 2016 nr. 77 § 44 fjerde ledd og
§ 46,298 som igjen i dag formentlig må ansees hjemlet i
konstitusjonell sedvanerett.299 Den enkelte beordring,

287 Jf. Stabel-utvalgets innstilling (1971), s. 60–61, og Ot.prp. nr. 72 (1981–82), s. 6 og s. 24; bestemmelsen var videreført i embets- og tjenestemanns-
loven (2005) § 9 (1), jf. Ot.prp.nr. 67 (2004–2005), s. 50. I Prop. 94 L (2016–2017) s. 209 er også presisert at stal. § 16 første ledd er begrenset til
embetsmenn ansatt ved regjeringens kontorer.

288 Stal. (2017) § 16 annet ledd, som viderefører tjml. (1983) § 12A. I lovforarbeidene er uttrykkelig presisert at «en beslutning om omplassering til
andre arbeidsoppgaver eller å stå til rådighet for spesielle oppdrag etter § 12 A, er underlagt de samme krav til saklighet og forsvarlig saksbehand-
ling som en tilsvarende beslutning etter § 12», jf. Ot.prp. nr. 66 (1991–92), s. 5.

289 Spørsmålet kan ikke sees nærmere omtalt i litteraturen.
290 Jf. kgl. res. 16 feb. 1815 (Universitetet i Oslo), kgl. res. 18. des. 1821 (tolletaten), kgl. res. 22. jan. 1838 (fogder og sorenskrivere), se også Stang

Lund, op.cit., s. 64.
291 Jf. lov av 11. april 1857 § 2. Bestemmelsen i den tidligere lov om geistliges lønnsforhold av 5. april 1957 nr. 1 § 7 annet ledd om geistlig embets-

mann «som er forflyttet» tok sikte på tilfelle hvor embetsmannen hadde søkt om overføring til et annet embete, jf. kommisjonsinnstillingen (1894)
s. 108 og den tidligere lov av 14. juli 1897 nr. 1 § 37 annet ledd. Bestemmelsen hjemlet ikke noe beordringssystem for geistlige embetsmenn, jf.
også Jakhelln, Norsk Lovkommentar til lov om geistliges lønnsforhold (1994), og ble opphevet ved kirkeloven av 7. juni 1996 nr. 31.

292 Kgl. res. 7. okt. 1852.
293 Ved en serie kgl. res. i 1875, 1872, 1888, 1889 og 1902.
294 Helt siden hærordningen av 1909 ble vedtatt blir militært personell ikke utnevnt til embeter med avgrenset forretningskrets; offiserer blir utnevnt

til en bestemt grad og deretter beordret i stilling. En militær embetsmann kan således frabeordres sin stilling, og forholdet til den enkelte stilling
bringes derved til opphør. Spørsmål om avskjed blir bare aktuelt hvor vedkommende også skal fratas sin grad. Jf. Stang Lund, op.cit., s. 31 med
videre henvisninger.

295 Ibid., s. 82–83 med henvisninger til Castberg, Norges statsforfatning (1964), bd. II, s. 75, militærkomiteens sterkt kritiske uttalelser i St. prp. nr. 50
(1909), s. 212, betenkning i Dok. 45 (1908), av Jon Skeie, og kritiske uttalelser av lovavdelingen av 1938 og 1939, i 1948 likevel aksepterende.

296 Allerede avgjørelsen i Rt. 1863 s. 30 går i denne retning, og avgjørelsene i Rt. 1851 s. 257, Rt. 1866 s. 823 og Rt. 1869 s. 702 kan – i større eller
mindre grad – sies å trekke i samme retning.

297 I Rt. 1895 s. 481, avsagt under sterk dissens (4–3), ble en kaptein med bopel i Oslo [Kristiania], ved omorganiseringen av hæren i 1889, beordret
til tjeneste i Valdres. Flertallet fant det «aabenbart urimelig» at offiseren ellers ville ha krav på lønn uten å yte vederlag; mindretallet fant at beor-
dringen var i strid med Grl. § 22, men reserverte seg for tilfelle hvor det måtte være tatt «almindelige eller spesielle Forbehold». Castberg, Norges
statsforfatning (1964), bd. II s. 72 karakteriserer dommen i Rt. 1895 s. 481 som «temmelig tvilsom», og som et «egenartet tilfelle».

298 Jf. tidligere bl.a. forsvarspersonelloven av 2. juli 2004 nr. 59 § 7, som videreførte yrkesbefalsloven av 10. juni 1977, nr. 66 § 3.
299 Jakhelln, Domstollederstillinger (2002), avsnitt VI.2.10, i samme retning også Stang Lund, Rettsforholdet mellom staten og dens embetsmenn

(1971), s. 83–84, og lovavdelingens uttalelse (jnr. 917/48-E) av 1948.
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frabeordring, fradisponering mv. må ligge innen de ram-
mer og vilkår som er fastsatt i beordringssystemet.300

Det generelle forbehold om at alle utnevnte embets-
menn for fremtiden plikter, uten erstatning, å finne seg i
de forandringer som måtte bli bestemt ved lov eller av
Kongen med Stortingets samtykke, ble fastsatt ved kgl.
res. 4. juni 1898, formentlig på bakgrunn av bl.a. Rt.
1895 s. 481. Denne formulering anvendes fortsatt.301

Forflytningsplikt eller beordringssystem for øvrige
«uavsettelige» embetsmenn kan konstitusjonelt sett
neppe etableres,302 hverken gjennom forbehold, for-
håndssamtykke,303 stillingsbeskrivelse.304 eller på annen
måte, og i alle fall ikke for dommerembetene.305 Den
særlige uavhengighet i forhold til den utøvende makt
som Grunnloven legger til grunn for domstolenes virk-
somhet må for så vidt tillegges avgjørende vekt. I for-
hold til forflytningsforbudet i Grl. § 22 må det likevel
være uproblematisk om en dommer utnevnes i embetet
med plikt til å utføre arbeid innen forskjellige domstoler,
så lenge disse domstoler ligger i rimelig geografisk nær-
het av hverandre.306 Hvorvidt vedkommende dommer
skal ha fast tilknytning til én av disse domstoler, eller på
annen måte være fast tilknyttet de forskjellige domstoler,
må i konstitusjonell henseende være irrelevant. Derimot
må en ordning med flytteplikt for dommere, basert på et
generelt forhåndssamtykke fra den enkelte dommer ved
utnevnelsen, være i strid med forflytningsforbudet i Grl.
§ 22,307 idet dette gjør spørsmålet om flytteplikt for
dommere til et privat anliggende for den enkelte søker til
et dommerembete, og tar ikke i betraktning de overord-
nede og grunnleggende konstitusjonelle betenkeligheter
ved en slik ordning.308 Det må fremheves at teorien
gjennomgående er meget kritisk til grunnlovmessighe-

ten av forbehold ved embetsbesettelse, dette gjelder sær-
lig de uspesifiserte forbehold.309 Dertil kommer de pri-
vatrettslige innvendinger mot et uspesifisert forhånds-
samtykke; den enkelte embetsmann vil i praksis ofte stå
overfor et «tilbud» som neppe vil være gjenstand for
egentlige forhandlinger, de fremtidige konsekvenser av
forbeholdet fremstår ved utnevnelsen som uoversiktlige,
styrkeforholdet mellom partene er ved utnevnelsen
neppe reelt likeverdig, og forbeholdet er preget av ensi-
dig å begunstige staten som den sterkere part. Forment-
lig kan slike forbehold bare tillegges vekt ved mindre
vesentlige endringer av rettigheter og plikter tillagt
embetet, og de økonomiske konsekvenser mv. som måtte
følge av endringer av denne art. For øvrig vil forbehold
måtte tillegges vekt hvor en spesifisert situasjon må for-
ventes i løpet av temmelig kort tid etter utnevnelsen.

Endringer av embetets omfang og funksjoner mv har
så vel konstitusjonelle som kontraktrettslige aspekter.
Adgangen til å endre embetskrets og arbeidsoppgaver
synes i rettspraksis likevel å ha vært vurdert med hoved-
vekt på de kontraktrettslige prinsipper, slik at de konsti-
tusjonelle synspunkter i hovedsak fremstår som en støtte
for et resultat bygget på det første grunnlag. Rettspraksis
la i alle fall tidlig til grunn at nye oppgaver av kvalitativt
forskjellig art fra embetets øvrige oppgaver ikke kan
pålegges embetets innehaver.310 Oppgaver som allerede
fra utnevnelsen hører til embetet kan derimot utvides i
omfang,311 noe som ikke minst har betydning for embe-
ter med omfattende og generelt saksområde, så som et
lensmannsembete, et sorenskriveri osv. Ved «en særde-
les væsentlig forøgelse» er likevel ekstra godtgjørelse
tilkjent på kontraktrettslig grunnlag,312 noe som må sees
i sammenheng med at det tidligere lønnssystem bl.a. var

300 Jf. HR-2016-2521-A (orlogskaptein, skipssjef i Kystvakten) avsnitt 46 flg.; frabeordring kjent ugyldig, erstatning tilkjent.
301 Jf. Statens Personalhåndbok 2013, s. 368, avsnitt 11.1.11.1, se også Bjørnaraa m.fl., Norsk tjenestemannsrett (2000), s. 933–934, hvor bestallings-

formularet er inntatt. For embetsmenn «ved regjeringens kontorer» følger forbeholdet av stal. (2017) § 16, jf. tidligere tjml. (1983) § 12.
302 De «uavsettelige» embetsmenn omfattes således hverken av forflytningsplikten etter stal. § 16 første ledd, eller av bestemmelsens annet ledd, jf.

også Prop. 94 L (2016–2017) s. 209–210.
303 I lovforarbeidene til tjml. (1983), Ot.prp. nr. 72 (1981–82) s. 2 uttales bare at det er «uklart hvor langt grunnlovsforbudet strekker seg mot såkalt

«vedtatt forflytningsplikt», det vil si at en embetsmann ved utnevnelsen sier seg villig til å la seg forflytte i fremtiden».
304 Slik også Stang Lund, op.cit., s. 73 med videre henvisninger: «En (…) beskrivelse av dommerembetene med utnevnelse til bestemt dommergrad

og beordring til å tjenestegjøre ved den enkelte domstol synes etter nåtidens rettsoppfatning uakseptabelt.» Merkes kan også den bekymring som
Aschehoug, Norges nuværende statsforfatning (1892) bd. II s. 465 gir uttrykk for: «Forbudet mod, at Embedsmænd forflyttes uden deres Samykke,
taber i Betydning i samme Grad, som Embedets Forretninger blive ubestemt begrændsede».

305 Dommere utgjør hovedtyngden av de «uavsettelige» embetsmenn, pr. 1. mars 2013 var det 664 dommerembeter; innen politi- og påtalemyndighet
var det ca. 150 embeter, og for øvrig var om lag 100 andre embeter, jf. også Grl. § 21 avsnitt 6.

306 Jf. domstolloven § 33 c annet ledd, etter lovendring av 15. juni 2001 nr. 62; jf. også Ot.prp. nr. 44 (2000–2001) s. 188. Bestemmelsen er pr. 2012
ikke anvendt, jf. Bøhn, Domstolloven (2013), s. 201.

307 Se likevel NOU 1999: 19 Domstolene i samfunnet, s. 232–233.
308 Castberg, Norges statsforfatning (1964), bd. II, s. 72–73, Jakhelln, Domstollederstillinger (2002), avsnitt VI.4.
309 Aschehoug, Norges nuværende statsforfatning (1892) bd. II s. 466, Østlid, op.cit., s. 68–69. Annerledes kan dette etter omstendighetene stille seg

ved et spesifisert forbehold i forbindelse med en omorganisering e.l., jf. stal. (2017) § 14 annet ledd, som viderefører tjml. (1983) § 3 nr. 1 annet
ledd, jf. også Ot.prp. nr. 72 (1981–82) s. 14.

310 Jf. Høyesteretts dommer av 24. sept. 1823 og 25. nov. 1835, og Rt. 1893 s. 639 hvor dette eksplisitt uttales.
311 Jf. Rt. 1851 s. 593, en [visstnok utrykt] dom av Høyesterett av 25. april 1857, og Rt. 1868 s. 577.
312 Jf. Rt. 1874 s. 609.
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basert på sportler.313 Mindre utvidelser eller innskren-
kinger av embetskretsen må aksepteres,314 og er det tale
om midlertidige tilleggsoppgaver av ikke kvalitativt for-
skjellig art kan slikt i større utstrekning pålegges enn
varige oppgaver.315 Endring av det sted hvor embetets
oppgaver skal utføres stiller seg prinsipielt ikke forskjel-
lig fra andre endringer, men vil i praksis kunne fremstå
som inngripende for den enkelte embetsmann. Merkes
må også Rt. 1981 s. 166, som forutsetter at en embets-
mann kan ha betinget seg rett til å inneha særskilt angitte
funksjoner (styreverv), men at dette vil være «ekstraor-
dinært» og kreve «meget klare holdepunkter», og at en
eventuell avtale må stå tilbake for endringer i organisa-
sjonsstrukturen.

Sammenfatningsvis kan det derfor ikke antas at et
embete bortfaller – eller må anses for nedlagt – bare
fordi enkelte funksjoner blir tatt fra embetet og lagt til
andre, eller fordi embetskretsen i noen grad utvides eller
innskrenkes, selv om det skulle være tale om en ikke
uvesentlig endring.316 Et embete kan først anses nedlagt
hvor det er tale om større, inngripende og substansielle
endringer av de oppgaver som er lagt til embetet, som
innebærer at embetet endrer karakter.317 Ved den kon-
krete vurdering vil eventuell forhåndsavtalt kompensa-
sjon for mer tyngende eller krevende oppgaver eller vil-
kår influere på spørsmålet om hvor inngripende endring-
ene må anses for å være. For at forflytningsforbudet ikke
skal bli undergravet vil det likevel være en grense for
hvor stor vekt det kan legges på ordninger av denne art.

Søksmål om hvorvidt et system med flytteplikt er i
samsvar med Grl. § 22 annet ledd må, konstitusjonelt
sett, kunne bringes inn for domstolene av den eller de
som måtte ha rett til å reise søksmål etter den til enhver
tid gjeldende prosesslovgivning.318 Tilsvarende må
gjelde for gyldigheten av forbehold, vilkår i avtale eller
utlysning, og avgitt samtykke. Konstitusjonelt må det
også kunne avsies dom for at et system, eller vedtak truf-
fet i henhold til et slikt system, er helt eller delvis ugyl-

dig i forhold til saksøkerne,319 og dermed tilkjenne
erstatning for økonomisk tap, eventuelt ikke-økonomisk
tap i den utstrekning lovgivningen måtte hjemle det. Det
blir derfor for enkelt å legge til grunn at om en embets-
mann «har samtykket i ordningen, er grunnlovsspørsmå-
let (…) et problem for Storting og regjering».320

14 Konstitusjon
Konstitusjon kan defineres som midlertidig ansettelse,
og uttrykket «konstitusjon» har lang tradisjon. Det er
likevel ikke brukt i Grunnlovens bestemmelser, men ter-
minologien anvendes bl.a. i lovspråket, jf. f.eks. stal.
(2017) § 14 og § 18, og det benyttes derfor også her.

Helt siden Grunnloven ble vedtatt har det, i samsvar
med det som også tidligere var praksis, vært lagt til
grunn at Grl. § 21 og § 22 ikke er til hinder for «fremde-
les som hidindtil til Embedets midlertidge Bestyrelse at
constituere, hvem de efter Omstændighederne dertil tje-
nestlig maatte eragte».321 Likedan bemerker Stang
(1833) at Kongens rett til å besette embeter «naturlig-
viis» omfatter retten «til at besørge i paakommende Til-
fælde Embedsforretninger midlertidigen udførte ved
Constituerede», og denne adgang til midlertidig konsti-
tusjon måtte også kunne delegeres til embetsmann over-
ordnet det embete hvor midlertidig konstitusjon var
aktuelt.322 Tilsvarende gjelder Collett (1865) s. 233; det
er «Overøvrighederne, der have at konstituere disse
Vikarier for de under dem sorterende Embedsmænd» i
tilfelle hvor «en temporær Forhindring» foreligger, så
som ved inhabilitet mv. og i tilfelle «naar en virkelig
Vacance indtræder»; med plikt til å innhente vedkom-
mende departements «Approbation», eventuelt plikt til å
sende «Indberetning om Beskikkelser til en enkelt Sag».
Den konstituerte må oppfylle de samme «Kvaliteter»
som ved fast ansettelse, idet lovgivningen ikke kan for-
utsettes å ville ha embetet bestyrt slettere av en konstitu-

313 Jf. kommentarene til Grl. § 21 avsnitt 2.
314 Rt. 1863 s. 30. og Rt. 1869 s. 702.
315 Rt. 1851 s. 257 og Rt. 1866 s. 823, jf. også RG 1956 s. 652 Eidsivating.
316 I forbindelse med politireformen ble det lagt til grunn at mindre justeringer av grensene for et politidistrikt i seg selv ikke ville være en så vesentlig

endring at embetet er bortfalt, og at det samme måtte gjelde endringer i etatens strukturen ved bl.a. opprettelsen av Politidirektoratet, samt overgan-
gen til bruk av utnevnelser på åremål; fordi dette ikke endret stillingenes funksjon og innhold, bl.a. skulle lederegenskaper vektlegges også tidli-
gere. «Det må dreie seg om en mer omfattende omlegging av rollen, som fører med seg krav om andre kvalifikasjoner enn de eksisterende
embetene», jf. Justisdepartementets lovavdelings uttalelse 8. juni 2001, JDLOV-2001-4685.

317 Jf. Jakhelln, Domstollederstillinger (2002), avsnitt VI, med gjennomgåelse av rettspraksis.
318 Dette kan være den enkelte berørte embetsmann, eller en organisasjon som kan opptre på dennes eller egne vegne.
319 Embetsmannen kan ikke forhindre at en omorganisering blir gjennomført, selv om den skulle være så inngripende at den vil være i strid med

Grunnlovens forflytningsforbud; i mangel av annen overenskomst mellom stat og embetsmann vil i så fall embetet være å anse for bortfalt og
embetsmannen ha den rettsstilling som følger av dette, jf. ovenfor avsnitt 11.

320 Stang Lund, op.cit., s. 84.
321 Reskript av 31. mai 1815 til samtlige overøvrigheter ved midlertidig ledighet i underordnede embeter.
322 Stang, op.cit., s. 499, jf. s. 492.
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ert enn av en fast ansatt, og at det var uriktig at kravet
om embetsed i praksis ofte «renunceres»; dessuten måtte
en konstituert amtmann ha samme adgang til å konstitu-
ere som en fast ansatt (s. 234–236).

I dette rettshistoriske perspektiv må også nevnes ord-
ningen med de ekstraordinære (overordentlige) dom-
mere i Høyesterett, hvor et mindre antall «overordent-
lige assessorer» kunne beskikkes. Ordningen ble stad-
festet ved høysterettsloven av 12. september 1818 § 1,
men er konstitusjonelt ikke ubetenkelig; i forskjellige
varianter ble ordningen videreført, og opphørte først i
1939.323

Adgangen til konstitusjon har således vært ansett for
selvsagt, konstitusjon har da også alltid vært prakti-
sert,324 og det kan overhodet ikke være konstitusjonelt
tvilsomt at det er en – om enn begrenset – adgang til
midlertidig ansettelse (konstitusjon) i embeter.

Bakgrunnen for adgangen til konstitusjon i embeter er
de praktiske hensyn. Dels er det behov for å kunne sørge
for at de oppgaver som er knyttet til embetet blir utført,
bl.a. ved ledighet inntil ny embetsmann kan bli utnevnt
og tiltre, og når innehaveren av embetet blir forhindret
på grunn av sykdom, reisefravær, permisjon mv. Dertil
er det, ved forestående eller pågående omorganisering av
en etat, behov for at arbeidsforhold kan bringes til opp-
hør slik at overtallighet kan unngås når omorganiserin-
gen har funnet sin endelige form. Ytterligere kan det
fremstå som hensiktsmessig – men er konstitusjonelt
formentlig avskåret – å bruke konstitusjon som en form
for prøvetid før endelig utnevnelse i embetet finner sted.
Alle disse grunner har, til ulik tid, vært bakgrunnen for
konstitusjon av embetsmenn.

Vedtak om konstitusjon krever behandling i statsråd,
men bare dersom konstitusjon i vedkommende embete
må anses som en sak av viktighet etter Grl. § 28. For
øvrig må vedtak om konstitusjon kunne treffes av den
instans som det embete som har behov for midlertidig
ansettelse hører inn under, om ikke annet er fastsatt. Det

ble således tidlig lagt til grunn i teorien at det konstitu-
sjonelt måtte være adgang til delegasjon til embetsmann
overordnet det embete hvor konstitusjon var aktuelt,325

og med tidligere tiders omfattende anvendelse av
embetsmannsbegrepet,326 hvortil kommer de vanskeli-
gere kommunikasjonsforhold, må det ha vært et åpen-
bart behov for delegasjon.

Konstitusjon av dommere for inntil ett år er som
hovedregel ikke en sak av viktighet, og da er konstitu-
sjonsmyndigheten lagt til Innstillingsrådet for dom-
mere, som er et uavhengig organ. Dessuten kan Innstil-
lingsrådet konstituere faste dommere til en sideordnet
domstol for inntil to år («krysskonstitusjon»), og denne
kompetanse kan delegeres til Domstoladministra-
sjonen.327 Eventuelle forlengelser av en konstitusjon er
i utgangspunktet antatt å være en selvstendig konstitu-
sjon.328

Dessuten er det sedvane for at et departement, så vel
«for enheter i departementene som i underliggende virk-
somheter» kan treffe vedtak om konstitusjon ved kortva-
rige sykefravær eller ledighet, likevel ikke ut over ett år
(«departementskonstitusjon»).329 I slike tilfelle og av
andre særlige grunner kan for øvrig et embete bestyres
av en person som bare fungerer eller på annen måte gis
en helt løs tilknytning til embetet, og det er forutsatt at
formen konstitusjon da ikke er nødvendig.330 Konstitu-
sjonelt er det neppe noen prinsipiell forskjell mellom
konstitusjon og den enklere fungering i et embete.

Personkretsen. Behovet for konstitusjon oppstår i
praksis for alle tre grupper embetsmenn. For «politiske»
embetsmenn innebærer det politiske system at det blir
tale om konstitusjon for temmelig korte tidsrom, og kan
dessuten skyldes hensyn av annen art enn de ovennevnte
(«politiske hensyn»). Den problematikk som behandles i
det følgende vil derfor neppe være aktuell for disse
embetsmenn. Den videre gjennomgåelse tar derfor først
og fremst sikte på konstitusjon i de «avsettelige» og
«uavsettelige» embeter.

323 Hele denne ordning og den videre utvikling er utførlig omtalt av Finn Hiorthøy: Domstolene og forfatningsutviklingen, i Den dømmende makt
(1967) s. 107–114.

324 Stang Lund, op.cit., s. 50 flg. gir en utførlig gjennomgang av rettsutviklingen fram til 1971.
325 Stang, op.cit., s. 499, jf. s. 492, tilsvarende Collett, op.cit., s. 233, se også. Stang Lund, op.cit., s. 50.
326 Se kommentarene til Grl. § 21, avsnitt 2
327 For enkeltheter vises til Dl. (1915) § 55 f og § 55 g, etter lovendring av 15. juni 2001 nr. 62, jf. også Ot.prp. nr. 44 (2000–2001) s. 191–192, og

Bøhn, Domstolloven (2013), s. 199 flg., og videre Fliflet, Grunnloven (2005), s. 157–158.
328 Jf. Bøhn, Domstolloven (2013), s. 209 med omtale av Lovavdelingens uttalelse JDLOV-2004-5727.
329 Jf. Prop. 94 L (2016–2017) s. 207–208, jf. også Stabel-utvalgets innstilling (1971) s. 43 og Ot.prp. nr. 67 (2004–2005) s. 48, hvor det bl.a. påpekes

at det har vært tvil om slik fungering må være begrenset til seks måneder, eller om fungering kan vedvare inntil ett år. I forarbeidene til stal. (2017)
er det lagt til grunn at fungering ikke strekke seg ut over ett år, og at forlengelse derfor ikke kan skje ut over ett år, jf. Prop. 94 L (2016–2017)
s. 207.

330 Hverken ved departementskonstitusjon eller ved fungering i et embete foreligger det noe vedtak av Kongen i statsråd., og dermed følger det av den
alminnelige embetsmannsdefinisjon, jf. kommentarene til Grl. § 21 avsnitt 2, at stillingsinnehaveren ikke er embetsmann, jf. også Prop. 94 L
(2016–2017) s. 208. Det må likevel kunne fastsettes at stillingsinnehaveren skal regnes som embetsmann i den tid konstitusjon eller fungering ved-
varer, noe som konstitusjonelt vil være mest i samsvar med uavhengighetsprinsippet.
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Den konstitusjonelle problematikk følger særlig av at
den konstituerte har en svakere rettsstilling enn
embetsmenn ellers, noe som kan medføre at uavhen-
gighetsprinsippet og tilliten til dette svekkes, og kan
for «uavsettelige» embetsmenn dessuten undergrave
kravet om avskjed «etter dom».331 Skulle konstitusjon
bli anvendt uten at tungtveiende reelle hensyn tilsier
det, eventuelt om konstitusjon skulle strekke seg over
lang tid, er det «klart at utstrakt bruk av konstitusjoner
i stedet for fast utnevnelse vil kunne virke uheldig ut
fra hensynet til å opprettholde en mest mulig uavhen-
gig embetsstand».332

Det rettshistoriske perspektiv belyser denne overord-
nede problematikk, spesielt i forhold til de langvarige
konstitusjoner, som allerede tidlig ble «mer og mer
almindelige innenfor alle grener av embedsverket». I
1839 uttalte således Stortingets protokollkomite bl.a.
den bekymring at «deslige for en Mands hele Embeds-
tid bestemte Constitutioner ikke skjønnes at være forfat-
ningsmæssige».333 Om lag 60 år senere kunne Asche-
houg likevel påpeke at konstitusjon i anledning omor-
ganisering «i senere Tid efter Anmodninger fra Stor-
thinget [er] gjort (…) i betænkelig Udstrækning».334

Dertil anga Stortinget også, ved forrige århundreskifte
om lag et tiår senere, at konstitusjonsformen burde
anvendes «forat administrasjonen kan vinde erfaring
om vedkommende funksjonærs skikkethet for stillin-
gen».335

På det prinsipielle plan i 1890-årene la Aschehoug
til grunn, at om man var i ferd med å omorganisere en
viss art embeter, var det intet å innvende mot at
embetene fortsatt ble besatt med konstituerte inntil
endelig beslutning om den nye organisasjon er truf-
fet. Konstitusjon i et «avsettelig» embete måtte være
berettiget i større utstrekning enn for «uavsettelige»
embeter. Derfor var det mindre å si på at et «avsette-
lig» embete fortsatt ble besatt ved konstitusjon,336

«hvilket var Tilfældet med Regjeringsadvocatembe-

det fra 1825 til 1859», altså gjennom intet mindre enn
34 år.

Om lag 25 år senere, i 1916, er problematikken utfør-
lig drøftet av Georg Lous,337 som påpeker bl.a. at konsti-
tusjon er særlig problematisk når et embete nok er
besluttet nedlagt eller forandret, men hvor nedleggelse
eller forandring først senere kan iverksettes. For så vidt
hadde man muligens gått for vidt; således «har alle over-
retsassessorembeder været besat med konstitution siden
kgl. res. av 17. oktober 1891, mens embederne først skal
inddrages naar den nye retsreform blir gjennemført»,
noe som først skjedde i 1936, altså om lag 44 år etter at
omlegningen var vedtatt.338 «Magistratsembederne har
vært besat med konstituerte siden (…) 1893, mens der
først [nå] er fremsat forslag til lov om embedernes
ophævelse»; en lov som først ble satt i kraft fra 1922,
altså 28 år senere.339 Fra denne tid skal også nevnes at
sjøfartsdirektøren, i 1911 ble «entlediget» med umiddel-
bar virkning, etter å ha vært konstituert i stillingen i syv
og et halvt år, på grunn av «en skjønsmæssig bedøm-
melse av [hans] personlige skikkethet» bygget på den
erfaring man hadde fått «gjennem atskillige aar».340 I
kjølvannet av denne sak ble spørsmålet reist om en kon-
stituert embetsmann kunne fjernes fra stillingen av hvil-
ken som helst grunn, eller om det for så vidt gjaldt
begrensninger;341 et spørsmål som i 1920-årene ble
behandlet i uttalelser fra Justisdepartementets lovavde-
ling.342

På midten av 1930-tallet legger Castberg til grunn at
konstitusjon kan finne sted ved omorganiseringer, eller
når et embete må opprettes og besettes straks, før Stor-
tingets avgjørelse med hensyn til bevilgningsspørsmålet
kan foreligge. Konstitusjon fordi det er tvil om hvorvidt
den som skulle ansettes er fullt kvalifisert «lar sig van-
skelig forlike med det krav til embedsmennenes uavhen-
gighet som er stillet ved grunnlovens § 22, annet ledd.
Hensynet til denne uavhengighet veier, når det gjelder
dommerembedene, så tungt at en slik ansettelse på prøve

331 Rt. 1918 s. 646 (sjøfartsdirektør) er illustrerende; konstitusjon opphevet etter mer enn syv år. Se også ovenfor avsnitt 11.
332 Stabel-utvalgets innstilling om Avskjed m.v. av embetsmenn (1971) s. 27. Se også Ot.prp. nr. 44 (2001–2002) s. 121; en konstituert dommer som

ønsker forlengelse av tjenestetiden eller en fast stilling, kommer «i et forhold til tilsettingsmyndigheten som kan være problematisk», og videre
bl.a. Innst. O. IV (1956) s. 3, Rt. 1984 s. 979, jf. også Rt. 1997 s. 1987, og Bjørnaraa m.fl., op.cit., s. 139 flg. Se også nedenfor avsnitt 16 om prin-
sipielle betenkeligheter knyttet til bruken av pensjonerte lagdommere som ekstraordinære lagdommere.

333 Jf. Østlid, op.cit., s. 114–115 med henvisning til St. forh. 1839 IV s. 1008.
334 Aschehoug, Norges nuværende statsforfatning (1892), s. 459.
335 Jf. Innst. S. XXXXVI 1902–1903 s. 4, og Østlid, op.cit., s. 115 om den påfølgene utvikling.
336 Aschehoug, Norges nuværende statsforfatning (1892), s. 459. Dette synspunkt har i realiteten fått tilslutning av Stang Lund, op.cit., s. 55.
337 Inntatt i Rt. 1916 s. 235 flg. Lous var den gang regjeringsadvokat; hovedpunktene i artikkelen er også inntatt i Stang Lund, op.cit., s. 51–52.
338 Overrettsembetene ble først opphevet fra 1. januar 1936, altså 20 år etter at Lous hadde publisert sin artikkel, jf. lov av 21. juni 1935 om forandring

i rettergangslovene, jf. også Stang Lund, op.cit., s. 52 note 1.
339 Magistratembetene ble opphevet ved lov av 9. mars 1917, men loven ble først iverksatt fra 1. juli 1922 ved egen lov av 9. juni 1922.
340 Rt. 1918 s. 646, byrettens dom s. 651; se nærmere nedenfor om denne avgjørelsen.
341 Jf. Østlid, op.cit., s. 120–121.
342 Referert av Stang Lund, op.cit., s. 54.
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i disse embeder utvilsomt må betraktes som stridende
mot grunnloven»;343 eksempelvis en ordning med to års
prøvetid.344

I 1940, under okkupasjonstidens første halvår, gjorde
Administrasjonsrådet for de besatte områder av Norge til
å begynne med bruk av konstitusjon, men behovet for en
fastere ordning oppsto tidlig. Fra om lag 20. august 1940
ble «en rekke av de tidligere konstituerte embetsmenn
utnevnt, likeså nye menn i ledige embeter», fordi
embetsmennene «oppnådde større sikkerhet ved utnev-
ning, og at dette kunne være ønskelig «dels fordi ikke
kvalifiserte søkere skulle holde seg tilbake, dels av andre
grunner». Disse «andre grunner» var nok frykten for at
NS345 kunne komme til makten – eller tyske kommissæ-
rer – og at da alle konstituerte embetsmenn uten videre
kunne fjernes».346

Fra 1960-årene preges den videre rettsutvikling av
ovenstående synspunkter. En prinsipiell avklaring med
forslag til innstramning ved lov av bruken av konstitusjon
for embetsmenn generelt ble lagt frem av Stabel-utvalget
(1971).347 Denne danner etter hvert grunnlaget for den
regulering som – med en viss utbygging – fastsettes i tjml.
(1983) § 3 nr. 1,348 og som i hovedsak er videreført ved
stal. (2017) § 14 og § 18.349 Adgangen til konstitusjon i
dommerembeter er nå, siden 2001, spesielt regulert og
sterkt begrenset, jf. dl. § 55 e og § 55 f.350 Denne lovregu-
lering er på linje med den holdning som lovgivningen
ellers i arbeidslivet har lagt til grunn for bruk av midlerti-
dige ansettelser. For øvrig innebærer dagens lovgivning
også at det nå er trukket et skille mellom de «uavsettelige»
embetsmenn som er dommere, og de øvrige embetsmenn;
«avsettelige» så vel som «uavsettelige», men dette er et
skille som ikke er konstitusjonelt problematisk.351

Den konstitusjonelle rettstilstand i dag. Det er ingen
overdrivelse at det så vel i praksis som i statsrettslig teori

har fremstått som problematisk å angi den nærmere
grensedragning for når konstitusjon vil være i samsvar
med de krav som følger av § 22. En slik grensedragning
fremstår i utgangspunktet som en typisk oppgave for
lovgiver. Siden det er tale om skjønnsmessige tema vil
lovgiver måtte ha et betydelig spillerom – men innen
visse rammer – når det gjelder å fastsette de nærmere
vilkår for og varigheten av konstitusjoner. Det er bl.a.
grenser for hvor langvarig en konstitusjon kan være,
eksempelvis hvor omorganisering forestår, er vedtatt
eller pågår. Disse begrensninger må trekkes i samsvar
med det omslag i synet på de konstitusjonelle spørsmål
som har funnet sted, og som er kommet til uttrykk i lov-
givningssammenheng og tidligere i statsrettslig teori, og
dertil i samsvar med Høyesteretts uttalelse om at «bru-
ken av konstitusjoner […] kan virke uheldig, og … der-
for bør begrenses til det strengt nødvendige».352 I dag
fremstår således konstitusjon for et tidsrom av mer enn
eksempelvis 8 á 10 år som mer enn konstitusjonelt pro-
blematisk – begrensningen må formentlig trekkes
vesentlig strammere for å være konstitusjonelt forsvarlig
– uansett om det ved lovgivning skulle være åpnet for
det, eller på annen måte være kommet til uttrykk fra
Stortingets side. Tidligere tiders nesten ubegrensede
bruk av konstitusjon kan i dag neppe ansees som konsti-
tusjonelt berettiget.

Vilkårene etter så vel statsansatteloven som domstollo-
ven om bruk av konstitusjon ligger utvilsomt innen de
konstitusjonelle rammer. Tilsvarende gjelder domstollo-
vens bestemmelse om at konstitusjon ikke kan vedvare i
mer enn to år.353 Det fremstår også som mest i samsvar
med de konstitusjonelle hensyn at tidsrammen for konsti-
tusjon her er fastsatt til to og ikke tre år.354 Denne nyanse
er likevel, konstitusjonelt, et lovgivningspolitisk hen-
siktsmessighetsspørsmål. Tilsvarende begrensning er

343 Castberg, Norges statsforfatning (1935), bd. II, s. 92, jf. (1947) bd. s. 98, og (1964) bd. s. 74–75; med tilslutning av bl.a. Finn Hiorthøy: Domsto-
lene og forfatningsutviklingen, i Den dømmende makt (1967) s. 102.

344 Ibid. (1947) II s. 98, og (1964) II s. 74–75. En obligatorisk ordning med to års konstitusjon var den gang fastsatt i lov om høyere almenskoler av
10. mai 1935 § 28 annet ledd; etter den tidligere lov om høyere almenskoler av 27. juli 1896 nr. 2 § 33 annet ledd var konstitusjonstiden fem år, før
utnevnelse til adjunkt i fast stilling kunne finne sted.

345 Nasjonal Samling.
346 Innstilling fra Undersøkelseskommisjonen av 1945 (1946) s. 210; her påpekes også at denne omlegning ble tilrådet av høyesterettsjustitiarius Paal

Berg, og at denne dessuten ga uttrykk for at Administrasjonsrådet hadde kompetanse til å utnevne embetsmenn.
347 Innstilling om avskjed m.v. av embetsmenn (1971), lovutkastet med kommentarer, s. 42 flg., med videre henvisninger.
348 Ot.prp. nr. 72 (1981–1982) s. 5.
349 Prop. 94 L (2016–2017) s. 207. jf. s. 210.
350 Lovendring av 15. juni 2001 nr. 62. Det fremgår for øvrig av lovforarbeidene, jf. Ot.prp nr. 44 (2001–2002) s. 125, at problemet med langvarige

konstitusjoner, for å nedarbeide restanser, stadig gjorde seg gjeldende i deler av domstolsapparatet.
351 Rettsstillingen for ulike embetsmannsgrupper behøver ikke nødvendigvis å være homogen, jf. kommentarene til Grl. § 21, avsnitt 2.
352 Rt. 1995 s. 506; uttalelsen er utformet med særlig henblikk på «hensynet til domstolenes selvstendighet og uavhengighet», jf. også Smith, Konsti-

tusjonelt demokrati, (2017) s. 267, men på det prinsipielle plan gjør tilsvarende seg gjeldende også for embetsmenn innen andre etater.
353 Vurderingen av om konstitusjonsgrunn foreligger, og tidsavgrensningen, må foretas på det tidspunkt da beslutning om konstitusjon blir truffet, jf.

Rt. 1995 s. 506.
354 Domstolkommisjonen hadde således foreslått tre år som en øvre grense, mens departementet la til grunn at «tre år er for lenge», og at en begrens-

ning på to år måtte lovfestes, jf. Ot.prp. nr. 44 (2001–2002) s. 125–126.
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ikke fastsatt i statsansatteloven (2017). Både av konstitu-
sjonelle grunner, og av hensyn til praktiseringen av
bestemmelsene, og dertil av hensyn til den konstituertes
rettsstilling, kan det derfor være spørsmål om ikke en mer
presis og strammere regulering av adgangen til bruk av
konstitusjon av lengre varighet ville være hensiktsmes-
sig, kanskje begrenset til to, eventuelt tre eller fire år,
etter mønster av domstollovens hovedregel, og i retning
av en harmonisering med de begrensinger som gjelder for
tidsbegrenset ansettelse av andre statsansatte.355 En slik
regulering kan være egnet til å effektivisere de hensyn
som ligger bak Grl. § 22, og vil kunne forhindre at
statsansattelovens regler blir tolket og anvendt slik at det
gjøres bruk av konstitusjoner av lengre varighet. Tilsva-
rende gjelder bruk av konstitusjon fastsatt i særlovgiv-
ning, selv om spesielle forhold kan gjøre det nødvendig
og berettige bruk av konstitusjon på andre vilkår og for
lengre tidsrom enn det som ellers er lagt til grunn.356 His-
torikken fra tidligere tider gir grunn til bekymring.

Ved omorganiseringer må det dertil være mest i sam-
svar med de konstitusjonelle hensyn å anvende utnev-
nelse med spesifisert forbehold fremfor konstitusjon,
slik at konstitusjon blir praktisert som den subsidiære
løsning i forhold til utnevnelse med forbehold.357 Det
viktigste er likevel at den til enhver tid gjeldende lovgiv-
ning om bruk av konstitusjon blir tolket og praktisert på
bakgrunn av de konstitusjonelle hensyn, herunder uav-
hengighetsprinsippet, selv om de enkelte tilfelle av kon-
stitusjon skulle ligge innenfor de grenser som følger av
ordlyden av de respektive lovbestemmelser; en for libe-
ral praktisering i seg selv er problematisk.358

Den konstituertes rettsstilling – konstitusjon «på
prøve» utelukket. Embetsmenn utnevnes «fast» i embe-
tet, og stal. (2017) § 14 første ledd klargjør således at
utnevnelse ikke kan skje på prøve.359 Bestemmelsen

viderefører rettstilstanden etter tjml. (1983) § 3 nr. 1,360

som igjen bygger på Stabel-utvalgets innstilling,361 hvor
det bl.a. er gitt utvetydig uttrykk for at «konstitusjon
ikke i noe tilfelle [vil] kunne være begrunnet i ønsket om
å prøve vedkommendes kvalifikasjoner».362

Den konstituertes rettsstilling – grunnlag for konstitu-
sjonens opphør. Det har aldri vært tvil om at den konsti-
tuerte må fratre embetet når grunnlaget for konstitusjo-
nen bortfaller. Derimot har det vært omstridt om en kon-
stitusjon kan bringes til opphør av andre grunner, så som
et ønske om å få en annen person i embetet, eller innspa-
ring av lønnsmidler. Hverken Stang (1833) s. 145 og 492
eller Aschehoug (1892) II s. 459 tar for så vidt noen
reservasjoner, og så vel Morgenstierne: Forvaltningsret-
ten (1912) s. 72 som Lous i Rt. 1916, s. 237–240, antar
at også andre grunner enn konstitusjonsgrunnen beretti-
ger opphør. Avgjørelsen i Rt. 1918 s. 646 har også vært
tatt til inntekt for dette syn,363 men dommen kan neppe
oppfattes slik.

I motsetning til tidligere teori uttaler Castberg at den
konstituerte må «være like beskyttet mot avskjedigelse
som en utnevnt embedsmann. Større avvikelse fra
hovedregelen i grunnlovens § 22, annet ledd krever ikke
de hensyn som har medført at konstitusjonsformen
anvendes»,364 med tilslutning av Østlid (1940) s. 121,
Stang Lund (1971),365 og senere Andenæs (2006) s. 337,
jf. også Fliflet (2005) s. 158.366 Stabel-utvalget (1971)
legger likeledes til grunn at den konstituerte ikke uten
særskilt hjemmel vil kunne fjernes fra stillingen på annet
grunnlag enn det som må anses forbeholdt gjennom bru-
ken av konstitusjonsformen i det konkrete tilfelle.367 Til-
svarende var tidligere lagt til grunn i uttalelser fra Justis-
departementets lovavdeling i 1926, 1927 og 1950.368

Konstituerte dommere kan i dag ikke gis administrativ
avskjed av andre grunner enn «den begivenhet som

355 Jf. stal. (2017) § 9 tredje ledd; sammenhengende midlertidig ansettelse i mer enn tre år innebærer at de vanlige regler for oppsigelse av fast ansatte
får anvendelse.

356 Jf. således den reservasjon som er lagt til grunn i Stabel-utvalgets innstilling s. 43 om at de foreslåtte lovbestemmelser ikke ville være uttømmende
konstitusjonelt; «også andre situasjoner vil kunne dekkes av de forholdsvis elastiske uttrykk som er brukt i utkastet».

357 Jf. ovenfor avsnitt 13.
358 Jf. Ot.prp. nr. 44 (2001–2002) s. 108: «En omfattende praksis med konstitusjon av ekstradommere kan … ligge innenfor de grenser som tjeneste-

mannsloven § 3 [nå stal. (2017) § 14, jf. dl. § 55 e] trekker opp for embetsmenn generelt. Men dette hindrer ikke at en slik praksis for dommere
spesielt kan være problematisk i relasjon til Grunnlovens forutsetninger om dommeres stilling».

359 En adgang til konstitusjon «på prøve» kan neppe utledes av Rt. 1918 s. 646, jf. nedenfor; annerledes likevel Stang Lund, op.cit., s. 52–53.
360 Prop. 94 L (2016–2017) s. 207.
361 Ot.prp. nr. 72 (1981–82) s. 5.
362 Innstilling om avskjedigelse m.v. av embetsmenn (1971) s. 43, jf- også Stang Lund, op.cit., s. 52, se også Bjørnaraa m.fl., op.cit., s. 139; Andenæs

og Fliflet (2017), op.cit., s. 412.
363 Stang Lund, op.cit., s. 53, se også Østlid, op.cit., s. 120–121.
364 Castberg, Norges statsforfatning (1935), bd. II, s. 91, jf. (1947) bd. s. 98, og (1964) bd. s. 74.
365 Stang Lund, op.cit., s. 53; «en markert forskyvning i rettsoppfatningen» hadde funnet sted, og «den rettsoppfatning som [forutsetningsvis] ligger til

grunn for avgjørelsen i Rt. 1918 s. 646 flg. må i dag sies å være forlatt».
366 Slik også Andenæs og Fliflet (2017), op.cit., s. 411.
367 Innstilling om avskjedigelse m.v. av embetsmenn (1971) s. 43.
368 Stang Lund (1971) s. 53–55 og Stabel-utvalgets innstilling (1971) s. 27
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begrunnet konstitusjonen»,369 og må ellers gis avskjed
ved dom som embetsdommere for øvrig. Tilsvarende krav
til opphørsgrunn gjelder for andre konstituerte embets-
menn.370 Begrunnelsen gjør seg like sterkt gjeldende for
så vel de «avsettelige» som de «uavsettelige» embets-
menn, og her opererer da heller ikke lovgivningen med
noe skille mellom de to grupper embetsmenn.

Konstitusjon ut over de lovbestemte begrensninger gir
ikke den konstituerte krav på å få beholde embetet.371 Den
konstituerte kan derfor heller ikke få medhold i et slikt krav
ved midlertidig forføyning om rett til å fortsette i embetet
mens saken verserer for domstolene.372 Tilsvarende får
manglende varsel om opphør av konstitusjonen ikke betyd-
ning for når den konstituerte plikter å fratre.373 Konstitusjo-
nelt kan det ikke være noe til hinder for at det fastsettes at
en konstituert embetsmann i alle disse tilfelle har krav på
erstatning, eventuelt også for ikke-økonomisk tap.

Konstitusjon for en ny periode gir ikke uten videre den
konstituerte noe krav på å bli konstituert igjen, men en
vurdering av kvalifikasjoner sammenholdt med det for-
trinn den konstituerte har ved å ha erfaring i stillingen,
vil kunne lede til at den konstituerte normalt blir fore-
trukket.374

Konstitusjon og senere utnevnelse i embetet. Embets-
mann som har vært konstituert av Kongen kan, i stedet
for å fratre, utnevnes av Kongen uten ny kunngjøring,
men bare dersom den opprinnelige konstitusjon fant sted
etter offentlig kunngjøring.375

15 Åremål
Ved grunnlovsendring av 7. april 1992, hvor Grl. § 22
tredje ledd ble gitt et nytt annet punktum, er det åpnet for

at det ved lov kan bestemmes at embetsmenn, unntatt
dommere, kan utnevnes på åremål, bl.a. fordi også
ledere i staten «skal … være mer mobile».376

Denne adgang til åremålsansettelse av embetsmenn
bryter grunnleggende med tradisjonen om et livslangt
ansettelsesforhold for embetsmenn, med mindre vilkå-
rene for avskjed skulle inntre. Adgangen er heller ikke
uproblematisk i forhold til uavhengighetsprinsippet;
spørsmålet er om en embetsmann kan forventes, i den tid
åremålet løper, «å opptre med samme grad av uavhen-
gighet som han ville gjort om utnevnelsen ikke hadde
vært tidsbegrenset».377 Unntaket for dommerembeter tar
sikte på å sikre domstolenes selvstendighet og uavhen-
gighet.378 Endringen var likevel ikke så radikal som det
umiddelbart kan synes; åremålsstillinger var blitt mer og
mer alminnelig, men organisert «som tjenestestillinger i
stedet for som embeter også i tilfelle hvor det etter en
vurdering av stillingens ansvar og oppgaver kanskje
ville ha vært naturlig å gi innehaveren embetsmannssta-
tus».379 Tiden var derfor moden for en reform.380

Åremålstidens lengde og adgang til eventuell forny-
else eller forlengelse av åremålstiden avhenger av det
som fastsettes i den enkelte lov, eventuelt ved tolkning
av denne. En embetsmann som er utnevnt i åremålsstil-
ling, kan ikke utnevnes i embetet uten ny kunngjøring,
jf. stal. (2017) § 18 fjerde ledd, og etter stal. (2017) § 14
femte ledd kan nærmere regler om utnevning av embets-
menn i åremålsstillinger fastsettes i forskrift.381

I forbindelse med endringene av tjml. (1983) ble det i
1993 vurdert å lovfeste adgangen til bruk av åremålsstil-
ling i embeter, slik at Stortinget skulle forelegges spørs-
målet om det for et bestemt embete eller en bestemt
gruppe embeter skulle åpnes adgang til å benytte åremål;
slikt vedtak skulle bl.a. kunne treffes under budsjettbe-

369 Jf. dl. (1915) § 55 h, etter lovendring av 15. juni 2001 nr. 62 og 20. feb. 2004 nr. 7, jf. Ot.prp. nr. 44 (2000–2001) s. 108, s. 132 og 193, se også
Bøhn (2013) s. 211.

370 Stal. (2017) § 18, jf. Prp 94 L (2016–2017) s. 210, fastsetter at den konstituerte skal pålegges å fratre embetet når grunnen til at konstitusjonsfor-
men ble benyttet er falt bort, og legger forutsetningsvis til grunn at fratredelse av andre grunner ikke kan kreves, jf. også Andenæs og Fliflet
(2017), op.cit., s. 411.

371 Jf. Rt. 1918 s. 646, Rt. 1995 s. 506.
372 Jf. Rt. 1995 s. 506; konstitusjonen hadde vedvart i ca. to og et halvt år, og videre Innstilling om avskjedigelse m.v. av embetsmenn (1971), s. 43.

Ytterligere kan bl.a. også merkes Ot.prp. nr. 44 (2000–2001 s. 106–107), og Ot.prp. nr. 67 (2004–2005) s. 48, jf. også Prp 94 L (2016–2017)
s. 211.

373 Jf. stal. (2017) § 18 tredje ledd om en måneds varsel hvis konstitusjonen har vart mer enn ett år, og videre Prp 94 L (2016–2017) s. 210.
374 Jf. Rt. 1995 s. 506.
375 Stal. (2017) § 18 fjerde ledd; dette omfatter ikke «departementskonstitusjoner», jf. Prp 94 L (2016–2017) s. 211.
376 Jf. Innst. S. nr. 118 (1989–90) forslag nr. 5 i Dok. nr. 12 (1987–88).
377 Innstilling om avskjedigelse m.v. av embetsmenn (1971), s. 28.
378 Innstilling om avskjedigelse m.v. av embetsmenn (1971), s. 29; jf. også Høyesteretts uttalelser i Rt. 1984 s. 979 og Rt. 1995 s. 506.
379 Eksempelvis nevnes direktøren for Statens helsetilsyn, som utnevnes av Kongen på åremål, jf. tidligere helsetilsynslov av 30. mars 1984 nr. 15 § 1;

Datatilsynet «ledes av en direktør som utnevnes av Kongen» og kan ansettes på åremål, jf. personopplysningsloven av 14. april 2000 nr. 31 § 42;
Utlendingsnemnda ledes av en direktør som «beskikkes på åremål av Kongen i statsråd for seks år. Gjenoppnevning kan foretas for én periode», jf.
utlendingsloven av 15. mai 2008 nr. 35 § 77, osv.

380 Jf. Innstilling om avskjedigelse m.v. av embetsmenn (1971) s. 28.
381 Bestemmelsen, som viderefører tjml. (1983) § 3 nr. 3, hjemler bl.a. nærmere regler om lengden på åremålsperioden og adgangen til gjentagelse, jf.

Prop. 94 L (2016–2017) s. 208.
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handling.382 Forbruker- og administrasjonskomiteen
bemerket imidlertid, under henvisning til uttalelse fra
Justisdepartementets lovavdeling, at «Grunnlovens § 22
tredje ledd annet punktum må tolkes slik at det i lov må
konkretiseres hvilke embeter/kategorier av embeter som
kan konstitueres på åremål».383 Denne del av lovforsla-
get ble derfor ikke fremmet. Etterfølgende synes embe-
tet som departementsråd den gang å ha vært det eneste
hvor åremål kunne være aktuelt.384

Fylkesmenn kan etter stal. (2017) § 14 fjerde ledd
utnevnes på åremål.385 Etter politiloven av 4. august
1995 nr. 53 § 19, jf. lovendringer av 2. juli 2004 nr. 60
og 10. juni 2016 nr. 22, utnevnes politimestre og visepo-
litimestre i politidistrikter «som embetsmenn på åremål
for inntil 6 år»; åremålsperioden kan etter utlysing for-
lenges med ytterligere en periode på 6 år.

Ved omorganiseringen av politiet pr. 1. januar 2002 ble
åremålsutnevningen av politimestrene regulert i Forskrift
om åremålsstillinger i politiet fastsatt ved kgl.res. 22. juni
2001 nr. 704 med hjemmel i politiloven § 19 fjerde ledd,
som den gang hadde følgende ordlyd: «Kongen kan
bestemme at andre sjefer for politiets særorganer og poli-
timestre ansettes på åremål. Kongen kan fastsette nær-
mere bestemmelser om åremålets varighet, fornyelse og
opphør.» – Ved lovendring 2. juli 2004 av politiloven § 19
ble adgangen til å utnevne politimestrene på åremål tatt
inn i selve lovteksten. Ved samme lovendring ble den tid-
ligere ordning med åremålsutnevning av visepolitimes-
trene omgjort slik at disse fra da av skulle utnevnes «fast»
som embetsmenn (Ot.prp. nr. 61 (2003–2004)). Ved
endringslov av 10. juni 2016 ble visepolitimesterembe-
tene igjen omgjort til åremålsembeter (Prop. 60 L (2015–
2016) og Innst. 258 L (2015–2016)).

Unntaket for dommerembeter fremstår i dag som tem-
melig selvsagt, så vel ut fra Grunnloven og dens forutset-

ninger om uavhengige domstoler, som på bakgrunn av
Den europeiske menneskerettskonvensjon art. 6.386 I his-
torisk perspektiv skal likevel være nevnt at utnevnelse på
åremål har vært ordningen helt siden 1915 i en så vidt sen-
tral domstol som Arbeidsretten;387 først ved lov av
28. juni 2002 nr. 58 ble rettens leder og nestleder embets-
menn i fast stilling, og for det tredje nøytrale medlem først
ved arbeidstvistloven av 27. januar 2012 nr. 9 § 37, bl.a.
ut fra hensynet til dommernes uavhengighet.388

16 Avskjed ved oppnådd aldersgrense
Adgangen til å meddele embetsmenn avskjed ved opp-
nådd aldersgrense ble grunnlovsfestet i 1911; alders-
grensen må være fastsatt ved lov, og meddeles vanligvis
som «avskjed i nåde».389 Oppnådd aldersgrense inne-
bærer plikt til å fratre, og må ikke forveksles med opp-
nådd pensjonsalder, som utløser rett til å få pensjon etter
de regler som følger av pensjonsordningene.390

Det er intet krav om at aldersgrensen må være den
samme for alle embeter, og slik har det heller ikke vært
forholdt i lovgivningspraksis, jf. bl.a. aldersgrenseloven
av 14. mai 1917 nr. 3 § 2 med aldersgrenser varierende
fra 70 år til 52 år for ulike stillingskategorier;391 den
generelle aldersgrense var fastsatt til 70 år for menn og
65 år for kvinner, § 3.392 Etter gjeldende aldersgrenselov
av 21. desember 1956 nr. 1 § 2 er den generelle alders-
grense 70 år, men lavere aldersgrenser kan fastsettes av
Kongen, men av Stortinget når lavere aldersgrenser
endrer vilkårene for større grupper, eller vedtaket kan ha
prinsipiell betydning; de lavere aldersgrenser skal være
68, 65, 63 og 60 år. Det er forutsatt at Stortinget kan
treffe avgjørelse i slike saker i forbindelse med budsjett-
behandlingen.393 Dermed må formentlig aldersgrenser

382 Ot.prp. nr. 89 (1992–93) s. 2.
383 Innst. O. nr. 120 (1992–93) s. 5.
384 jf. Bjørnaraa m.fl., op.cit., s. 108.
385 Bestemmelsen viderefører tjml. (1983) § 3 nr. 1 tredje ledd, slik denne lød etter lovendring av 15. juni 2001 nr. 34, jf. Ot.prp. nr. 84 (2000–2001), s. 3 flg.
386 Jf. f.eks. NOU 1999: 19 Domstolene i samfunnet, s. 48 flg.
387 Tilsvarende gjelder Boikottdomstolen 1933–1947, Tjenestemannsretten 1933–1958 og Husleieretten, sml. nå husleietvistutvalget.
388 Jon Gisle, Kommentarer til arbeidstvistloven (2012), note 6 s. 146, og Erik Aagaard, Arbeidstvistloven med kommentarer (2014), s. 150.
389 Kompetanse til å innvilge avskjed i nåde er delegert til departementet.
390 Jf. nå bl.a. loven om Statens pensjonskasse av 28. juli 1949 nr. 26, med tilleggslov av 21. mai 1982 nr. 25 for dommere i Høyesterett,

folketrygdloven av 28. februar 1997 nr. 19, osv. Merkes kan også at aldersgrenseloven av 1917 trådte i kraft, jf. § 5, samtidig med lov av 20. april
1917 om pensjonsordning for statens tjenestemenn, og med 70 år som den alminnelige pensjonsalder, jf. § 12 nr. 1 a). Denne ble avløst ved den
påfølgende lov om statens pensjonskasse av 28. juli 1921 nr. 3, igjen avløst av pensjonskasseloven av 1949. En forløper var Den Norske Enke-
kasse, opprettet ved regentplakat 14. mars 1814, som skulle gi pensjon til enker etter embetsmenn. Pensionskassen for Statens Bestillingsmænd ble
opprettet ved lov av 31. mai 1873, hvor innskuddsplikten ikke skulle løpe lenger enn til «det fyldte 70de Aar», jf. § 2. Ved lov av 1. juli 1893 nr. 3
§ 1 ble pensjonskassen utvidet til å omfatte også embetsmenn, og endret navn til «Pensionskassen for Statens Tjenestemænd».

391 Ved tilleggslover av 14. aug. 1918 nr. 7, 31. mai 1919 nr. 1 og 29. juni 1923 nr. 1 ble det gjort endringer og justeringer av de opprinnelig fastsatte
særaldersgrenser og stillinger. Se også Harald Espeli: Pensjonsløftet. Statlige tjenestepensjoner gjennom 200 år (2017) s. 27 flg. og kommentaren
til Grl. § 75 bokstav i).

392 Etter lov av 27. juli 1896 nr. 2 § 33 var aldersgrensen for de faste lærere ved de «høiere Almenskoler» 65 år.
393 Ot.prp. 35 (1981–82) s. 7.
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kunne fastsettes ved tariffavtale, med Stortingets sam-
tykke etter tjtvl. (1958) § 31.

Vedtak om endret aldersgrense må formentlig kunne
gis anvendelse også overfor allerede utnevnte embets-
menn, forutsatt at slik endring ikke medfører vesentlig
ugunstigere pensjonsforhold.394 Slik endring av alders-
grenser kan likevel ikke gripe inn i de funksjoner som
berørte embetsmenn skal utføre i sine embeter, og der-
med endre de funksjoner som berørte organer etter kon-
stitusjonelle regler skal ivareta. Denne begrensning vil
spesielt kunne være aktuell for domstolenes virksomhet,
om endrede aldersgrenser kan få denne effekt.395,396 Til-
svarende kan også være tilfellet for andre organer med
kontrollerende eller rettssikrende kompetanse.

Plikten til å fratre inntrer med virkning fra første
månedsskifte etter at aldersgrensen er oppnådd, jf.
aldersgrenseloven (1956) § 2 fjerde ledd.397

I forhold til embetsmenn, og spesielt dommere, er det
konstitusjonelle problem ved aldersgrenselovgivningen
ikke aldersgrensene som sådanne, men den diskresjonære
adgang til å forlenge tjenesten i embetet, med samtykke
eller søknad fra den enkelte embetsmann. Slik forlengelse
kan første gang skje for inntil to år, senere for ett år om
gangen, men i alt ikke ut over fem år, aldersgrenseloven
(1956) § 3. For embetsmenn, og kanskje særlig for de
«uavsettelige», men i utpreget grad for dommere, skaper
dette et problem i forhold til uavhengighetsprinsippet.398

Av konstitusjonelle grunner er adgangen til forlenget
tjeneste avskåret for medlemmer av Høyesterett.399

Adgangen til å forlenge tjenesten er i aldersgrenselo-
ven (1956) § 3 utformet slik at det kan tas hensyn til en
rekke forskjellige omstendigheter av allmenn karakter.

Etter aldersgrenseloven (1917) § 4 var vilkårene utfor-
met strammere; forlengelse måtte ikke bare være
«ønskelig av hensyn til tjenestens tarv», departementet
måtte også rette «en uttrykkelig oppfordring til ved-
kommende … om at forbli i tjenesten». Etter forsvars-
personnelloven av 2. juli 2004 nr. 59 § 9 var terskelen
enda høyere; for offiserer med generals- og admirals-
grad må det foreligge spesielle forhold som «gjør det
utilrådelig» at fratredelse skjer ved oppnådd alders-
grense,400 og dispensasjon kunne bare gis for ett år om
gangen. Etter forsvarsloven av 12. august 2016 nr. 77
§ 45 kan tjenesteperioden nå forlenges med inntil ett år
om gangen etter fylte 60 år, når «spesielle behov gjør
det nødvendig».

Formentlig er det grunn til å overveie om ikke de sær-
lige hensyn som gjør seg gjeldende for embetsmenn
burde komme klarere til uttrykk i aldersgrenselovens
regler enn tilfellet er i dag.

For konstituerte dommere praktiseres for tiden en
absolutt aldersgrense på 73 år.401

17 Avskjed etter søknad
En embetsmann kan ikke selv si opp sin stilling, men
må søke om å få fratre.402 Litteraturen har hele tiden
vært samstemt om at slik søknad må innvilges, uansett
grunnlaget for søknaden. Fratredelse kan likevel først
kreves etter en rimelig frist, slik at embetets oppgaver
kan bli betryggende ivaretatt,403 vanligvis ved at en
etterfølger i embetet utnevnes, eller det sørges for mid-
lertidig bestyrelse av embetet. Denne rettsoppfatning

394 Slik allerede Gaarder (1845) s. 451–452, se også Østlid (1940) s. 111–114 med videre henvisninger.
395 Okkupasjonsmaktens forordning av 5. desember 1940 om endring av aldersgrensen for dommerne i Høyesterett fra 70 til 65 år, jf. bl.a. Finn Hiort-

høy: Domstolene og forfatningsutviklingen, i Den dømmende makt (1967) s. 216 flg., ville ha den konsekvens at Høyesterett ikke lenger ville være
en politisk uavhengig domstol, jf. nedenfor avsnitt 19. Fra seneste tid kan tilsvarende merkes EU-domstolens avgjørelse overfor Polen av
16. november 2018 (sak C-619/18 Kommisjonen vs. Polen), endret aldersgrense ville medføre en sterk og umiddelbar endring av sammensetningen
av Polens Høyesterett, og kommisjonens vedtak om at aldersgrensevedtaket måtte utstå inntil videre ble tatt til følge, under henvisning til at kravet
om rettslig uavhengighet står helt sentralt når det gjelder retten til en rettferdig rettergang, jf. EU-traktaten art. 2, sml. EMK art. 6.

396 Ved prov. anordn. av 26. januar 1945 ble fastsatt at medlemmer av Høyesterett, utnevnt før 9. april 1940 kunne, uten hensyn til oppnådd alders-
grense, fortsette i stillingen inntil 30. juni 1945; dermed var det utvilsomt at okkupasjonsmaktens forordning om lavere aldersgrense for Høyeste-
retts dommere ikke ville være til hinder for at Høyesteretts dommere kunne gjenoppta sine embetsforpliktelser.

397 Tilsvarende er forsvarsloven av 12. august 2016 nr. 77 § 45, jf. tidligere forsvarspersonnelloven 2. juli 2004 nr. 59 § 9, og foregående lov om
aldersgrenser for yrkesbefal i Forsvaret av 8. juni 1973 nr. 36 § 2.

398 Problemstillingen er ikke akkurat av nyere dato; allerede Aschehoug, Norges nuværende statsforfatning (1892) bd. II s. 453 påpeker at her kunne
«Lovgivningen gaa Grundloven for nær». Tilsvarende gjelder Jakhelln, Embetsmenn eller tjenestemenn (1989), s. 10 [Arbeidsrettslige studier
(2000) s. 1340], og Domstolkommisjonens drøftelser med forslag om endringer slik at adgangen til forlenget tjeneste etter aldersgrense ikke skulle
gjelde for dommere; et forslag som ikke ble fulgt opp ved Ot.prp. nr. 44 (2000–2001). Likedan er oppnevning «av pensjonerte dommere som
ekstraordinære lagdommere i Rt. 1984 s. 979 påpekt som «betenkelige av så vel konstitusjonelle som andre grunner, dersom de skjer i større
omfang» (s. 983), motstrebende likevel akseptert ut fra de praktiske behov.

399 Jf. aldersgrenseloven (1917) § 4 og Ot.prp. 4 (1917), s. 7, nå aldersgrenseloven (1956) § 3 og Ot.prp. 60 (1956), s. 35.
400 Tilsvarende fulgte av den tidligere lov om aldersgrenser for yrkesbefal i Forsvaret av 8. juni 1973 nr. 36 § 3.
401 Bøhn, Domstolloven (2013), s. 203, 205 og 208.
402 Kompetanse til å innvilge avskjed i nåde er delegert til departementet.
403 Stang, op.cit., s. 500, Aschehoug, Norges nuværende statsforfatning (1892), s. 452, Morgenstierne, Den norske forvaltnings- og næringsret (1912),

s. 70, Stang Lund, op.cit., s. 19.
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må kunne karakteriseres som konstitusjonelt sedvan-
lig, men vil kunne presiseres nærmere i lovgivnin-
gen.404

Inntil avskjed er innvilget, er embetsmannen selvsagt
så vel berettiget som forpliktet til å utføre de oppgaver
som er lagt til embetet. Innvilget fratredelse uten at det
blir gitt avskjed i nåde, f.eks. etter uregelmessigheter i
tjenesten, medfører hverken rett eller plikt for embets-
mannen til å betjene embetet i noen slik frist.

18 Embetsnedleggelse
Det mest dramatiske eksempel på embetsnedleggelse i
Norges historie fant sted 12. des. 1940, da samtlige dom-
mere i Høyesterett meddelte den tyske okkupasjonsmakt
at de ikke «kunne fortsette i våre embeter», fordi okku-
pasjonsmakten hadde erklært at hverken Høyesterett
eller annen norsk domstol skulle ta stilling til «den fol-
kerettslige gyldighet av forordninger som er utstedt av
okkupasjonsmaktens organer». Høyesterett fremholdt
«at domstolene etter norsk konstitusjonell rett har plikt
til å prøve gyldigheten av lover og administrative forord-
ninger. Under en militær okkupasjon må domstolene
etter vår mening på samme måte under avgjørelsen av de
rettsspørsmål som forelegges under en sak, kunne – i
den utstrekning folkeretten hjemler det – ta stilling til
den folkerettslige gyldighet av forordninger som er
utstedt av okkupasjonsmaktens organer».405

Det mest omfattende eksempel på embetsnedleggelse
fant sted da biskopene nedla sine embeter 24. februar
1942, og 797 av de 858 prester som da var i funksjon
etter oppfordring fra biskopene tok samme skritt 1.
påskedag [5. april] og i tiden utover. Det var tale om
okkupasjonsmaktens «inngrep i rent kirkelige forhold – i
det som er kalt kirkens indre liv … i strid med folkeret-
tens regler».406

I begge tilfelle var det tale om kollektiv nedleggelse
av arbeidet, som nødvendigvis måtte medføre at insti-

tusjonens – Høyesteretts, respektive Kirkens – funk-
sjoner ville bli lammet.407 I begge tilfelle forelå dessu-
ten det grunnleggende folkerettslige utgangspunkt at
en okkupasjonsmakt er forpliktet til å la de sivile sam-
funnsinstitusjoner fortsette sin virksomhet uten unød-
vendige inngrep; et utgangspunkt som innebærer at
bl.a. embetsmenn skal forbli i sine embeter, hvor de
for øvrig også vil være berettiget til å søke å avverge
eventuelle overgrep fra okkupasjonsmaktens side. Det
foreligger likevel det dilemma at det kan bidra til å gi
okkupasjonsmaktens styre et skinn av legitimitet –
også for så vidt angår eventuelle overgrep – om
embetsmenn forblir i sine embeter.408 Dertil kommer
at en embetsnedleggelse – og spesielt en kollektiv
embetsnedleggelse – kan gjøre det lettere for okkupa-
sjonsmakten å legitimere nødvendigheten av å utnev-
nelse nye personer i disse embeter, og dermed av per-
soner med den «rette» forståelse av hva de fore-
liggende forhold tilsier.409 I begge tilfelle forelå imid-
lertid folkerettsstridige inngrep om hvordan disse
institusjoner skulle drives og dermed hvorledes disse
embeter skulle utøves, slik at fortsatt embetsutøvelse
skulle foregå på premisser i strid med norsk konstitu-
sjonell rett. Avgjørende må derfor være at en embets-
mann er konstitusjonelt forpliktet til å utøve sitt
embete i samsvar med konstitusjon og lovgivning –
slik dette bl.a. er kommet til uttrykk i embetseden – og
er derfor ikke bare berettiget, men også forpliktet til
ikke å anvende lovgivning som er i strid med konstitu-
sjonen.410 Stilt overfor okkupasjonsmaktens over-
makt, som var i gang med tiltak som på varig basis
ville umuliggjøre rettmessig embetsutøvelse, så vel for
den enkelte som for institusjonen, hadde disse embets-
menn – så vel enkeltvis som samlet – ikke annet valg
enn å nedlegge sine embeter. Deres tiltak var av rent
passiv og defensiv karakter, som ikke kunne utgjøre
noen form for maktovertagelse eller forsøk på det. Det
kan derfor ikke være tvilsomt at deres kollektive
embetsnedleggelse var konstitusjonelt rettmessig.

404 Eksempelvis nevnes den tidligere lov om geistliges lønnsforhold av 5. april 1957 nr. 1 § 7 annet ledd.
405 Jf. Haag-konvensjon IV (1907) artikkel 43. Rettsoppfatningen om de folkerettslige spørsmål på denne tid er utførlig behandlet av Castberg (1944)

med en rekke videre henvisninger, jf. også Castberg, Norges statsforfatning (1964), bd. I s. 125–126; «avgjørende må (…) være at folkeretten ikke
gir en okkupasjonsmakt rett til å tvinge domstolene i det okkuperte land til å anvende normer som er utferdiget av okkupasjonsmakten i strid med
Haagreglementets art. 43».

406 Jf. omtalen i Rt. 1983 s. 1004, lagmannsrettens dom s. 1038, [med henvisning til Castberg, Statsreligion og kirkestyre (1953), s. 63], med tilslut-
ning av Høyesterett (s. 1020).

407 Jf. Undersøkelseskommisjonens innstilling (1946), s. 337–338 om Høyesterett; det var tale om «et meget alvorlig skritt» fordi det i realiteten gjaldt
«samtlige dommere», det «berøvet vårt land den lovlige høyeste domstol», og det «var en åpen demonstrasjon mot okkupasjonsmaktens øverste
sjef i Norge».

408 Hans Petter Graver, Dommernes krig (2015), særlig s. 35 flg.
409 Ragnar L. Auglend: Politiets stilling i krig og ved okkupasjon (2018) behandler problematikken i så vel folkerettslig som i nasjonalrettslig perspek-

tiv, med omtale av hvordan politiet forholdt seg under okkupasjonen og de vanskeligheter dette skapte (s. 79–87), og tar til orde for at blir gitt
nasjonale direktiver for hvorledes politiet skal forholde seg under en slik eventuell situasjon i fremtiden (s. 101–114).

410 Jf. § 21 avsnitt 8 med henvisninger til bl.a. Steenbuch, Bemærkninger over Norges Grundlov (1815), s. 48–49 og Collett, op.cit., s. 195 flg.
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Dermed må det også kunne legges til grunn at de var
forpliktet til dette, uten at denne plikt nødvendigvis
var strafferettslig sanksjonert.411

Etterfølgende er Høyesteretts kollektive embetsned-
leggelse gitt ubetinget tilslutning av Undersøkelseskom-
misjonen av 1945.412 Den konkluderte med at «Høyeste-
rett fortjener folkets takk». I dette ligger utvilsomt at
embetsnedleggelsen var å anse for rettmessig; endog
prisverdig.413 I gjennomgåelsen påpekes også at andre
tiltak fra okkupasjonsmakten, spesielt forordningene om
domstolenes sammensetning og dommernes alders-
grense, sett i sammenheng, ville undergrave domstole-
nes stilling, og for Høyesterett medføre at den «ikke len-
ger [ville] være en politisk uavhengig domstol».414

En generell adgang til embetsnedleggelse foreligger
imidlertid neppe.415 Under normale samfunnsforhold
både vil og skal en embetsmann unnlate å anvende en
rettsstridig bestemmelse under sin embetsutøvelse, og
den avgjørelse som således treffes vil eventuelt kunne
bringes inn for overordnet instans til etterprøvelse. En
embetsmann vil derfor kunne treffe sin beslutning ut fra
beste skjønn og overbevisning. Dertil kommer at spørs-
målet om embetsnedleggelse må sees i sammenheng
med adgangen til å søke om å få avskjed, og som hviler
på det grunnsyn at avskjed skal innvilges innen en rime-
lig frist. En embetsmann som måtte finne at det regel-
verk som knytter seg til embetet er blitt endret i en slik
grad at det vil stride mot hennes eller hans rettsfølelse og
samvittighet å utøve embetet på de nye premisser vil
derfor kunne søke om og påregne at avskjed vil bli inn-
vilget rimelig raskt. Vanligvis finner dessuten endringer
av denne art sted over en del tid, slik at det vil være
rimelig tid til å be om avskjed før forholdene tilspisser
seg. Skulle situasjonen likevel bli tilspisset eller akutt,
må dessuten forvaltningen være forpliktet til å gjøre det
som er nødvendig for at avskjed kan innvilges uten
ugrunnet opphold, f.eks. ved at en annen konstitueres i
embetet.

En adgang til embetsnedleggelse – og spesielt en kol-
lektiv embetsnedleggelse – synes derfor, i samsvar med
den rettsoppfatning som ble lagt til grunn av Høyesterett
i 1940 og av Undersøkelseskommisjonen av 1945, å
måtte være begrenset til helt ekstraordinære forhold,
hvor det av de foreliggende omstendigheter følger at
rettmessig embetsutøvelse ikke vil være mulig.

411 Jf. også ovenfor avsnitt 11 hvor avgjørelsene i Rt. 1947 s. 492 og Rt. 1948 s. 970 er nevnt. Etter alminnelige arbeids- og tjenestemannsrettslige
prinsipper er for øvrig en arbeidstaker, herunder offentlige tjenestemenn, ikke forpliktet til å gjøre noe som er rettsstridig.

412 Ettertiden synes i hovedsak også å ha lagt denne konklusjon til grunn, jf. Erling Sandmo, Siste ord (2005), s. 294–296.
413 Som påpekt av Graver, Dommernes krig (2015), s. 38–39 var Høyesteretts opptreden også «enestående» i internasjonal sammenheng.
414 Undersøkelseskommisjonens innstilling (1947) s. 337–338.
415 Det er for så vidt illustrerende, jf. Rt. 1983 s. 1004, at sogneprestens anførsel om rett til [delvis] embetsnedleggelse ikke førte frem.
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§ 23
Kongen kan tildele ordener til hvem han ønsker, til belønning for utmerkede fortjenester, og
dette må offentlig kunngjøres. Men kongen kan ikke meddele annen rang eller tittel enn den som
følger med ethvert embete. Ordenen fritar ingen for statsborgernes felles plikter og byrder, ei
heller medfører den fortrinnsrett til statens embeter. De embetsmenn som avskjediges i nåde,
beholder den tittel og rang de hadde i embetet. Dette gjelder likevel ikke statsrådets medlemmer
eller statssekretærene.

Ingen personlige eller blandede arvelige privilegier må tilstås noen for ettertiden.

Kongen kan gje ordenar til kven han vil, til påskjøning for framifrå gagnsverk, som må kunngje-
rast offentleg. Kongen kan ikkje tildele annan rang og tittel enn den eit embete fører med seg.
Ordenen fritek ingen for dei plikter og bører som er sams for statsborgarane, og gjev heller ikkje
førerett til statlege embete. Embetsmenn som får avskil i nåde, får ha den tittelen og rangen dei
hadde i embetet. Dette gjeld ikkje medlemmene av statsrådet eller statssekretærane.

Ingen må heretter få arvelege særrettar, personlege eller blanda.

Av Gro Nystuen1

1 Innhold og bakgrunn
Den viktigste delen av § 23 er dens annet ledd som
gjorde slutt på arvelig adel i Norge.2 Bestemmelsen i
første ledd, om å tildele ordener, begrenser kongens
mulighet til å knytte særlige rettigheter til ordens-motta-
kere, men sikrer også hans personlige rett til å benytte
ordener i sitt virke.

Avviklingen av arvelig adel må sees som et steg i ret-
ning av gjennomføringen av et likhetsprinsipp, selv om
en eksplisitt bestemmelse om likhet for loven ikke kom
inn i Grunnloven før i 2014.3 I det Adler-Falsenske
utkastet var det tatt inn en bestemmelse om at «Loven
skal være eens for Alle». Denne bestemmelsen ble ikke
tatt med i det endelige utkastet som ble forelagt riksfor-

samlingen, muligens fordi den ble ansett som vag og
generell.4

Grunnloven § 23 starter med å slå fast at Kongen kan
«tildele» ordener. Dette tolkes som å gjelde både oppret-
telse og utdeling av ordener.5 Det er et av Kongens per-
sonlige prerogativer å dele ut ordener, for det første «til
hvem han ønsker» og for det andre «til belønning for
utmerkede fortjenester». Dette oppfattes ikke som et krav
om at alle ordensmottakere skal ha gjort seg særlig for-
tjent til «belønning for utmerkede fortjenester». Det er
langvarig praksis for at ordener er blitt utdelt på grunnlag
av det første alternativet, for eksempel sier statuttene til
St. Olavs Orden at prinser og prinsesser med arverett til
tronen skal motta ordenen på sin myndighetsdag.6

1 En stor takk rettes til Jon Dagfinn Bech for gode innspill og utlån av relevant litteratur, bl.a. fra Utenriksdepartementes arkiver. Takk også til før-
stelektor ved UiB, Sven-Erik Grieg Smith, som har har bidratt til deler av teksten om de militære dekorasjoner.

2 Bestemmelsen er altså ikke til hinder for opprettelse av adel som ikke er arvelig og eksisterende adel i Norge i 1814 ble derfor ikke direkte berørt
av bestemmelsen. Grunnloven § 108 forbyr imidlertid opprettelse av «Grevskaper, Baronier, Stamhuse og Fideikommisser». Se kommentaren til
denne.

3 Grunnloven § 98 første ledd.
4 Se om dette i Ola Mestad, «Likskapsprinsippet i Eidsvollsgrunnlova» (2018), s. 217.
5 Se for eksempel Arne Fliflet, Kongeriket Norges Grunnlov (2005), s. 161.
6 Statuttene for St. Olavs Orden, § 3.
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.
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Bestemmelsens første del (Kongen kan tildele ordener
til hvem han ønsker, til belønning for utmerkede fortje-
nester, og dette må offentlig kunngjøres) må forstås slik
at de ordener som kongen oppretter og deler ut, samt
begrunnelsen for den enkelte ordenstildeling, skal
offentliggjøres.7

Det er nærliggende å anta at i 1814 var hovedpoenget
med denne bestemmelsen ikke først og fremst å tillate
kongens ordensutdeling, men å begrense kongens myn-
dighet til å la det følge rettigheter eller privilegier med
ordenstildelinger. Bestemmelsen presiserer at en
ordenstildeling ikke kan anvendes til å gi noen en rang
eller tittel som ikke følger av «ethvert» embete.8 Videre
fastslås det at ordener ikke fritar noen fra statsborgernes9

plikter og byrder, og at ordener heller ikke gir noen for-
trinnsrett til statlige embeter. Bestemmelsen sier også at
embetsmenn som avskjediges i nåde beholder sin
embetstittel, men at dette ikke gjelder statsråder og stats-
sekretærer.10

Bestemmelsens siste ledd om privilegier er et forbud
mot at Kongen gir noen arvelige privilegier, og avskjæ-
rer også Stortingets mulighet til å gjøre dette. Den gjel-
der kun fremover i tid, og fikk dermed ikke virkning for
adelen som allerede eksisterte i Norge i 1814 – adelen i
Norge ble avskaffet ved lov i 1821.11

Med unntak av presiseringen om statsråder og statsse-
kretærer i bestemmelsen om at statens embetsmenn som
avskjediges i nåde beholder sine titler, er § 23, riktignok
i ny språkdrakt fra 2014, fortsatt den samme som den
teksten som ble vedtatt på Eidsvoll 17. mai 1814.12

Grunnloven § 23 har likevel vært politisk kontroversi-
ell, helt fra vedtakelsen i 1814 og fram til våre dager.
Fordi den gjaldt kongens personlige makt representerte
den en forbindelse tilbake til enevoldstiden, samtidig
som den nettopp derfor begrenset kongens muligheter til
å foreta seg noe i tilknytning til ordenstildelinger som
kunne ha betydning utover det rent symbolske. Ikke
overraskende er det derfor blitt fremmet mange forslag
til endringer av § 23 i årenes løp – både fra de som
ønsket å avskaffe ordensvesenet fullstendig, og fra de
som har ønsket å gi kongen mer myndighet i tilknytning
til ordener og adel. I unionstiden reflekterte § 23 kon-

flikten mellom kongen og det norske Stortinget, bl.a. ved
at kong Karl Johan lenge delte ut svenske ordener til
nordmenn heller enn å opprette en egen norsk orden. I
denne perioden ser det ut til at mange nordmenn som i
utgangspunktet var i mot ordensvesenet likevel var for
norske ordener. Da unionstiden var over i 1905 ble der-
med presset mot bestemmelsen fra ordensvesenets mot-
standere enda hardere. Ordensvesenets tilhengere, deri-
blant Kong Haakon VII, kjempet mot avskaffelsen av
norske ordener, bl.a. fordi man fryktet at dette ville
svekke Norge i det internasjonale diplomatiet. Det har
også de senere årene vært strid om ordensvesenet, bl.a.
da Bondevik II-regjeringen mottok høythengende orde-
ner for sitt regjeringsarbeid.

2 Endringer etter 1814
Grunnloven § 23 har, bortsett fra den språklige oppdate-
ringen av bestemmelsen i 2014, vært endret bare noen få
ganger fra Grunnlovens vedtakelse og frem til i dag. Den
første endringen kom allerede i november-utgaven av
1814-grunnloven, hvor bestemmelsens siste setning om
forbud mot arvelige rettigheter ble skilt ut som bestem-
melsens annet ledd, og hvor ordet «maae» var blitt lagt
til, slik at det nå var enda klarere at slike rettigheter ikke
kunne tilståes noen. Teksten lød som følger: «Ingen per-
sonlige eller blandede arvelige Forrettigheder maae til-
staaes Nogen for Eftertiden.» (uthevet her).

Neste endring kom i 1920. Den presiserte at retten til å
beholde titler og rang for embetsmenn som fikk avskjed
i nåde ikke gjaldt for «Statsraadets Medlemmer».13 I
1976 ble også «Statssekretærene» lagt til dette unnta-
ket.14 Som nevnt fikk bestemmelsen ny språklig drakt i
2014, i forbindelse med grunnlovsreformen.

3 Hva er en orden
For å forstå betydningen av bestemmelsen er det nød-
vendig å gi en beskrivelse av hva begrepet orden dekker
i dagens språkbruk. I utgangspunktet faller det inn under

7 Alle ordenstildelinger fra 1909 til i dag ligger på Kongehusets hjemmesider: www.kongehuset.no
8 Castberg presiserer at «ethvert embete» i denne konteksten må forståes å gjelde også andre offentlige stillinger eller embeter, Frede Castberg, Nor-

ges Statsforfatning, bd. II (1964), s. 295.
9 Castberg noterer at begrepet statsborger her må forstås som alle innvånere av riket. Castberg, op.cit., s. 296.
10 Fliflet antar at dette gjelder alle de politisk utnevnte embetsmenn, implisitt også politiske rådgivere. Fliflet, op.cit., s. 162.
11 Loven fikk i henhold til sin § 6 virkning for alle som var født etter kunngjøring av loven, se Castberg, op.cit., s. 296.
12 § 23 i sin opprinnelige form: Kongen kan meddele Ordener til hvem han forgodtbefinder, til Belønning for udmærkede Fortjenester, der offentligen

maae kundgjøres; men ei anden Rang og Tittel, end den, ethvert Embede medfører. Ordenen fritager Ingen for Statsborgernes fælleds Pligter og
Byrder, ei heller medfører den fortrinlig Adgang til Statens Embeder. Embedsmænd, som i Naade afskediges, beholde deres hafte Embeders Tittel
og Rang. Ingen personlige eller blandede arvelige Forrettigheder tilstaaes Nogen for Eftertiden.

13 Endring 21. mai 1920.
14 Endring 18. juni 1976.
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fellesbegrepet dekorasjoner. En dekorasjon kan være en
orden, æresbevisning, utmerkelse, eller annet. Slike
dekorasjoner er gjerne gitt fysisk uttrykk i form av med-
aljer eller andre håndgripelige objekter.15

Historisk sett er begrepet orden en betegnelse på et
fellesskap basert på religiøse eller andre verdier. Middel-
alderens ridderordener, som igjen hadde opphav i mun-
keordener,16 var forbildet til senere monarkiske eller fyr-
stelige ordener. Tempelridder-ordenen, som en av mange
religiøst funderte ridderordener, ble dannet i korstogs-
tiden og var forbeholdt adelige krigere. Fra 13–1400-tal-
let ble det innstiftet fyrstelige og sekulære ridderordener,
som var virkemidler for å skape lojalitet fra adelens side
til fyrsten. Ordener ble også brukt i diplomatisk virk-
somhet, bl.a. var det svært vanlig å gi ordener til med-
lemmer av andre fyrstedømmer. Etter hvert ble mange
ordener frikoblet fra konseptet med å inneha medlem-
skap i et fellesskap, og ble mer et uttrykk for en særlig
æresbevisning. Etter den franske revolusjon ble konge-
lige ordener avskaffet i Frankrike og nye fortjenesteor-
dener ble innstiftet, bl.a. Æreslegionen, som ble etablert
av Napoleon i 1802. Konge- og fyrstehusene i Europa
fortsatte likevel sine ordenstradisjoner, og det var mange
av de kongelige ordener som bare kunne deles ut til kon-
gelige eller adelige.

Kongehuset i Norge har ansvaret for utdeling av St.
Olavs Orden og Fortjenesteordenen, men også en rekke
andre dekorasjoner som ikke er ordener i bokstavelig
forstand. Det skilles ikke skarpt mellom hva som er en
orden og hva som er en annen dekorasjon i kongehusets
egen oversikt over det kongelige ordensvesenet.17 Den
innbyrdes rangering av norske dekorasjoner ble fastsatt i
en egen Kongelig resolusjon av 11. juni 1943 (med til-
legg av 30. januar 2012), fordi man trengte et system i
forbindelse med utstedelse av krigsdekorasjoner.18

Denne rangeringen skiller heller ikke etter hva som
strengt tatt er en orden og hva som er en annen type
dekorasjon.19 Den høyest rangerte norske dekorasjonen,
Krigskorset med sverd, er for eksempel ikke en orden. I
følge Statskalenderen eksisterer det i dag bare to offent-

lige dekorasjoner som kan betegnes som ordener.20 Den
ene er St. Olavs Ordenen, som «tildeles som belønning
for utmerket fortjeneste av fedrelandet og menneske-
heten», og som dessuten tildeles prinser og prinsesser
med arverett til tronen på deres myndighetsdag. Den
andre er den Kongelige norske Fortjenesteordenen, som
deles ut for «framifrå fortenester for fedrelandet og
menneskeslekta i utlandet, og dessutan til utanlandske
borgarar i Noreg»,21 innstiftet av Kong Olav V i 1985.

Videre finnes en rekke andre norske dekorasjoner som
gjerne oppfattes som ordener. Det gjelder i første rekke
de belønningsmedaljer som ble etablert av de svensk-
norske kongene og de medaljer og kors som senere er
innstiftet av Haakon VII, Olav V og Harald V.22 Den
eldste er Borgerdådsmedaljen av 1819, så følger Kon-
gens Fortjenestemedalje som ble opprettet i 1908 til
belønning for fortjenester av kunst, vitenskap og
næringsliv, samt for utmerket forhold i offentlig tjeneste.
I 1939 ble St. Olavsmedaljen stiftet av Kong Haakon VII
som «belønning av fortjenester ved utbredelse av kjenn-
skap til Norge i utlandet, og fremme av forbindelsen og
samfølelsen mellom det utflyttede Norge og hjemlan-
det.»23

4 Norsk adel fram til 1814
Ordensvesenet var historisk sett nært knyttet til adelen.
Allerede på 1200-tallet fikk man et adelsvesen i Norge.
Dette lignet på andre adels-ordninger på kontinentet:
adelsmennene var i kongelig tjeneste og måtte gjøre
krigstjeneste i bytte mot fritak fra andre plikter. Magnus
Lagabøte innførte et eget riddervesen hvor lendmennene
og skutilsveinene ble gitt europeiske titler (baroner og
riddere) i 1277.24 Den økonomiske tilbakegangen som
fulgte etter Svartedauden gav imidlertid aristokratiet et
kraftig tilbakeslag. Omkring år 1300 regner en at det var
300 adelsætter i Norge, mens det omkring år 1600 bare
var 50. Fra 1500-tallet utviklet det seg en ny dansk-
norsk adel.25

15 For eksempel diplomer eller ordensbånd.
16 Det første religiøse brorskap, Benediktinerordenen, skal ha blitt etablert på 500-tallet.
17 Se www.kongehuset.no
18 Erik Gjems-Onstad (red.), Krigskorset og St. Olavsmedaljen med ekegren (1995), s. 8.
19 Se nærmere om krigsdekorasjoner og deres hjemmelsgrunnlag nedenfor.
20 I perioden januar 1904 til juni 1905 eksisterte det ytterligere en norsk orden kalt Den norske Løve, som var en ren fyrsteorden innstiftet av Kong

Oscar II. Ingen nordmenn fikk den og etter unionsoppløsningen ble den derfor ignorert.
21 Se www.kongehuset.no – St. Olavs Orden 06.11.2012.
22 Kong Oscar II innstiftet i alt sju belønningsmedaljer for norske borgere i løpet av sin regjeringstid. Av disse består fortsatt kun en, nemlig Medaljen

for edel dåd. Rolf Normann Torgersen, Ordener (1987), s. 104.
23 Se en oversikt over kongelige utmerkelser på www.kongehuset.no.
24 Men også før dette fantes en norsk adel; et kjent eksempel er hertug Skule (Skule Bårdsson), som skal ha blitt født i 1189, 

https://snl.no/Skule_Bårdsson.
25 Se «Adel» i Store norske leksikon, https://snl.no/adel

https://snl.no/Skule_Bårdsson
https://snl.no/adel
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Under enevoldstiden med Danmark fantes det ingen
egne norske ordener, i den grad nordmenn mottok orde-
ner og dekorasjoner var disse danske. En egen norsk
orden skal ha vært planlagt av kong Fredrik V i forbin-
delse med en Norgesreise i 1749, men visstnok uten at
dette ble gjennomført. Den eneste dekorasjon som ble
innstiftet spesielt for nordmenn i enevoldstiden var en
medalje fra 1775 som kaltes Minde for Vindskibelig-
hed.26

Mot slutten av enevoldstiden og fram mot 1814 var
både ordensvesenet og adelsvesenet institusjoner som
for mange symboliserte økonomisk og politisk under-
trykkelse av det norske folk. Datidens politiske likhetsi-
dealer, med bakgrunn i den franske revolusjon og kamp
mot stendene preget samfunnsdebatten. Hvordan man
skulle minske eller fjerne adelens makt og symboler var
derfor et underliggende tema i diskusjonene som ledet
opp mot Eidsvoll.

5 Debatten på Eidsvoll 7. mai 1814
I det Adler-Falsenske grunnlovsutkastet hadde man lagt
opp til at kongen fikk en eksplisitt rett til å «give Orde-
ner, Titler og Rang til hvem Han vil», i tillegg til det å
adle personer. Bestemmelsen om kongens rett til å adle
personer kunne imidlertid forståes som et forbud mot
arvelig adel, da utkastet fastslo at kongen kunne
«… adle en Person, men denne, som enhver annen Adel,
uddøer med personen.»27

Forslaget om forbud mot opprettelse av ny arvelig
adel eller andre privilegier var det tiende punktet av de
11 grunnsetningene som var blitt behandlet og de 10 før-
ste vedtatt tre uker før debatten på Eidsvoll den 7. mai.28

Denne grunnsetningen lød:

«Personelle eller blandede arvelige forrettigheter bør
ikke tilstaaes nogen for Fremtiden.»

I Konstitusjonskomitéens utkast til Riksforsamlingen
var eksplisitte referanser til adel tatt helt ut, og det het

her at kongen kunne «meddele Rang, Titler og Ordener»
til hvem han ville, men at disse ikke måtte være arvelige,
og at de heller ikke måtte gi fritak for plikter eller gi for-
trinn til embeter.29 I følge Mestad var Konstitusjonsko-
mitéens første utkast til denne bestemmelsen, som ikke
ble lagt fram for Riksforsamlingen, langt mer begrenset i
det kongen ikke kunne «meddele Rang». Komiteen
endret teksten i «retning det som tidlegare hadde vore
tilfellet under eineveldet»,30 og kongen kunne i følge
forslaget tildele både rang og titler i tillegg til ordener.
Begrunnelsen for denne «retretten» fra Konstitusjonsko-
mitéens side er ikke åpenbar – i følge Mestad var det
overraskende.31 Uansett møtte forslaget motstand i
Riksforsamlingen. I den teksten som til slutt ble vedtatt
på Eidsvoll var Konstitusjonskomitéens forslag om å gi
kongen rett til å «meddele» rang og titler fjernet, og til-
bake sto kun kongens rett til å meddele ordener til perso-
ner han selv valgte ut, på grunn av deres «udmærkede
Fortjenester». Referansen til rang og titler var flyttet til
den negative avgrensingen av ordenstildelingen som sa
at kongen ikke kunne meddele rang og titler utover det
som følger av «ethvert Embede». Avskaffelsen av arve-
lig adel, uten å oppheve adelsrettighetene for de adels-
menn som allerede fantes, ble som nevnt nedfelt i
bestemmelsens siste setning.

I tillegg til at adelen var et kontroversielt emne, var
ordener omstridt i seg selv. Ordensvesenet, som i stor
grad var forbundet med kongehus og adel, ble av mange
ansett å stå i motsetning til opplysningstidens idealer. En
illustrasjon på dette er saken om den danske forfatteren
P.A. Heiberg som ble landsforvist i 1799 etter flere
rettsaker på grunn av politiske satirer, bl.a. hans «Sel-
skaps-sang» som ble skrevet i forbindelse med kronprins
Fredriks bryllup i 1790, hvor det bl.a. heter: «Ordener
hænger man på Idioter, Sterner og Baand man kun Ade-
len gir (…) Dog har man Hjærne, kan man jo gjerne,
undvære Orden og Stjerne.»32

Ordensvesenet ble også debattert i Riksforsamlingens
møte den 7. mai.33 De som var i mot det framlagte utkas-
tet var redde for at en rett til å utdele ordener kunne
utgjøre en mulighet for kongen til å sikre adels-lignende

26 Arvid Berghman, Nordiska Riddareordnar och Dekorationer (1949), s. 131. Vindskipelighet betydde flid, nøysomhet, arbeidssomhet.
27 Riksforsamlingens forhandlinger, bd. III (1916), s. 39.
28 Mestad, «Likskapsprinsippet i Eidsvollgrunnlova», s. 238.
29 Riksforsamlingens forhandlinger, bd. I (1914), s. 444 (§ 37, som ble § 23).
30 Mestad, op. cit, s. 238.
31 Mestad, op.cit.
32 Se www.danmarkshistorien.dk, Aarhus universitet.
33 Indst. S. XXXXIV (1908) s. 3, hvor det bla. heter at «I rigsforsamlingens møde den 7de mai førtes en længere debat om denne paragraf. Flere

representanter udtalte sig skarpt mod ordensvæsenet.» Denne stortingsinnstillingen (Innstilling fra konstitusjonskomiteen) fra 1908 er en helhetlig
og grundig behandling av Grunnloven § 23 i forbindelse med flere forslag til endring av denne bestemmelsen rundt unionsoppløsningen, bl.a. et
forslag fra 1905/1906 (Dok 77 for 1905/1906 nr. 7 fra A. Hansson). Konstitusjonskomiteen innleder med: «Af ordensvæsenets historie skal man
meddele følgende:», og foretar så en grundig gjennomgang av stortingsforhandlinger angående denne bestemmelsen fra 1814 og fremover. Innstil-
lingen er derfor brukt som kilde flere steder i dette kapitlet.
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ordninger. Selv om Grunnloven § 108, som sa at «Ingen
Grevskaber, Baronier, Stamhuse og Fideikommisser,
maa for Eftertiden oprettes», innebar et forbud mot opp-
rettelsen av ny adel, var man bekymret for at kongens
rett til å utdele ordener kunne bli en bakvei for å sørge
for fortsatt adelskap og privilegier i Norge basert på kon-
gens personlige avgjørelser.34

Enkelte av representantene mente at det ville være galt
å frata adelen personlige arvede rettigheter. En av dem
var Jacob Aall, som i følge Henrik Wergeland skal ha
uttalt «(…) at tage nogen Beslutning, som berøvede de
faa Adelsmænd, (…) de personlige eller arvede Rettig-
heder, hvoraf de er i Besiddelse, vilde jeg anse for inhu-
mant og stridende imod den agtelse, som man skylder
enhvers lovlige erhvervede Rettigheder.»35 Dette ble
heller ikke resultatet, ettersom bestemmelsene ikke
avskaffet den eksisterende adel.

Det var likevel et stort flertall for å fjerne arvelig adel
og for å sikre at ordener ikke kunne anvendes til å gi per-
sonlige rettigheter eller fortrinn. Wergeland beskrev
debatten på følgende måte:

«Mange Økser var nu hørt huggende imot Fødselsaristo-
kratiets gamle Træbul, som kan se smuk nok ud i Fra-
stand med sine glinsende Grene (…), men som man i
Nærheden vil oppdage udsuger Grunden saa langt
omkring sig, at den idetmindste fortjener den langsomme
uddøen Nordmænnene har dømt den til, ved (…) at
afskjære Forbindelsen til dens Rødder.»36

I avstemningene den 7. mai fikk både forslaget om opp-
hevelse av arvelig adel og forslaget om kongens rett til å
utdele ordener, men uten mulighet til å knytte privilegier
eller rettigheter til disse, klart flertall. Et tilleggsforslag
om at begrunnelsen for ordenstildelinger måtte offentlig-
gjøres fikk også tilslutning og ble innarbeidet i den ende-
lige teksten.

I en spektakulær gest, etter at bestemmelsen (davæ-
rende § 37) var vedtatt, tok en av forsamlingens adels-
menn, Falsen (de Falsen) ordet og leste opp en forhånds-
skrevet erklæring hvori han, for seg selv og sitt avkom,
frasa seg sitt adelskap.37 I følge Wergeland fulgtes Fal-
sen av dels undrende og dels beundrende blikk da han

gikk over gulvet for å overlevere erklæringen til proto-
kollen: «Med en vis Skyhed søgte Øinene de øvrige
Adelsmænd (…) Men Wedel, Anker, Løvenskjold for-
blev rolige og ubevægelige, uden at vise Tegn til at ville
følge Eksemplet.»38

6 Bestemmelsen fra 1814 til 1905
Umiddelbart etter at unionen med Sverige var opprettet,
begynte kong Karl Johan å dele ut svenske ordener til
nordmenn for fortjenester i Norge.39 Dette ble mottatt
med sterk misnøye i Norge, og det ble derfor allerede i
1815 fremsatt forslag om opprettelse av en egen norsk
ridderorden. Stortingsrepresentant og «landsdommer»
(sorenskriver) Nansen foreslo at Stortinget skulle «inn-
give en Adresse til Kongen om en national norsk Ridder-
ordens Opprettelse».40 Forslaget var begrunnet med for
det første at man ikke hadde offentlig innsyn i begrun-
nelsen for ordensutnevnelsene, slik § 23 krevde, for det
andre at det forelå en tredelt interessekonflikt mellom
«Sveriges, Norges og endelig den fælles Regjerings sær-
skilte Interesse, hvilke bestandig maa blive i en innbyr-
des Opposition (…)».41 Offentlighets-argumentet og
interessekonflikt-argumentet hang nøye sammen og ble
beskrevet av stortingsrepresentanten på følgende måte:

… naar man seer en svensk Orden prange på en Nord-
mands Bryst, oppstaaer strags det naturlige Spørgsmaal,
av hvilke af disse trende Interesser har Manden gjort sig
fortjent? Derimot naar en national norsk Orden pryder
Manden, da ved man strags at han har gjort sig fortjent af
sit Fædreneland; thi i modsat fald vilde Nationen visst
have paastaaet offentligt Regnskab efter Grundloven.42

Adressen om opprettelse av en egen norsk orden ble
oversendt kongen, men uten resultat. I 1818 ble anmod-
ningen gjentatt, men denne gangen med en tilføyelse om
at Stortinget ville dekke de fornødne og passende utgif-
ter forbundet med en norsk ridderorden.43

Til tross for Stortingets anmodning til kongen om opp-
rettelse av en norsk ridderorden, var spørsmålet om
ordener svært kontroversielt i Norge. Mange av Stortin-

34 For mer om den før-konstitusjonelle situasjon og debatt med hensyn til adel, se kommentaren til § 108.
35 Henrik Wergeland Skrifter i Udvalg, bd. VI (1897), s. 349.
36 Op.cit., s. 348.
37 Op.cit., s. 358.
38 Op.cit., s. 359.
39 Indst. S. XXXXIV (1908) s. 4.
40 Stortingsforhandlinger 1815–16, s. 234.
41 Op.cit., s. 235.
42 Op.cit. 
43 Indst. S. XXXXIV (1908) s. 4.
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gets medlemmer uttalte seg i sterke vendinger i mot et
ordensvesen overhodet.44 Dette synet ble for eksempel
målbåret av representant Jæger fra Arendal, som uttalte
at «(…) Opprettelsen av en norsk ridderorden vilde ei
heller været staten til gavn; thi den handling, som alene
frembringes ved haabet om en offentlig udmerkelse,
vilde i en hver fornuftigs øine ikke betragstes som nogen
edel handling.»45

I 1819 innstiftet kongen et norsk hederstegn, den
såkalte Medalje for Borgerdåd46 som skulle tildeles for
«flid og duelighed ved forliksvesenet og andre lig-
nende ombud samt for borgerlige fortjenester av
riket».47 Opprettelsen av en egen norsk ridderorden lot
imidlertid vente på seg. Det kan antas at Stortingets
vedtak om avskaffelse av adelen i Norge, i en lov som
måtte vedtas av Stortinget tre ganger før Karl Johan
motvillig sanksjonerte den i 1821, var en medvirkende
årsak til manglende velvillighet i denne saken. Alle-
rede samme år framla Karl Johan en proposisjon for
Stortinget hvor han foreslo å innstifte en ny arvelig
adel gjennom en endring av Grunnloven § 23. Tekstfor-
slaget lød som følger:

Kongen kan meddele fortjente Statsborgere adelig, fri-
herrelig eller grevelig Værdighed, med dertil hørende
Navn, saavelsom udesluttende ret til at føre det Skiold og
Vaaben, som for hver familie bliver bestemt.»

Forslaget gikk videre ut på å sikre at de nevnte verdig-
heter og rettigheter skulle videreføres gjennom arv til
eldste sønn eller nærmest beslektede mannlige arvtaker.

Kongens begrunnelse for forslaget var bl.a. at Norge
burde være likestilt med andre stater når det gjaldt eksis-
tensen av en arvelig adel, og at adelen i Norge uansett
var «næsten uddøet, at den verken er riig eller mægtig
nok til at have nogen Indflydelse, (…)»48

I sin behandling av dette forslaget i 1824, benyttet
Konstitusjonskomiteen anledningen til å parere til kong
Karl Johan om adelens historiske rolle i Norge at «Uden
at være pålidelige Støtter for Kongens Throne, vare Nor-
ges Magnater i Fortiden kun altfor ofte deres svagere
Medborgeres undertrykkere.»49 Kongens forslag av
1821 til endring av § 23 ble ikke vedtatt.

Anmodningene til kongen om å opprette en norsk rid-
derorden fortsatte. I 1836 fremmet Konstitusjonskomi-
teen nok en adresse til kongen hvor det bl.a. het:

«Nationalfølelsen har i en række af aar været saaret ved
at se norske borgere dels maaske til belønning for alme-
nerkjendte eller supponerede fortjenester af fædrelan-
det, dels uten saadan tænkelig aarsag behængte med
ordenstegn, der tilhører en anden stat og alene bærer de
merker og emblemer, der passer paa denne uden nogen-
somhelst hentydning til eller i fjerneste forbindelse med
Norge.»50

Komiteen understreket at den langt fra oppfattet ordener
som nødvendigvis «gavnlige eller hensiktsmessige insti-
tusjoner», men at kongens praksis umuliggjorde «den
ved Grundloven givne rettighet til at uddele ordener»,
underforstått at kongens ordenstildelinger ikke var i tråd
med de tidligere nevnte krav om offentlighet om begrun-
nelsene, og dermed heller ikke hadde noen påviselig til-
knytning til Norge.51

Først etter Karl Johans død i 1844 ble en norsk ridder-
orden stiftet. Det var således den nye svenske kongen,
Oscar den I, som innstiftet den første norske ridderor-
den. Den nye kongen påla den norske regjering, i
november 1846, «at afgive underdanigst betænkning og
indstilling betræfende saavel statuter for ordene og dens
fond, og hva for øvrigt med denne gjenstand staar i for-
bindelse».52 I statsråd 21. august 1847 ble så saken lagt
frem for kongen, med den norske regjerings innstilling
om opprettelse av en norsk ridderorden. Det ble deretter
utstedt en kongelig kunngjøring samme dag om vedtaket
i statsråd om at kongen hadde «fundet det tjenlig i med-
før av Grunnlovens § 23, herved at opprette en kongelig
norsk ridderorden (…)» I Justisdepartementets foredrag
ble det foreslått at «St. Olafsordenen vilde være den
mest passende benævnelse paa denne institution til
minde om den konge, der i sin tid ved krigerske bedrifter
befriede Norge fra fremmed vælde og som det norske
riges anden stifter lagde grunden til dets kristelige lov-
givning.»53

Statuttene for den nye ordenen ble gitt samme dag, men
ikke i statsråd. De ble utferdiget av kongen selv (i «ordens-

44 Op.cit., s. 4–5.
45 Op.cit., s. 4.
46 Kgl. Res. 10. april 1819.
47 Torkel H. Aschehoug, Norges nuværende statsforfatning, bd. I (1891), s. 242.
48 Constitutions-Comiteens Betænkninger og Indstillinger andgaaende det 3je Ordentlige Stortiing, 1824, s. 58.
49 Op.cit., s. 59.
50 Indst. S. XXXXIV (1908) s. 7.
51 Op.cit. 
52 Op.cit. 
53 Indst. S. XXXXIV (1908) s. 8.
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kapitel»), i det vesentlige «overensstemmende med antyd-
ningene i justisdepartements foredrag».54 Den norske
statsminister i Stockholm, Fredrik Due, ble utnevnt til
ordenens kansler.55 Allerede samme dag utnevnte kongen
41 personer i ordenens tre forskjellige grader.

Det norske ambivalente forholdet til ordensvesenet kom
til uttrykk i flere stortingsdebatter fram mot unionsoppløs-
ningen. I 1892 ble det framsatt to ulike forslag til endring
av § 23, hvor det første bare opphevet kongens rett til å
utdele ordener, mens det andre i tillegg fastsatte tap av
norsk statsborgerskap ved mottakelse av en utenlandsk
orden.56 Forslagene kom først opp i Stortinget fem år
senere, den 7. august 1897, og ble forkastet mot 35 stem-
mer.57 Også på Stortinget i 1903–1904 forelå det forslag til
avskaffelse av ordensvesenet, og tap av norsk statsborger-
rett ved mottakelse av utenlandske ordener, fremsatt av
bl.a. senere statsminister Gunnar Knudsen.58 Igjen ble for-
slagene nedstemt, denne gang med 84 mot 24 stemmer.59

7 Ordensvesenet etter unionsoppløsningen
Ved unionsoppløsningen forsvant etter manges mening
enhver begrunnelse for å opprettholde ordensvesenet.
Opprettelsen av den norske ridderorden hadde tjent en
viktig politisk hensikt ved å tydeliggjøre Norges selvfor-
ståelse og ansikt utad som stat. Når Norge nå var blitt
selvstendig, var det mange som mente at «ordensuvese-
net» burde avskaffes. Da ordensvesenets skjebne på nytt
ble tatt opp i grunnlovsforslag i tiden etter 1905 var det
derfor mange som forventet kort prosess. Konstitusjons-
komiteens flertall (i sin behandling av forslag innkom-
met i 1904 og 1905) var nå for første gang for å oppheve
ordensvesenet, og uttalte:

De politiske forhold er nu saa væsentlig forandrede, at de
hensyn, som før gjorde sig gjældende, og som man fant
var af den betydning, at det var utilraadeligt at afskaffe
ordensvæsenet, ikke længere er tilstede.60

Komiteen anerkjente likevel at ordener hadde en viss
funksjon internasjonalt som «udmerkelses-, hæders-,

eller høflighetstegn, der udveksles navnlig i anledning af
stedfundne forhandlinger staterne imellem.»61

I stortingsdebatten som fulgte var det fortsatt delte
meninger om saken. Flere påpekte at man neppe ville
hatt en norsk ridderorden overhodet hvis ikke Karl Johan
hadde begynt sin praksis med å dele ut svenske ordener
fra 1814.62 Den ene sidens oppfatning ble målbåret av
for eksempel følgende utsagn i debatten:

(…) det er et stort antal ordensjægere i vort land, som hol-
der paa dette kjære ordensvæsen. Men den store masse af
vort folk forstaar ikke dette. Det norske folk er jo et
almindelig jevnt arbeidsfolk, der i sit ansikts sved stræver
med at skaffe sig sit underhold. Her er ikke nogen over-
klasse, heller ikke nogen adelsklasse i dette land, vi har
ikke nogen adel, som behøver at pynte sig med flitter-
stats, for at se pynteligere ud end andre folk.63

Stortingsdebatten reflekterte imidlertid også at det var
kommet inn flere nye elementer i ordensdiskusjonen
som en følge av Norges selvstendighet, særlig i tilknyt-
ning til den nye norske utenrikstjenesten. Her spilte
ordensutdelinger en rolle, både som en del av det inter-
nasjonale diplomati i sin alminnelighet, men også som
en måte å tilgodese ulønnede konsuler. I debatten var det
flere som fremhevet dette, bl.a. representanten Fredrik
Stang (Høyre), som uttalte at skulle man først tale om
ordensvesenet, så måtte man

… først og fremst spørge om dets betydning internatio-
nalt. Og jeg tror, at enhver, som har havt befatning med
de ting, vil erkjende, at internationalt, nationerne imel-
lem, spiller ordensvæsenet – man kan gjerne sige
desværre – en ikke liden rolle.64

Også utenriksminister Christophersen uttalte seg i denne
debatten for ordensvesenets opprettholdelse. Utenriks-
ministeren minnet om at Norge hadde «500-600 uløn-
nede konsuler, de fleste utlendinger, som ikke tok på seg
en slik oppgave for å være Norge behagelig. Hvis landet
ikke hadde St. Olavs-ordenen, ville det bli vanskelig å få
konsuler.»65

54 Op.cit. 
55 Ordningen med å utnevne den norske statsminister som ordenskansler ble opprettholdt helt frem til 1914.
56 Indst. S. XXXXIV (1908) s. 8–9.
57 Se Stortingsforhandlinger 1897 s. 244. Jf. Indst. S. nr. 176 (1897).
58 Indst. S. XXXXIV (1908) s. 10.
59 Avstemning 2. mars 1904, Innst. S. XXXXIV. S.tid. 1707, 1904.
60 Indst. S. XXXXIV (1908) s. 11.
61 Op.cit., s. 9.
62 Bl.a. innlegg fra stortingsrepresentant Næss, Stortingstidende, syv og femtiende ordentlige Stortings forhandlinger (1908), B, s. 2950.
63 Op.cit., s. 2951.
64 Stortingstidende, syv og femtiende ordentlige Stortings forhandlinger (1908), B, s. 2953.
65 Reidar Omang, Norsk Utenrikstjeneste, Grunnleggende år (1955), s. 319.
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I voteringene om endringer i Grunnloven § 23 i juli
1908 falt forslaget om å oppheve ordensvesenet nok en
gang. Men allerede i 1910 forelå det nye forslag om at
kongen skulle forbys å utdele norske ordener. Og igjen
ble de utenrikspolitiske hensyn til forsvar for ordensve-
senet fremført av utenriksministeren (denne gang
Irgens).66 Heller ikke denne gang fikk forslaget flertall.

8 Tilspissing i 1913
Ordensvesenets fiender gav på ingen måte opp. Spørs-
målet skal også ha vært livlig diskutert i pressen. I følge
Omang skal saken ha blitt aktualisert ved at det under de
konservative regjeringer hadde blitt delt ut særlig mange
ordener.67 Det ble igjen – i perioden 1910 til 1913 –
fremmet forslag til endring av Grunnloven § 23 som
gikk ut på at kongen ikke lenger skulle kunne utdele
ordener. Forslaget var støttet av statsminister Gunnar
Knudsen, og det var dermed splittelse innad i regjerin-
gen ettersom utenriksministeren (Ihlen) mente at ordens-
vesenet måtte beholdes av hensyn til landets stilling i
internasjonalt samkvem.68

Kong Haakon kom til å spille en sentral rolle i drag-
kampene om Grunnloven § 23 i løpet av sommeren
1913. I tredje bind av biografien om Kong Haakon og
Dronning Maud tegner Bomann-Larsen et detaljert
bilde av et dramatisk hendelsesforløp denne somme-
ren.69 I et likelydende brev fra kongen til henholdsvis
statsministeren og hver av de to stortingspresidentene,
som ble avlevert i forkant av Stortingets behandling av
bl.a. denne saken, var kongens hovedargument for å
beholde ordensvesenet knyttet til folkets interesse i «at
deres valgte konge ikke personlig og konstitusjonelt
bliver betragtet som en mindremand av Europas
statschefer.»70

Kongen kommer i brevet også inn på det han selv ser
ut til å oppfatte som bristende forutsetninger med hensyn
til hans aksept av tronen åtte år tidligere:

«Havde jeg i 1905 forstaaet at det var meningen, efter
nogle aars forløb og uden nogen foranledning fra min

side, at slaa ind paa en politik, som disse grundlovsfor-
slag kan give udenverdenen udseende av at tilsigte, havde
jeg neppe fundet at kunde modtage Norges krone. Og
skulde gjennemførelsen av disse grundlovsforslag faa de
virkninger udaadtil, som jeg befrykter, vil jeg finde det at
være min pligt at tage under alvorligste overveielse, om
jeg i fremtiden kan være Norges land og folk til nogen-
somhelst nytte.»71

Som Bomann-Larsen påpeker: abdikasjonstrusselen var
plassert.72

Kongens uttalte ønske var at innholdet i brevet skulle
gjøres kjent i Stortinget før avstemningen. Men stor-
tingspresidentene og statsminister Knudsen ønsket ikke
å videreformidle kongens synspunkter, de foreslo i ste-
det for kongen i et møte på slottet at kongen skulle
trekke brevet tilbake. Dette avslo kongen, samtidig som
han fastholdt at innholdet i brevet måtte bekjentgjøres
for Stortinget fordi «De folkevalgte måtte være seg fullt
bevisst at uten rett til å utdele dekorasjoner ville Norges
konge ‘aldrig modtage offisielle Besøg, eller gjøre offi-
sielle besøg’, da han ikke lenger var i stand til å utvise
internasjonal høflighet.»73

Selv om kongens trussel om avskaffelse av offisielle
besøk ikke ble lagt fram for Stortinget av noen av de tre
brev-mottakerne, var ryktene spredd (kongens brevskri-
ving hadde foregått i samråd med bl.a. Fritdjof Nansen,
Wollert Konow og Christian Michelsen),74 og da saken
kom opp til avstemning nærmere midnatt den 18. juli
1913 «viste det seg at snobberiets avskaffelse ikke hadde
oppnådd grunnlovsmessig flertall, det ble talt opp 75
mot 47 stemmer.»75

Med et republikansk flertall i Stortinget, og en sterk
offentlig opinion mot ordensvesenet, var det kanskje i
siste instans argumentene om Norges stilling som nasjon
i samkvem med andre nasjoner som kom til å veie
tyngst. Både hensynet til den ferske norske utenrikstje-
nesten (bl.a. muligheten til å få gratis hjelp av ordens-
tørste utenlandske konsuler), og muligheten til å følge
internasjonal kutyme i forbindelse med statsbesøk og
andre former for diplomati var argumenter for å beholde
ordensvesenet som må ha veid tungt.

66 Op.cit., s. 320.
67 Omang, Norsk Utenrikstjeneste, Stormfulle tider 1913–28 (1959), s. 121.
68 Op.cit., s. 125.
69 Bomann-Larsens fortelling om hendelsene sommeren 1913, inklusive det elleve A3-siders lange dokumentet skrevet for ettertiden av kong Haakon

selv, er i følge noteverket i boka basert på arkivene i det Kongelige Slott, Oslo. Se Tor Bomann-Larsen, Vintertronen (2008).
70 Op.cit., s. 311.
71 Op.cit., s. 311–312.
72 Det bør nevnes at kongens frustrasjon ikke utelukkende gjaldt ordensvesenet, men også § 112 [nå § 121] om kongens veto.
73 Bomann-Larsen, op.cit., s. 316.
74 Op.cit., s. 307–312.
75 Op.cit., s. 319.
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I 1914 foreslo regjeringen Knudsen nye ordens-statut-
ter, hvor det skulle etableres et ordensråd hvor statsmi-
nisteren ikke lenger var ordenskansler. Denne stillingen
skulle nå gå til formannen i ordensrådet. Den første
ordenskansler etter endringen var tidligere statsminister
Chr. Michelsen.76

9 Grunnloven § 23 i nyere tid
Fra 1917 til nyere tid har Grunnloven § 23 vært foreslått
endret og/eller opphevet en rekke ganger.77 Sterke kref-
ter i Arbeiderpartiet har fortsatt å være motstandere av
deler av ordensvesenet, bl.a. uttalte daværende statsmi-
nister Jens Stoltenberg i 2005 at han selv og hans rød-
grønne regjeringskolleger ikke ville motta St. Olavs
Orden utelukkende fordi de var høyt rangerte politi-
kere.78 En ny praksis med utdeling av St. Olavs Orden til
aktive politikere hadde blitt innført av Bondevik II-
regjeringen, og innebar bl.a. at statsminister og utenriks-
minister ville bli dekorert med St. Olavs Orden etter ett
års tjenestetid i embetet, mens andre statsråder automa-
tisk ville få ordener etter fire års tjenestetid. Praksisen
ble gjenstand for kritisk debatt, særlig da statsminister
Kjell Magne Bondevik, som første regjerende statsmi-
nister på over 80 år, ble tildelt Storkorset av Den Konge-
lige Norske St. Olavs Orden. Flere av statsrådene i hans
regjering mottok også ulike ordener.79

SV har siden partiet kom inn på Stortinget i 1973
jevnlig foreslått å oppheve Grunnloven § 23, sammen
med forslag om å innføre republikk.80 Så sent som i
2007–2008 foreslo SVs representanter å oppheve § 23.81

I 2010–2011, derimot, foreslo SV å endre den eksis-

terende teksten, slik at det etter forslaget er regjeringen
og ikke kongen som skal dele ut ordener.82 Det kan spe-
kuleres i om dette linjeskiftet henger sammen med SVs
regjeringsdeltakelse 2005–2013.

10 Stridsdekorasjoner
Det har i nyere tid også vært politiske kontroverser i for-
bindelse med utdeling av militære æresbevisninger og
dekorasjoner for innsats i forbindelse med krig. Etter-
som skillet mellom ordener og andre dekorasjoner er så
vidt vagt, forbindes gjerne slike dekorasjoner også med
ordensvesenet.

Det var først i forbindelse med annen verdenskrig at
det oppsto et behov hos norske myndigheter for å kunne
belønne personlig krigsinnsats på lik linje med andre
krigførende stater. Norge hadde ikke vært i krig på over
hundre år og manglet både dekorasjoner for slik innsats
og kriterier for tildeling. Det ble etablert fem medaljer:
Krigskorset (med sverd),83 St. Olavsmedaljen med eke-
gren,84 Krigsmedaljen,85 Haakon VIIs Frihetskors og
Haakon VIIs Frihetsmedalje.86 De tre første ble tildelt
for personlig innsats i krigsdeltakelse, de to siste var tje-
nesteordener. Tildelingen av alle disse dekorasjonene ble
avsluttet i 1952, men ble gjenopprettet midlertidig (med
unntak for Krigskorset) i 1979 og 1981 for utdeling til
personell i handelsflåten og marinen,87 etter vedvarende
kritikk om manglende anerkjennelse av krigsseilernes
innsats.

I forbindelse med diskusjoner rundt norske soldaters
innsats i internasjonale militære operasjoner i nyere tid,
bl.a. i Libanon, Bosnia og Afghanistan, ble et fornyet

76 Omang, Norsk Utenrikstjeneste, Stormfulle tider 1913–28, (1959), s. 127.
77 Jan Helgesen, Njål Høstmælingen og Inger Labråthen (red.), Samling av Grunnlovsforslag og deres behandling (1995), s. 87.
78 Intervju med Avisenes nyhetsbyrå, 16.07.2005: «Det er noe annet at folk som har gjort en spesiell innsats får en påskjønnelse i form av en St. Olavs

orden. Men jeg synes ikke at folk med makt og privilegier automatisk skal få ordener» sier Stoltenberg i intervjuet, se https://www.dagsavisen.no/
nyheter/innenriks/2005/07/16/stoltenberg-sier-nei-til-ordener/.

79 Se www.kongehuset.no.
80 Se for eksempel Stortingets forhandlinger 1979–80, niende del, s. 63.
81 Dokument nr. 12:3 (2007–2008), Grunnlovsforslag fra Øystein Djupedal, Ågot Valle og Rolf Reikvam om endringer i Grunnloven §§ 1, 3, 12–14,

16–22, 25–31, 62, 67–69, 74–81, 86 og 112, om opphevelse av Grunnloven §§ 4–9, 11, 23, 24, 32, 34–37, 39–41, 43–48, om ny § 113 og om end-
ring av Grunnlovens overskrift. (Innføring av republikansk statsform).

82 Dokument 12:10 (2011–2012), Grunnlovsforslag fra Hallgeir H. Langeland, Snorre Serigstad Valen, Eirin Sund, Truls Wickholm, Marianne Mart-
hinsen og Jette F. Christensen om endring av Grunnloven §§ 1, 3, 4–9, 11–15, 17–32, 34–37, 39–41, 43–48, 62, 67–69, 74–82, 86 og 112 (innfø-
ring av republikk som styreform i Norge): § 23 første ledd skal lyde: Alternativ 1 A (originalspråk): Regjeringen kan meddele Ordener til hvem
den for godt befinder, til Belønning for udmærkede Fortjenester, der offentligen maa kundgjøres; men ei anden Rang og Titel, end den, ethvert
Embede medfører. Ordenen fritager Ingen for Statsborgernes fælles Pligter og Byrder, ei heller medfører den fortrinlig Adgang til Statens Embe-
der. Embedsmænd, som i Naade afskediges, beholde deres havte Embeders Titel og Rang. Dette gjælder dog ikke Medlemmer af Regjeringen eller
Statssekretærerne.

83 Krigskorset med sverd ble innstiftet gjennom Kgl. res. 23. mai 1941, endret ved vedtak 18. mai 1945 og 26. juni 2009.
84 St. Olavsmedaljen med ekegren ble innstiftet av kong Haakon 17. mars 1939, og endret 6. februar 1942, 22. mars 1943, og 6. oktober 1943. Vedtatt

gjennom Kgl. Res. 10. desember 2010 og endret i Kgl. res. 16. mars 2012.
85 Vedtatt gjennom Kgl. Res. 23. mai 1941 og endret ved Kgl. Res. 16. mars 2012.
86 Se Gjems-Onstad, Krigskorset og St. Olavsmedaljen med ekegren (1995), s. 11–13.
87 Tor Eigil Stordahl og Erling Eikli (red.). Heder og ære – Nasjonale og internasjonale dekorasjoner brukt i Norge (2012), s. 86–88.

https://www.dagsavisen.no/nyheter/innenriks/2005/07/16/stoltenberg-sier-nei-til-ordener/
https://www.dagsavisen.no/nyheter/innenriks/2005/07/16/stoltenberg-sier-nei-til-ordener/
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krigsdekorasjonssystem i forsvaret gjeninnført etter ved-
tak av kongen i statsråd i 2009 og 2010.88 Statuttene for
Krigskorset med sverd, St. Olavsmedaljen med ekegren
og Krigsmedaljen ble gjeninnført for å kunne utdeles for
særlige bragder eller innsats også i slike operasjoner.
Ordlyden ble endret til å omfatte ikke bare «krig» men
«krig og væpnet konflikt».89 Endringen i statuttene var
ment å gjøre det klart at også innsats i internasjonale
fredsoperasjoner som ikke nødvendigvis utgjorde inter-
nasjonal væpnet konflikt90 skulle omfattes.91 Disse
dekorasjonene deles ut av Kongen i statsråd etter innstil-
ling fra Forsvarssjefens stridsdekorasjonsråd via For-
svarsdepartementets dekorasjonsråd.92

11 Avsluttende kommentarer
Da den ble foreslått i 1814 var Grunnloven § 23 særlig
potent fordi den avskaffet fremtidig arvelig adel i Norge
og begrenset kongens rett til å dele ut privilegier etter
eget forgodtbefinnende. Bestemmelsen symboliserte et
brudd med enevoldstiden og kongemakten. Da adelen
generelt ble endelig avskaffet i 1821, med Karl Johans
motvillige sanksjonering av loven etter Stortingets gjen-
tatte lovvedtak, opphørte stort sett de politiske diskusjo-
nene rundt adel i Norge. Bestemmelsen om ordensvese-
net derimot, har vært gjenstand for store politiske kon-
troverser helt frem til nyere tid.

Til tross for vedvarende og prinsipiell politisk mot-
stand mot ordener fra mange hold i Norge, ser det ikke ut
til at ordensvesenet står for fall. En av grunnene til dette
er åpenbart at det man gjerne oppfatter som ordener
(ulike typer dekorasjoner) har svært ulik basis og
begrunnelse. Fra de rene fyrste-ordener og ordener gitt
på grunnlag av rang og status til fortjenesteordener og
dekorasjoner for sivile eller militære bragder eller lang-
varig innsats for landet, er det stor avstand. Det later til å
være tilnærmet politisk konsensus i Norge om at et visst
dekorasjonssystem er på sin plass, selv om utdeling av
enkelte dekorasjoner, ikke minst i forbindelse med norsk
krigsinnsats, kan være politisk kontroversielt.

Grunnloven § 23 handler om kongens rolle i forbin-
delse med ordensvesenet. Det er grunn til å anta at så
lenge Norge er et monarki, vil kongens rettigheter til å
«tildele» ordener fortsette å eksistere. Det er også grunn
til å anta at hvis Norge skulle bli republikk vil man like-

vel opprettholde dekorasjonssystemer på statlig nivå,
både innen forsvaret og ellers, for bemerkelsesverdige
fortjenester og innsats for Norge.

88 Op.cit., s. 3.
89 Statuttenes § 1, fastsatt ved kgl.res. 23. mai 1941, endret ved vedtak 18. mai 1945, 26. juni 2009 nr. 979.
90 For eksempel ISAF-operasjonen i Afghanistan.
91 Den folkerettslige termen for krig er «væpnet konflikt» og omfatter i dermed både internasjonal og ikke-internasjonal væpnet konflikt, se felles

artikkel 2 i de fire Geneve-konvensjonene av 1949 og artikkel 1 i deres tilleggsprotokoll II.
92 Se statuttene for Krigskorset med sverd, St. Olavs medalje med ekegren og Krigsmedaljen, alle § 4.
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§ 24
Kongen velger og avskjediger etter eget omdømme sin hoffstat og sine hoffbetjenter.

Kongen vel og avset etter eige skjøn hoffstaten sin og hoffbetjentane sine.

Av Arne Fliflet

Kongen har en egen forvaltning, en administrasjon, som
bistår ham i hans private anliggender og i utførelsen av
hans oppgaver. «Hoffstaten» er betegnelsen på de som er
ansatt i kongens private tjeneste, kongens personale,
hans tjenestefolk, hans tjenerstab. I Norsk Riksmålsord-
bok defineres uttrykket som «funksjonærer og tjener-
skap som er knyttet til et hoff, det samlede hoff». Hoff-
staten betegnet altså dels hele apparatet rundt kongen og
kongefamilien og dels personalet som tjenestegjorde i
hoffet, særlig de høyere tjenestemennene.1 Hoff-forvalt-
ningen er kongens egen administrasjon og er ingen del
av statsforvaltningen. Slik har det vært siden 1814. Med
hoffet mener vi i dag, slik de også mente i 1814, en for-
valtning som hørte under kongens personlige og private
domene. Kongen hadde sin egen norske hoff-forvaltning
i unionstiden med Sverige.

I Eidsvollsgrunnloven § 24 lød bestemmelsen slik:

«Kongen vælger og afskediger efter eget Godtbefindende
sin Hofstat og sine Hofbetjente. Til at lønne disse og
holde sit Hof tilstaaes ham af Storthinget en passende aar-
lig Sum.»

I Novembergrunnloven § 24 ble bare første setning av
Eidsvollsgrunnloven § 24 stående.

Etter Novembergrunnloven § 75 bokstav e) tilkom det
imidlertid Stortinget «at bestemme, hvormeget aarligen
skal udbetales Kongen og Vice-Kongen til deres Hofstat,
og at fastsætte den Kongelige Families Apanage, som
dog ikke maa bestaae i faste Eiendomme;».2

§ 24 har stått uendret siden 1814. Det skjedde intet
med den i 1905 ved unionsoppløsningen.

I Adler-Falsens utkast var det i § 121 foreslått:

«Kongen vælger og afskediger Selv sit Raad, sin Hofstat
og øvrige Betjente; til at lønne disse, og holde sit Hof, til-
staaes Ham, af den første Rigsforsamloing, saasnart den
er constitueret, den nødvendig befindende Sum, som
derefter udbetales Ham aarligen, saalænge Han beklæder
Thronen.»3

I Adler-Falsens utkast nevnes rådsmedlemmene og kon-
gens egen hofstat (hoffets betjenter) i samme paragraf. I
Konstitusjonskomiteens første utkast er utnevnelse av
rådsmedlemmer og hoffstat og hoffbetjenter behandlet i
to paragrafer, §§ 28 og 29.4 I de senere utkast er det
holdt fast ved to forskjellige paragrafer for statsrådets og
hoffets medlemmer.5 Slik ble det også i den endelige
Grunnloven. Denne måten å behandle kongens myndig-
het på når det gjaldt statsrådets medlemmer og kongens
egen hoffstat, har eidsvollsmennene hentet fra den sven-
ske Regjeringsformen av 1809, se §§ 28 og 48.

Den svenske Regeringsformen § 28 lød: «Konungen
äger att i statsrådet utnämna och befordra infödde sven-
ske män till alla de embeten och tjenster inom riket,
högre och lägre, hvilka äro af den egenskap, att konun-
gen fullmagter derå utfärdar, dock böra vederbörande
förut med förslag hafva inkommit, der sådana hittills ägt
rum. Vare likväl konungen obetaget att uti militära
embeten nyttja utländske män af sällsynt skicklighet,

1 Se forklaringen og referansene i Dokument 19 (2011–2012) Rapport til Stortingets presidentskap fra Grunnlovsspråkutvalget om utarbeidelse av
språklig oppdaterte tekstversjoner av Grunnloven på bokmål og nynorsk, s. 36–37.

2 Se videre kommentar til § 75 bokstav e.
3 Riksforsamlingens Forhandlinger, bd. III (1916), s. 36.
4 Op.cit., s. 302.
5 Riksforsamlingens Forhandlinger, bd. I (1914), s. 444.
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men icke till kommendanter i fästningarne. Konungen
fäste, vid alla befordringar afseende endast å de sökan-
des förtjenst och skicklighet, men icke på deras börd.
Till statsministrar, statsråd, justitieråd, statssekreterare
samt alle andre civile embetsmän inom riket och domare
må sådane män endast nämnas, som äro af den rena
evangeliska läran.»6

Regeringsformen § 48 lød: «Konungens hof står
under dess enskilda styrelse; kunnande han häruti
förordna som honom godt synes. Alla beställningar vid
sitt hof må konungen efter behag tillsätta och derifrån
afsätta.»7

Det er åpenbart at Konstitusjonskomiteen her har vil-
let følge reguleringen i den svenske Regeringsformen av
1809.8 Hoffbetjentene kunne kongen velge fritt, i mot-
setning til medlemmene av statsrådet. Statsrådets med-
lemmer måtte som embetsmenn tilfredsstille vilkårene i
Eidsvollsgrunnloven § 92. Det innebar at de måtte være
norske borgere, de måtte bekjenne seg til den evange-
lisk-lutherske religion, ha sverget konstitusjonen og
Kongen troskap, måtte kunne tale landets språk, samt ha
innfødsrett.9

Grev Holstein-Holsteinborg foreslo i sitt utkast til for-
fatning på Eidsvoll at kongen skulle ha rett til en «vis
anseelig Kongegave, eller en aarlig Indtægt til sin Hof-
stats Holdelse, hvilken i Engeland, under Navn af civil
Liste, ved Regeringens Tiltrædelse, af Parlamentet til-
staaes for enhver Monarks Levetid;».10 Nicolai Werge-
land foreslo i § 92 at «Nationen besørger hvad der behø-
ves til Tronens Glands ved en Civilliste, hvis Sum Stor-
thinget fastsætter ved hver ny Konges Regjerings-Tiltræ-
delse, som gjelder den samme Konges hele Regjerings-
tid ud.»11 Konstitusjonskomiteens forslag ble formulert

noe forskjellig, men inneholdt de samme bestemmelser
som til slutt kom til uttrykk i § 24.12

«Sivillisten» er i dag betegnelsen på de bevilgninger
Stortingets gir til hoffet.13 «Apanasje» er betegnelsen på
den lønn som kongelige personer tilstås, se Grl.
§ 75 bokstav e.

Hoff-forvaltningen har ansatte som har oppgaver til-
passet behovene til dagens kongehus. Betegnelsene på
stillingene er tradisjonsbestemt og kan virke noe arka-
iske.14 Ved hoffet gjelder et hoffrangreglement. Regle-
mentet bestemmer rangen ved hoffet. Så lenge vi hadde
en statskalender, ble reglementet gjengitt der.15 Gjel-
dende reglement er fra 1993.16

Grunnlovens bestemmelse i § 92 om at embetsmenn
må ha norsk statsborgerskap og norsk innfødsrett ble
antatt ikke å gjelde for hoffets tjenestemenn (betjente).17

Dette kan sees i sammenheng med Forordningen av
15. januar 1776 §§ 1 og 8 som krevde at kongen valgte
personer til «Embeder og Tjenester, af hvad Navn næv-
nes kan, være sig ved Hoffet eller i den geistlige, civile
eller militaire Stand, at Personen er født i Vore Stater,
eller af saadanne indfødte Undersaatter …».

Bestemmelsen har stått uendret siden 1814, men fikk
sin språklige fornyelse i 2014.18 Bokmåls- og nynorsk-
versjonene avviker ikke fra hverandre.

6 https://sv.wikisource.org/wiki/Regeringsform_1809 eller Holmøyvik/Michalsen (red), Kilder og årstall i forfatningshistorien (2015) hhv s. 196–
197 og s. 200.

7 Op.cit. 
8 Nils Höjer, Norska Grundlagen och dess Källor (1882), s. 69 flg. og s. 176 nevner ikke at den svenske Regeringsformen har vært mønster for den

norske Grunnloven her.
9 De måtte da enten være født i riket, av foreldre som da var statens undersåtter, eller født i fremmede land av norske foreldre som på den tid ikke var

en annen stats undersåtter, eller som hadde stadig opphold i riket og avlagt ed på å forsvare Norges selvstendighet, eller som hadde oppholdt seg
10 år i riket eller som var naturalisert av Stortinget.

10 Riksforsamlingens Forhandlinger, bd. III (1916), s. 115.
11 Op.cit., s. 277.
12 Se ovenfor. Det første utkastet lød: «Kongen vælger og afskediger efter eget Godtbefindende sin Hofstat og sine Hofbetjente. – Til at lønne disse

og holde sit Hof, tilstaaes ham af den første Storthing, saasnart det er constitueret, en passende Sum, som derefter udbetales ham aarlig, saa længe
han beklæder Tronen.» Op.cit., s. 302. Det andre utkastet til komiteen ble litt kortere: «Kongen vælger og afskediger efter eget Godtbefindende sin
Hofstat og sine Hofbetjente. Til at lønne disse og holde sit Hof tilstaaes Ham af Stor-Thinget en passende aarlig Sum.» Riksforsamlingens For-
handlinger, bd. I (1914), s. 444.

13 Se for eksempel Det kongelige hoffs årsrapport 2016, s. 34.
14 Noen titler, kjent fra utlandet, er forsvunnet.
15 Den siste statskalenderen ble utgitt i 2012.
16 Hoffresolusjon 24. mai 1993, med virkning fra 1. juni 1993. Se om hoffets organisering i http://www.kongehuset.no/
17 Torkel Aschehoug, Norges nuværende Statsforfatning, bd. I (1891), s. 188.
18 Grunnlovsvedtak 6 mai 2014, kunngjort ved res. 9 mai 2014 nr. 613.

https://sv.wikisource.org/wiki/Regeringsform_1809
http://www.kongehuset.no/
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§ 25
Kongen har høyeste befaling over rikets land- og sjømakt. Den må ikke forøkes eller forminskes
uten Stortingets samtykke. Den må ikke overlates i fremmede makters tjeneste, og ingen frem-
mede makters krigsfolk, unntatt hjelpetropper imot fiendtlig overfall, må gis adgang til riket uten
Stortingets samtykke.

Landvernet og de øvrige tropper som ikke kan henregnes til linjetroppene, må aldri uten Stor-
tingets samtykke brukes utenfor rikets grenser.

Regjeringen har ikke rett til å bruke militær makt mot innbyggerne uten etter lov, med mindre
en forsamling forstyrrer den offentlige ro og ikke øyeblikkelig oppløses etter at de lovbestem-
melser som angår opprør, tre ganger høyt og tydelig er opplest for forsamlingen av den sivile
øvrighet.

Kongen har høgste befalinga over forsvarsmakta til riket. Denne makta må ikkje aukast eller
minkast utan samtykke frå Stortinget. Ho må ikkje overlatast i framande makters teneste, og
ingen krigsfolk frå framande makter, så nær som troppar til hjelp mot fiendsleg overfall, må dra-
gast inn i riket utan samtykke frå Stortinget.

Landvernet og andre troppar som ikkje kan reknast som linetroppar, må aldri brukast utanfor
grensene til riket utan samtykke frå Stortinget.

Regjeringa har ikkje rett til å nytte militær makt mot innbyggjarane utan etter lov, med mindre
ei forsamling skiplar den offentlege roa og ikkje skilst åt så snart den sivile styresmakta tre gon-
ger har lese lovføresegnene om opprør høgt og tydeleg for henne.

Av Knut Einar Skodvin

1 Innleiing
Den militære makta representerer ein viktig faktor i dei
fleste samfunn, av omsyn til potensialet den har for å
kunna verna mot truslar både innanfrå og utanfrå, men
òg av omsyn til at den representerer ei ikkje uvesentleg
byrde; arbeidskraft som kunne vore nytta elles, vert bun-
den opp, og dei tenestegjerande må ha både mat og
utstyr. Dessutan kan militærmakta misbrukast. Gjeve
desse tilhøva er det ikkje overraskande om militærmakta
vert via omfattande merksemd i ei grunnlov. Endå vikti-
gare vert det når ein som i den norske Grunnlova tek
utgangspunkt i at det militære kommandomynde skal
vera hjå Kongen, og særleg når denne Kongen ei tid
ikkje skulle vera norsk. Alle desse faktorane skulle

koma til å verta viktige ved utforminga av § 25 i 1814,
og ved seinare endringar. Trass i at det er tale om regule-
ring av ein sentral maktfaktor i samfunnet, finn ein ikkje
ei samla regulering av militærmakta i Grunnlova. Sen-
trale delar av reguleringa var samla i § 25, § 26 og § 27,
men den viktige verneplikta vart fyrst regulert i § 109.1

Av føresegnene om militærmakta tek § 25 fyrste og
andre ledd føre seg nokre av dei mest basale spørsmåla,
knytt til kommandomynde og avgrensingar av denne. I
tillegg handsamar føresegna spørsmålet om høvet til å
trekkja framande makter sine troppar inn i riket. Korleis
slike spørsmål skal løysast, kan ein naturleg nok sjå
svært ulikt på, avhengig av både politisk og ideologisk
ståstad, og ikkje minst den historiske situasjonen. Like-

1 Føresegna frå § 27 i Eidsvollsgrunnlova står no her i § 25 tredje ledd.
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vel har føresegnene, etter ein noko turbulent fødsel,
ikkje sett så altfor mange endringar. Dei har likevel vore
viktige, og det kan vera grunn til å gjengjeve dei i si heil-
heit nedanfor i punkt 2. § 25 tredje ledd har si eiga histo-
rie og blei flytta over til § 25 i 2020. Den blir kommen-
tert særskilt i punkt 9–13.

2 Føresegna sine ulike formuleringar
Slik Grunnlova kom til 17. mai 1814, lydde § 25 slik:

Kongen har høieste Befaling over Rigets Land- og Søe-
magt. Den maa ikke overlates i fremmede Magters Tje-
neste, og ingen fremmede Krigsfolk, undtagen Hjelpe-
tropper mod fiendtlige Overfald, maae inddrages i Riget
uden Storthingets Samtykke.

Sin mest omfattande revisjon fekk føresegna då Grunn-
lova vart endra 4. november same året. Føresetnadane
føresegna skulle fungera under, var vesentleg endra, og
ei langt meir omfattande regulering var sett som
naudsynt. I ny versjon lydde føresegna:

Kongen har høieste Befaling over Rigets Land- og Sø-
Magt. Den maa ikke forøges eller formindskes, uden
Storthingets Samtykke. Den maa ikke overlades i frem-
mede Magters Tjeneste, og ingen fremmede Magters
Krigsfolk (undtagen Hjælpetropper imod fiendtligt Over-
fald) maae inddrages i Riget uden Storthingets Samtykke.

I Fredstider maae ingen andre end Norske Tropper
være stationerede i Norge, og ingen Norske Tropper i
Sverige. Kongen kan dog i Sverige have Norsk Garde af
Frivillige, og kan for en kort Tid, i det høieste sex Uger
om Aaret, sammenkalde de nærmeste Tropper af begge
Rigers Krigsmagt, til Vaabenøvelser, inden hvilkensom-
helst af Rigernes Grændser; men ei maae, i noget Til-
fælde, flere Krigsfolk end 3 000 Mand, af alle Vaaben
tilsammentagne, kunne, i Fredstider, inddrages i det ene
Rige af det andet Riges Krigsmagt.

Til Angrebs-Krig maae Norges Tropper og Roeflotil-
lie ikke anvendes, uden Storthingets Samtykke.

Den Norske Flaade skal have sine Verfter og, i Freds-
tider, sine Stationer eller Havne i Norge.

Det ene Riges Krigsfartøier maae ikke besættes med
det andets Søfolk, uden forsaavidt disse frivilligen lade
sig hyre.

Landeværnet og de øvrige Norske Tropper, som ikke
til Linietropper kunne henregnes, maae aldrig bruges
udenfor Norges Grændser.

Neste korsveg for § 25 kom med grunnlovsendringa
18. november 1905, igjen grunna endringar i den kon-
teksten føresegna skulle verka i. Framleis relativt
omfattande lydde føresegna:

Kongen har høieste Befaling over Rigets Land- og
Sømagt. Den maa ikke forøges eller formindskes, uden
Storthingets Samtykke. Den maa ikke overlades i frem-
mede Magters Tjeneste, og ingen fremmede Magters
Krigsfolk (undtagen Hjælpetropper imod fiendtligt Over-
fald) maa inddrages i Riget uden Storthingets Samtykke.

I Fredstider maa ingen andre end norske Tropper være
stationerede i Norge.

Til Angrebskrig maa Norges Tropper og Roflotille
ikke anvendes, uden Storthingets Samtykke.

Den norske Flaade skal have sine Verfter og, i Fredsti-
der, sine Stationer eller Havne i Norge.

Landeværnet og de øvrige norske Tropper, som ikke
til Linjetropper kunne henregnes, maa aldrig bruges
udenfor Norges Grænser.

Kort etter vart føresegna igjen endra. I 1908-versjonen
vart ordlyden ytterlegare forkorta:

Kongen har høieste Befaling over Rigets Land- og
Sømagt. Den maa ikke forøges eller formindskes uden
Storthingets Samtykke. Den maa ikke overlades i frem-
mede Magters Tjeneste, og ingen fremmede Magters
Krigsfolk, undtagen Hjælpetropper imod fiendtligt Over-
fald, maa inddrages i Riget uden Storthingets Samtykke.

Til Angrebskrig maa Norges Hær og Flaade ikke
anvendes, uden Storthingets Samtykke.

Landeværnet og de øvrige Tropper, som ikke til Lin-
jetropper kunne henregnes, maa aldrig, uden Storthin-
gets Samtykke, bruges udenfor Rigets Grænser.

Føresegna vart så endra i 1917 ved at ein tok ut det andre
leddet. Fram til 6. mai 2015 lydde dermed føresegna

Kongen har høieste Befaling over Rigets Land- og
Sømagt. Den maa ikke forøges eller formindskes, uden
Storthingets Samtykke. Den maa ikke overlades i frem-
mede Magters Tjeneste, og ingen fremmede Magters
Krigsfolk, undtagen Hjælpetropper imod fiendtligt Over-
fald, maa inddrages i Riget uden Storthingets Samtykke.

Landeværnet og de øvrige Tropper, som ikke til Lin-
jetropper kunne henregnes, maa aldrig, uden Storthin-
gets Samtykke, bruges udenfor Rigets Grænser.



§ 25 365
3 Kongen sitt kommandomynde – våren 1814
Medan spørsmål knytt til militærmakta skapte debatt på
Eidsvoll, synest ikkje dei spørsmåla som vart regulert i
§ 25, å ha vore mellom dei vanskelegaste. Alt i den
fjerde grunnsetninga som vart vedteken som utgangs-
punkt for arbeidet, slo Riksforsamlinga fast at «Krigs-
og Freds-Retten bør tilkomme Regenten», og som ei
ikkje unaturleg forlenging av dette la ein kom-
mandomynde til Kongen.2 Slik plassering av det mili-
tære kommandomynde er òg felles for dei ulike grunn-
lovsutkasta som låg føre før forhandlingane på Eids-
voll.3 Grunngjevinga skal det heller ikkje ha vore mykje
tvil om. Den folkevalde forsamlinga ville vera stor, og
ikkje sitta samla heile tida. På militærområdet var det
trong for effektiv styring og ikkje minst den mogeleg-
heita for hemmeleghald som låg i å legga kompetansen
til Kongen.4

Heilt uavgrensa ville Riksforsamlinga likevel ikkje la
Kongen si mynde vera. I Eidsvollsgrunnlova la ein i § 25
inn to avgrensingar i Kongen sin kompetanse. For det
fyrste kunne ikkje riket si land- og sjømakt «overlates i
fremmede Magters Teneste». Forbodet kan i dag høyrast
noko rart ut, men den gong var det ikkje uvanleg med
leigehærar. Som leigehær skulle altså ikkje den norske
hær og marine kunne nyttast.5 Som Sebbelow skriv i sitt
grunnlovsutkast, er det landet sine eigne søner som
utgjer forsvarsmakta, og desse trengst til landbruket,
fabrikkar og alt anna arbeide. Av same grunn gjorde
Sebbelow framlegg om at hær og marine ikkje skulle
overstiga 3 000 mann.6 Direkte fann slike avgrensingar
likevel ikkje vegen inn i Grunnlova. Men skiljet mellom
linja og landvernet, og forbodet mot å nytta landvernet
utanfor landet sine grenser, stetta i alle fall til dels òg
slike omsyn.

Den andre avgrensinga rettar seg mot å henta fra-
mande troppar inn i riket. Dette er altså ikkje eigentleg ei
avgrensing av Kongen sitt kommandomynde over den
norske hær og sjømakt, men eit vern mot framande
troppar her. Det kan synast som ein på riksforsamlinga

hadde dette aspektet meir i fokus, enn bruk av norske
troppar ute.7 Fleire av grunnlovsframlegga inneheldt
slike avgrensingar av Kongen sin kompetanse til å henta
troppar utanfrå.8 Under forhandlingane var òg desse
spørsmåla tydeleg i fokus. På den eine sida anerkjende
ein at det kunne vera trong for å trekkja inn framande
troppar for å forsvara riket, men på den andre sida kunne
jo kva som helst slags troppar trekkjast inn i riket om
Kongen stod fritt, òg slike som var meint til å ta landet.
Det siste tillegget i føresegna, «mod fiendtlige Over-
fald», var meint å sikra mot dette, men ein var nok klår
over at det store forsvaret mot ein eventuell svikefull
konge låg det ikkje i dette.9

4 Ny konge, tilpassing til unionen hausten 1814
Ikkje lenge etter Grunnlova var vedteken, endra kontek-
sten seg markant som ho skulle verka i. Noreg skulle i
union med Sverige. Her var tilhøva annleis, den svenske
kronprinsen Karl Johan var oppfatta som langt meir kri-
gersk enn Christian Fredrik, og frå norsk side såg ein føl-
gjeleg ein heilt anna trong for å binda ned kongemakta.10

Frå svensk side var rådvelde over krigsmakta like sen-
tralt. Dei svenske kommissærane hadde fått klåre førin-
gar. Dersom nordmennene ville gjera monalege innhogg
i Kongen sin rett å kommandera krigsmakta eller til å
halde så mange soldatar han såg som naudsynt i fest-
ningsverka i dei to rika, skulle kommissærane ikkje for-
handla vidare, men bryta tingingane og reisa heim.11 I
arbeidet som no fylgde med å tilpassa Grunnlova til uni-
onen, vart då òg Kongens rådvelde over forsvarsmakta
det einaste punktet som vert sagt å ha laga særlege
vanskar.12

Tingingane med svenskane gjekk under vanskelege
kår. Alternativet til union var å halda fram krigen, men
nordmennene hadde færre folk, og utstyr som våpen,
ammunisjon og klede var det dårleg med. Mat hadde ein,
men mykje magasinert i Drammen og Oslo, som ein

2 Riksforsamlingens forhandlinger, bind 1 (1914), s. 435.
3 Sjå om dei 16 tonegjevande framlegga, og bruken ein kan gjera av dei, Eirik Holmøyvik Maktfordeling og 1814, Bergen 2012, s. 290 flg.
4 Sjå t.d. Eirik Holmøyvik, «Bruk av norske styrkar utanfor Noreg – statsrettslege utfordringar i fortid og notid», Jussens Venner 2012 s. 184, s. 196.

Liknande argument for ei slik ordning er òg gjeve i Eivind Smith, Konstitusjonelt demokrati (2017), s. 237–238.
5 Slik òg Smith, Konstitusjonelt demokrati (2017), s. 238.
6 Riksforsamlingens forhandlinger, bind 3 (1916), s. 194
7 Sjå slik Holmøyvik, «Bruk av norske styrkar utanfor Noreg – statsrettslege utfordringar i fortid og notid» s. 200.
8 Sjå mellom anna grunnlovsframlegga frå Vogt, Riksforsamlingens forhandlinger, bind 3 (1916), s. 256, og frå Wergeland, Riksforsamlingens for-

handlinger, bind 3 (1916), s. 273.
9 Sjå debatten referert i Storthings-Efterretninger 1814–1833, bind 1 (1874), s. 48. Merk òg frå diskusjonen referert til på s. 47 at ein diskuterte om

det var Stortinget eller statsrådet som skulle konsulterast om desse spørsmåla. Det siste ville auka både effektiviteten og mogelegheita for hemme-
leghald, men det vart tydeleg sett som eit for viktig spørsmål til å kunne overlatast til statsråd.

10 Sjå til dette Sverre Steen, 1814. Det frie Norge, bind 1 (1951), s. 254 flg.
11 Sjå til dette Arne Bergsgård, Året 1814 – II Unionen (1945), s. 165.
12 Sjå slik T.H. Aschehoug, Norges nuværende Statsforfatning, bind I (1891), s. 24.
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rekna med at raskt ville falla i svenske hender. Å finansi-
era krigen ville heller ikkje vera lett, og forsvarsviljen
var ein òg usikker på. Då dagen rann og Stortinget
20. oktober 1814 gjorde vedtak om unionen, var det etter
mange, og tunge, innlegg mot unionen. Fleire av tala-
rane kan seiast å skulle ha røysta mot unionen om dei
hadde trekt lina frå talane til røystinga. Likevel vart prin-
sippvedtaket om unionen gjort med stort fleirtal, berre
dei fire bergensrepresentantane samt representanten
Dahl røysta mot.13

Men heller ikkje frå svensk side såg ein fram mot ein
framhalden krig. Rett nok var den svenske hæren tall-
messig svært overlegen, og Karl Johan kunne ved trong
kalla på russiske styrkar i tillegg. Men ein krig over tid
ville vera i dyraste laget òg for svenskane. I tillegg spela
det internasjonale elementet inn, situasjonen med Noreg
burde helst vera løyst – og løyst fredeleg – før kongres-
sen i Wien. Fredrik VI av Danmark ville møta der per-
sonleg, og Noreg måtte ikkje koma i spel som ein del av
danske intrigar eller anna spel mellom stormaktene.14

Den fyrste setninga i § 25 vart difor ståande uendra.
Kongen skulle framleis ha det høgaste befalingsmynde
over land- og sjømakta. Med ny konge oppstod det like-
vel tvil om det nøyaktige innhaldet i dette.

I byrjinga skal forståinga ha vore at Kongen, med dei
avgrensingar som følgde av Stortinget sitt løyvande og
lovgjevande mynde for verneplikt samt militær straff og
rettargang, hadde einerett til å organisera krigsmakta.
Denne læra kom seinare under press, og ein hevda i sta-
den at § 25 berre gav Kongen rett til å gje dei meir kon-
krete ordrar når forsvarsmakta skulle nyttast. Noko
mynde til å gje meir generelle føresegner om organisa-
sjonen og instruksar meinte ein at § 25 ikkje heimla. For
Stortinget sin kompetanse tydde denne tolkinga at dei
berre var avgrensa frå å gje nokon andre mynde over
krigsmakta uavhengig av kongemakta.15 Spørsmålet
skapte strid mellom Konge og Storting. Det vart vedteke
fleire lover om organiseringa av forsvarsmakta, alle
nekta sanksjon. I dag ser ein det slik at Stortinget ikkje
kan fastsetta at forsvarssjefen skal ta instruks frå Stortin-
get, men hærordninga vert fastsett av Stortinget ved
plenaravgjerd.16

Andre punktum var nytt med Novembergrunnlova.
Med dette vart Kongen forhindra frå å auka eller min-
ska forsvarsmakta utan Stortinget sitt samtykke. Dette
omfatta ikkje berre det personellmessige, § 25 vart
tolka slik at den gav Kongen fullt mynde over
krigsmakta. Det inkluderte materiell, inklusive slikt
meir omfattande som festningar og skip.17 At kom-
mandomynde omfattar både personell og materiell, er
sjølvsagt naudsynt for ein effektiv kommando, men no
når Kongen ikkje kan avgjera auking eller minking av
nokon av kategoriane, er myndet avgrensa. Kor mykje
nytt som følgde av dette, kan nok likevel diskuterast, i
alle fall langt på veg hadde Stortinget alt hand om dette
gjennom andre grunnlovsbod. Slik følgde det òg den
gong av § 119 at verneplikta skulle fastsettast av Stor-
tinget. Dermed kunne Stortinget regulera i kva omfang
mannskap var tilgjengeleg for forsvarsmakta. Lite kan
dessutan gjerast med det vernepliktige personellet om
ikkje Stortinget vil stilla dei naudsynte løyvingane til
rådvelde.18 Denne avgrensinga gjennom løyvings-
mynde var velkjend for Stortinget og hadde vore ein
del av grunngjevinga for at ein kunne godta Kongen sin
rett til å erklæra krig i det heile.19 Mindre viktig vart
ikkje denne avgrensinga no.

På materiellsida kom i tillegg til Stortinget sitt løy-
vingsmynde Grunnlova § 19 til og avgrensa Kongen
sitt rådvelde. I den fyrste tida gav likevel føresegna her
opphav til strid mellom Konge og Storting. Særleg
befalte Kongen festningsverk nedlagt, utan å fyrst for-
høyra seg med Stortinget. Ein var òg usamde om Kon-
gen kunne selja krigsskip som ein meinte ikkje lenger
gjorde nytten. Frå den kongelege sida vart det gjort
gjeldande at minkinga alt var skjedd når skipet var i ein
slik stand at det ikkje lenger kunne gjera nytten, i desse
tilfella var det då ikkje tale om noko avgjerd frå Kon-
gen som minka storleiken på forsvarsmakta. Frå stor-
tingshald vart det innvendt at ein kunne koma til å villa
reparera skipet, eventuelt setta det i transportteneste
eller anna av tyding for forsvarsmakta.20 Også til auke
ved gåve må Stortinget samtykka. Dette kom mellom
anna fram då staten vart gjeve krigsskipet «Valkyrjen»
i 1896. Stortinget avslo òg i 1947 vederlagsfritt lån av

13 Bergsgård, Året 1814 – II Unionen, s. 177 flg. og s. 186 flg. Sjå òg Roald Berg, Norsk forsvarshistorie bind 2 – 1814–1905: Profesjon – Union –
Nasjon (2001), s. 24 flg.

14 Bergsgård, Året 1814 – II Unionen (1945), s. 166 flg.
15 Dei to synspunkta er utførleg sett ut og diskutert i Aschehoug, Norges nuværende Statsforfatning, bind II (1892), s. 500 flg.
16 Sjå Johs. Andenæs og Arne Fliflet, Statsforfatningen i Norge (2017), s. 392. Sjå dessutan diskusjonen om emnet i Bredo Morgenstierne, Lærebok i

den norske statsforfatning, bind II (1927), s. 318 flg.
17 Aschehoug, Norges nuværende Statsforfatning, bind II, s. 492.
18 Sjå Aschehoug, Norges nuværende Statsforfatning, bind II (1892), s. 498.
19 Sjå slik i grunnlovsframlegget frå Gyllembourg-Ehrensvärd, Riksforsamlingens forhandinger, bind I (1914), s. 178, men debatten om føresegna

syner at ein erkjende den avgrensa verdien av løyvingsmynde for dei tilfella der krig fyrst var erklært, jf. i Storthings-Efterretninger 1814–1833,
bind I, s. 47 flg. Nærare om debatten og dei argumenta som vart gjort gjeldande, Holmøyvik, Maktfordeling og 1814 (2012), s. 466 flg.

20 Med fleire referansar Aschehoug, Norges nuværende Statsforfatning, bind II (1892), s. 498.
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ein britisk kryssar, men då mellom anna av tilvising til
driftskostnadane.21

Det nye andre ledd frå hausten 1814, med den omfatt-
ande og svært detaljerte reguleringa av styrkestasjone-
ring med vidare, syner tydeleg ynsket om å halda dei to
rika sine hæravdelingar spreidd, og motstanden mot eit
for stort svensk nærvære i Noreg. Det er verd å merka
seg at føresegna i den norske Grunnlova her ikkje la
band på kongemakta berre i høve til den norske forsvars-
makta, den avgrensa òg Kongen sin kompetanse over
den svenske forsvarsmakta, ved at denne ikkje kunne
stasjonerast i Noreg.22 Forbodet er likevel avgrensa, det
gjaldt berre i fredstid. Var det krig, måtte norske og
svenske styrkar kunne stasjonerast slik det var føre-
målstenleg etter Kongen sitt skjønn. Gjennom unions-
tida pågjekk det til ulike tidspunkt eit betydeleg arbeid
for å letta samverke og bruk av styrkane, både ute og til
forsvar for Sverige og Noreg.23 I fredstid var likevel for-
bodet absolutt. Som ein straks skal sjå, opnar føresegna
for bruk av norske styrkar i ein angrepskrig med Stortin-
get sitt samtykke, men for denne delen av føresegna som
gjeld troppar i fredstid, finnest ikkje noko slik opning –
slik at heller ikkje med Stortinget sitt samtykke kunne
svenske troppar i fredstid stasjonerast i Noreg.

Den siste delen av det andre leddet lydde «Til
Angrebs-Krig maae Norges Tropper og Roeflotillie ikke
anvendes, uden Storthingets Samtykke». Denne delen av
føresegna kom inn i Novembergrunnlova etter framlegg
frå den svenske forhandlingsdelegasjonen, som ein del
av tryggingstiltaka dei tilbaud nordmennene for å la
Kongen behalda styringa over hæren og retten til å
erklæra krig.24 Etter sin ordlyd avgrensar ikkje føre-
segna Kongen sin kompetanse til å erklæra angrepskrig,
berre til å nytta norske troppar og den såkalla «Roeflotil-
lie» i ein slik krig. Sjølve krigserklæringa for ein
angrepskrig ville då framleis vera bindande for båe
rika.25 Avgrensinga av styrkebruk vart naturleg nok
tolka slik at dersom ein angrepskrig skulle bevega seg
inn på eit av dei to rika sine territorium, kunne den nor-
ske forsvarsmakta settast inn i eit forsvar av desse. Like
eins var det slik at dersom ei framand makt erklærte Sve-
rige krig, ville denne erklæringa òg bringa Noreg i krig,

og det ville vera tale om ein forsvarskrig for båe rika sitt
vedkommande. I ein slik forsvarskrig kunne Kongen
setta inn heile den delen av den norske forsvarsmakta
som plikta gjera teneste utanfor landet sine grenser, òg
utanfor grensene av båe rika. Ei avgrensing var likevel
meint å ligga i at dersom det var tale om å hjelpe andre
forbundsfeller eller oppnå andre militære føremon enn
dei som gjekk på forsvar av rika, så kravst Stortinget sitt
samtykke sjølv om det ikkje gjekk direkte fram av ordly-
den.26 Det er òg i denne samanheng verd å merka seg
avgrensinga av forbodet, for norske marinestyrkar
omfatta det berre den delen som fall innanfor «Roeflotil-
lie». Dette var den delen av flåten som var meint til nær-
forsvar av kysten. Den andre delen av marinen kunne
Kongen gjera seg nytte av, òg i ein angrepskrig ført utan
samtykke frå Stortinget.27

Noko særskilt regulering av den norske flåten var det
likevel i § 25. Den skulle ha sine verft i Noreg, og i freds-
tid sine hamner i Noreg. Dessutan sette føresegna ein
stopp for kryssbruk av sjøfolk, den svenske og norske
marine kunne ikkje integrerast ved at ein nytta sjøfolk frå
den eine nasjonen på den andre nasjonen sine skip, utan i
tilfelle av frivillig hyre. I dette ligg ei avgrensing ikkje
berre av Kongen sin bruk av norsk personell og materiell,
men òg av det svenske. Denne delen av føresegna er òg
formulert utan opning for at Stortinget kunne samtykka til
større eller mindre unntak, og avgrensa dermed òg nasjo-
nalforsamlinga sin kompetanse.28

Det siste leddet i den nye § 25 skilde mellom to delar av
det norske landforsvaret: på den eine sida linjetroppane,
og på den andre eit landvern samt dei andre troppar som
ikkje vart sett på som ein del av linjetroppane. Føresegna
har ein klår parallell til det som var fastsett for «Roeflotil-
lie»: ein del av forsvarsmakta skulle alltid vera att i landet
for å kunna forsvara det. Denne delen av føresegna er,
med ei sentral endring, behalden ved seinare revisjonar. I
dagens språkbruk kunne tilvisinga til landvernet leia tan-
ken til heimevernet. Det er likevel ikkje ein klår parallell
til det ein den gong la i ordlyden. Også for denne delen av
føresegna er det verdt å merka seg at det ikkje var opning
for at Stortinget kunne samtykka i bruk av landvernet
utanfor riket.29 Avgrensinga som låg i dette, var truleg

21 Andenæs og Fliflet, Statsforfatningen i Norge, (2017) s. 323.
22 Aschehoug, Norges nuværende Statsforfatning, bind II (1892), s. 512 flg.
23 Sjå Berg, Norsk Forsvarshistorie 1814–1905: Profesjon – Union – Nasjon, bl.a. s. 160 flg. og s. 269.
24 Arne Bergsgård, Året 1814 – II Unionen (1945), s. 260.
25 Aschehoug, Norges nuværende Statsforfatning, bind I (1891), s. 120.
26 Aschehoug, Norges nuværende Statsforfatning, bind II (1892), s. 510 flg. Den tryggheit dette skulle gje mot bruk av den norske forsvarsmakta i ein

angrepskrig, har vore framheva som sentral for den norske sida under forhandlingane, sjå slik Johan Fredrik Nyström, Den 25 § af Norges grund-
lov, Stockholm (1892), s. 15 flg.

27 Aschehoug, Norges nuværende Statsforfatning, bind II (1892), s. 492 og 510.
28 Aschehoug, Norges nuværende Statsforfatning, bind II (1892), s. 513.
29 Aschehoug, Norges nuværende Statsforfatning, bind II (1892), s. 512.
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ikkje så altfor stor: Gjennom sitt lovgivingsmynde for
verneplikta kunne Stortinget regulera både kor lenge ein
var vernepliktig, og kvar grensa gjekk mellom landvern
og linjetropp.

5 Unionen tek slutt. Landvernet
Novemberendringane i Grunnlova § 25 skulle verta stå-
ande ei lang tid, men med unionsoppløysinga forsvann
mykje av grunngjevinga for innskrenkingane i Kongen
sin kompetanse. Trass alt, Kongen skulle no berre vera
norsk, og det var ikkje frykt for det krigerske preget.
Dermed var vegen opna for igjen å modifisera § 25.
Endringane skulle no koma tett, fyrst i 1905, så igjen i
1908 og så i 1917. Endringa i 1905 er på mange måtar ei
minimumsendring knytt til det å tre ut av unionen. Alle
reguleringar av Kongen sin kompetanse til å stasjonera
norske troppar i Sverige, og omvendt, vart fjerna. Halde
att av denne delen av føresegna vart berre det generelle:
I fredstid må ingen andre statar sine troppar verta stasjo-
nert i Noreg. Motsatsen, dette med at heller ikkje norske
troppar kunne vera stasjonert i Sverige, vart teken ut.
Dermed stod det i utgangspunktet Kongen fritt, så lenge
han fekk naudsynte løyvingar, å stasjonera norske
troppar på framand jord. Elles vart føresegna i det
vesentlege behalde frå Novembergrunnlova. Kongen
beheldt kommandomynde over land og sjømakt, likevel
slik at forbodet mot bruk av dei i angrepskrig utan Stor-
tinget sitt samtykke vart behalde – framleis utan å nemna
den delen av sjømakta som ikkje var omfatta av omgre-
pet «Roeflotillie». Slik var òg forbodet mot å ta landver-
net ut av riket framleis med, og kravet om kvar sjømakta
skulle ha sine verft og stasjonar.

Endringa i 1908 gav ytterlegare justering. Ut gjekk
forbodet mot at andre land sine styrkar ikkje kunne sta-
sjonerast i Noreg. Forsvann gjorde òg opninga for å
nytta den del av sjømakta som ikkje utgjorde ein del av
«Roeflotillien» til angrepskrig, og kravet til kvar den
norske flåten skulle ha sine stasjonar. Fjerninga av for-
bodet mot bruk av forsvarsmakta i ein angrepskrig utan
Stortinget sitt samtykke i 1917 må sjåast i samanheng
med ei endring i § 26. Kongen sin rett til å erklæra krig
vart no avgrensa slik at krig berre kunne erklærast til
landet sitt forsvar.30 Alle endringane må dessutan sjåast i

samanheng med ei viktig endring i den konstitusjonelle
ramma: Med innføringa av parlamentarismen hadde
Stortinget ei heilt anna mogelegheit til å føra kontroll
med og styra bruken av forsvarsmakta.31 Symptomatisk
for den sterkt endra konteksten som føresegna skulle
verka i, er endringa om landvernet i siste ledd. Bestå-
ande av dei eldste årsklassane hadde dette vore halde att
til landet sitt forsvar, ut av landet kunne dei ikkje sen-
dast, ikkje ein gong med Stortinget sitt samtykke. Men i
den endra historiske konteksten Grunnlova skulle verka
i, fann altså Stortinget òg auka tillit til seg sjølv, og tilla
seg kompetansen til å samtykka i at forsvarskreftene
heilt kunne sendast frå landet.

Skiljet mellom linja og landvernet var i si tid viktig,
og stod i vernepliktslova fram til 2017. Landvernet
bestod då av dei ti eldste årsklassane av dei verneplik-
tige.32 Dette utgjorde styrken som alltid skulle vera til-
gjengeleg for å verna om riket, om ikkje Stortinget
hadde samtykt i anna. I den nye reguleringa av verne-
plikta i forsvarslova er skiljet mellom lina og landvernet
borte. I førearbeida til forsvarslova framhevar ein at skil-
jet i dagens organisering av forsvarsmakta ikkje lenger
har hensikt. Og vidare at «Grunnloven § 25 andre ledd
bygger på et skille mellom linjen og landvernet, men
krever ikke et slikt skille». Når ein ikkje vidareførte skil-
jet, meinte ein òg at det ville ha den konsekvens at regje-
ringa kunne råda òg over dei eldste årsklassane. Det ville
då ikkje vera noko att av den styrken som ikkje kunne
sendast ut av landet, òg utan Stortinget sitt samtykke.33

At Grunnlova ikkje krev at Stortinget i lovs form fast-
set skiljet mellom linja og landvernet, er nok rett. Men
konsekvensen ein trekkjer av å ikkje vidareføra skiljet i
forsvarslova, er det vanskelegare å akseptera. Som fram-
heva i førearbeida, føreset Grunnlova § 25 andre ledd
skiljet. Om ein godtek tolkinga i førearbeida til forsvars-
lova, vil det i praksis tyda at Grunnlova § 25 andre ledd
er tømt for innhald. Det er naturleg nok ei forståing kon-
stitusjonen yter stor motstand mot. Rett tolking må hel-
ler vera at det framleis er eit skilje mellom ei line og eit
landvern, slik § 25 andre ledd legg til grunn. Utfordringa
er å fastlegga innhaldet i den del av forsvarsmakta landet
ikkje kan tømmast for utan Stortinget sitt samtykke, når
skiljet ikkje lenger går fram av lov. Vil Stortinget ikkje
lenger ha ei rolle i dette spørsmålet, må dei gå vegen om
å oppheva § 25 andre ledd, ikkje gjennom å tømma

30 Sjå om endringa i kommentaren til § 26.
31 Sjå nærare om innføringa av parlamentarismen i kommentaren til § 15.
32 Sjå m.a. lov om verneplikt, 17. juli 1953 nr. 29.
33 Sjå lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret m.m., 12. august 2016 nr. 77 og Prop. 102 L (2015–2016), s. 32 flg., sitat frå s. 34. I proposisjonen

heiter det på s. 34 at spørsmålet om å ikkje vidareføra skiljet mellom linja og landvernet er «vurdert av lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepar-
tementet». På førespurnad kunne lovavdelinga ikkje finna noko slik vurdering. Forsvarsdepartementet har på førespurnad framlagt ein e-post frå
ein avdelingsdirektør i lovavdelinga. E-posten datert 20. november 2014 er på fem setningar og inneheld ein konklusjon, men ingen omtale av
rettslege kjelder.
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grunnlovsbodet for innhald gjennom lovregulering av
verneplikta.34

6 Andre verdskrigen
Under den fyrste verdskrigen var Noreg nøytralt. Nokon
enkel balansegang mellom dei krigførande maktene var
det ikkje, men ein lukkast med å halda landet utanfor kri-
gen.35 Ved den stadig meir spente situasjonen internasjo-
nalt i opptakten til andre verdskrigen var ynsket frå
norsk side det same. Skulle det bryta ut ein ny krig,
skulle Noreg vera nøytralt. Stemninga for opprusting var
òg avgrensa. Militærmakta var ikkje særleg populær,
verken i leiande politiske kretsar eller i folket generelt.
Militærmakta vart sett som ein del av det etablerte makt-
apparatet, og ein hadde frykta det kunne verta sett inn i
den sosiale striden.36 Arbeiderpartiet, som sat med
regjeringsmakta, var sterkt oppsett på nøytraliserings-
linja og ynskte ei svært avgrensa militærmakt, utforma
som eit nøytralitetsvern. Dette vart òg sett som viktig for
at Noreg ikkje skulle verta trekt inn i ein krig. I posisjon
heldt ein likevel fram med den politikken som alt hadde
vore ført, men nokon auke ynskte ein i utgangspunktet
ikkje. Då det kom framlegg i samband med budsjett-
handsaminga i 1936 om å styrka militærmakta gjennom
ei utviding av rekruttskulen frå 84 dagar, stilte forsvars-
minister Torp på vegner av regjeringa kabinettsspørs-
mål, og framlegget fall.37

Ved krigsutbrotet var leiinga av Forsvaret delt. Hæren
vart leia av kommanderande general, Sjøforsvaret av
kommanderande admiral, medan Luftforsvaret sorterte
dels under båe dei to andre greinene. For å sikra samord-
ning internt i Forsvaret og med sivile institusjonar var
det i 1934 oppretta eit forsvarsråd. Rådet skulle bestå
fast av forsvarsministeren som leiar, utanriksministeren,
utanriksråden, formannen i Noreg sitt økonomiske sjølv-
hjelpsråd og høvesvis kommanderande general og admi-

ral. Statsministeren kunne møta etter ynske, og overtok
då som leiar. Andre med aktuelle roller kunne kallast på
etter trong. Rådet skulle etter instruksen gjeven ved opp-
rettinga, møtast minst ein gong i kvartalet. I 1937 møt-
test rådet ein gong – og det var siste møte før krigsutbro-
tet.38

Oppgåvene og samansetninga til rådet syner regje-
ringa sin sentrale plass i leiinga av Forsvaret, eit område
som i 1814 heilt klårt var lagt til Kongen personleg – og
der ein i tillegg til å sjå dette som naturleg, såg det som
sentralt av omsyn til både hemmeleghald og effektiv lei-
ing av militærmakta i ei krise. I samsvar med forsky-
vinga får òg kommanderande general og admiral kritikk
av undersøkingskommisjonen av 1945 for at dei ikkje
tok direkte kontakt med statsministeren i opptakten til
krigen for å avklåra korleis dei militære skulle respon-
dera på eit eventuelt angrep.39 Forskyvinga frå Kongen
til regjeringa på § 25 sitt område var likevel ikkje noko
nytt. Roald Berg legg slik til grunn at etter 1884 vart dei
fleste av dei eigentlege kommandosaker avgjort ved
semje mellom Kongen, kommanderande general/admi-
ral og forsvarsministeren. Trygging for at regjeringa sitt
standpunkt kom til uttrykk, fekk ein frå 1899 ved at ein
fastsette at den statsråden som føredrog òg eigentlege
kommandosaker, skulle gje uttrykk for sitt syn på saka.40

Kongen si rolle i forsvarsspørsmåla var likevel enno
aktiv, og så seint som under fyrste verdskrigen møtte ein
frå britisk side både med utanriksminister og Kongen for
å klårlegga den norske haldninga. Men det lengste strået
var hjå regjeringa: Om Kongen sine råd til regjeringa
ikkje vart følgd slik at Noreg kunne ha kome inn på tysk
side i krigen, ville Kongen vurdera abdikasjon etter kri-
gen.41 Under andre verdskrigen kom spørsmålet om
Kongen sin posisjon oppatt ved eit framlegg frå Milorg i
1941 om at dei skulle verta lagt direkte under, og stå til
ansvar berre for, Kongen. Dette vart avvist av regjeringa.
Etter eit seinare framlegg vart Milorg i staden lagt under
ordinær militær kommando.42

34 Konsekvensen av den manglande vidareføringa av skiljet i forsvarslova har ikkje støtte i «vurderinga» frå lovavdelinga. Den nøyer seg med å seie
at grunnlovsbodet ikkje krev at skiljet mellom line og landvern «direkte reflekteres i lovgivningen», og at ein elles finn det vanskeleg å meina noko
om innhaldet i § 25 andre ledd.

35 Sjå nærare om norsk forsvarsaktivitet under den fyrste verdskrigen, og særleg om marinen, i Rolf Hobson og Tom Kristiansen, Norsk Forsvarshis-
torie 1905–1940: Total krig, nøytralitet og politisk splittelse (2001), del 2.

36 Sjå til dette Innstilling fra undersøkelseskommisjonen av 1945, Stortinget, (1945), s. 15.
37 Undersøkelseskommisjonen av 1945, s. 23. Sjå òg om nøytralitetsvakta m.a. s. 44.
38 Undersøkelseskommisjonen av 1945, s. 30.
39 Undersøkelseskommisjonen av 1945, s. 79. Sjå òg den militære undersøkingskommisjonen frå 1946 (NOU 1979: 47), bl.a. s. 138 og 142 om møtet

på Rena og møte på Eidsvoll. På Eidsvoll hadde kommanderande general audiens hjå Kongen og venta deretter på tillating frå statsråden for å
returnera til eige hovudkvarter.

40 Berg, Norsk Forsvarshistorie 1814–1905: Profesjon – Union – Nasjon, s. 214.
41 Sjå til dette Hobson og Kristiansen, Norsk forsvarshistorie 1905–1940: Total krig, nøytralitet og politisk splittelse, s. 116 flg. Sjå òg generelt om

Kongen sin statsrettslege posisjon etter 1905 i Ola Mestad, «Unionsoppløysinga i 1905: parlamentarisme, strategi og statsrett», i Rett, nasjon og
union (Ola Mestad og Dag Michalsen, red.) (2005), s. 403 flg.

42 Regjeringen og hjemmefronten under krigen, Aktstykker utgitt av Stortinget, Aschehoug & Co., Oslo (1948), s. 9 og Skogstrand, Allierte i krig og
fred, s. 111.
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Under krigen skulle regjeringa så gjera ei vesentleg
endring i kommandostrukturen. Frå 1942 vart delinga
mellom kommanderande general og admiral avskaffa og
erstatta med ein felles overkommando leia av ein for-
svarssjef.43 Her skulle så kongemakta koma inn, ved at
dåverande kronprins Olav i 1944 vart utnemnd til for-
svarssjef. Utnemninga var likevel ikkje grunngjeven
med grunnlovsbodet, men dels med personlege eigen-
skapar hjå kronprinsen, og dels var det viktig symbolpo-
litikk både innan- og utanriks.44

Med krigen må dermed den kommandostrukturen me
framleis kjenner, seiast å vera fastlagt, og den eventuelle
rest som må ha vore for Kongen, lagt bort.

7 Utfordring i nyare tid – NATO
Etterkrigstida skulle likevel bringa opp nye spørsmål
knytt til grunnlovsbodet, og då særleg knytt til allianse-
forsvaret. Krigen hadde gjort trongen for slikt samarbeid
openbart, og for at samarbeidet skulle vera tilstrekkeleg
effektivt, såg ein det som naudsynt å oppretta ein felles
kommando for dei allierte kreftene med ei stilling som
øvstkommanderande. Kvart av deltakarlanda skulle
øyremerka styrkar, som så skulle stillast under den øvst-
kommanderande si mynde. I norsk konstitusjonell
samanheng såg ein det slik at denne ordninga reiste tre
utfordringar. For det fyrste oppstod det spørsmål mot
suvereniteten slik denne var verna under Grunnlova § 1.
For det andre oppstod det spørsmål om denne ordninga
krenka det fyrste punktumet i § 25 fyrste ledd, ved at
Kongen ikkje lenger kunne seiast å ha den øvste kom-
mandoen over dei norske styrkane som vart øyremerka
for NATO. Og til sist om ordninga ikkje òg skapte pro-
blem mot det tredje punktumet i § 25 fyrste ledd, ved at
det kunne stillast spørsmål om ikkje styrkane ved dette
tente ei framand makt. Spørsmålet vart teke svært alvor-
leg av både Storting og regjering, og vart grundig
utgreidd.45

Regjeringa konkluderte i si utgreiing med at ordninga
med ein øvstkommanderande ikkje gjekk Grunnlova
§ 25 for nære. Så lenge styrkane deltok i forsvar av
Noreg og Noreg sine allierte, og ved det tente staten si
sak, kunne dei ikkje seiast å vera overlatne i ei framand
makt si teneste. I høve til Kongen sin posisjon som øvst-
kommanderande for den norske forsvarsmakta legg
regjeringa til grunn at «i og med at en norsk troppekon-
tingent stilles under alliert overkommando, faller den
utenfor området for Grunnlovens § 25».46 Det låg òg
føre ein viss presedens for tolkinga, under krigen var
mellom anna ei mindre gruppe norske sjøfolk overført
frå den norske hæren til den britiske marine.47

For bistand i si handsaming vende Stortinget seg til
professor Castberg. Hans utgreiing om spørsmåla må
seiast tydeleg å syna korleis Grunnlova kan tolkast med
stor vekt på trongen i samtida. Castberg bygger for ein
del på tidlegare praksis, både frå før og i samband med
andre verdskrigen, men argumentasjonen har òg ei tyde-
leg fundering i reelle omsyn og det som i samtida må ha
verka naudsynt.48 Slik skriv Castberg om tilhøvet til det
kommandomynde som er tillagt Kongen, at «Under
enhver omstendighet er den rette løsning også her gitt,
når man går ut fra at det ikke kan være noen fornuftig
mening i å hindre Norges deltakelse i enhver internasjo-
nal sikkerhetsordning, som medfører norsk deltakelse i
internasjonale tvangsforføyninger av militær art». Slik
var det òg innlysande at når § 25 opphavleg kom med for
å hindra at den norske forsvarsmakta vart brukt som del
av ein leigehær, så tok den ikkje sikte på å forby norske
troppar si medverking i eit kollektivt forsvar som dei
norske statsmaktene meinte tente norske interesser. Ein
uttale frå Andenæs vart òg innhenta, han nøyde seg med
å slutta seg til Castberg.49

Spørsmålet kunne nok vera noko meir tvilsamt. Det er
nok liten tvil om at utleigeargumentet var sentralt for
utforminga av § 25 i den opphavlege Grunnlova. Men
som drøftinga i denne boka av § 119 syner, var det òg
sentralt at det var for dei reint norske interessene norske

43 Nærare om dette Ketil Skogrand, i Norsk forsvarshistorie 1940–1970, bind 4: Allierte i krig og fred (2004), s. 64 flg.
44 Skogrand, Allierte i krig og fred, s. 101. Sjå òg om Kongen sitt eige syn på si rolle, Regjeringen og hjemmefronten under krigen, s. 41 flg.
45 Sjå generelt om NATO og dei konstitusjonelle utfordringane i Ola Mestad, «NATO og suvereniteten 1949–1951», i Selvstendig og beskyttet, Roald

Berg (red.), Fagbokforlaget, Bergen 2008, s. 114 flg.
46 Stortingsproposisjon nr. 20 (1951), s. 8.
47 Sjå om dette Skogrand, Allierte i krig og fred, s. 60.
48 Utgreiinga er trykt som vedlegg til Innstilling til Stortinget nr. 40 (1951), s. 71 flg. I utgreiinga er det òg nytta eit delegasjonssynspunkt, dette gjekk

Castberg seinare frå, sjå Forhandlinger på det tyvende nordiske juristmøte i Oslo den 23.–25. august 1954 (1956), s. 63. Argumentasjonen som
vart ført, er nøyare diskutert i Holmøyvik, Bruk av norske styrkar utanfor Noreg – Statsrettslege utfordringar i fortid og notid, s. 206 flg., og
Mestad, NATO og suvereniteten 1949–1951, s. 126 flg.

49 Og hans uttale er innteke som vedlegg til Innst. S. nr. 40 (1951), sjå s. 74. Kong Haakon skal likevel ikkje ha slått seg til ro med ordninga, og meint
at ein ikkje kunne godta den allierte overkommando som overordna nasjonal leiing i ein krigssituasjon, jf. Knut Einar Eriksen og Helge Øystein
Pharo, Norsk utenrikspolitikks historie: Kald krig og internasjonalisering 1949–1965, Universitetsforlaget, Oslo 1997, s. 86. Dette vert sett som eit
av dei få døma på at kongemakta har halde fast ved ei sjølvstendig grunnlovstolking, sjå slik Ola Mestad, «Grunnlova § 1: Fleksibel suverenitet og
udeleleg territorium», i Holmøyvik og Michalsen (red.), Lærebok i forfatningshistorie (2015), s. 320.
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soldatar skulle førast i felt.50 Og straks den historiske
situasjonen vart slik at det vart meir aktuelt med bruk av
den norske forsvarsmakta utanfor riket, la ein i novem-
ber 1814 sterke avgrensingar både på Kongen og Stor-
tinget sitt høve til dette. Faktisk la Aschehoug til grunn
om den no oppheva delen av § 25, som forbaud bruk av
troppar og delar av flåten i ein angrepskrig utan sanksjon
av Stortinget, at vart landet angripe, så kunne Kongen
nytta den tenestepliktige delen av forsvarsmakta som
han ville utanfor landegrensene, «saalænge som Krigen
kun føres for at forsvare Rigerne. Men vilde han
anvende dem for at bistaa sine Forbundsfæller til at
opnaa andre militære Øiemed, maatte han have Storthin-
gets Samtykke». Under dette var det klårt at Kongen
ville trenga samtykke frå Stortinget dersom han «vil føre
norske Tropper ind paa en fremmed forbundet Magts
Territorium for at beskytte dette mod fiendtlig Over-
fald».51 Det siste kan neppe ha vore utenkjeleg i NATO-
samanheng. Å forstå § 25 heilt lausrive frå desse avgren-
singane når ein syner attende til det historiske opphavet,
vert vanskeleg. Forbodet mot angrepskrig vart, når det
fyrst var innført, heller ikkje fjerna frå Grunnlova, men
overført til § 26.

Utan støtte var likevel ikkje eit samarbeid som det
som låg i NATO-pakta i den tidlegare litteraturen. Med
unionen var den same konge øvstkommanderande for
både den svenske og norske forsvarsmakta, og båe
kunne nyttast for å forsvara dei to rika i ein forsvars-
krig. Dermed laut det nesten òg vera så at ein kunne
legga dei under ein felles kommando, og tidvis setta dei
saman slik at til dømes norske avdelingar kom under
ein svensk kommandant. Forbode under § 25 var den
fulle oppløysinga av den norske forsvarsmakta, eller
den totale samordninga av henne slik at ho opphøyrde
som sjølvstendig eining.52 Slik kunne ein argumentera
med at gjeve den militære utviklinga måtte ein no
utvida kva det ville seia å forsvara riket, slik at det
kunne omfatta å forsvara ein alliert stat mot overfall.
Dermed ville ein, når det fyrst var innan ramma av det
tillatelege etter § 26, stå fritt til samordning som ikkje

tok frå den norske forsvarsmakta preg av å vera nettopp
det, den norske forsvarsmakta.53

Denne forståinga av grunnlovsbodet har no festa seg.
Ordninga med øvstkommanderande i NATO-samanheng
har vore kjend lenge. Den fekk tilslutning frå Stortinget i
1951, og har ikkje seinare vorte utfordra. Tvert om er
praksisen med å underlegga norske styrkar annan kom-
mando i ettertida omfattande, både som ledd i FN-opera-
sjonar og elles. I samband med at Noreg i 2001 gjekk
med i den NATO-leia operasjonen i Afghanistan, tok ein
igjen fram spørsmålet om tilhøvet til Grunnlova § 25.
Frå regjeringshald vart spørsmålet utgreidd i Utanriks-
departementet si rettsavdeling. Der la ein til grunn at
norske troppar ikkje vart sett i ei framand makt si teneste
ved å delta i kollektive forsvars- eller fredsopprettande
operasjonar, mellom anna med tilvising til ein fast kon-
stitusjonell praksis sidan 1950-talet. Dei same momenta
meinte ein gjorde seg gjeldande i høve til Kongen sin
posisjon som øvstkommanderande.54

Frå stortingshald vart rettsavdelinga si utgreiing sendt
frå Utanrikskomiteen til det konstitusjonelle kontor. Her
la ein til grunn at føresegna i § 25 inneheld eit absolutt
forbod mot å overlata norske militære styrkar i framande
makter si teneste. Men gjeve den praksis som har vore
sidan 1950-talet, fann ein det likevel klårt, med særleg
tilvising til Golfkrigen, at § 25 ikkje forbaud norsk delta-
king i Afghanistan, enten det no skulle skje under «alli-
ert, fremmed stats eller FN-kommando». Det gjaldt i alle
fall ikkje så lenge operasjonen var forankra i vedtak treft
av ein internasjonal organisasjon Noreg er medlem av.55

8 § 25 første og andre ledd i framtida
Som Grunnlova elles vart § 25 revidert i 2014, men
endringane var ikkje meint å innebera anna enn ei språk-
leg oppdatering. Framlegg som innebar ei realitets-
endring, vann ikkje fram. To av framlegga til realitets-
endring bør nemnast for å visa kvar den konstitusjonelle
debatten kring føresegna står.

50 Sjå òg grunnlovsframlegget frå Sebbelow, Riksforsamlingens forhandlinger, bind 3 (1916), s. 194.
51 Aschehoug, Norges nuværende Statsforfatning, bind II (1892), s. 510 flg.
52 Aschehoug, Norges nuværende Statsforfatning, bind I (1891), s. 181.
53 Sml. Morgenstierne, Lærebok i den norske statsforfatningsrett, bind II (1927), s. 324. Sjå elles om tolkingane ein gjorde Mestad, «NATO og suve-

reniteten 1949–1951», s. 125 flg. Òg han framhevar (s. 133) fleksibiliteten ein synte i tolkinga.
54 Notat til Utanriksråden frå rettsavdelinga i Utanriksdepartementet, skrive av sjef for rettsavdelinga, Rolf Einar Fife, dagsett 27. november 2001.

Notatet var opphaveleg unnteke offentlegheit under offentlighetsloven (19. juni 1970 nr. 69) § 6 fyrste ledd. Det vart gjeve innsyn i dokumentet
26. mars 2013, men delar av innhaldet er sladda under tilvising til offentlegheitslova (19. mai 2006 nr. 16) § 14 fyrste ledd. Det er ikkje kjent om
den sladda delen inneheldt noko av tyding for den materielle vurderinga.

55 Notat frå Det konstitusjonelle kontor, Stortinget, 4. desember 2001, saksnr. 2001/03392-2. Ved overføring av kommandomynde er det vanleg at ein
ikkje overfører fullt, men eit avgrensa operasjonsretta mynde. Ein held normalt òg på at personellet skal vera underlagt norsk jurisdiksjon. Dette
vart i høve til norsk deltaking i Libya i 2011 sett som tilstrekkeleg til at ein i alle fall då ikkje trådde § 25 for nær, sjå «Evaluering av norsk delta-
kelse i Libya-operasjonene i 2011», s. 92. Vedlagt evalueringa er òg Christoffer Conrad Eriksen si «Utredning av konstitusjonelle rammer for
norsk deltakelse i internasjonale operasjoner», sjå for spørsmål knytt til § 25 s. 250 flg.
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Eit framlegg frå Lysbakken, Valen, Andresen og Lan-
geland ville gjeve ei omskriving, der det sentrale her er
at føresegna mellom anna ville lyda: «Rikets forsvars-
makt må heller ikke brukes utenfor rikets grenser uten
Stortingets samtykke, med mindre det er tvingende nød-
vendig for å forsvare landet.»

Der det altså før stod at ein trong Stortinget sitt sam-
tykke for å bruka landvernet utanfor landet sine grenser,
har framlegget ei generell referanse til forsvarsmakta.
Det er liten tvil om at meininga med endringa var at
regjeringa skulle måtta legge fram for, og få støtte i,
Stortinget for bruk av forsvarsmakta utanlands. Fram-
legget har ein parallell i den danske grunnlova § 19
andre ledd, men står i utgangspunktet fram som meir
vidtrekkande enn denne.56 Den danske føresegna krev
samtykke for bruk av militære maktmiddel, medan fram-
legget til endring av den norske Grunnlova femner all
bruk av forsvarsmakta. Slik ville det norske framlegget
mellom anna krevja samtykke frå Stortinget for bruk av
den norske forsvarsmakta i reine humanitære oppdrag,
som ved flaumkatastrofar mv. Unntaket for tvingande
naudsynte tilfelle kunne ein neppe nytta på slike tilfelle,
i alle fall ikkje utan at unntaket vart tolka så vidt at føre-
segna fekk liten realitet, òg i tilfella der det er aktuelt å
nytta militær makt. Verd å merka seg er likevel at ei slik
endring ikkje etter sin ordlyd avgrensar Stortinget sin
kompetanse til å gje førehandssamtykke. Mellom anna
kan ein tenkja seg slikt førehandssamtykke til operasjo-
nar som fell under den felles forsvarsforpliktinga i
NATO-samarbeidet. Førehandssamtykke kunne òg vera
aktuelt i samband med deltakinga i EU sin reaksjons-
styrke. Båe desse døma dekker tilfelle der det kan vera
spørsmål om ein terskel som krev at vilkåret om tvin-
gande naudsynt er oppfylt, ettersom det kan vera aktuelt
å aksjonera før Noreg står under ein reell trussel, men
samstundes der det kan ta for lang tid i høve til det ope-
rasjonelle behovet om ein til dømes må kalla saman eit
Storting på ferie.

Eit anna framlegg frå representantane Langeland,
Chaudhry, Nybakk og Christensen ville legga til eit nytt
tredje ledd i føresegna, som vil setta forbod mot eit
bestemt våpensystem i riket. Nytt tredje ledd skulle då
lyda: «Atomvaaben maa ikke produseres, innføres, bru-
ges eller udplasseres i Riget.»57

Kva som ligg i dette, er neppe heilt klårt. Til dømes
kan ein tenkja seg at det skjer flåtebesøk av skip som

fører med seg atomvåpen. Så lenge våpena er om bord
på det besøkande skipet, er det tvilsamt, sjølv om skipet
ligg i norsk hamn, om ein skulle seia at våpenet er inn-
ført. Lettare råka av ordlyden vil vera til dømes ei mel-
lomlanding av fly som ber på slike våpen. Er desse fyrst
på bakken, kan ein lett seie at våpenet er innført, sjølv
om ein ikkje med naudsyn kan seie at det er utstasjonert.
Noko forbod mot overflyging av fly berande på atomvå-
pen kunne vanskeleg seiast å vere omfatta av ordlyden.58

9 § 25 tredje ledd: Innleiing
Grunnlova § 25 tredje ledd høyrer til mellom føreseg-
nene som regulerer bruken av militærmakta. Opphavleg
var grunnlovsbodet å finna i § 27, i tydeleg samanheng
med dei andre føresegnene om emnet. Plasseringa fram-
heva den eine av grunnlovsbodet sine to sentrale funk-
sjonar. Grunnlovsbodet avgrensar det utøvande mynde
sitt rådvelde over eit av staten sine mest omfattande
maktapparat. På denne måten har grunnlovsbodet ein
sentral funksjon i maktfordelinga mellom Storting og
regjering.

I tillegg har føresegna òg ei klår adresse til borgarane.
Føresegna oppstiller krav for når militærmakta kan nyt-
tast internt i landet mot innbyggjarane, og gjev med det i
alle fall eit visst vern òg i denne relasjonen.

Føresegna har gjennom tida vore omstridd. I tidlegare
tider vart militærmakta i relativt stor utstrekning nytta
for å oppretthalda ro og orden internt i riket, så føresegna
var i starten langt meir enn berre ei sovande faneføre-
segn. Òg i seinare tid er føresegna mellom dei som har
fått mykje merksemd – mest kjend kan hende i samband
med bruk av militærmakta sine ressursar for å under-
støtta politiet sin aksjon i samband med utbygginga av
Altavassdraget i 1981, men òg etter terrorhendinga
22. juli 2011 oppstod det debatt kring føresegna.

10 Grunnlovsføresegna si utvikling og plassering
I Eidsvollsgrunnlova stod føresegna i § 27, med fyl-
gjande ordlyd:

Regjeringen er ikke berettiget til Militairmagts Anven-
delse mod Statens Medlemmer, uden efter de i Lovgiv-

56 Om den danske føresegna, sjå Jens Peter Christensen, Jørgen Albæk Jensen og Michael Hansen Jensen, Dansk Statsret, København (2012), s. 199
flg.

57 Båe framlegga står i Dokument 12 (2011–2012).
58 Eit slikt skilje mellom skip og fly som nemnd er ikkje sjølvsagt. Både flyet på bakken og skipet i norsk hamn er på område undergjeve full norsk

suverenitet. Annleis med skip som er i uskuldig gjennomfart i territorialfarvatnet – sjølv om desse er militære og ber atomvåpen, kan dei truleg
nytta seg av denne retten, og i alle fall for desse kan neppe våpenet seiast å vera innført sjølv om dei bevegar seg i område folkerettsleg anerkjend
som ein del av det norske statsterritoriet.
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ningen bestemte Former, medmindre nogen Forsamling
maatte forstyrre den offentlige Rolighed, og den ikke øie-
blikkelig adskilles, efterat de Artikler i Landsloven, som
angaae Oprør, ere den trende Gange lydeligen forelæste
af den civile Øvrighed.

Ved Novembergrunnlova gjorde ein berre mindre språk-
lege endringar i føresegna, i tillegg til at ein flytte henne
vekk frå dei andre føresegnene om bruken av militær-
makta i §§ 25 og 26, frå § 27 til § 99 andre ledd. Fyrste
ledd i § 99 gjaldt fengsling. Reint strukturelt framheva
flyttinga slik vernet om borgaren. I 2014 vart grunnlovs-
bodet igjen endra og fekk den ordlyden me kjenner i dag,
men det er då tale om ei i fyrste rekke språkleg endring.
I tillegg vart grunnlovsbodet sett inn i § 101 tredje ledd,
slik at det vart plassert saman med forsamlingsfridomen.
I 2020 vart grunnlovsbodet igjen flytta, og teke inn i
§ 25 tredje ledd.

11 Vedtaking og tidlege tolkingar av noverande 
§ 25 tredje ledd
Alt i framlegg til Grunnlova kan ein finna grunnlovsbod
av den typen som i dag er innteke i § 101 tredje ledd.
Slik heiter det i Sebbelow sitt utkast § 35:

Der skal aldrig kunne reises eller bruges militair Magt
eller Styrke mod Borgere eller Undersaattere uden Øvrig-
hedens udtrykkelige Forlangende, enten for at stille
Opstand eller Oprør, eller for at kunne med Sikkerhed og
paa lovbefalet Maade fuldføre og exeqvere de lovlig
afsagte inappellable Domme.

Liknande framlegg finst i fleire av dei andre grunnlovs-
utkasta.59 Det er verd å merka at dette er det næraste ein
kjem noko om foreinings- og forsamlingsfridom i
Grunnlova slik ho vart vedteken i 1814. Grunnlovsbodet
har slik fleire funksjonar. I relasjonen mellom det
utøvande mynde og den lovgjevande forsamlinga sikrar
føresegna at den lovgjevande forsamlinga har kontroll
med bruken av militærmakta mot folket. I båe tilfella
som er nemnt i ordlyden, må det jo føreligga heimel i ei
lov. Og nettopp folket var jo Stortinget sin viktigaste
allierte i kampen mot kongemakta. Som omtala i høve til

§ 25 fyrste og andre ledd var grensene for folket sin
aksept eit argument som stadig kom opp i forhandlin-
gane om Novembergrunnlova, og det var med folket i
ryggen Stortinget kunne stå imot samanføyingspolitik-
ken ein seinare søkte frå svensk side.60 I tillegg kjem
altså dimensjonen stat–borgar. Framlegget til det som
vart § 27, er då òg med i det fyrste framlegget til grunn-
lov frå konstitusjonskomiteen.61

Etter at føresegna vart flytta frå § 27 til § 99 andre
ledd i samband med omveltingane i november 1814, har
ho som nemnt ikkje vore gjennom særleg endring. Flyt-
tinga fjerna grunnlovsbodet frå samanhengen med §§ 25
og 26 om maktfordelinga mellom utøvande mynde og
Storting, og la føresegna heller til som andre ledd i § 99,
ei føresegn som elles klårt fokuserer på borgaren sitt
vern mot staten. Flyttinga har likevel ei noko spesiell
historie som gjer at det neppe kan lesast særleg mykje
inn i den nyskapte konteksten. Etter forhandlingane om
Novembergrunnlova måtte den nye Grunnlova trykkast,
og då stortingsrepresentantane fekk utlevert sine eksem-
plar, oppdaga ein at § 27 ved ein redaksjonell feil var fal-
len ut av det nytrykte eksemplaret. Trykking var dyrt, og
dersom ein skulle setta § 27 inn på sin plass, ville det
truleg medført at ein laut legga inn eit eige blad, eller
brekka om og gjera heile trykkejobben på ny. Den høgst
praktiske, men kan hende ikkje prosessuelt rette måten å
reparera feilen på, vart å setta § 27 inn som andre ledd i
§ 99. Dermed var det tilstrekkeleg å trykka eitt blad på
ny.62

At stortingsrepresentantane såg det som naudsynt å få
føresegna med, er ikkje overraskande. I si samtid var ho
nemleg svært praktisk. Bruken av det militære for å
halda indre ro og orden var ikkje uvanleg på denne tida,
det ville heller vore fråværet av slik bruk av militær-
makta i Noreg som hadde vore det uvanlege. Dels var
det sivile maktapparatet svakt utbygd, og dels var det ei
tid prega av sosial uro. I 1818 etter avlingssvikt og svolt
marsjerte slik eit par tusen bønder mot Oslo for å krevja
lågare skattar. Ved Sundvollen på Ringerike vart dei
stoppa av soldatar, og 300 personar vart arrestert. Større
følgjer for unionen fekk eit anna tilfelle, det såkalla
Torgslaget. Frå svensk side hadde ein i ei årrekkje sett
med misnøye på den norske feiringa av 17. mai, og
prøvd å avskaffa feiringa. I 1829 var feiringa avlyst i
hovudstaden, og berre mindre markeringar fann stad

59 Sjå Riksforsamlingens forhandlinger, bind III, s. 195. Sjå òg det Sverdrup-Berghske utkastet, op.cit., s. 212 (§ 43). I Adler-Falsens utkast er føre-
segner som kan seiast å ligga attom noverande § 25 tredje ledd, meir spreidd, sjå op.cit., s. 13 og 38 (§ 27 og § 136). Nils Højer, Norska Grundla-
gen och dess källor (1882), s. 175 sporar Adler-Falsens utkast til § 136 attende til den engelske opprørslova. Sjå til dette òg Eli Fure, Eidsvoll 1814
(2013), s. 166.

60 Sjå mellom anna kommentar til § 85 med referanse til fleire tilfelle der spørsmålet om bruk av militærmakta mot både Stortinget og folket kom
opp.

61 Sjå framlegget til § 43, Riksforsamlingens forhandlinger, bind III, s. 306.
62 Sjå om dette Indst. S. XXXXII (1902–1903), s. 8.
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andre stadar. Dagen fall i 1829 likevel på ein sundag, og
dampskipet Constitutionen – eit av Noreg sine fyrste –
hadde etter ruta anløp Christiania. I samband med dette
samla det seg ein del folk i det fine veret, og desse trekte
etter kvart opp mot torget. Folkeforsamlinga vart der
ikkje ubetydeleg, mellom 500 og 2 000 menneske var
samla. Då forsamlinga ikkje løyste seg opp, vaks nervø-
siteten hjå dei ansvarshavande, og det vart avgjort å lesa
opprørsføresegnene og setta inn militærmakta, noko som
skjedde ved at ein sette inn om lag 70 infanterisoldatar
og noko kavaleri. Aksjonen som følgde, førte til
avgrensa fysiske skader, men vart i samtida sett på som
eit svensk overgrep med unødig brutalitet. Plasseringa
av ansvaret for Torgslaget hjå statthaldaren var viktig for
avslutninga av den svenske detaljstyringa av den norske
militærmakta.63

Bruken av militærmakt mot folket var ikkje noko som
høyrde berre unionstida til. Det må vera rett å omtala
tida kring avslutninga av fyrste verdskrigen som ei ideo-
logisk brytningstid òg i Noreg. Arbeidarrørsla hadde
vore i framvekst ei tid, og med tankar om internasjonal
solidaritet og fred kom skepsis til dei militære kreftene.
Den totale krigføringa, med sine enorme både sivile og
militære kostnader, utfordra det beståande ytterlegare.
Det militære kom i dette til å verta oppfatta som å ta
side, òg då med dei rådande kapitalkreftene. Militær-
makta vart slik fleire gonger sett inn i samband med
streik og demonstrasjonar. Det militære hadde òg eit
betydeleg samarbeid med private organisasjonar, etter
kvart samla i det såkalla samfunnsvernet, som arbeidde
for det dei sjølv såg på som ro og orden, samt å avgrensa
verknadane av arbeidskonfliktar. Offiserar deltok ofte
som leiarar og instruktørar, men det vart òg lånt ut mili-
tært utstyr til trening på mellom anna gatekampar. Utlå-
net var ikkje avgrensa til enkelt utstyr, men omfatta ved
tilfelle til og med slikt som bombekastarar. Bruken av
militærmakta i denne samanheng i Noreg skal likevel
ikkje overdrivast, og sjølv om ein del av offiserskorpset
gjekk aktivt inn i slik teneste, var det òg skepsis til denne
bruken av militærmakta. Eigen instruks for denne typen
teneste vart gjeven i 1922, og denne framhevar nettopp
den konstitusjonelle ramma som følgde av Grunnlova
§ 99, og at militære sjefar ikkje i denne samanheng
skulle opptre utan etter førespurnad frå den lokale politi-
meisteren.64 Eit tilfelle etter instruksen som har fått

mykje merksemd, er det såkalla Menstadslaget i 1931.
Her kom det til valdelege samanstøytar mellom politi og
streikande arbeidarar. Regjeringa sende difor etter kvart
tre marinefartøy og eit gardekompani. Slaget stod like-
vel mellom det sivile politi og dei streikande arbeida-
rane, slik at sjølv om trusselen om bruk av militærmakt
nok var til å føla på, kom spørsmålet om tilhøvet til
dåverande § 99 andre ledd aldri på spissen.65 I tida etter
skulle Forsvaret sitt fokus òg koma til å skifta utover.

Så vidt praktisk som føresegna har vore, er det ikkje
overraskande at ho òg har vore gjenstand for teoretisk
interesse. I si omtale tek Aschehoug utgangspunkt i den
kompetansetildelande biten av føresegna – ho opnar
klårt nok for at ein i dei tilfella som er omfatta, kan nytta
militærmakta mot befolkninga. Føresegna gjev slik
kompetanse i to tilfelle. For det fyrste der ein frå den
sivile øvrigheita har lese opp føresegnene frå landslova
som gjeld opprør,66 og for det andre i dei tilfella som
elles er fastsett i lovgjevinga. Felles for båe desse er at
bruken av forsvarsmakta mot staten sine medlemmer
altså må skje med eit utgangspunkt i lov. Men så held
Aschehoug fram om bistand til politiet:

Hvad Grls. § 99 [no § 25 tredje ledd] med sit Forbud har
for Øie, er visstnok kun Anvendelse af Militæret paa saa-
dan, at dettes Chefer paa eget Ansvar søge at tilveie-
bringe offentlig Rolighed. Den har i alt Fald aldrig været
anseet til Hinder for, at Soldater afgives til Bistand for
Politiet ved almindelige Arrestationer, Patrouilleringer i
Gaderne og lignende Anledninger, hvor de sættes umid-
delbart under Politiets Befaling.67

Slik Aschehoug ser det, trengst her altså heimel i lovgje-
vinga for at den militære sjef skal kunne opptre på eiga
hand. Men annleis er det dersom han berre gjev frå seg
styrkar, og desse vert sett under kommando av ein repre-
sentant for det sivile samfunn – då er det den sivile
ordensmakta som styrer. Noko særskilt heimelskrav for
maktutøvinga berre av di den vert førestått av styrkar
som kjem frå militærmakta, føreligg etter hans syn ikkje
då. Heilt enkel er tolkinga ikkje. Det kan til dømes spør-
jast kva som under ei slik tolking er relasjonen mellom
dei to delane av grunnlovsbodet. I tilfelle med folkefor-
samlinga må jo representantar frå dei sivile styresmak-
tene i alle tilfelle vera til stades for å lesa føresegnene

63 Sjå nærare om hendingane omtala her, i Roald Berg, Norsk Forsvarshistorie 1814–1905: Profesjon – Union – Nasjon (2001), s. 70 flg.
64 Sjå nærare i Rolf Hobson og Tom Kristiansen, Norsk Forsvarshistorie 1905–1940: Total krig, nøytralitet og politisk splittelse (2001), s. 163 flg.
65 Det er det heller ikkje sikkert det ville gjort, det kan til dømes tenkast at styrkane ikkje faktisk ville vore nytta før ein var komen i ein oppløpssitu-

asjon, og dermed innanfor Grunnlova § 99 andre ledd. Sjå elles òg for ein diskusjon av tilfelle der § 101 tredje ledd har vore aktuell, i Magne Fro-
stad, «Regjeringens bruk av militær makt mot borgerne – Grunnlov § 99 annet ledd», i Jon Petter Rui (red.), Rettshjelp frå kyst til vidde – festskrift
til jusshjelpa i Nord-Norge (2009), s. 149 flg.

66 Opphaveleg må dette ha synt til Norske Lov 6-4-3.
67 T.H. Aschehoug, Norges nuværende Statsforfatning, bind II, P.T. Mallings Boghandels Forlag, Christiania 1892, s. 514 flg.
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om opprør. Om slike representantar er til stades, kunne
jo det militære personellet stillast under deira kom-
mando. Slik kunne ein heilt fjerna trongen for opple-
singa. Om då ikkje føresegna skal forståast slik at er det
tale om forsamling som forstyrrar den offentlege roa,
kan forsvarsmakta berre settast inn når prosedyren i § 25
tredje ledd vert følgd.

Argumentasjonen for at forsvarsmakta kan nyttast
utan særskilt lovheimel, var borte då Castberg skreiv om
føresegna. Han nemner som dei aktuelle føresegnene om
opprør §§ 136 og 137 om oppløp i straffelova (1902), no
erstatta av straffelova (2005) § 182.68 Castberg seier
vidare at lovgjevar kan, «ved lov uten hinder av grunnlo-
ven også treffe bestemmelser om anvendelse av militær
makt i andre tilfelle enn under oppløp», samt at
noverande § 25 tredje ledd uttrykkeleg gjev slik hei-
mel.69 Slike andre heimlar er òg velkjende i lovgjevinga
i dag. Slik følgjer det av tollova § 12-3 fyrste ledd at
politi og militære mynde skal yta tollmyndigheitene
naudsynt hjelp.70 Og det følgjer av kystvaktlova § 5 fyr-
ste ledd at kystvakta er ein del av forsvarsmakta, men òg
av § 21 at kystvakta i utstrekt grad er tillagt poli-
timynde.71

12 § 25 tredje ledd i nyare tid
I den juridiske teorien blussa debatten om noverande
§ 25 tredje ledd særleg opp att i samband med utbyg-
ginga av Altavassdraget. Som kjent vart utbygginga ei
tid hindra av demonstrantar.72 Det var mange av dei, og
tilkomst til staden var ikkje lett. Dermed oppstod spørs-
målet for det fyrste om ein kunne nytta militærmakta til
å fjerna demonstrantantar, eller om ein i det minste
kunne nytta det militære til logistikk, samt om militært
materiell kunne nyttast av den politistyrken som skulle
førestå den utøvande maktbruken. Det vart henta inn to
ulike vurderingar, som kom til svært ulike resultat når

det gjeldt rekkevidda av dåverande § 99 andre ledd. På
oppdrag frå Forsvarsdepartementet vart spørsmålet
utgreidd av Carsten Smith, medan Carl August Fleischer
utgreidde spørsmålet for Justisdepartementet.73 Om eitt
punkt er dei to samde: Aschehoug si tolking om at mili-
tære avdelingar kan nyttast uavgrensa av § 25 tredje ledd
berre dei vert stilt under politikommando, kan ikkje leg-
gast til grunn. Skal ei militær avdeling nytta makt mot
befolkinga, er ein i kjerneområdet for § 25 tredje ledd,
og vilkåra her må vera innfridd.74 Men om det nærare
innhaldet i regelen er det stor usemje mellom dei to for-
fattarane.

Smith legg for sin del til grunn at alt frå rådgjeving frå
militært personell til politiet er omfatta, like eins er
openbert då òg bruk av Forsvaret sine våpen omfatta.
Det gjeld sjølv om dei som faktisk skulle nytta våpena,
kom frå ordensmakta. I det heile legg Smith til grunn at
materiellet si tilknyting og det siktemålet det er skaffa
for, gjer at det ikkje kan nyttast av den sivile ordens-
makta utan i dei to tilfella som er eksplisitt nemnde i
§ 25 tredje ledd. Tilnærminga har den føremon at den
ikkje skil mellom personell og materiell, og rettsteknisk
er lett å handheva. Dette siste skal ein ikkje ta lett på.
Grunnlova sine reglar om bruken av militærmakta høy-
rer til dei føresegnene som skal fungera og setta grenser
for samfunnet sin maktbruk i krisetider – når føresegner
som dette tradisjonelt kjem under press.75 Smith fastheld
vidare det standpunkt at i tillegg til dei nemnde opprørs-
tilfella er det berre ved bruk av formell lov ein kan opna
for den militære maktbruken. Poenget med føresegna er
ikkje å avgrensa Stortinget sin kompetanse, men regje-
ringa sin.76

Fleischer tek for sin del utgangspunkt i at føresegna
kom til for å verna mot det som i 1814 var velkjende
overgrep frå eineveldige kongar. Med dette som histo-
risk utgangspunkt for føresegna kan han skyva ut frå
grunnlovsbodet si kjerne tilfelle som utlån av militære
køyretøy til politiet.77 Slik trekkjer Fleischer òg fram

68 Carl August Fleischer, Bruken av militærmakt, militært utstyr m.v. i indre konflikt – spørsmål om rekkevidden av Grunnloven § 99 annet ledd»
s. 153 nemner at òg straffelova (1902) § 329 bør lesast opp. Føresegna har ingen motsats i straffelova av 2005.

69 Frede Castberg, Norges statsforfatning, bind II (1964), s. 283.
70 Lov om toll og vareførsel 21. desember 2007 nr. 119.
71 Lov om Kystvakten av 13. juni 1997 nr. 42.
72 Fleire av demonstrantane fekk bøter for ikkje å fjerna seg etter pålegg frå politiet, jf. straffelova (1902) § 329. Sakene vart prøvd òg for Høgsterett,

mellom anna vart det gjort gjeldande naudrett. Dette førte ikkje fram, sjå m.a. avgjerda i Rt. 1981 s. 21. Også Høgsterett sin praksis leia til reaksjo-
nar, jf. ankegrunnen i avgjerda i Rt. 1985 s. 1275.

73 Carsten Smith, «Militære maktmidler overfor norske borgere», i H.M. Michelsen, H. Røstad og G. Aasland (red.), Rett og rettssal: Festskrift til
Rolv Ryssdal (1984), s. 453 flg., og Carl August Fleischer, Bruken av militærmakt, militært utstyr m.v. i indre konflikt – spørsmål om rekkevidden
av Grunnloven § 99 annet ledd.

74 Smith, op.cit., s. 456 og Fleischer, op.cit., s. 73 flg. Merk at sistnemnde legg opp til vanskelege grensedragingar knytt til tilfelle der einskilde
mannskap vert gjeve ut, og der maktbruken ikkje er direkte.

75 Sjå til dette Smith, op.cit., s. 456 flg.
76 Sjå til dette Smith, op.cit., s. 458 flg. Sjå òg den vidare drøftinga på s. 469 flg. med kommentarar til rapporten frå utvalet som drøfta tilknytinga

mellom kystvakta og redningsskvadronen si tilknyting til Forsvaret.
77 Fleischer, op.cit., s. 14 flg.



B.  Om den utøvende makt, kongen og den kongelige familie og om religionen376
samanhengen i tidlegare fyrste og andre ledd i § 99 – dei
regulerer dei to mest kjende typane av maktmisbruk som
kongemakta kan gjera mot befolkninga.78 Dette syner òg
Stortinget sin sentrale posisjon, berre gjennom Stortinget
kan det naudsynte heimelsgrunnlaget etablerast.79 Å
trekkja for mykje på denne samanhengen skal ein vel
likevel vera varsam med, som nemnd over var plasse-
ringa i § 99 heller tilfeldig.

Fleischer legg så opp til at ein skal trekkja ei grense
for det tillatelege og det utillatelege basert på skilje etter
middelet sin art, avgjerd og organisasjon samt tilhøve på
befolkinga si side.80 Basert på desse skilja kan ein så
trekkja ei rad konklusjonar om kva som vert råka av
grunnlovsbodet. For det fyrste kan ein ta ut alle tilfelle
der maktbruken ikkje direkte råkar befolkinga. Dessutan
følgjer det av det organisatoriske elementet at berre i til-
felle der militært personell deltek direkte i valdsbruken,
er ein innanfor § 25 tredje ledd. Utlån og bruk av andre
militære ressursar er dermed som utgangspunkt ikkje
omfatta av føresegna. Bruken av militært personell kan
falla utanfor basert på dei andre nemnde skilja. Heilt ut
trekkjer Fleischer likevel ikkje lina. Ei stridsvogn er og
blir eit militært maktmiddel, utan omsyn til kven som
bemannar og styrer henne. Utanfor slike klåre tilfelle av
maktmiddel som etter sin karakter er av militær art, sper-
rar etter Fleischer sitt syn ikkje Grunnlova for at politiet
låner alt frå utstyr som teppe til våpen frå det militære.
Organisasjons- og avgjerdsmynde gjer at ein truleg i til-
legg kan trekkja ut tilfella der det er tale om utlån av
einskilde personar frå den militære strukturen, og det at
dei militære mannskapane ikkje deltek i bruken av den
fysiske valda.

I tillegg til dei to positivt lista tilfella – der det føreligg
heimel i lov eller har skjedd opplesing av opprørspara-
grafen – opnar Fleischer for ulovfesta unntak frå føre-
segna. Slik direkte maktbruk frå det militære som etter
grunnlovsbodet i utgangspunktet er forbode, skal i til-
legg kunne nyttast i høve til farlege forbrytarar og far-
lege sinnsjuke. Under tilvising til Sebbelow sitt fram-
legg til § 35 tek Fleischer òg til orde for at slik makt bør
kunne nyttast ved rettshandheving, trass i at denne delen
av framlegget frå Sebbelow ikkje kom med i Grunn-
lova.81 Ei siste avgrensing frå Fleischer kan vera verd å

merka: Etter hans syn fell òg militærmakta sine aksjonar
i høve til terrorverksemd heilt utanfor det som Grunn-
lova § 25 tredje ledd set grenser mot. Terroranslag er i
seg sjølv av ein militær karakter og er slike som Forsva-
ret nettopp skal verna landet mot. Om terroristar då til
dømes tek kontroll over ei oljeplattform, kan ikkje det at
dei er medlemmer av det norske samfunnet, hindra bruk
av forsvarsmakta mot dei.82

Faktisk medførte utgreiinga frå Carsten Smith at for-
svarsministeren nekta bistand til politiet.83

Smith og Fleischer gjer altså svært ulike tolkingar av
kva avgrensingar § 25 tredje ledd inneheld for det
utøvande mynde si bruk av militærmakta.84 Av desse set
Smith si forståing stramme rammer, og krev at Stortinget
faktisk utøver sitt lovgjevingsmynde for å gje heimlar.
Fleischer si tolking opnar for eit vidtrekkande skjønn.
Det kan vera grunn til varsemd her, dette grunnlovsbodet
skal jo nettopp ha sin verknad når landet står på kanten
av ei krise. Opne tolkingar av grunnlovsbodet vil i slike
tilfelle gje stort rom for bruk av militærmakta. Det er jo
slik slett ikkje uvanleg at ein i krisetid erklærer sine mot-
standarar for farlege sinnsjuke, forbrytarar eller terro-
ristar.

Medan flytting av grunnlovsbodet i november 1814
ikkje var ei medviten handling, var flyttinga i 2014 ei
villa handling, grunngjeven nettopp med samanhengen
til forsamlingsfridomen. Når menneskerettsutvalet føre-
slo denne plasseringa, var det fordi føresegna i § 99
andre ledd etter deira syn «omfatter utelukkende bruk av
militærmakt mot forsamlinger».85 Standpunktet er ikkje
nærare grunngjeve. Det høver i og for seg med delar av
Fleischers framstilling. Men heller ikkje hans forståing
synest å ha trekt så snevre rammer om grunnlovsbodet.86

Gjeve korleis endringane i 2014 fann stad, var det neppe
grunn til å tillegga endringa vekt. Diskusjonen frå men-
neskerettsutvalet synest ha oversett maktfordelingsdi-
mensjonen, og bør då ikkje få betydning i tolkinga.

I den statspraksisen som har vore utøvd, synest
Fleischer si tolking, som i stor grad let det militære støtte
politiet utan spesiell lovheimel, å ha vorte den rådande.
Nokon generell lovheimel for bruk av militærmakta internt
i riket hadde ein ikkje, men på instruksnivå la ein til grunn
at slik bistand kunne førekomma, og gav retningsliner for

78 Sjå no § 94 fyrste ledd fyrste punktum og § 25 tredje ledd.
79 Fleischer, op.cit., s. 26.
80 Fleischer, op.cit., s. 26 og s. 64 flg.
81 Fleischer, Bruken av militærmakt, militært utstyr m.v. i indre konflikt – spørsmål om rekkevidden av Grunnloven § 99 annet ledd, s. 82 flg.
82 Fleischer, Bruken av militærmakt, militært utstyr m.v. i indre konflikt – spørsmål om rekkevidden av Grunnloven § 99 annet ledd, s. 142 flg.
83 Jf. Prop. L. (2014–2015), s. 9 flg.
84 Dei to har òg utgjort utgangspunktet for seinare drøftingar, sml. Frostad, «Regjeringens bruk av militær makt mot borgerne», s. 152 flg.
85 Dokument 16 (2011–2012), s. 167.
86 Utvalet si forståing er nærare kommentert, og overtydande tilbakevist, i Ragnar Auglend, «Fordeling av ansvar og myndighet mellom politi og for-

svar ved indre beredskap», Tidsskrift for strafferett, nr. 3 2015, s. 315 (sjå s. 324 flg.).
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korleis sakshandsaminga rundt bistand skulle vera.87

Instruksane omfatta òg væpna bistand med militært perso-
nell som direkte er leia av den militære kommandokjeda,
men under overordna leiing av politimeister.88

At grunnlovsbodet i § 25 tredje ledd ikkje inneheldt
noko formelt lovskrav, skulle det utøvande myndet så
komma til å uttrykka heilt eksplisitt. Korleis grunnlovs-
bodet på dette punktet skulle oppfattast, vart nemleg
igjen tema etter terrorhendinga 22. juli 2011. Spørsmålet
då var mellom anna om ein kunne nytta militære heli-
kopter som plattform, vera seg for ein av politiet eller ein
av det militære sine skarpskyttarar. Ein av konklusjo-
nane frå 22. juli-kommisjonen var at ein grunna uvissa
som føreligg i samband med Grunnlova § 25 tredje ledd,
burde setta ned eit utval for å vurdera om Forsvaret si
bistand til politiet i fredstid burde regulerast i eiga lov.89

Framlegg om bistandslov vart så sendt på høyring i
2013.90 I høyringsnotatet slutta ein seg til uttalane i stor-
tingsmeldinga om samfunnstryggleik91 om at

Etter en alminnelig fortolkning av grunnlovsbestemmel-
sen faller bistand til terrorbekjempelse, bistand til logis-
tikk, og administrativ støtte og bistand i forbindelse med
ulykker og naturkatastrofer, utenfor bestemmelsens
alminnelige forbud om bruk av militær makt statens bor-
gere. [sic] Når det gjelder ettersøkning, pågripelse og lik-
nende tiltak overfor farlige personer, kan det også vises til
lang og etablert praksis for bistand fra Forsvaret. Her er
fortolkningen slik at bistand faller utenfor forbudet i
Grunnloven § 99 annet ledd.

Vidare konkluderte ein på denne bakgrunn:

Selv om det etter departementets syn, i tråd med det oven-
for nevnte, ikke anses påkrevet med en lovforankring av
dagens former for bistand, er det likevel ønskelig å regu-

lere en så viktig oppgave i formell norsk lov.92

Uttalen er svært generell og unntakslaust utforma, og ein
kunne nok spørja om det var grunnlag for å gå så gene-
relt til verks som ein her gjorde. Særleg varsemd kunne
det vera grunn til ettersom spørsmålet òg gjeld relasjo-
nen individ–statsmakt, altså midt i det området der tron-
gen for vern mot overgrep er på sitt sterkaste, og der ein
må forventa at domstolane vil gå lengst i prøving. I til-
legg var det langt frå slik at alle som fortolka føresegna
internt i forsvarsmakta, delte fortolkinga. Langt mindre
var dette tilfellet i rettsteorien.93

Etter høyringsrunden bestemte regjeringa seg for at ein
ikkje ville gjera framlegg om lov for Stortinget, og gjorde
i staden framlegg om endring i politilova ved at ein sette
inn § 27 a. Og sjølv om ein kan finna spor av den gamle
haldninga òg i proposisjonen til lovendringa, må den sei-
ast å innebera eit omslag i tilnærming til tolking av § 25
tredje ledd frå den utøvande makt. Alt i kapittel 2 av pro-
posisjonen får nemleg lovskravet i § 25 tredje ledd omtale
i eit eige avsnitt. Det lyder i sin heilskap:94

Departementets lovforslag er ment å oppfylle Grunnlo-
vens krav om særlig lovhjemmel for bruk av militærmakt
mot statens borgere.

Den nye føresegna i politilova § 27 a fyrste ledd listar no
opp tre tilfelle der militærmakta etter førespurnad kan
yta bistand: for å førebygga eller nedkjempa anslag, ved
ettersøking og pågriping av farlege personar, og ved
ulykker, naturkatastrofar og liknande hendingar for å
verna om helse og eigedelar. Etter andre ledd kan ein ved
slik bistand nytta makt i samsvar med politilova § 6.
Utanfor tilfelle som nemnt i fyrste ledd kan ein med hei-
mel i tredje ledd hjelpe med materiell og spesielt kyndig
personell med vidare.95

87 Instrukshistorikken er omtala mellom anna i Prop. 79 L (2014–2015), s. 6.
88 Sjå slik m.a. Instruks om Forsvarets bistand til politiet, fastsett ved Kongeleg resolusjon 22. juni 2012, § 6. Resolusjonen var heimla utelukkande i

Kongen sitt instruksjonsmynde. I ettertid la ein til politilova § 27 a i heimelsrekka.
89 NOU 2012: 14 kapittel 10.7.
90 Høringsnotat om lov om Forsvarets ansvar for å avverge luftbårne terroranslag og Forsvarets bistand til politiet, 11. juli 2013.
91 Stortingsmelding 29 (2011–2012).
92 Sjå høyringsnotatet s. 9.
93 Ei langt meir varsam haldning er det t.d. gjeve uttrykk for i «Hjemler for militær maktanvendelse i Norge i fredstid», Notat fra militærjuridisk møte

HVSKS 31. januar–2. februar 2007, s. 9 flg. Her legg heimevernsjuristane mellom anna til grunn at bistandsinstruksen sine føresegner om bistand
til vakt og sikring er i ei gråsone. Dokumentet er unnteke offentlegheit, men etter søknad er det gjeve innsyn i samband med skriving av dette
arbeidet. Sjå òg Jens Petter Berg, «Verneplikt: for folket, ikke mot folket – Grunnloven § 99 (2) i grunnrettslig belysning», Kritisk juss 2001, s. 103
flg. Rui tek òg avstand frå standpunktet om at det ikkje er trong for lovheimel ved bistand til nedkjemping av terror, sjå Jon Petter Rui, «Politiets
behov for støtte fra Forsvaret: Lovgivning er nødvendig», Lov og Rett (2011) s. 445 flg. For ei kritisk drøfting, sjå òg Peter Christian Frølich,
«Grunnlovens grenser for bruk av militær makt mot «Statens medlemmer» i fredstid», tilgjengeleg på http://hdl.handle.net/1956/6331. Om intensi-
teten i domstolsprøving for ulike grunnlovsbod, sjå særleg Høgsterett si avgjerd i Rt. 1976 s. 1 på s. 6.

94 Prop. 79 L. (2014–2015), s. 6. Sjå òg s. 8. Føresegna i politilova § 27 a vart sett i kraft 1. desember 2015. Ny bistandsinstruks vart fastsett 16. juni
2017. At Grunnlova § 25 tredje ledd krev lovheimel, er òg lagt til grunn i statsrådsføredraget.

95 Politilova § 27 a er nærare omtala mellom anna av Skodvin i «Politilova § 27a – militær makt mot innbyggarane», Tidsskrift for Strafferett (2017)
s. 213 flg.

http://hdl.handle.net/1956/6331
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Noko lite skritt var det altså ikkje tale om. Etter at det
utøvande mynde i 200 år hadde bygd på at militærmakta
kunne yta bistand til politiet utan at Grunnlova sette krav
om heimel i formell lov, fremma ein no lovproposisjon
for slik heimel. Og ikkje med ei grunngjeving knytt til
uvisse eller for ordens skuld, men grunngjeve beint ut
med at Grunnlova stilte krav om slik heimel.96 Det same
uttala ein i komitéinnstillinga i Stortinget.97

I 2020 vart som nemnt grunnlovbodet igjen flytta frå
§ 101 tredje ledd, der det var knytt til forsamlingsfrido-
men, og til § 25 tredje ledd. Flyttinga er eksplisitt moti-
vert med at det «er uheldig både av rettslige og pedago-
giske grunner» med plassering i § 101 tredje ledd. Det
vert framheva at føresegna i fyrste rekke rører ved tilhø-
vet mellom Storting og regjering, samt at plassering kan
misoppfattast slik at føresegna i den andre relasjonen,
mellom individ og stat, berre vernar om forsamlingsfri-
domen. I motsetnad til det som låg bak uttalen om plas-
seringa i 2014, held ein no fram at ei slik innsnevring av
verkeområde «naturligvis ikke var meningen» med
grunnlovsrevisjonen i 2014.98

Grunnlovsføresegna som i dag er å finna i § 25 tredje
ledd, har dermed gjort noko av ei reise før ho igjen fann
sin plass mellom dei klårt maktfordelande føresegnene
om militærmakta i Forsvaret. Men den mest imponerande
reisa er det kravet hennar om «lov» som har gjort. I prak-
sis vart lovskravet i 200 år tolka sterkt innskrenkande,
utan at det eigentleg førelåg noko særleg med kjelde-
grunnlag for den forståinga. I konstitusjonell samanheng
syner dermed grunnlovsbodet kor stort rom det er – eller i
det minste har vore – for å tolka Grunnlova på tvers av
klår ordlyd. Og kanskje særleg alvorleg er det at dette tol-
kingsrommet har vore gjort så stort på eit område som
rører ved maktfordelinga mellom Storting og regjering
knytt til styring og bruk av den mest omfattande valds-
mynde som står til staten sitt rådvelde, samstundes som
det rører ved rettstryggleiken til innbyggjarane i situasjo-
nar der dei kan verta utsett for dette valdsmynde.

13 Kort om den språklege oppdateringa av tredje 
ledd
Saman med resten av Grunnlova gjorde ein i 2014 ei
språkleg oppdatering av det som no er § 25 tredje ledd.

Sjølv om målet var berre å gjera ei språkleg oppdatering,
kan det vera verd å knyta nokre kommentarar til
endringane.

Grunnlova § 27, og seinare § 99 andre ledd, inneheldt
ikkje eit universelt forbod mot bruk av militærmakta
internt i staten. Slik maktbruk er kjernen i militærmakta
sin funksjon, og bakgrunnen for føresegna gjorde det
ikkje naudsynt med eit forbod mot slik maktbruk utan
heimel i lov i alle relasjonar. Kravet vart difor berre
utforma slik at det ikkje skulle nyttast makt utover i dei
to nemnde situasjonane, som båe etter ordlyden føreset
at det føreligg lov, mot «Statens Medlemmer». Til skil-
nad frå dette nyttar nynorskversjonen no omgrepet «inn-
byggjarane». I bokmålsversjonen av Grunnlova som vart
vedteken 6. mai 2014, nytta ein i staden «statens bor-
gere», før ein ved inkorporasjon av menneskerettane
13. mai 2014 flytta føresegna til § 101 tredje ledd og
bytta omgrep til «innbyggerne» òg i bokmålsversjo-
nen.99

Det er ikkje gjeve at nokon av desse omgrepa er inn-
haldsmessig identiske med det som følgde av den gamle
språkversjonen. Borgaromgrepet kjende ein òg i 1814,
ein nytta det til dømes i § 50 ved reguleringa av stemme-
retten. Det er utan vidare klårt at innbyggjaromgrepet
femner vidare enn borgaromgrepet. Det kan vera mang
ein innbyggjar som ikkje er borgar. Og om statens med-
lemmer skal seiast å vera berre dei med borgarrettar eller
meir samanfallande med dei ein vil seia utgjer innbyg-
gjarane, er neppe klårt. Skulle borgaromgrepet tolkast
utvidande i denne relasjonen, ville det medføra at
omgrepet vart relativt til den føresegna det vart nytta i,
noko som er klårt uheldig. Omgrepet er òg rimeleg klårt,
og yter slik stor motstand mot utvidande fortolkingar.
Slik sett var kan hende borgaromgrepet det mest uhel-
dige, men det vara då heller ikkje meir enn i nokre dagar.

Innbyggjaromgrepet er på den andre sida eit omgrep
utan presise grenser, i alle fall i grunnlovssamanheng.
Dette kan nok seiast å vera ein føremon, det er eit elastisk
omgrep som lett let seg tilpassa den noverande tolkinga.
At omgrepet i alle relasjonar skal forståast identisk med
å vera medlem av staten, som var fokuset for den oppha-
velege formuleringa, er likevel ikkje gjeve. I proposisjo-
nen til politilova § 27 a er ei svært vid fortolking lagt til
grunn. Der meiner ein at statens innbyggjarar må
omfatta så vel norske statsborgarar som utlendingar som

96 At ein fråvik omfattande tidlegare praksis er ikkje noko særsyn, sjå m.a. om stillingsretten i kommentaren til § 119.
97 Sjå Innst. 326 L – 2014–2015 s. 2. Medlemmene frå Arbeidarpartiet og Senterpartiet refererer rett nok den tidlegare praksisen, men utan å reint ut

sei at dei meiner den var i tråd med lovskravet. Medlemmer frå desse partia slutta seg òg til resten av kommisjonen i å halda at «Bistandsinstruksen
kan ikke tjene som selvstendig hjemmel for maktbruk utover de rammene som Grunnloven § 101 tredje ledd setter».

98 Dokument 12:18 (2015–2016).
99 Dette syner òg problemet med at Stortinget føretrekte den meir gammalmodige Vinje-versjonen som bokmålstekst. Ettersom ein ikkje hadde eit

bokmålsframlegg til menneskerettsdel på same gamalmodige språk, fekk ein oppdatert språkversjon av òg bokmålsversjonen for dette kapittelet,
slik at ein ved den språklege oppdateringa no har ein einskapleg nynorskversjon og ein sprikande bokmålsversjon.
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oppheld seg i riket, med eit unntak for medlemmer av
framande militære styrkar som har invadert landet.100

Kven som er verna av § 25 tredje ledd, er dermed
ikkje klårt. Men ser ein bakover til den opphavlege for-
muleringa, og held denne saman med dei to funksjonane
grunnlovsbodet har, treng ein ikkje gjera noka utvidande
tolking av innbyggjaromgrepet. Både maktfordelinga og
den rettstryggleiksfunksjonen ein såg føre seg, er verna
ved at den gruppa som i det daglege er omfatta av det
norske samfunnet, er verna. Noko anna er så at situasjo-
nane der militærmakta er aktuell å nytta i riket, fort er så
uoversiktlege at ein ikkje kan vera sikker på statusen til
alle som kan verta råka. Skal ein vera sikker på at grunn-
lovsbodet ikkje vert krenkt, må ein då ha orden på hei-
melsrekka.

100 Prop. 79 L (2014–2015) s. 8.
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§ 26
Kongen har rett til å innkalle tropper, begynne krig til forsvar av landet og slutte fred, inngå og
oppheve forbund, sende og motta sendemenn.

Traktater om saker som er av særlig stor viktighet, og i alle tilfeller traktater hvis iverksettelse
etter Grunnloven nødvendiggjør en ny lov eller stortingsbeslutning, blir først bindende når Stor-
tinget har gitt sitt samtykke dertil.

Kongen har rett til å kalle saman troppar, byrje krig til forsvar av landet og slutte fred, inngå og
seie opp folkerettslege avtaler og sende og ta imot sendemenn.

Traktatar om særleg viktige saker blir fyrst bindande når Stortinget har gjeve samtykke til det.
Det same gjeld alle traktatar som etter konstitusjonen ikkje kan setjast i verk utan ei ny lov eller
eit nytt stortingsvedtak.

Av Knut Einar Skodvin og Ola Mestad

Skodvin § 26 første ledd og Mestad om utanriksstyret og § 26 andre ledd

1 Innleiing til § 26 fyrste ledd
Grunnlova § 26 fyrste ledd femner utanriksstyret, krigs-
retten og retten til å kalla saman militærmakta. Det er
slik tale om sentrale tilhøve i styringa av staten, og som
me skal sjå, har desse i hovudsak vorte lagt til den
utøvande makta – men spørsmåla særleg om utanrikssty-
ret har òg vore ein sentral kamparena i spørsmålet om
tilhøvet mellom utøvande mynde og Storting. Utanriks-
styret vert her handsama i samband med noverande § 26
andre ledd. Tema i punkt 1–3 er dermed i fyrste rekke
grunnlovsbodet si styring av militærmakta, og særleg
krigsretten. Ein må derfor sjå framstillinga her i saman-
heng med kommentaren til § 25. Gjennom tida har òg
dette vore viktig, både med tanke på fordeling mellom
det utøvande mynde og Stortinget, og ikkje minst var
dette sentralt i unionsåra.

2 Utviklinga av ordlyden i mai og november 1814
For ein kvar stat er tilhøva til andre statar viktig, og
viktigast er kan hende kompetansen til å erklæra dei
krig. I si ytste utstrekning kan dette vera avgjerande for
om staten skal overleva, eit perspektiv som ikkje kan

ha vore ukjent for dei som treftest på Eidsvoll. Natur-
leg nok var difor ikkje spørsmålet om kven som skulle
ha kompetanse når det gjaldt utanriksstyret, og særleg
retten til å erklæra krig, tapt for Riksforsamlinga. Både
frå teorien og frå andre grunnlover kjende ein modellar
der Kongen sin kompetanse særleg til å erklæra krig
var avgrensa, eller der denne kompetansen var fullt ut
lagt til det folkevalde organet. Frå eineveldet kjende
dei Kongelova (1665) artikkel V, som med ein del av
sine formuleringar klart nærmar seg nokre av vendin-
gane som blei brukt i 1814. Artikkel V hadde følgjande
ordlyd:

Kongen skall eene haffve Vaabens og VæbningsMagt, at
føre kriig, slutte og opheffve forbund med huem og naar
hand det got befinder, Told og all anden contribution at
paalegge, efftersom een huer vel veed, at Riger og Lande
icke tryggeligen kand besiddes uden væbnet Magt, og
KriigsMagt kand icke holdes uden besolding, og besol-
ding icke bringes till Veye uden Skatt.

Det som ikkje blei ført vidare i 1814, var såleis den til-
knytta skattleggingsretten. (Besolding er betaling til sol-
datane.)
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.
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Historisk må ein òg sjå Riksforsamlinga sine diskusjo-
nar kring dette i lys av landet sine erfaringar med Napole-
onskrigane, samstundes som eineveldet hos somme stod
sterkt på Eidsvoll.1 Ulike syn på korleis spørsmål knytt til
utanriksstyret og landet si militærmakt skulle regulerast,
avteikna seg då òg i dei ulike grunnlovsframlegga.

Framlegget frå Christian Hersleb Horneman og Hen-
rik Georg Tønder kravde at Kongen måtte ha samtykke
frå statsrådet for traktatslutning, og at for tilfella der det
var tale om å starta eller avslutta krig, skulle det krevjast
kvalifisert fleirtalsstøtte.2 J.F.W. Schlegel ville òg stilla
høge krav, for krigserklæringa måtte det krevjast sam-
tykke frå riksforsamlinga.3 Meir avgrensa var framleg-
get til mellom anna Nicolai Wergeland, som forbaud
angrepskrig.4

På motsett side kan ein sjå grunnlovsframlegget frå
Johan Gunder Adler og Christian Magnus Falsen. Her
var Kongen sin rett til å slutta traktatar med framande
makter og til å erklæra krigar uavkorta. For retten til å
erklæra krig og slutta fred ligg grunngjevinga i trongen
for hemmeleghald og raske avgjerder. Men ikkje berre
det, frå statar der den lovgjevande forsamlinga rådde
over spørsmålet om krig og fred, meinte ein å kjenna
døme på at fienden hadde støtta visse parti, og at desse
hadde ofra landet sine interesser.

Så var heller ikkje Adler og Falsen blinde for at Kon-
gen kunne koma til å misbruka sitt mynde, t.d. kunne
militærmakta verta samla under påskot av ei angrep,
men reelt for å nyttast internt. Gjeve trongen for å verna
staten frå truslar utanfrå måtte dette omsynet likevel
vika. Faren for slikt misbrukt vart òg svekka av kost-
nadssida av ein langvarig krig. For å få løyvd dei
naudsynte summar ville Kongen måtta samarbeida med
Stortinget.5 Verdet av dette siste argumentet var
omstridd. I sitt framlegg til grunnlov la Sebbelow til
grunn at Kongen hadde rett til å nytta militærmakta til å
forsvara landet, og rett til å inngå fredsavtalar og slutta
forbund så lenge ein ikkje skilte ut nokon del av riket.
Krig kunne han likevel ikkje erklære utan folket sitt

samtykke. I grunngjevinga peikar han nettopp på at om
krig fyrst er erklært, er det mange måtar å reisa
naudsynte summar på, og dessutan at bordet fort fangar.
Får ikkje Kongen dei naudsynte løyvingar til å halda
fram krigen, er ein fort i ein situasjon der fienden kan gå
inn i landet, og rana, plyndra og skattlegga dette.6 Og
Sibbern framheva for riksforsamlinga det avgrensa ver-
det av løyvingsmynde som avgrensande faktor – for han
fanst det ingen farlegare rett å legga i hendene på Kon-
gen enn høvet til å kunne erklæra krig.7

På Riksforsamlinga var det synet Adler og Falsen
representerte, som vann fram. Og trass i den store
avstanden mellom representantane som dei mange ulike
framlegga kunne tyda på, vart spørsmålet avgjort tidleg.
Alt i den fjerde grunnsetninga, vedteken med 90 mot 14
stemmer, heiter det at «Krigs- og Freds-Retten bør til-
komme Regenten».8 Debatten om eventuelle band på
Kongen sitt utøvande mynde synest etter dette flytta til
andre område, og då særleg knytt til statsrådet si saman-
setning og det eventuelle ansvaret for statsrådet.9 I
17. mai-utgåva lydde derfor § 26:

Kongen har Ret til at sammenkalde Tropper, begynde
Krig og slutte Fred, indgaae og ophæve Forbund, sende
og modtage Gesandter.

Kongen sin rett til å erklæra krig, slutta fred, inngå og
oppheva forbund og senda og ta imot utsendingar er her
uavkorta. Slik skulle grunnlovsbodet ikkje verta ståande
lenge. Med Karl Johan som konge skulle Grunnlova
verka under heilt andre føresetnadar. Kongen ville ha
sete utanfor riket og hadde sin bakgrunn som krigsmann.
På same måten som for § 25 såg ein dermed frå norsk
side trong for å endra § 26 og binda kongemakta så langt
råd – samstundes som det skulle ligga til rette for eit
effektivt forsvar for riket.10 For svenskane var Kongen
sitt rådvelde over militærmakta og krigsretten òg sen-
tralt, og desse punkta kom til å stå sentralt i forhandlin-
gane mellom utsendingane.11 Så viktig var spørsmålet

1 Sjå nærare om dette, og svært grundig om § 26 på Eidsvoll, i Holmøyvik, Maktfordeling og 1814 (2012), s. 465 flg.
2 Sverre Steen, «Et nytt grunnlovsutkast fra 1814», Historisk tidsskrift 1964 nr. 44, s. 48. Det er verd å merka at det ikkje er kjend om dette framleg-

get vart lagt fram på Riksforsamlinga. Det syner likevel førehandsoppfatninga til minst ein av dei som møtte der, sjå Holmøyvik, Maktfordeling og
1814 (2012), s. 28 og s. 291.

3 For Schlegel, sjå Riksforsamlingens forhandlinger, bd. III (1916), s. 154, og Sebbelow, op.cit., s. 193, som òg krev folket sitt samtykke for krigser-
klæring.

4 Riksforsamlingens forhandlinger, bd. III (1916), s. 273.
5 Riksforsamlingens forhandlinger, bd. III (1916), s. 6 37 flg.
6 Sebbelow sitt grunnlovsframlegg, § 32 og tilhøyrande kommentar, sjå s. 193 flg.
7 Sjå nærare til dagboknotata og talen til riksforsamlinga, Eli Fure, Eidsvoll 1814 – Hvordan Grunnloven ble til, Dreyers forlag, Oslo 2013, s. 164

flg.
8 Riksforsamlingens forhandlinger, bd. I (1914), s. 435.
9 Sjå om dette Holmøyvik, Maktfordeling og 1814 (2012), s. 466 flg.
10 Sjå til dette Sverre Steen, 1814 (1951), s. 254 flg.
11 Sjå òg kommentaren til § 25, punkt 4.
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om rådvelde over krigsmakta for Karl Johan at dei sven-
ske kommissærane hadde ordre om å bryta tingingane og
reisa heim dersom nordmennene ville gjera for store inn-
hogg i Kongen sitt rådvelde.12

Nordmennene sin forhandlingsposisjon var ikkje den
lettaste. Svenskane kunne argumentera med at det ein
ynskte derfrå, var å behalda Eidsvollsgrunnlova utan
endring, og at konvensjonen frå Moss berre gav nord-
mennene rett til å gjera slike endringar som unionen
gjorde naudsynt. Mot dette kunne ein frå norsk side
argumentera særleg med folkeviljen og trongen for å
tekkast denne om ein skulle unngå krigen.

Framlegget til løysing skulle koma frå svenskane, og
då etter mønster frå den svenske grunnlova. Så langt
gjaldt § 26, ville nordmennene få prosessuelle garantiar.
Pilla vart òg sukra på anna hald: Vernepliktsalderen
skulle justerast ned til 25 år, og norske styrkar skulle
berre i avgrensa grad kunne nyttast i angrepskrig utan
Stortinget sitt samtykke.13 Sjølv med dette fann stor-
tingsrepresentantane spørsmålet vanskeleg. Svenskane
hadde òg framheva løyvingsmynde som ei viktig
avgrensing på Kongen si mogelegheit til å føra krig utan
støtte frå Stortinget. Dette gav nok lite no. Kor effektivt
krig kunne finansierast gjennom låneopptak og støtte frå
andre land, hadde jo Karl Johan nettopp synt mot Napo-
leon. I ordskiftet på Stortinget synest trongen for effek-
tivt forsvar av dei to rika å ha vore sentral, og om ikkje
mykje vart sagt om det, låg faren for krig under og
avgrensa kor langt nordmennene torde pressa. Noko
torde ein likevel legga til, og særleg viktig var avgren-
singa som låg i at berre lina, ikkje landvernet, skulle
kunne trekkast ut av landet. Dermed ville berre dei yng-
ste kunne sendast i krig utanfor landet, og ein ville ha
forsvarsressursar att i landet.

Føresegna sitt fyrste ledd vart difor ståande som før,
men det kom til eit nytt andre ledd:

Naar Kongen vil begynde Krig, da skal han meddele
Regjeringen i Norge sine Tanker, og indhente dens
Betænkning derom, tilligemed fuldstændig Beretning
om Rigets Tilstand, i Henseende til dets Finantser og
Forsvarsmidler, med videre. Efterat dette er skeet, sam-
menkalder Kongen den Norske Statsminister og de Nor-
ske Statsraader, saavelsom de Svenske til et overordent-
lig Statsraad, og fremsætter da de Grunde og
Omstændigheder, som i dette Tilfælde bør tages i Over-

veielse, hvorved tillige den norske Regjerings Forkla-
ring om dette Riges Tilstand, saavelsom en lignende
Beretning om Sveriges, bliver at fremlægge. Om disse
Gjenstande fordrer Kongen deres Betænkning, hvilken
de skulle, enhver for sig, afgive til Protocollen, under
den Ansvarlighed Grundloven bestemmer, og har da
Kongen Ret til at tage og udføre den Beslutning, Han
anseer gavnligst for Staten.

Innføringa av § 26 andre ledd medførte ei regulering av
prosessuell karakter og sikra involvering av statsrådet.
Avgjerda av om ein skulle gå til krig, låg framleis til
Kongen, og til Kongen åleine. Ei krigserklæring ville
dessutan vera bindande for begge rika. Denne fellesska-
pen gjorde det òg naudsynt at dei to rika vart underkasta
dei same folkerettslege rettar og plikter. Men det tydde
ikkje at dei vart eit eins rettssubjekt.14

Plikta til å informera den norske regjeringa, innhenta
uttale og samla det samansette statsrådet, kom etter ord-
lyden ikkje til før krigen var nære. Likt med fredsbrot
heldt Aschehoug tilfelle der det var tale om å gjera ei
handling som ville gje den framande makta grunnlag for
krig. At ei handling kunne skapa misnøye, var derimot
ikkje nok. Ein reservasjon tok likevel Aschehoug – etter
sin ordlyd råka føresegna òg tilfelle der ei makt truga
Noreg og Sverige med krig om ein ikkje vart med i ein
offensiv allianse mot ei tredjemakt. Truga ein i desse til-
felle med eit nært føreståande angrep, kunne ikkje Kon-
gen vera bunden til prosessen i § 26 andre ledd. Det ville
vera for farleg der trusselen framsett av makta som søkte
ei allianse, var større enn den representert av den makta
ein skulle forma ei offensiv allianse mot.15

3 Utviklinga etter unionsoppløysinga
Då unionen med Sverige var over, endra òg føresetna-
dane for føresegna i § 26 seg. Kongen var ikkje lenger
også svensk konge, slik at det mogelege avviket mellom
Kongen og landet sine interesser som hadde prega debat-
ten ved endringane i november 1814, ikkje lenger var
dei same. Ordninga med det samansette statsrådet for-
svann naturleg nok.16 Trygginga som låg i andre ledd,
kunne dermed fjernast.

I ny versjon av 18. november 1905 lydde difor føre-
segna:

12 Sjå til dette Arne Bergsgård, Året 1814 – II Unionen (1945), s. 165
13 Bergsgård, Året 1814 – II Unionen (1945), s. 258 flg. Bergsgård går på dei fylgjande sidene grundig gjennom stortingsdebatten. Sjå òg Aschehoug,

Norges nuværende Statsforfatning, bd. I (1891), s. 279.
14 Sjå kommentaren til § 1 og Aschehoug, op.cit., s. 147 flg.
15 Aschehoug, Norges nuværende Statsforfatning, bd. 1 (1891), s. 280.
16 Sjå kommentaren til Den svensk-norske unionen.
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Kongen har Ret til at sammenkalde Tropper, begynde
Krig og slutte Fred, indgaa og ophæve Forbund, sende og
modtage Gesandter.

Dermed var Grunnlova, så langt gjaldt Kongen sin rett
til å starta krigar, slutta fred og inngå traktarar, attende til
den ordninga som følgde av Eidsvollsgrunnlova. I tid
skulle ikkje grunnlovsbodet bli ståande slik lenge. Alt i
1917 vart føresegna endra. Med fyrste verdskrigen enno
ikkje avslutta var erfaringsrommet eit heilt anna.

Noreg erklærte seg nøytralt 4. august 1914, og kort
etter erklærte Noreg og Sverige at krigen ikkje skulle
leia til fiendtlege handlingar mellom dei. Dette siste var
viktig for den norske nøytraliteten, Noreg og Sverige var
i sin tradisjon og økonomi orientert mot høvesvis Stor-
britannia og Tyskland. Under krigen skulle så den norske
nøytraliteten verta sett under press og krenka fleire gon-
ger frå båe dei krigførande sidene, men samla sett synest
båe ha sett seg best tent med at Noreg heldt seg nøytralt.
Den norske regjeringa gav etter kvart òg etter slik at bri-
tane i stor utstrekning vann kontroll over norsk eksport
og bruken av den norske handelsflåten. På denne måten
fekk britane rett nok ikkje forsyningspunkt for sine skip
etter noregskysten, men dei ulike avtalene med regjering
og direkte med reiarlaga var merkbare verkemiddel i den
økonomiske krigføringa mot Tyskland.17

Alt før fyrste verdskrigen hadde ein sett endringar i
haldninga til militærmakta i det norske samfunnet, og då
særleg knytt til framveksten av arbeidarrørsla. Dels såg
ein her på militærmakta som eit instrument for dei her-
skande klassane, og dels høvde militærmakta dårleg med
arbeidet for internasjonalt samarbeid og fred. Den totale
krigføringa med sine svært omfattande konsekvensar
skulle styrka og breia denne anti-militære haldninga
vidare i samfunnet.18 Eit sterkt ynske om å verna om
Noreg som ein fredsnasjon var då òg framme som sen-
tralt i grunngjevinga for endringa av § 26 i 1917. Regu-
leringa av høvet til å gå til krig vart flytt hit frå § 25, men
det var òg intendert ei innhaldsmessig endring: Ein ville
gjera «selvforsvar med vaabenmagt til det eneste krigs-
begrep, vor grundlov overhodet kjender og tar sigte
paa».19 Før hadde det vore forbod mot bruk av den nor-
ske hæren og flåten i angrepskrigen i § 25. No vart § 26
formulert slik at det var berre til landet sitt forsvar Kon-
gen kunne starte krig. Dermed regulerte ein ikkje berre

bruken av militærmakta, men òg krigserklæringa. Ordly-
den er òg vid nok til å ikkje dekka berre den faktiske
krigserklæringa, men all annan åtferd som vil vera av ein
karakter som må forventast å starta krig som ikkje er til
forsvar av landet. Etter grunnlovsendringa 9. november
1917 lydde føresegna:

Kongen har Ret til at sammenkalde Tropper, begynde
Krig til Landets Forsvar og slutte Fred, indgaa og ophæve
Forbund, sende og modtage Gesandter.

Då så andre verdskrigen kom, skapte ikkje regelen i § 26
fyrste ledd noka utfordring. Noreg var prega av anti-
militarismen og eit sterkt ynske om å halda seg nøytralt i
ein eventuell krig. Forsvarsmakta var òg svært redusert
og i utgangspunktet tenkt avgrensa til ei nøytralitetsvakt.
Nokon krig søkte ein slik ikkje frå norsk side. Då krigen
så kom, var det klart nok tale om ein forsvarskrig.20

4 Bruken av krigsmakta – i dag og vidare
I kommentaren til § 25 har me sett at det har vore gjort
framlegg til omfattande endringar av denne. Slike
omfattande framlegg til endring har ein ikkje for § 26
fyrste ledd. Verd å merka er likevel at ein ved endringa i
2014 fekk ein skilnad i ordlyden mellom nynorsk- og
boksmålsversjonen. Medan nynorskversjonen nyttar
«folkerettslege avtaler», nyttar boksmålsversjonen «for-
bund». Det siste kunne i dag naturleg leia tanken til berre
å omfatta samanslutningar i snever tyding, medan
nynorskversjonen er vidare ved å dekka alle folkeretts-
lege avtalar. Skilnaden har samanheng med at Stortinget
valde å ikkje vedta Graver-utvalet sitt framlegg til
sameinte språkversjonar,21 men i staden valde å vedta
den meir konservative bokmålsversjonen som held fast
ved det no noko antikvariske omgrepet «forbund» for
avtale. At ein ikkje meinte å gjere ei innhaldsmessig
endring, er likevel ikkje tvilsamt, slik at tolkinga er trygg
nok.22 Einsidige erklæringar er heller ikkje klårt omfatta
av nokon av ordlydane, men ein har tolka dette inn, og
ein meinte klårt nok å vidareføra denne forståinga.23

Dette etterlet oss med to spørsmål knytt til § 26 fyrste
ledd i dag. For det fyrste: Òg etter den språklege oppda-
teringa av Grunnlova heldt ein fast på krigsomgrepet.

17 For ei grundig framstilling av Noreg si stilling under krigen, sjå Rolf Hobson og Tom Kristiansen, Norsk forsvarshistorie 1905–1940: Total krig,
nøytralitet og politisk splittelse (2001), s. 84 flg.

18 Sjå nærare i Hobson og Kristiansen, Total krig, nøytralitet og politisk splittelse, s. 130 flg. og s. 160 flg.
19 Innstilling til Stortinget LI (1917), s. 7.
20 Sjå nærare om opptakten og krigsåra i kommentaren til § 25.
21 Sjå for desse Dokument 12 (2011–2012), framlegg 25.
22 Sjå til dette Smith, Konstitusjonelt demokrati (2017), s. 238.
23 Sjå m.a. Dokument 19 (2011–2012), s. 38.
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Kongen, eller i dag den utøvande makta, kan starta krig,
om enn berre til landet sitt forsvar. Det er ikkje tvilsamt
at dette inneber ein rett til å bestemma at militærmakta
skal delta i operasjonar i utlandet. Tilfelle som Kosovo,
Afghanistan og Libya ynskte ein så ikkje å gje merkelap-
pen krig.24 Frå det militære si side har det vore påpeika
at det krigsomgrepet ein finn i Grunnlova, kan vera utda-
tert og bør oppdaterast.25 For Grunnlova sin del er det
liten tvil om at ein ved vedtakinga hadde det folkeretts-
lege krigsomgrepet i tankane. Såleis var ein, som omtala
over, oppteken av skiljet mellom angrepskrig og forsvars-
krig, og korleis den folkevalde forsamlinga kunne halda
kontroll med at landet ikkje vart brakt ut i ein urettmes-
sig krig. Og ved unionsinngåinga med Sverige var det
tale om eit felles krigsomgrep, med dåtida si så karakte-
ristiske krigserklæring i fokus.26 I folkerettsleg saman-
heng har ein bevega seg bort frå krigsomgrepet. Dei for-
melle krava til korleis ein starta krig, gav lita meining. I
fleire konfliktar søkte ein å unndra seg spørsmålet om
krig ved å syna til at det ikkje var gjeve krigserklæring
frå nokon av partane. Ved opprettinga av FN erstatta ein
difor krigsomgrepet med eit maktforbod.27 Spørsmålet
oppstår dermed om ein i dag må tolka krigsomgrepet i
Grunnlova § 26 fyrste ledd likt med dette, slik at regelen
forbyr bruk av makt utan til landets forsvar. Ei slik for-
ståing held omgrepet i samsvar med folkeretten, som det
opphavleg var teke inn med tanke på, og gjev det ein
større grad av meining i det konstitusjonelle tilhøvet
mellom statsmaktene enn det har i dag. Dette vil òg
henga vel saman med det som vart uttala frå Konstitu-
sjonskomiteen ved grunnlovsendringa i 1917, om å gjera
«selvforsvar med vaabenmagt» til Grunnlova sitt
krigsomgrep.28

Det andre spørsmålet er kva, om noko, avgrensing
som ligg i at våpenmakta berre skal nyttast til landet sitt
forsvar. Går ein attende til det historiske opphavet, var
det sentrale å hindra at Noreg vart trekt inn i ein angreps-
krig. Og den tanken låg sentralt òg seinare, ved 1917-
endringa, der Stortinget til og med tok frå seg sjølv høvet
til å samtykka til angrepskrigen.

Denne bakgrunnen legg til noko sentralt. Medan ord-
lyden rettar seg mot at krigen skal vera til landet sitt for-
svar, peikar bakgrunnen på at det sentrale er at Noreg
ikkje skal vera ein aggressiv part i internasjonale væpna
konfliktar. Det opnar tolkingsrommet. Ei slik opning kan
òg vera naudsynt. At Noreg kunne bidra i ein krig som –
i alle fall enno – berre råka allierte, var det aldri tvil om.
Slik såg ein det, som omtala i kommentaren til § 25, som
openbert at norske styrkar kunne settast inn for å for-
svara Sverige mot angrep. Då kjem det neste spørsmålet:
Kan ein berre forsvara seg når eit angrep har råka, eller
kan ein òg forsvara seg mot noko som berre er antesi-
pert? Og kan ein då òg forsvara allierte? Eller kva med å
gripa inn endå før? Kan ein nytta militærmakt for å søka
å stabilisera ein situasjon slik at ein ikkje seinare skal
trenga forsvara seg, eller allierte, mot eit angrep?

Argumentasjon etter desse liner stod sentralt ved vur-
deringa av norsk deltaking i NATO, som omtala i høve
til § 25. Verda hadde endra seg, og Grunnlova kunne
ikkje forståast slik at den hindra Noreg i å delta i eit
internasjonalt forpliktande forsvarssamarbeid. Heller
ikkje eit som innebar at Noreg gjekk inn i ein krig, sjølv
om dei angripne var allierte som var langt vekke.29 No
skal det seiast at praksis alt før dette strakk i kva som
kunne seiast å vera til landet sitt forsvar. Christoffer
Eriksen refererer slik til at ein under andre verdskrigen
fyrst såg «til forsvar av landet» som eit hinder for å
erklæra Japan krig. Når ein så likevel gjorde det 6. juli
1945, har det vore føreslått at krigserklæringa var moti-
vert meir av økonomiske omsyn enn av omsyn til landet
sitt forsvar. Motivet er vel uansett berre avgjerande for
kor langt ein kan seiast å ha strekt føresegna i § 26 fyrste
ledd. Å tale om krigen mot Japan som ein forsvarskrig
krev ei svært fleksibel forståing. Tek ein utgangspunkt i
at Noreg ikkje kan gå inn i ein angrepskrig, er krigser-
klæringa langt lettare å forsona med grunnlovsbodet.

I tida etter dette har Noreg delteke i ei rekke interna-
sjonale væpna operasjonar, både med og utan FN-man-
dat. Eitt av dei bærande syna har vore at om Noreg skal
kunne forventa hjelp i framtida, må me i dag vera villige

24 Sjå for nokre vidare referanser Magne Frostad, «Krigsbegrepet i nasjonal rett og enkelte beslektede straffeprosessuelle spørsmål», Tidsskrift for
strafferett (2011), s. 48 flg., og Eirik Holmøyvik, «Bruk av norske styrkar utanfor Noreg – statsrettslege utfordringar i fortid og notid», Jussens
Venner, 2012, s. 186 flg.

25 Sjå Frostad, «Krigsbegrepet i nasjonal rett og enkelte beslektede straffeprosessuelle spørsmål», s. 44, med omtale av synspunkta til dåverande for-
svarssjef og generaladvokaten.

26 Aschehoug, Norges nuværende Statsforfatning, bd. I (1891), s. 147 flg.
27 Holmøyvik, «Bruk av norske styrkar utanfor Noreg – statsrettslege utfordringar i fortid og notid», s. 186, og Albrecht Randelzhofer, Article 2(4), i

Bruno Simma (red.), The Charter of the United Nations – A Commentary, bd. I, Oxford (2002), s. 116.
28 Innstilling til Stortinget LI (1917) s. 7. Sjå òg Christoffer Conrad Eriksen, «Utredning av konstitusjonelle rammer for norsk deltakelse i internasjo-

nale operasjoner», i Evaluering av norsk deltakelse i Libya-operasjonene i 2011, s. 253 flg., for ei lengre utgreiing av krigsomgrepet.
29 Sjå Castberg si utgreiing samt den nærare omtalen i Eriksen, «Utredning av konstitusjonelle rammer for norsk deltakelse i internasjonale operasjo-

ner», s. 257 flg. Argumentasjonen som vart ført, er nøyare diskutert i Holmøyvik, «Bruk av norske styrkar utanfor Noreg – statsrettslege utfordrin-
gar i fortid og notid», Jussens Venner, 2012, s. 184, s. 206 flg., og Ola Mestad, «NATO og suvereniteten 1949–1951», i Roald Berg (red.),
Selvstendig og beskyttet (2008), s. 126 flg.
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til å delta i operasjonar utanom eige nærområde.30 Slik
fann norske mynde det ikkje problematisk at Noreg
bidrog militært mellom anna i NATO sin væpna inter-
vensjon i tidlegare Jugoslavia i 1999, og heller ikkje at
norske styrkar bidrog militært i Libya i 2011.31

Held ein dette saman, er ein komen langt frå ei streng
ordlydstolking. Det var aldri tvil om at forsvarskrigen
kunne vera til støtte for i alle fall geografisk nære alli-
erte. Og i både ord og praksis har ein vist at det ikkje
treng å føreligga eit konkret angrep mot ein alliert, og for
den del heller ikkje ein situasjon som ville bringa oss inn
i det folkeretten anerkjenner som antesipert kollektivt
sjølvforsvar. FN-mandat har ein heller ikkje alltid kravd.
Kor langt ein kan strekka tolkinga, er så noko omstridd i
teorien.32 Men held ein dette saman med den tolkingsfri-
domen ein har halde seg med elles når det gjeld grunn-
lovsboda som regulerer militærmakta, er det vel tvilsamt
om «til forsvar av landet» i dag avgrensar regjeringa sitt
mynde mot anna enn den mest eklatante forma for
angrepskrig. Men når det er sagt, er kjeldene avgrensa
og meir prega av praksis og fråvær av omtale enn noko
anna. Skulle Stortinget ynskja, ligg dermed vegen open
for å revitalisera grunnlovsbodet. Mykje på same måte
som Stortinget (og den utøvande makta) avskreiv 200 år
med praksis under det som no er Grunnlova § 25 tredje
ledd, som grunnlovsstridig.

5 Utanriksstyret. Representasjonsretten og trak-
tatkompetansen
Som omtalt ovanfor blei ordlyden i § 26 første ledd stå-
ande frå Eidsvollsgrunnlova gjennom Novembergrunn-
lova, og i realiteten er ordlyden i § 26 første ledd framleis
den same som i 1814. Det er vanleg å seie at § 26 første
ledd heimlar utanriksstyret.33 Det som uttrykkjeleg blir
fastsett er kompetansen til å inngå og oppheve traktatar

(forbund) og til å sende og motta sendemenn. I 1814 vart
sendemenn omtalt som Gesandter, som er det same.

I 1814 var det opplagt at det i eit monarki var kongen
som skulle leie utanriksstyret og representere staten utet-
ter. § 26 første ledd legg traktatkompetansen og repre-
sentasjonsretten til kongen. Men det er systematisk best
å sjå det i tett samanheng med § 3 som generelt legg den
utøvande makta til kongen, sjå kommentaren til § 3.34

Det ligg òg i saksfeltet at det ofte er behov for hemme-
leghald og raske avgjerder, og dermed er det fornuftig at
feltet i utgangspunktet ligg hos ein person eller regje-
ringa.35

Formuleringa av traktatkompetansen, om å inngå og
oppheve «forbund», kan ein sjå som ei direkte vidarefø-
ring av artikkel V i Kongelova, som er gjengitt ovanfor.
Uttrykket forbund var på 1700-talet eit vanleg uttrykk
for avtalar. Traktatar er folkerettslege avtalar, slik det
heiter i nynorskversjonen av grunnlovsteksten.

Kongen, som statssjef, har representasjonsretten, altså
den formelle kompetansen til å opptre på vegner av sta-
ten.36 Det ville vel følgje av posisjonen som statssjef
uavhengig av særskild regulering i § 26 første ledd, men
der er det altså uttrykt gjennom det å sende og ta imot
sendemenn.37 Det er denne føresegna som gjer at kon-
gen tar imot ambassadørar når dei skal te seg fram i eit
nytt land for første gong.

Det er framleis vanleg å meine at traktatkompetansen
og representasjonsretten elles er uttrykk for prerogativ,
altså rettsposisjonar som Stortinget ikkje kan ta frå kon-
gen utan grunnlovsendring.38 Det tyder m.a. at ikkje
Stortinget sjølv kan forhandle om og inngå traktatar,
anna enn eventuelt i tilfelle av konstitusjonell naudrett.39

Det er vel noko av det same Eivid Smith uttrykkjer ved å
omtale det som «grunnlovsumiddelbare» kompetansar.40

Men det er samstundes klart at etter 1905 tyder kongen
regjeringa og dermed kjem parlamentariske ansvarsre-
glar inn også for utanrikspolitikken. Og § 26 andre ledd

30 Sjå slik m.a. Innst. S. nr. 152 (1999–2000), s. 5.
31 Sjå Holmøyvik, «Bruk av norske styrkar utanfor Noreg – statsrettslege utfordringar i fortid og notid», s. 188 flg. og Evaluering av norsk deltakelse

i Libya-operasjonene i 2011, s. 92 flg.
32 Til dømes tek vel både Holmøyvik og Eriksen i dei over siterte arbeida til orde for noko strammare rammer enn det som vert lagt til grunn her.

Store avgrensingar i regjeringa sitt mynde er det likevel ikkje tale om.
33 Slik Smith, Konstitusjonelt demokrati (2017) s. 238, jf. likevel s. 237 der det meir nyansert blir sagt at m.a. § 26 gjeld «noen særlige sider av inn-

hold og ledelse av den utøvende makt».
34 Og sjå Andenæs og Fliflet, Statsforfatningen (2017) s. 218 og 342.
35 Sjå Holmøyvik, Maktfordeling og 1814 (2012) s. 463 om behovet for «Hurtighed og Hemmelighed» som del av vurderingane i 1814, med tilvisin-

gar.
36 Castberg, Statsforfatning II (1964) s. 128, Morgenstierne, Erik Colban, Stortinget og utenrikspolitikken (1961) s. 121 Statsforfatningsret II (1927)

s. 20 og s. 330–331 og Andenæs og Fliflet, Statsforfatningen (2017) s. 363. Sjå elles Morten Ruud og Geir Ulfstein, Innføring i folkerett (2018)
s. 172–173 og 87 om folkerettslege representasjonsreglar ved inngåing av traktatar.

37 Ordet sendemenn kom inn i grunnlova i språkrevisjonen i 2014, til avløysing av Gesandter. Det var ei dårleg modernisering som gjorde bruk av eit
meir mannleg kjønnsspesifikt uttrykk enn det som stod frå før. Diplomatiske utsendingar, eller berre utsendingar, ville t.d. ha vore betre.

38 Sjå Andenæs og Fliflet, Statsforfatningen (2017) s. 363.
39 I 1905 forhandla Sverige likevel med Michelsen-regjeringa, som ikkje var oppnemnd av ein konge/statssjef, men utpeikt av Stortinget.
40 Smith, Konstitusjonelt demokrati (2017) s. 238 og 217.
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gir uttrykkjeleg reglar om bruken av traktatkompetanse,
sjå nedanfor.

Eidsvollsgrunnlova blei så vidt praktisert i 1814. Etter
at Christian Frederik var blitt konge stod han personleg
for utanriksforhandlingane med dei allierte kommissær-
ane. Dette var heilt i tråd med den nye grunnlova. Han
hadde Carsten Anker som ein utnemnd utanriksminister,
men han var i Storbritannia i heile perioden for å skaffe
britisk støtte. Det var føresett i Eidsvollsgrunnlova § 33
at landet skulle ha eigen utanriksminister. Der var fast-
sett: «Den Statsraad, som forestaaer det udenlandske
Departement, bør have en egen Protocol, hvori de Sager
indføres, som ere af den Natur, at de ikke bør forlægges
det samlede Statsraad. Forøvrigt gjelder i dette Tilfælde
de samme Bestemmelser, som i 32te § ere fastsatte.» På
denne måten framgjekk utanriksministerposten framleis
av grunnlova sjølv om framlegget om grunnlovsfastsett
fordeling av statsrådspostane fall i Riksforsamlinga.41

Poenget med denne reguleringa var at det skulle vere
ein særskild protokoll for diplomatiske saker. Dei skulle
ikkje avgjerast i statsråd, jf. Eidsvollsgrunnlova § 30 som
unntok «diplomatiske og egentlige militaire Commando-
sager» frå statsrådsbehandling.42 Grunnen var sjølvsagt at
dei ofte trong haldast hemmeleg. I Novembergrunnlova
vart § 33 fjerna, for deretter var det den svensk-norske
kongen som skulle styre utanrikssakene. Og han gjorde
bruk av svensk utanriksminister.43 Når § 33 var fjerna, var
det heller ingen grunnlovsføresetnad om norsk utanriks-
minister. Også under unionen var det likevel krav om
oversending til Stortinget av inngåtte traktatar, sjå kom-
mentaren til § 75 bokstav g. Det førte til ein viss etterpå-
kontroll som òg blei brukt politisk.

I 1905 vart unionen oppløyst og Noreg fekk eigen
utanriksminister. Regjeringa sette straks i gang reformer
med sikte på behandlinga av utanrikssaker. Dei skulle
inn i den vanlege statsrådsbehandlinga og ikkje lenger
vere unntatt frå den, sjå kommentaren til § 28. I 1911
blei det grunnlovsfesta eigne reglar om hemmeleg proto-
koll for utanrikssaker, sjå kommentaren til § 30. Men
formuleringa av § 26 første ledd trong ein ikkje gjere
noko med. Det var berre det at nye norske menn, og etter
kvart kvinner, no fylte posisjonane.

6 Innleiing til § 26 andre ledd
§ 26 andre ledd er ein viktig del av reguleringa av trak-
tatkompetansen, som i første ledd er lagt til kongen, og

dermed regjeringa. Første ledd har med små endringar
stått slik sidan 1814. Andre ledd kom inn i grunnlova i
1931, men bygde då på lang praksis. Andre ledd inne-
held, eller er iallfall formulert som, ei kompetanseav-
grensing i den retten kongen har etter første ledd til å
inngå traktatar. § 26 andre ledd inneheld to typar avgren-
singar. Den enklaste er der ein traktat stiller krav til nor-
ske styresmakter som berre kan oppfyllast ved ny eller
endra lovgiving, eller andre stortingsvedtak, typisk løy-
ving av midlar til å gjennomføre ein aktivitet. Eit slikt
krav har vore hevda iallfall i 100 år før andre ledd vart
vedtatt. Den andre er mykje meir skjønnsmessig og gjeld
at andre traktatar «om særleg viktige saker» også krev
samtykke frå Stortinget. Etter 1931 er det denne skjønns-
messige vurderinga som innimellom har reist stor poli-
tisk strid, særleg i tryggleiksspørsmål i etterkrigstida. Eit
tilknytta spørsmål er om andre utanrikspolitiske saker
enn traktatspørsmål, men som òg er særleg viktige, også
må leggjast fram for Stortinget. Dette var oppe i den
store Grønlandssaka på 1930-talet.

Traktatkompetansen er også avgrensa av andre grunn-
lovsføresegner, typisk § 1 og § 25, men i prinsippet av
alle skrankar på lovgivingsmakta. I nyare tid er det ein
vanskeleg grenseoppgang mellom det høgare samtykke-
kravet på tre fjerdedels fleirtal i § 115, som blei vedtatt i
1962, og bruken av samtykke til traktatinngåing i § 26
andre ledd. Sidan ingenting er sagt om fleirtalskrav i
§ 26 andre ledd, gjeld der berre krav om vanleg fleirtal.
§ 26 andre ledd må ein òg sjå i samanheng med kravet i
§ 75 bokstav g) om oversending av alle inngåtte trakta-
tar til Stortinget, men det gjeld oversending etter at trak-
taten er inngått og skjer i praksis ein gong årleg. Denne
oversendinga gir grunnlag for eventuell etterfølgjande
kritikk frå Stortinget om at kravet til samtykke i § 26
andre ledd ikkje er respektert i ei konkret sak. Sjå kom-
mentaren til § 75 bokstav g).

7 Vedtakinga i 1931 av § 26 andre ledd
Før 1931 var det ingen eksplisitte samtykkekrav til trak-
tatinngåing. Den ordlyden som blei vedtatt samrøystes i
1931, var:

«Traktater angaaende Sager af særlig Vigtighed og i alle Til-
fælde Traktater, hvis Iværksettelse efter Konstitutionen nød-
vendiggjør en ny Lov eller Storthingsbeslutning, bliver først
bindende, naar Storthinget har givet sit Samtykke dertil.»

41 Sjå kommentaren til § 12.
42 Sjå kommentaren til § 30 der også § 33 er omtalt.
43 Om dette, sjå kommentaren til Den svensk-norske union og Erik Colban, Stortinget og utenrikspolitikken (1961) s. 3–14 om utanrikspolitikken i

unionstida.
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Det konkrete vedtaket bygde på eit grunnlovsframlegg
av Johan Nygaardsvold, Olav Scheflo, Harald Gram og
Martin Handberg. Men desse spørsmåla hadde vore dis-
kutert ei stund. Det alternativet som blei vedtatt i Stortin-
get var likelydande med eit framlegg frå 1926 sett fram
av Johan Castberg, Johan E. Mellbye og Joh. Ludw.
Mowinckel, men som i 1929 ikkje blei innstilt av konsti-
tusjonskomiteen.44 Utanriks- og konstitusjonskomiteen
uttalte i 1931 at framlegget «tar, i likhet med det som
forelå i 1929, sikte på å bringe grunnlovens bestemmel-
ser om avslutning av traktater i mere overensstemmelse
med det som allerede må sies å være konstitusjonell
praksis i vårt land». Om praksis sa komiteen:

«Den konstitusjonelle praksis hos oss har imdlertid utvik-
let sig dithen, at de forskjellige regjeringer ikke bare, slik
som grunnlovens § 75 bokstav g bestemmer, har sendt
Stortinget meddelelse om de traktater som er inngått, men
man har også forelagt for Stortinget til godkjennelse de
traktater som av forskjellige grunner ansåes for å være av
særlig viktighet.»

I 1929 hadde komiteen uttalt at slik grunnlova stod før
endringa var «i strid med moderne demokratiske prin-
sipper». Så viste den både til utanlandsk og norsk prak-
sis:

«Det er da også i de senere år blitt en utbredt praksis i
konstitusjonelt styrte land at folkerepresentasjonen får
sig forelagt til godkjennelse traktater av nogen betydning
som vedkommende regjering inngår. For Norges ved-
kommende vil en grunnlovsforandring med den tendens
som her er foreslått, i virkeligheten bety en grunnlovfes-
telse av en praksis som allerede er godkjent som den
eneste forsvarlige» (utheva i originalen).

Komiteen meinte i 1929 samrøystes at § 26 burde
endrast. Grunnen til at ein først likevel ikkje gjekk inn
for det framlegget, som to år seinare vart innstilt, var eitt
punkt i ordlyden. Det blei vist til at det i framlegget blei
talt «om ‘traktater av særlig viktighet’, hvilket er et
uttrykk som må fortolkes og derfor kan volde vanskelig-
heter».45 Komiteen venta at det ville kome nye framlegg
(Scheflo som var med på det nye framlegget var saks-
ordførar) og derfor kunne ein utsetje vedtak til den
komande stortingsperioden. Som vi har sett, blei dette
vanskelege uttrykket likevel vedtatt.

Om tolkingsspørsmålet uttalte komiteen i 1931 føl-
gjande:

«Nærværende komite finner imidlertid å burde under-
streke, at forslaget ikke er ment å gå videre enn å fastslå
det som allerede må sies å være konstitusjonell praksis på
dette område. Forslagets vedtagelse vil derfor ikke med-
føre at alle traktater, enten de er av større eller mindre
viktighet, må forelegges Stortinget til godkjennelse. En
vurdering av sakens viktighet og betydning må fremdeles
finne sted. Og som rettesnor for en sådan vurdering
mener komiteen det er vanskelig å finne et mere passende
uttrykk enn det som er anvendt i forslaget.»

Komiteen hadde altså gitt opp å finne ei betre formule-
ring. Forslagsstillar Johan Nygaardsvold var då saksord-
førar. Om tolkingsspørsmålet var komiteen vidare samd
med statsminister Mowinckel som hadde skrive til komi-
teen og kommentert dei ulike alternativa som låg føre. I
brevet hadde statsministeren sagt at «hvis der i noget til-
felle opstår tvil hos regjeringen om en traktat som aktes
ratifisert, angår en sak «av særlig viktighet», må man gå
ut fra som sikkert at regjeringen vil forelegge traktaten
for Stortinget, for at all tvil om gyldigheten skal være
utelukket».46 Dette argumentet må ha gjort komiteen
rolegare.

Forarbeida er altså svært knappe og eigentleg berre
opptatt av spørsmålet om kva for saker som må leggjast
fram utanom dei som krev lovvedtak eller anna stor-
tingsvedtak, typisk om skatt eller løyvingar. Frede Cast-
berg har elles i 1963 opplyst at det var han som hadde
«redigert denne bestemmelsen».47

I 1931 var parlamentarismen godt etablert. Kravet om
framlegging av saker for Stortinget var dermed særleg
eit vern for opposisjonen. Ved at saker kjem opp på Stor-
tinget, vil opposisjonen få høve til å seie si meining. I til-
legg kan det vere ei kvalitetssikring. Det er nærliggjande
å tru at forvaltninga må arbeide gjennom ei sak meir
grundig dersom den skal opp i Stortinget. Ein sjekk på
om regjeringa har vurdert dette riktig, ligg i å gå gjen-
nom traktatførelegga som årleg blir lagt fram for Stortin-
get i medhald av grunnlova § 75 bokstav d), sjå kom-
mentaren til denne. I førelegget blir det skilt mellom
saker som er lagt fram som eiga sak, og andre traktatar.

Det er viktig å vere merksam på at saker om samtykke
til inngåing av traktatar kan vere hemmelege, slik at dei i
Stortinget blir behandla for lukka dører, jf. grunnlova

44 Sjå Innst. S. nr. 47 (1931) frå konstitusjonskomiteen om det framlegget som vart vedtatt, jf. S.tid. (1931) s. 554, og Innst. S. nr. 128 (1929) om
framlegget frå Castberg m.fl. som først ikkje vart vedtatt.

45 Innst. S. nr. 128 (1929) s. 259 (innstillinga er kort, berre på tre sider).
46 Innst. S. nr. 47 (1931) s. 71 (også denne innstillinga er kort, fire sider).
47 Castberg i TfR 1963 s. 193–194. Han la til: «Jeg må imidlertid innrømme at redaksjonen kunne ha vært betre.»
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§ 84.48 Referat frå desse møta kan ofte bli offentlege
etter ein del år.49 For eksempel på ein del av dei traktatar
som blir inngått, og dei som blir fremja for Stortinget
med ønske om samtykke, sjå òg kommentaren til
§ 75 bokstav g).

8 Kompetanseavgrensing eller berre samtykke-
plikt
§ 26 andre ledd er formulert som ei kompetanseavgren-
sing. I det opphavlege vedtaket står at omfatta traktatar
«bliver først bindende» når Stortinget har gitt samtykke.
Ingenting er sagt i forarbeida om folkerettslege verkna-
der, berre om norsk intern rett. Vil ein traktat ikkje vere
bindande for Noreg dersom den er inngått av regjeringa
utan på vere lagt fram for Stortinget i eit av dei tilfella
som er nemnde i § 26 andre ledd? Eg skal her ikkje gå
inn på kva som gjaldt om dette i 1931. Men Wien-kon-
vensjonen om traktatretten frå 1969 art. 46 krev at for å
kunne gjere gjeldande brot på ein internrettsleg regel om
traktatkompetanse, må brotet vere «manifest and con-
cern a rule of its internal law of fundamental impor-
tance». I art. 46 punkt 2. er det nærmare presisert at eit
«manifest» brot ligg føre dersom «it would be objecti-
vely evident to any State conducting itself in the matter
in accordance with normal practice in good faith». Det
skal med andre ord svært mykje til for folkerettsleg å
kunne gjere gjeldande eit brot på grunnlova § 26 andre
ledd, sjølv om føresegna er formulert som eit spørsmål
om når traktaten blir «bindande», ikkje som ei intern-
rettsleg plikt til å innhente samtykke.50 I praksis har det
vore det internrettslege samtykkespørsmålet, ikkje kom-
petanseavgrensinga som har vore oppe til diskusjon.

9 Lange linjer i teori og praksis før 1931
Den praksis som det blir vist til i forarbeida var langvarig,
og oppfatninga av grensene for traktatkompetansen var
etablert alt i den tidlege statsrettsteorien. Allereie i 1833
gjekk Frederik Stang ganske detaljert gjennom grensene
for traktatkompetansen.51 Det er grunn til å gå litt sær-

skilt gjennom Stangs framstilling av dette for å vise kon-
tinuiteten i den statsrettslege tenkinga på feltet. For det
første fastslo Stang at det var grunnlovfastsette grenser
for traktatar i § 1 som forbaud «enhver tractatmæssig og
frivillig Afstaaelse af Riget og hvilkensomhelst Deel
deraf», for det andre når det gjaldt traktatar om bruk av
militærmakt. Vidare tok han opp spørsmålet om grensene
for kongens traktatrett «i Forhold til Storthingets Lovgiv-
nings- eller statsfinantzielle Myndighed, forsaavidt nem-
lig de Rettigheder, som gjennem en Tractat agtes stiftede
for en fremmed Stat eller dens Undersaatter, ere af en
saadan Natur, at de komme ind på Lovgivningens eller
Beskatningens, maaske endog paa Bevilgningens
Gebeth». Dette er altså to av dei tre punkta som seinare
blei regulert i 1931. Svaret hans her er:

«Det kan paa ingen Maade antages, at Kongen igjennem
Tractater skulde kunne gyldigen indføre Forandring i den
bestaaende Lovgivning, Beskatning o.s.v.; thi foruden at
den den ene Statsmagt tilstaaede Myndighed ei bør for-
staaes saaledes, at den tildels ophæver den en anden
Statsmagt tilhørende, uden forsaavidt et saadant Forhold
er tilstede mellem begge, at den ene nødvendig maa
betragtes som en Indskrænkning i den anden, hvilket her
ikke er Tilfældet, saa forpligter dessuden Grls. § 9 Kon-
gen til at regjere overensstemmende med Lovene, og
Analogien heraf, ikke mindre end Sagens Natur, tilsiger,
at tillige de bestaaende af Storthinget retsgyldigen fattede
Bestemmelser udenfor Lovgivningen maae blive af
Regjeringen at respectere.»

Stang drøfta vidare den innvendinga at dette ville kunne
hindre kongen i å inngå «for Riget gavnlige Tractater».
Men det følgjer, sa Stang, av statsforfatningar med makt-
fordeling at den eine statsmakta ofte er hindra i å treffe ei
«gavnlig Foranstaltning» inntil den kan få, og dette er
kjernepunktet, «den andens Statsmagts Samtykke». I til-
legg bør lovgivinga vere slik at den utøvande makta kan
«tilsige fremmede Staters Undersaatter passende Rettig-
heder hertillands», altså at det vil kunne vere lovheimel
for slike traktatskyldnader. Og Stang gjer standpunktet
endå tydelegare etter å ha nemnt nokre eksempel: «At
Kongen i nogen af disse Henseender skulde kunne gjen-

48 I Stortingets forretningsorden er reglane om teieplikt nyleg endra, sjå Innst. 426 S (2018–2019) Innstilling til Stortinget fra Stortingets president-
skap og Stortingets forretningsorden §§ 75 og 75a (per oktober 2019).

49 Sjå t.d. om behandlinga av Innst. S.C. (1974–75) fra utenriks- og konstitusjonskomitéen om fortrolige overenskomster inngått med fremmede sta-
ter i 1974 på https://www.stortinget.no/no/Stortinget-og-demokratiet/Historikk/Lukkede-moter/likkede-doerer-1971-1975/

50 Sjå Vienna Convention on the Law of Treaties, 23 mai 1969, og Ruud og Ulfstein, Folkerett (2018) s. 92, som nemner at denne føresegna nok er
ein av grunnane til at Noreg ikkje er tilslutta konvensjonen, sjå òg Fleischer, Folkerett (2005) s. 175–176 om forholdet til grunnlova § 26 andre
ledd. Om forholdet til § 26 andre ledd, sjå òg NOU 1972: 16 Gjennomføring av lovkonvensjoner i norsk rett, på s. 77. Men generelt blir konvensjo-
nen om traktatretten ofte halden for å uttrykkje generell folkerett, som vil gjelde uavhengig av tilslutning frå den einskilde staten.

51 Sjå Stang, grundlovbestemte Ret (1833) s. 516–521 – avsnittet heiter: «Fortsættelse – om Grændserne for den udøvende Magts Myndighed angaa-
ende Rigets Forhold til fremmede Magter»

https://www.stortinget.no/no/Stortinget-og-demokratiet/Historikk/Lukkede-moter/likkede-doerer-1971-1975/
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nem Tractater for en Deel ophæve de bestaaende Love,
den bestaaende Beskatning o.s.v., er aabenbart ligesaa
uantageligt, som om man vilde ansee den udøvende
Magt berettiget til gjennem Tractater at disponere over
Statsformuen, behæfte Riget med Gjæld os.s.v. uden den
lovgivende Magts Samtykke.»52

Det sentrale poenget her er at i forhold til Grunnlova
§ 26 andre ledd, som vart vedtatt 98 år seinare, så er kra-
vet til samtykke frå Stortinget i dei konkrete tilfella som
er nemnde i § 26 andre ledd allereie uttrykt heilt klart, og
det av ein mann som seinare vart førsteminister og stats-
minister.

Når det gjeld saker «af særlig Vigtighed», er det ikkje
like lett direkte å vise korleis praksis har utvikla seg. Men
saka om traktaten om Øresundstollen i 1842, som ikkje
bandt opp norsk lovgiving eller skattleggingsrett, er eit
døme på at Odelstinget nesten gjekk til riksrettssak mot
den norske statsminister i Stockholm og ein statsråd fordi
dei ikkje hadde vore raske nok med å involvere den nor-
ske regjeringa i Christiania i saka. Det viktigaste norske
ønskemålet synest å ha vore reduksjon av tollen på silde-
føring gjennom Øresund. Kritikken gjaldt ikkje her krav
om førehandssamtykke frå Stortinget, men hadde den nor-
ske regjeringa blitt involvert, ville det iallfall vore mykje
meir nærliggjande for Stortinget å kunne halde den norske
regjeringa til ansvar. Sjå kommentaren til § 75 bokstav g)
med nærmare gjennomgang av granskinga av traktaten
om Øresundstollen. Eit gjennomgåande problem ved utan-
riksforvaltninga for Stortinget under unionen var lenge at
ingen norsk ansvarleg embetsmann var involvert i sakene.

Bredo Morgenstierne synest ikkje i si framstilling frå
1909 i det heile godta andre avgrensingar av retten til å
inngå traktatar enn dei som klart følgjer av lovgivings-
og løyvingsmakta, i tillegg til uttrykkjelege grunnlovsre-
glar. Og andre enn dei som følgjer av Grunnlova, kan
ikkje gjerast gjeldande mot ein traktatmotpart.53

Eit viktig eksempel før 1931 på ei traktatsak som ikkje
gjaldt Stortingets lovgivings- eller finansmakt, var inte-
gritetstraktaten av 2. november 1907. Den var den første
store utanrikspolitiske saka etter unionsoppløysinga, og
den blei lagt fram for Stortinget til godkjenning. Trakta-
ten var eit forsøk på å sikre Noregs territorielle integritet
etter unionsoppløysinga med Sverige. Partane var

Noreg, og stormaktene Storbritannia, Tyskland, Frank-
rike og Russland.54 Innhaldet var m.a., som det stod i
den offisielle landsmålomsetjinga: «Dei tyske, franske,
britiske og russiske Riksstyri godkjenner og lovar aa
respektera Norigs integritet.»55 Ved signeringa var det
tatt atterhald om stortingsgodkjenning før norsk ratifika-
sjon. Etter møte i Stortinget bak lukka dører, blei trakta-
ten samrøystes godkjend i Stortinget.56

10 Praksis etter 1931 – Grønlandssaka og 
omstridd tryggleikspolitikk
Etter at § 26 andre ledd vart vedtatt ser det ikkje ut til å ha
vore særlege vanskar med traktatar som vedrører lovgi-
vings- eller løyvingsretten. Dei har stort sett blitt lagde
fram for Stortinget til samtykke. Det spørsmålet som
nokon gonger har reist debatt, har vore det som no heiter
«særleg viktige saker», tidlegare saker «af særlig Vigtig-
hed». Det er klart at dette er eit skjønnsspørsmål. I rettlei-
inga om traktatinngåing utarbeidd av Utanriksdeparte-
mentet i 2013 fastslår ein at det her er tale om eit skjønn
og viser til ulike moment som må vurderast. Det blir
nemnt «avtalens materielle betydning for Norge og de
politiske virkninger internt og i forholdet til andre stater».
Har dei stor politisk betydning, kan dei ofte vere særleg
viktige. Og vidare, er det politisk usemje om ein folke-
rettsleg avtale på Stortinget, vil det kunne gjere den til ei
særleg viktig sak. Så blir det nemnt eksempel på avtalety-
par som i praksis har blitt vurdert som særleg viktige:
«avtaler som fastsetter Norges grenser, menneskerettig-
hetskonvensjoner, rammeavtaler innen gass- og petrole-
umsvirksomhet samt deltakelse i nye internasjonale orga-
nisasjoner og institusjoner». Andre moment som blir
nemnde er om avtalen er ny eller berre gjeld endring av
ein eksisterande avtale, eller om den er uoppseieleg eller
at den bind Stortinget ved utøving av lovgivings- eller
løyvingsmakt.57 Desse retningslinjene og eksempla
stemmer i hovudsak med juridisk teori elles.58

Eit spørsmål som kom opp nesten samstundes med
vedtakinga av § 26 andre ledd var om den uttrykte eit
prinsipp som gjaldt også andre utanrikspolitiske saker
enn traktatsaker. Dei to norske okkupasjonane på Aust-

52 Stang, grundlovbestemte Ret (1833) s. 519–520.
53 Morgenstierne, Statsforfatningsret (1909) s. 622–628, og om grunnlova s. 620–621.
54 Sjå Roald Berg, «‘Gud fri os ialfald fra at faa onkel Eddy mot oss’ Integritetestraktaten og ‘den britiske garanti’», i Roald Berg, (red.), Selvstendig

og beskyttet. Det stormaktsgaranterte Norge fra Krimkrigen til NATO, (2008) s. 33–48, særleg s. 44.
55 Artikkel 2 første ledd, sjå St. prp. nr 26 (1908) s. 7.
56 Sjå St. prp. nr 26 (1908) (atterhaldet s. 1), jf. Indst. S. XXXXI (1908) og S. tid. 1908 s. 141.
57 Sjå Folkerettslige avtaler. Om forhandling og inngåelse av folkerettslige avtaler. Utarbeidet av Utenriksdepartementets rettsavdeling, Oslo 2013 s. 60.
58 Sjå Erik Colban, Stortinget og utenrikspolitikken, 1961 s. 216–225. Elles er det berre kortfatta rettleiing i teorien, sjå Castberg, Statsforfatning II

(1964) s. 118, Andenæs, «Stortingets medvirkning ved avslutning av traktater», Jussens Venner 1978 s. 215–228 på s. 226, Andenæs, Statsforfat-
ningen (1998) s. 245, Andenæs og Fliflet, Statsforfatningen (2017) s. 366
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Grønland i 1931 og 1932 og Noregs påfølgjande tap i
saka med Danmark i den internasjonale domstolen i
Haag i 1933 utløyste debatten.59 Den norske regjeringa
godkjende i 1931 ein i utgangspunktet privat okkupasjon
(Eirik Raudes land) og i 1932 blei det erklært og gjen-
nomført endå ein okkupasjon for eit område lenger sør
på Aust-Grønland. Ingen av desse handlingane blei lagt
fram for Stortinget i forkant. Både den utvida utanriks-
og konstitusjonskomiteen i Stortinget og protokollkomi-
teen i Odelstinget granska det som hadde skjedd og store
fleirtal i begge komitear kritiserte regjeringa i kraftige
ordelag.60 Stortinget og Odelstinget slutta seg til kritik-
ken.61 Det interessante i forhold til grunnlova § 26 andre
ledd er at protokollkomiteen uttrykkjeleg tok utgangs-
punkt i § 26 andre ledd. Protokollkomiteen uttalte:

«Hvad dernæst angår Grunnlovens § 26, så handler
denne efter sin ordlyd visstnok kun om traktater. Efter det
som foran er anført om utviklingen av den konstitusjo-
nelle praksis med hensyn til Stortingets behandling av
utenrikske saker, må denne bestemmelse imidlertid sees
som utslag av et videre generelt prinsipp: Ingen utenriks-
politisk bindende avgjørelse som er av særlig viktighet
eller som efter konstitusjonen nødvendiggjør ny lov eller
Stortingets beslutning, må treffes uten Stortingets sam-
tykke. – Dette prinsipp må gjelde også likeoverfor folke-
rettslige okkupasjonshandlinger.»62

I det konkrete tilfellet var det eit tilleggsmoment at Noreg
og Danmark nokre år tidlegare, i 1924, hadde inngått ein

traktat om nokre grønlandsspørsmål. Usemja om suvereni-
tet og fiske- og fangstrettar hadde allereie versert ei stund.
Med utgangspunkt i eksistensen av denne Grønlandsavta-
len sa komiteen: «Det vilde i foreliggende tilfelle heller
ikke være nogen holdning i en lære om at en tilleggsavtale
til Grønlandsavtalen vilde nødvendiggjort Stortingets
medvirkning, men derimot ikke et så farlig og inngripende
skritt som den norske regjerings okkupasjon.»63

På førehand hadde UDs folkerettsrådgivar professor
Frede Castberg skrive ei utgreiing der han sa at folke-
rettslege okkupasjonshandlingar kunne skje utan sam-
tykke frå Stortinget.64 Dette bygde han på varierande
praksis frå før 1931. Okkupasjonen av Jan Mayen og
Peter den 1stes Øy blei riktignok lagt fram for Stortinget,
men ikkje Bouvet-Øya. Vidare bygde han på dei knappe
forarbeida til endringa i § 26 andre ledd, som ikkje sa
nokon ting direkte om spørsmålet. Eg kan ikkje forstå
anna enn at dette var ganske dårleg juss også den tid.
Forholdet til Danmark på eit tvistepunkt som hadde vore
omstridd den gongen i over 100 år og som var aktuelt og
delvis løyst i ein traktat nokre år før, gjorde dette til ei
særleg viktig sak om respekt for traktatar.65 Castberg
heldt likevel framleis i 1964 fast ved sitt opphavlege
standpunkt.66

Odelstinget vedtok at «Odelstinget beklager» at dei to
regjeringane føretok okkupasjonar og avbraut forliksfor-
handlingar med Danmark, og for alle tre punkta «uten på
forhånd å forelegge saken for Stortinget».67 Nettopp den
manglande førelegginga var kjernepunktet i kritikken og
vedtaket.68

59 Om utviklinga av saka og konstellasjonane, sjå Odd-Bjørn Fure, Mellomkrigstid 1920–1940 (1996) s. 121–132 og refleksjonen på s. 147 og om
behandlinga i Stortinget, Sejersted, Kontroll og konstitusjon (2002) s. 239–240.

60 Ein må lese innstillingane frå begge komiteane i samanheng for å få oversyn over korleis Stortinget oppfatta saka i ettertid, sjå Innst. S. nr. 166
(1933) med omfattande sett av vedlegg m.a. frå tidlegare hemmelege møte i Stortinget og meir overordna interessant gjennomgang av rolla for
Stortinget på utanrikspolitikkens område s. 28–42, og vidare Innst. O. XXX (1933) frå protokollkomiteen, som byggjer på faktumframstillinga i
innstillinga frå utanriks- og konstitusjonskomiteen.

61 Den krasse kritikken frå Den utvida utanriks- og konstitusjonskomiteen vart vedtatt med 114 mot 29 røyster, nesten utan debatt fordi dei borgarlege
partia (inkludert Bondepartiet som hadde vore regjeringsparti og særleg blei kritisert) hadde inngått ein avtale om at saka ikkje skulle debatterast,
sjå S.tid. 1933 s. 2158–2162 (voteringa). I Odelstinget vart kritikken vedtatt med 73 mot 30 røyster, sjå Ot.tid. 1933 s. 944–953.

62 Innst. O. XXX (1933) s. 6.
63 Innst. O. XXX (1933) s. 6.
64 Utgreiinga er gjengitt i Innst. O. XXX (1933) s. 38–39.
65 I sine memoarar kommenterer ikkje Castberg denne sida ved sitt arbeid med Grønlandssaka, sjå Frede Castberg, Minner om politikk og vitenskap

fra årene 1900–1970, (1971) s. 20–24 og 29–35.
66 Sjå Castberg, Statsforfatning II (1964) s. 128–129, utan å nemne at hans utgreiing var del av saksgrunnlaget som blei granska av protokollkomi-

teen i 1933. Castberg var òg medlem av den sakkunnige komiteen som skulle bistå Noregs prosessfullmektig i rettssaka i Haag, og som kom til å
spele ei sentral rolle, også i politikken rundt saka. I komiteen var tung ekspertise, m.a. var juristane professor N.M. Gjelsvik, professor Jon Skeie
og høgsterettsdommar Helge Klæstad med, saman med hovudaktivisten, advokat dr. juris Gustav Smedal, og elles dosent Adolf Hoel og professor
Oluf Kolsrud, sjå Innst. S. nr. 166 (1933) s. 23. Interessant om denne bruken av folkerettsekspertise, sjå Ole Jone Eide, Norge i Arktis 1906–1933.
Folkerettsjuristenes fellesskap, faglige legitimitet og politiske handlekraft i spørsmålene om Svalbard, sjøgrensen og Øst-Grønland, doktoravhand-
ling Universitetet i Stavanger, april 2019, særleg s. 181–229.

67 Ot.tid. 1933 s. 950–953.
68 I følgje representanten Arne Magnussen (Ap) var grønlandssaka «siden 1884 … det første eksempel vi har på at utenomparlamentariske, antiparla-

mentariske krefter søker å sette Stortinget utenfor, og at det har lyktes dem å gå så vidt som … i et visst øieblikk å sette Norges ansvarlige Regje-
ring ut av funksjon», jf. Ot.tid. 1933 s. 950. Denne gruppa var det som partikollegaen Knut Sjøli i Odelstinget kalte «Grønlandsnasjonalaktivistfas-
cister», op.cit. s. 945.
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Spørsmålet om særleg viktige utanrikspolitiske saker
må leggjast fram for Stortinget før regjeringa gjer retts-
leg bindande handlingar, som ein okkupasjon er, eller
iallfall har til formål å vere, er ikkje løyst ved den nye
grunnlovfestinga av opplysningsplikta i § 82. Etter mitt
syn taler mykje for at protokollkomiteen i 1933 hadde
rett i si vurdering.69 Og under parlamentarisk styre er det
i alle fall politisk klokt og nødvendig.

11 Etterkrigstida
I etterkrigstida har det vore ein del heftige rettsleg-poli-
tiske diskusjonar om nokre traktatinngåingssaker. I 1949
slutta Stortinget seg til norsk medlemsskap i Atlanter-
havspakta (seinare NATO) og dette vart, ikkje overras-
kande, lagt fram for Stortinget som ei sak «af særlig Vig-
tighed».70 Men vanskelegare spørsmål oppstod to år sei-
nare i tilknyting til NATO. I samband med tilslutninga til
NATOs kommandostruktur i 1951 fekk ikkje Stortinget
lagt fram for seg den autentiske teksten som Noreg
skulle slutte seg til. Dette blei kritisert internt i Utanriks-
departementet av folkerettsrådgivaren professor Frede
Castberg, men stortingsvedtaket blei formulert slik at
Stortinget slutta seg til planane «slik de er fremstilt» i
proposisjonen.71 Spørsmålet om planleggingsvedtak i
NATO var «Forbund», altså traktatar med krav til fram-
legging for Stortinget i medhald av § 26 andre ledd, fekk
også juristen, forsvarsminister Jens Christian Hauge, til
å drøfte grunnlovskravet i eit ikkje offentleg notat
8. mars 1951. Der skreiv han m.a.:

«Grunnlovens § 26 må tolkes i lyset av den foreliggende
situasjon og de foreliggende behov. En så revolusjone-
rende ting som A-pakt og felles forsvar skaper nye situa-
sjoner, nye behov. Dersom man ikke vil forandre Grunn-
loven må tolkingen ta hensyn til den foreliggende
virkelighet. (Slik har jo utviklingen skjedd på en rekke
områder.) Det vil være uråd for Norge å ta del i det nåvæ-
rende internasjonale samarbeid, kanskje i særdeleshet på
forsvarets område, dersom Regjeringen ikke har en rime-
lig adgang til å handle utad.»

Hauge skreiv òg i notatet at ved «forskjellige anlednin-
ger har det vært hevdet at endringer i selve pakten for
enhver pris bør unngås, fordi dette vil måtte medføre
fremleggelse for nasjonalforsamlingen og ratifikasjon.
Dersom forandringene skjedde i felles vedtak om direk-
tiver e.l. var en slik fremgangsmåte ikke nødvendig.»72

Dette viser tankegangen om stortingsbehandling av
ømtolige tryggleikspørsmål tidleg i den kalde krigen.

Den neste omdiskuterte saka gjaldt òg tryggleikspoli-
tikken. I 1959 inngjekk Noreg ein traktat med USA om
utbygging av navigasjonssystemet LORAN C. Det ville
vere til hjelp ved navigasjonen av USAs Polaris-ubåtar,
som kunne gjere bruk av atomvåpen. Saka vart halden
hemmeleg, noko som i utgangspunktet er tillate i
tryggleiksspørsmål. Men det er noko anna enn spørsmå-
let om traktaten måtte leggjast fram for Stortinget til
samtykke, og om det eventuelt faktisk hadde skjedd.
Den juridiske drøftinga om saka kom først opp mange år
seinare, i samband med at to stortingsrepresentantar,
Finn Gustavsen og Berge Furre frå SV, offentleggjorde
delar av innhaldet frå ein hemmeleg granskingsrapport
om spørsmålet. Dei grunngav offentleggjeringa m.a.
med at det måtte bli kjent at regjeringa i 1959 hadde
brote framleggingsplikta i grunnlova § 26 andre ledd.
For brotet på teieplikta si blei det i 1979–1980 vurdert
riksrettstiltale mot dei to. Riksrett blei ikkje vedtatt, men
det var nære på. Framlegget om tiltale fall med 47 mot
44 røyster i Odelstinget.73 I grunnlovsspørsmålet hadde
stortingsrepresentant Stein Ørnhøi (SV), som var med-
lem av protokollkomiteen, innhenta ei juridisk utgreiing
frå professor Torstein Eckhoff. Eckhoff konkluderte
med: «Alt i alt er det etter mitt skjønn temmelig klart at
LORAN C-traktatene var så betydningsfulle at de – ut
fra den praksis som ellers har blitt fulgt – måtte anses for
å være av «særlig viktighet»».74 Dermed var manglande
framlegging for Stortinget, i følgje Eckhoff, i strid med
grunnlova.

Eit stridsspørsmål der dei faktiske handlingane
skjedde lenge etter LORAN C-avtalen, men som kom
opp litt tidlegare i den offentlege debatten, gjaldt norsk
tilslutning den 20. mai 1976 til Det internasjonale ener-
gibyrås (IEAs) program for langsiktig energisamarbeid.

69 Andenæs og Fliflet er litt meir forsiktige, sjå Andenæs og Fliflet, Statsforfatningen (2017) s. 369–370. Og Andenæs, Statsforfatningen (1998)
s. 248 meinte at rettsoppfatninga hos protokollkomiteen og Odelstinget er «neppe holdbar».

70 Mestad, «NATO og suvereniteten 1949–1951» i Roald Berg, (red.), Selvstendig og beskyttet. Det stormaktsgaranterte Norge fra Krimkrigen til
NATO, (2008) s. 114–135 på s. 116.

71 Mestad, op.cit. på s. 128 med tilvisingar, og Erik Colban, Stortinget og utenrikspolitikken, 1961 s. 223, og vedtaket S.tid. 1951 s. 417.
72 Sitert med arkivtilvising i Mestad, op.cit. s. 114–135 på s. 129–130.
73 Sjå Innst. O. nr. 28 (1978–1979) frå protokollkomiteen og O.tid. (1978–1979) s. 229–271 (voteringa s. 271). Den omfattande odelstingsdebatten

gjaldt for det meste spørsmålet om brot på teieplikta, ikkje grunnlovsspørsmålet.
74 Sjå Uttalelse datert 24. august 1978, vedlegg 2 inntatt i Innst. O. nr. 28 (1978–1979) på s. 44. I tillegg meinte Eckhoff at det òg var i strid med alter-

nativet om at det trongst eit løyvingsvedtak til grunnerverv, jf. s. 42 og 48. Sjå òg ein gjennomgang av same sak og meir om oppfølginga, Eckhoff,
«Stortingets unnfallenhet i saker om utenriks- og sikkerhetspolitikk», i LoR 1980 s. 275–294 på s. 275–283.
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Professor Torstein Eckhoff og professor Johs. Andenæs
meinte at det at tilslutninga ikkje vart lagt fram for Stor-
tinget, var eit brot på samtykke-kravet i § 26 andre
ledd.75 Spørsmålet var komplisert fordi Noreg hadde ei
særskild tilknyting til IEA, det var ikkje vanleg medlem,
og programmet var eit organisasjonsvedtak, ikkje ein
vanleg avtale. Men spørsmålet var dermed om Noregs
eksplisitte tilslutning til programmet etter at det var ved-
tatt, var ein traktat sidan Noreg på grunn av traktatverket
ikkje var direkte bunde av vedtaket. Dette blei omfatt-
ande diskutert i Stortinget. Regjeringa stødde seg på
utgreiingar av ekspedisjonssjef Kjell Eliassen i UD og
professor Carl August Fleischer, som begge var usamde
med vurderingane til Eckhoff og Andenæs.76 Eit særleg
spørsmål, som Utanriksdepartementet synest å ha lagt
vekt på, var om programmet uttrykte juridisk bindande
skyldnader eller ikkje. Dersom det ikkje var tale om juri-
disk bindande skyldnader, ville det ikkje vere tale om
traktatar. Det saka i alle fall illustrerer er at internasjo-
nale avtalesystem ofte kan vere langt meir komplekse
enn den tilsynelatande enkle modellen i § 26 andre ledd
synest å leggje til grunn. Dei skarpt formulerte artiklane
om spørsmålet gir ulike inntak til forskjellige grense-
spørsmål ved tolkinga av § 26 andre ledd.

12 Samtykke til EØS-lovgiving
Då EØS-avtalen vart inngått i 1992, var det eit sentralt
poeng at EFTA-sida i EØS skulle følgje utviklinga i EU-
regelverket for å sikre homogeniteten på dei rettsområda
som var omfatta. Dette skulle skje gjennom å følgje
utviklinga i rettspraksis, og, det som vedrører grunnlova
§ 26 andre ledd, gjennom endringar i og tillegg til ved-
legga og protokollar til EØS-avtalen, jf. artikkel 98
EØS.77 Dette skulle skje og skjer gjennom vedtak i
EØS-komiteen. Mange av vedtaka vil krevje endring av
eller stille krav til innhaldet av norsk lovgiving og
somme vil vere særleg viktige. For å sikre slike nasjo-
nale grunnlovskrav, m.a. i Noreg, blei det i EØS-avtalen
artikkel 103 fastsett at dersom eit vedtak i EØS-komi-
teen «kan bli bindende for en avtalepart først etter at for-
fatningsrettslige krav er oppfylt», skal vedtaket berre tre

i kraft på den fastsette datoen dersom det er gitt melding
til dei andre avtalepartane om at dei forfatningsrettslege
krava er oppfylt. Ein ser at formuleringa her høver
direkte med formuleringa i grunnlova § 26 andre ledd.

Hovudpoenget med artikkel 103 EØS er at statane har
ein seks månaders frist til å ordne forfatningsmessig
samtykke. Ein måte å forstå artikkel 103 på er å sjå den
som ein sekundær veto-rett i EØS-samanheng. Den prin-
sipale er veto i EØS-komiteen sjølv. I praksis er det inni-
mellom vanskar med å gjennomføre samtykkeprosessen
i tide, og dette blir kritisert frå EU-sida. Men det har
aldri hendt at det har blitt endeleg nei i saker der EØS-
komiteen først har gjort vedtak.78

I proposisjonen frå mai 1992 om Stortingets samtykke
til EØS-avtalen er også spørsmålet om samtykke frå
Stortinget til vedtak i EØS-komiteen og artikkel 103 i
EØS-avtalen drøfta. Utanriksdepartementet skriv der at i
utgangspunktet synest oppfatninga i juridisk teori og
praksis i Stortinget å vere at vedtak i internasjonale orga-
nisasjonar som er bindande for medlemsstatane, ikkje
treng «behandling som traktatsak» i Stortinget. Så held
departementet fram:

«Vedtakene i EØS-komitéen vil imidlertid innebære for-
pliktelser til å endre norske lover og forskrifter på bredere
områder enn for vedtak i andre internasjonale sammen-
slutninger Norge er tilsluttet. Hvis Regjeringen i ethvert
tilfelle skulle kunne binde Norge folkerettslig til å gjen-
nomføre alle lov- og forskriftsendringer i fremtiden uten
å innhente Stortingets samtykke i de tilfeller Grunnlovens
§ 26 krever dette for inngåelse av traktater, ville man stå
overfor en maktforskyvning fra Storting til Regjering.
Dette ville i realiteten innebære en ny praksis som synes
lite forenlig med Grunnloven.»79

På dette grunnlag føresette regjeringa at ein i ein del til-
felle måtte innhente samtykke frå Stortinget før vedtaket
i EØS-komiteen vart bindande.

Bruken av samtykke etter § 26 andre ledd i EU- og
EØS-saker blei vurdert av den regjeringsoppnemnde
Europa-utgreiinga i 2012. Den gjennomgår talet på
framleggingar og behandlinga i Stortinget og vurderer
også til ein viss grad terskelen for kva slags saker som

75 Sjå kritikken i Eckhoff, «IEA og grunnlovens § 26», i LoR 1976 s. 367–378 (Det var ei «grunnlovsstridig handling», jf. s. 367) og Andenæs, «Stor-
tingets medvirkning ved avslutning av traktater», Jussens Venner 1978 s. 215–228 på s. 214 og 225.

76 Fleischer har gjort greie for sitt syn, særleg på Andenæs’ oppfatning, først i Fleischer, «Stortingets medvirkning ved avslutning av traktater – der-
under spørsmålet om IEAs langtidsprogram», i Jussens Venner 1979 s. 281–293, deretter i Fleischer, «Uholdbart om Stortingets «unnfallenhet» i
saker om utenriks- og sikkerhetspolitikken og om Det Internasjonale Energibyrå», i LoR 1982 s. 207–212. Mot denne siste igjen, sjå Andenæs,
«Stortinget og utenrikspolitikken. Et par bemerkninger til professor Fleischer», i LoR 1982 s. 271.

77 Sjå Fredriksen og Mathisen, EØS-rett (2018) s. 185–186 og, om Stortingets rolle, s. 208–209.
78 Om tolkinga av artikkel 103 og gjennomføringa i praksis, sjå Dystland/Finstad/Sørebø i Arnesen/Fredriksen/Graver/Mestad/Vedder, Agreement on

the European Economic Area. A Commentary (2018) s. 819–824.
79 St.prp. nr. 100 (1991–1992) s. 325, jf. s. 98 om sjølve artikkel 103 og om semje om at den også kan brukast på vedtak av EØS-rådet.
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blir framlagde. For det første fann utvalet at «godt under
ti prosent» av nye rettsakter som Noreg forpliktar seg til
å overta, blir lagt fram som samtykkesak i medhald av
§ 26 andre ledd.80 Når det gjeld terskelen for framleg-
ginga, peikar utvalet på at det er «Særlig påfallende» at
dei mest sentrale avtalane om norsk tilknyting til EUs
krisehandteringsoperasjonar i 2004 og deltaking i EUs
beredskapsstyrker i 2005 ikkje blei lagde fram som sær-
leg viktige avtalar.81 Denne kritikken er den mest alvor-
lege i nyare tid om manglande respekt for kravet i grunn-
lova § 26 andre ledd.

Lovavdelinga i Justisdepartementet har uttalt seg om
når EØS-rettsakter må leggjast fram for Stortinget i
medhald av § 26 andre ledd. Den sa i 2007 at om ei sak
er særleg viktig «er et utpreget skjønnsspørsmål der en
rekke momenter må tas i betraktning, for eksempel om
traktaten er særlig viktig utenrikspolitisk, økonomisk
eller rettslig sett, i det siste tilfellet f.eks fordi den setter
snevre rammer for lovgivers handlefrihet i fremtiden.»
Oppfatninga i Stortinget «vil ha stor betydning» og
avgjerda inneheld derfor «et sterkt element av politisk
skjønn».82 Europautgreiinga har kritisert denne fråsegna
fordi den kan lesast som om det er tale om «fritt skjønn
for Kongen i statsråd» og understrekar at det er eit «kon-
stitusjonelt krav».83

I Noregs avtale om tilknyting til Schengen-samarbei-
det frå 19. desember 1996 er ei føresegn som tilsvarer
artikkel 103 EØS inntatt i artikkel 8 (2c).

13 Avslutning
Eit viktig og omdiskutert spørsmål i praksis dei seinare
åra har vore om samtykke i medhald av § 26 andre ledd,
der det gjeld vanleg fleirtalskrav, også kan brukast ved
inngåing av traktatar som inneber at ein internasjonal
organisasjon «får råderett som elles ligg hjå dei statlege
styresmaktene etter denne grunnlova», slik det heiter i
grunnlova § 115. Spørsmålet er om slike traktatar alltid
må behandlast etter det særskilde fleirtalskravet i § 115
eller om samtykket kan følgje § 26 andre ledd når det er
tale om «lite inngripande» overføring av styresmakt
(råderett).84 Det blir drøfta i kommentaren til § 115.

Gjennomgåande må ein seie at plikta til framlegging
for Stortinget i § 26 andre ledd har fungert greitt. Men
det har ikkje alltid blitt slik som statsminister Mowinc-

kel føresette i 1931 at dersom det var tvil «må man gå ut
fra som sikkert at regjeringen vil forelegge traktaten for
Stortinget, for at all tvil om gyldigheten skal være ute-
lukket».85 Dette har ikkje alltid vore tilfellet innanfor
tryggleikspolitikken, og som vi har sett ovanfor, ikkje
heller alltid innanfor dei EU-tilknytta avtalane. Begge
desse områda er felt der opposisjonen ofte er høgrøysta
og der det kan tenkjast at ei regjering har kvidd seg for å
leggje fram sakene.

80 NOU 2012: 2 s. 243.
81 NOU 2012: 2 s. 247 sp. 2, jf. s. 244 sp. 1.
82 Sjå Lovavdelinga Tolkingsuttalelse: § 26 – Samtykke fra Stortinget ved innlemmelse av rettsakter i EØS-avtalen, datert 20.04.2007.
83 NOU 2012: 2 s. 247. (Referansen til dato for fråsegna er feil i NOU’en.)
84 Dette har Høgsterett no godtatt i svar til Stortinget på spørsmål i medhold av Grunnlova § 83. Sjå HR-2021-655-P, betenkning datert 26. mars 2021

om samtykke til deltaking i felles europeisk jernbaneområde og fjerde jernbanepakke.
85 Innst. S. nr. 47 (1931) s. 71.
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§ 27
Alle statsrådets medlemmer skal, når de ikke har lovlig forfall, være nærværende i statsrådet.
Ingen beslutning må tas der når ikke over halvdelen av antall medlemmer er til stede.

Alle medlemmene av statsrådet skal møte i statsrådet når dei ikkje har lovleg forfall. Inga
avgjerd må takast i statsrådet når ikkje over helvta av medlemmene er til stades.

Av Eirik Holmøyvik

1 Kva skal til for at statsrådet er vedtaksført?
§§ 27 og 29 i Grunnlova regulerer begge vilkår for at
statsrådet skal vere vedtaksført (quorum). Dei to para-
grafane må lesast i samanheng. Hovudregelen går fram
av § 27, medan det er gjort unnatak frå denne i § 29.
Derfor er dei kommentert samla her. Ordlyden i § 29 er:

Hindrar lovleg forfall ein statsråd i å møte og målbere
saker som tilhøyrer hennar eller hans fagområde, skal
sakene målberast av ein annan statsråd, som kongen kon-
stituerer til det.

Hindrar lovleg forfall så mange frå å møte at ikkje
fleire enn helvta av det fastsette talet på medlemmer er
til stades, skal så mange andre personar som naudsynt
konstituerast til å ta sete i statsrådet.

Hovudregelen i § 27 er at statsrådane har plikt til å møte
i statsrådet med mindre dei har lovleg forfall. Møteplikta
må sjåast i lys av at statsrådet berre er vedtaksført når
over halvparten av statsrådane er til stades.

§ 29 regulerer dei tilfella der ein statsråd har lovleg for-
fall frå å møte i statsrådet. Her vert kongen gitt kompetanse
til å konstituere statsrådar til å ta plass for faste statsrådar
med forfall. Konstitusjon av statsrådar kan skje på to
måtar. Dersom statsrådet er vedtaksført med dei attverande
statsrådane kan Kongen konstituere ein av dei andre faste
statsrådane til å målbere sakene til statsråden med forfall.
Dersom statsrådet ikkje er vedtaksført grunna fleire forfall
blant dei faste statsrådane, kan kongen konstituere andre
personar enn dei faste statsrådane til å ta sete i statsrådet.

2 Endringar
I Eidsvollsgrunnlova stod dagens §§ 27 og 29 som
respektive §§ 29 og 31. Den noverande nummereringa
vart gitt ved grunnlovsrevisjonen fjerde november same
år. Dei to paragrafane har i hovudsak stått uendra sidan
1814.

Under unionen med Sverige mellom 1814 og 1905
hadde § 27 eit tillegg om at tilsvarande krav om halvpar-
ten av statsrådane til stades også gjaldt for den norske
statsrådsavdelinga i Stockholm. Mellom 1919 og 2012
hadde denne paragrafen også eit tillegg om at statsrådar
som ikkje vedkjente seg til statsreligionen måtte fråtre
ved statsrådets behandling av kyrkjesaker.1

Når det gjeld § 29, var denne gjenstand for ei redak-
sjonell endring i 1905 som følgje av at kongen no ikkje
lenger var skild frå statsrådet i Noreg. Paragrafen vart
igjen endra i 1922 ved at «Embetsmænd» vart til «Mænd
eller Kvinder». Innføringa av røysterett for kvinner
kravde at ei presisering om at også kvinner kunne kon-
stituerast til å ta sete i statsrådet.

3 §§ 27 og 29 i praksis
Møteplikta etter § 27 og konstitusjonsreglane i § 29 må
sjåast i lys av statsrådanes konstitusjonelle ansvar etter
§ 30. Føremålet var å trygge at ansvarlege rådgjevarar
alltid stod bak kongens avgjerder, som han etter § 30
andre ledd skal gjere «etter eige omdømme» og som han
etter § 5 er friteken for ansvar for. Slik var og er §§ 27 og

1 Sjå kommentaren til tidlegare § 27 andre ledd.
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29 tannhjul i Grunnlovas maskineri for å sikre at det all-
tid følgjer ansvar med utøving av offentleg makt.

I praksis har konstitusjonskompetansen i § 29 andre
ledd også blitt nytta til andre føremål. Etter ordlydens
bruk av presensform («er til stades») kunne kongen
berre konstituere nye statsrådar dersom mindre enn halv-
parten av dei faste statsrådane kunne møte. Likevel
hendte det at kongen konstituerte nye statsrådar trass i at
statsrådet var vedtaksført etter § 27. Konstitusjon vart i
desse tilfella grunngitt med praktiske omsyn.

Konstitueringa av stiftsamtmann Hans Hagerup Falbe
til statsråd i 1822 var grunngitt med at kongen var i tvil
«om Falbe vilde være fuldkommend duelig til Stats-
raad».2 Sidan «de ret duelige Mænd vist ikke ville blive
Statsraader» på denne tida, i følgje dåverande statsråd
Peter Motzfeldt, som sjølv protesterte fånyttes mot kon-
stitusjonen av Falbe, vart konstitusjon etter § 29 nytta
som ei prøveordning til rikets øvste embete.3 Nokre av
konstitusjonane var grunngitt i faglege omsyn. Konstitu-
eringane av byfogd Niels Andreas Thrap i 1854 og
ekspedisjonssekretær i Finansdepartementet Olai Olsen i
1888 var grunngitte med behovet for særskilt fagkunn-
skap inn i statsrådet i fråværet til faste statsrådar med
slik fagkunnskap.4 Andre konstitusjonar av nye stats-
rådar til eit alt vedtaksført statsråd vart gjort når ein
hadde grunn til å frykte at talet på faste statsrådar kunne
falle under minstekravet i § 27. Eit spesielt tilfelle
skjedde i 1884. Då stod heile statsrådet tiltalt for Riks-
retten i den såkalla statsrådsaka. Den 27. februar vart
statsminister Selmer dømt frå embetet sitt. Etter dette,
men før dommen mot dei andre statsrådane var kunn-
gjort, konstituerte kongen to nye statsrådar i velgrunna
frykt for at Riksretten også kom til å domfelle dei andre
statsrådane og dermed bringe talet på statsrådar under
kravet i § 27. Kort tid etter konstitusjonane vart også dei
fleste av dei andre statsrådane dømde frå embeta sine.

I statsrettsteorien støtta Torkel Halvorsen Aschehoug
kongens konstitusjonspraksis og utvidande tolking av
§ 29.5 På Stortinget var synet eit anna. Kongens konsti-
tusjonspraksis vekte Stortingets merksemd i 1889, etter
at kongen året før hadde konstituert tre nye statsrådar,
trass i at statsrådet var vedtaksført etter § 27. I samband
med gjennomgangen av regjeringsprotokollane gjorde

protokollkomiteen ei undersøking av konstitusjonsprak-
sis som avslørte «Misligheder» tilbake til 1822 og ein
«aabenbar Tilsidesættelse» av Grunnlova § 29 i sam-
band med dei tre konstitusjonane i 1888.6 Fleirtalet i
protokollkomiteen avviste her kongen og Aschehougs
utvidande tolking av § 29. Dei ulike praktiske grunngi-
vingane for konstitusjonar der statsrådet alt var vedtaks-
ført var ikkje overtydande for protokollkomiteen. Til
argumentet om fagkunnskap uttalte fleirtalet i komiteen:
«Heri ligger visstnok en Unskyldning, men ingenlunde
nogen Berettigelse til den foretagne Statshandling.»7

Likevel godtok fleirtalet i komiteen konstitusjon til eit
alt vedtaksført statsråd dersom det som i 1884 var gode
grunnar til å tru at talet på faste medlemmar i statsrådet
innan kort tid ville falle under kravet i § 27.

Trass i det klåre standpunktet til protokollkomiteen i
1889, vedtok kongen same år ein ny konstitusjon av
same type som konstitusjonane i 1888. I gjennomgangen
av statsrådprotokollane i 1890 nøgde protokollkomiteen
på Stortinget seg med å vise til standpunktet frå året før.8
I statsrettsteorien heldt Bredo Morgenstierne i 1900 fast
på Aschehougs linje om at § 29 var uklår og at kongens
konstitusjonspraksis var i samsvar med Grunnlova.9

Med oppløysinga av unionen med Sverige i 1905 enda
diskusjonane om konstitusjonspraksis etter § 29 andre
ledd. Morgenstierne heldt fast på sitt standpunkt i andre-
utgåva av hans framstilling av norsk statsrett i 1909,
men no utan den lengre diskusjonen frå fyrsteutgåva frå
1900.10 I dei nye framstillingane av norsk statsrett etter
oppløysinga av unionen og innføringa av parlamentaris-
men var det ingen diskusjon om § 29.11

4 Avslutning
I dag er reglane i Grunnlova §§ 27 og 29 verksame og
prinsipielt viktige, men sjeldan problematiske i praksis.
Innføringa av parlamentarismen og bortfallet av den per-
sonlege kongemakta etter 1905 svekka kongen i statsråd
som arena for avgjerdene til den utøvande makta. I sta-
den vart avgjerdene gjort i regjeringskollegiet før dei
vart formelt sanksjonerte av kongen i statsråd. Reglane i
§§ 27 og 29 gjeld berre møta til kongen i statsråd, ikkje

2 Peter Motzfeldt, Breve og optegnelser af Peter Motzfeldt, Kjøbenhavn 1888 s. 452.
3 Peter Motzfeldt, op.cit. s. 452.
4 Sjå oversikta i Indst. O. VIII (1889) s. 10.
5 Sjå Torkel Halvorsen Aschehoug, Norges nuværende statsforfatning, I (1891) s. 215.
6 Sjå Indst. O. VIII (1889) s. 6–15, sitata på s. 15.
7 Indst. O. VIII (1889) s. 10.
8 Sjå Indst. O. XI (1890) s. 2.
9 Sjå Bredo Morgenstierne, Lærebog i den norske Statsforfatningsret, fyrste utgåve, (1900) s. 194–195.
10 Sjå Bredo Morgenstierne, Lærebog i den norske Statsforfatningsret, andre utgåve, (1909) s. 117–118.
11 Sjå Frede Castberg, Norges statsforfatning, I, fyrste utgåve (1935) s. 190 og Johs. Andenæs, Statsforfatningen i Norge, fyrste utgåve, (1945) s. 86.
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regjeringas andre konferansar og avgjerder.12 Auken i
talet på statsrådar er ein viktig grunn til at det i dag sjel-
dan blir spørsmål om statsrådet er vedtaksført. Der stats-
rådet gjennom 1800-talet og fram til 1945 sjeldan hadde
meir enn 8-10 medlemmar, har statsrådet dei siste tiåra
hatt 18-20 medlemmar. Det auka talet på medlemmer
gjer statsrådet mindre sårbart for forfall.

12 I tillegg gjeld §§ 27 og 29 i dei tilfella regulert i §§ 40 og 41 der statsrådet er lovleg sett utan at kongen deltek.
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Tidligere § 27 andre ledd

(1919–2012)

Medlem af Statsraadet, der ikke bekjender sig til Statens offentlige Religion, deltager ikke i
Behandlingen af Sager, som angaa Statskirken.

Av Torbjørn Backer Hjorthaug

1 Bestemmelsen om kirkelig statsråd i § 27 andre 
ledd
I 1919 fikk Grunnloven § 27 et nytt andre ledd som sa
at statsråder som ikke bekjente seg til statens offent-
lige religion, ikke skulle delta i behandlingen av saker
som angikk statskirken. Samtidig ble det vedtatt et
nytt andre ledd i Grunnloven § 12 med et påbud om at
mer enn halvparten av statsrådene skulle bekjenne seg
til statens offentlige religion, se kommentaren til tidli-
gere § 12 andre ledd. Den direkte foranledningen for
disse nye bestemmelsene var endringer i den dagjel-
dende bestemmelsen i § 92 om bekjennelsesplikt for
statsråder.1

Både bestemmelsen om såkalt kirkelig statsråd i
§ 27 andre ledd og påbudet om kirkemedlemskap for
(mer enn) halvparten av statsrådene i § 12 andre ledd
ble tatt ut av Grunnloven i 2012. Disse endringene inn-
gikk som ett av elementene i den store grunnlovsrevi-
sjonen i 2012 med bakgrunn i det såkalte kirkeforliket
fra 2008.2

2 Utviklingen av § 27 andre ledd fra 1919 til 2012
Opprinnelig inneholdt Grunnloven et krav til alle
embetsmenn i staten om bekjennelse til «den evangelisk-
lutherske Religion» (§ 93 på Eidsvoll og § 92 i novem-

ber), men etter endringer i to runder på 1800-tallet, var
det i 1919 bare statsrådene som gjennom § 92 var for-
pliktet til å bekjenne seg til «statens offentlige Reli-
gion».3 Bekjennelseskravet til regjeringsmedlemmene
ble i 1919 flyttet til § 12 andre ledd og nedjustert til å
bare gjelde «over det halve Antal» av statsrådets med-
lemmer. Samtidig ble det tatt inn en ny bestemmelse i
§ 27 andre ledd om at bare statsråder som bekjente seg
til statens offentlige religion, kunne delta i behandlingen
av «Sager, som angaa Statskirken». Dette var for øvrig
første gang uttrykket «Statskirken» kom inn i Grunnlo-
vens tekst.

Det var nær sammenheng mellom endringene i §§ 12
andre ledd og 27 andre ledd, og bakgrunnen for endring-
ene er behandlet i kommentaren til tidligere § 12 andre
ledd. Det nye leddet i § 27 var en særlig saksbehand-
lingsregel, nærmest en bestemmelse om «omvendt inha-
bilitet», og det var denne bestemmelsen som dannet
grunnlag for at en tidligere opererte med et skille mel-
lom (ordinært) statsråd og såkalt (stats)kirkelig statsråd
eller kirkestatsråd.

Endringene som ble vedtatt i 1919, representerte tyde-
lig et kompromiss. Flertallet i konstitusjonskomiteen
pekte på at den nye bestemmelsen i § 27 ville reise både
prinsipielle og praktiske spørsmål. Flertallet i komiteen
antok likevel at det ville «la sig gjøre at finde en rimelig
ordning av og form for dens praktiske gjennemførelse og

1 Se kommentarer til tidligere § 2, § 4, tidligere § 12 andre ledd og § 114.
2 Politisk avtale 10. april 2008 mellom alle partiene på Stortinget, tatt inn i St.meld. nr. 17 (2007–2008) s. 67–68. Se nærmere om kirkeforliket under

§§ 2 og 16.
3 Se kommentarer til §§ 4 og 12 andre ledd.
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anvendelse».4 Forarbeidene ga også noen holdepunkter
til tolkningen av bestemmelsen.5

Påbudet i § 27 første ledd om at halvparten av stats-
rådene måtte være til stede for at statsrådet var beslut-
ningsdyktig, ble forstått slik at det gjaldt også når stats-
rådet behandlet statskirkesaker.6 Det var altså ikke til-
strekkelig at halvparten av medlemmene i Den norske
kirke var til stede. I praksis, særlig når en regjering lå
nær minstekravet til statskirkemedlemmer, kunne det
enkelte ganger være utfordrende å få et beslutningsdyk-
tig kirkelig statsråd.7 Når denne tolkningen av § 27 før-
ste ledd ble lagt til grunn, kan en også spørre om den tid-
ligere regelen i § 12 andre ledd egentlig var overflødig.
For å oppfylle kravet i § 27 første ledd i statskirkesaker
måtte jo minst halvparten av statsrådene var medlemmer
av Den norske kirke. Selv om bestemmelsen i § 12 andre
ledd representerte en innskrenkning i kongens rett til å
velge statsråder, og § 27 første og andre ledd var saksbe-
handlingsregler, var altså den praktiske konsekvensen av
de to leddene i § 27 sett i sammenheng, den samme som
§ 12 andre ledd regelfestet direkte.

Ordlyden i den tidligere bestemmelsen i § 27 andre
ledd regulerte «Behandlingen» av statskirkesaker. Dette
ble forstått slik at regelen bare gjaldt selve den formelle
behandlingen i statsråd, og ikke en forberedende
behandling av saken i regjeringskonferanse eller i depar-
tementet.8 Grunnlovsbestemmelsen stengte dermed ikke
for at en statsråd som ikke var medlem av statskirken,
med forbehold for kirkestatsrådens vedkommende, for
eksempel kunne ta del i en eventuell departementsintern
høring av en sak som siden skulle behandles i kirkestats-
råd.9 Andre regler kunne imidlertid være til hinder for
det; det fulgte for eksempel av tidligere lovbestemmelser
at embetsmenn (også statsråder som departementssjefer)
måtte være medlem av Den norske kirke for å behandle
visse, konkret definerte saker.10 Det ble også tatt forbe-
hold for at kirkestatsrådens forberedende behandling av
en sak var omfattet av Grunnloven § 27 andre ledd. Som
nevnt ovenfor i tilknytning til den tidligere bestemmel-

sen i § 12 andre ledd, mente en at det fulgte av Grunnlo-
vens system og «sakens natur» at kirkestatsråden alltid
måtte være kirkemedlem.

I praksis ble det ikke holdt noe eget kirkestatsråd.
Statsråder som ikke var kirkemedlemmer, forlot etter
fast praksis heller ikke statsrådets møte11 når kirkesaker
skulle behandles, men de deltok formelt ikke i saksbe-
handlingen. De ble regnet som «åndelig» fraværende.12

En viktig konsekvens av ordningen var derfor at stats-
rådene som ikke var medlemmer, ikke hadde noen plikt
til frimodig å ytre seg og dermed heller ikke konstitusjo-
nelt ansvar for beslutninger i de kirkesakene som var
omfattet av § 27 andre ledd, jf. Grunnloven § 30. Noen
har ment at det var usikkert om praksisen som utviklet
seg, egentlig lot seg forene med Grunnlovens krav.13

Flertallet i konstitusjonskomiteen i 1919 synes å ha for-
utsatt at en statsråd som ikke var medlem, skulle fysisk
«fratræ» ved behandlingen av en statskirkesak i statsråd,
men komiteen problematiserte samtidig en slik ord-
ning.14

Det sentrale tolkningsspørsmålet til den gamle
bestemmelsen i § 27 andre ledd var naturligvis hvilke
typer saker som materielt var omfattet av formuleringen
«Sager, som angaa Statskirken», og som dermed skulle
behandles i kirkelig statsråd, og ikke i ordinært statsråd.
Den saklige avgrensingen i bestemmelsen ble relativt
lite behandlet i litteraturen. Grundigst er nok spørsmålet
behandlet i en uttalelse fra Justisdepartementets lovav-
deling fra så sent som 2007.15

Ordlyden i bestemmelsen var vid. Svært mange saker
ville jo kunne angå Den norske kirke i en eller annen for-
stand. Allerede forarbeidene ga tydelig anvisning om at
bestemmelsen skulle tolkes strengt, og det ble også fulgt
opp i praksis. Både en saks innhold og behandlingsfor-
men ble brukt som relevante kriterier for grensedragnin-
gen. For det første var den dominerende oppfatningen at
bare saker som vedrørte kirkens «indre forhold», måtte
behandles i kirkestatsråd. For det andre var det bare når
regjeringen utøvde sin særskilte og selvstendige myn-

4 Indst. S. LI (1919) s. 14.
5 Dokument nr. 57 (1917), Indst. S. LI (1919) og Stortingstidende (1919) s. 1223–1260.
6 Frede Castberg, Norges statsforfatning, bd. I (1964), s. 200 og Johs. Andenæs, Statsforfatningen i Norge (1998), s. 133.
7 Dag Berggrav, Slik styres Norge (1994), s. 80.
8 Arne Fliflet, Kongeriket Norges Grunnlov. Grunnloven med kommentarer (2005), s. 179, uttalelser fra Justisdepartementets lovavdeling (jnr. 1906/

64 E, 3266/81 E og 2007/01022).
9 Se uttalelsene fra lovavdelingen i forrige note, jf. også Indst. S. LI (1919) s. 13 og s. 15.
10 Tidligere bestemmelser i lov 29. april 1953 nr. 1 om Den norske kirkes ordning § 67a og lov 7. juni 1996 nr. 31 om Den norske kirke § 38 tredje

ledd bokstav c, se Prop. 71 L (2011–2012) s. 35–37 og s. 41.
11 Mads T. Andenæs og Ingeborg Wilberg, Grunnloven kommentarutgave (1990), s. 50.
12 Arne Fliflet, «Den norske kirkes private autonomi» (2001), s. 345 (note 21).
13 Andenæs og Wilberg, Grunnloven kommentarutgave (1990), s. 50–51.
14 Indst. S. LI (1919) s. 14.
15 Saksnr. 2007/01022. Se også Ingeborg Wilberg, Statskirkens stilling etter Grunnloven (1957), Fliflet, Kongeriket Norges Grunnlov. Grunnloven

med kommentarer (2005), s. 178, Andenæs og Wilberg, Grunnloven kommentarutgave (1990), s. 50, Dag Berggrav, Slik styres Norge (1994), s. 80.
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dighet i kirkesaker, at behandlingen skulle finne sted i
kirkelig statsråd. Disse kriteriene hang naturligvis
sammen. Kongens særskilte kirkestyre var jo nettopp
knyttet opp til kirkens indre forhold.

Disse synspunktene ledet for eksempel til at saker som
hørte inn under kongens eksklusive myndighet etter § 16
– for eksempel fastsettelse av kirkens liturgier og salme-
bok eller delegasjon av kongens myndighet etter dette
prerogativet – åpenbart skulle behandles i kirkelig stats-
råd.16 Det samme gjaldt utnevninger at biskoper, proster
og prester så lenge disse var embetsmenn, jf. §§ 21 og
22. Også i andre tilfeller kunne det være slik at kirkelig
statsråd traff tiltak som kirkestyre uten at Stortingets
medvirkning var nødvendig. På den andre siden var
utgangspunktet at lov- og bevilgningssaker, der regjerin-
gen opptrådte som saksforberedende organ for Stortin-
get, ikke skulle behandles i kirkestatsråd selv om Den
norske kirke var berørt. Det ga jo liten mening å skulle
unndra en sak fra det ordinære statsrådet dersom vedtak
skulle fattes i Stortinget, der representantene aldri har
vært underlagt noen bekjennelsesplikt. Mellom disse
ytterpunktene var rettstilstanden mer usikker, og dette
hang blant annet sammen med at virkeområdet til prero-
gativet i § 16 var relativt uklart. Som nevnt ovenfor, har
Stortinget gått ganske langt i sin lovgivning om Den nor-
ske kirke, antakelig også inn på Kongens område. Prak-
sis på dette området synes å ha vært litt vaklende. Forsla-
get til kirkelov og ny gravferdslov i Ot.prp. nr. 64
(1994–95) ble for eksempel fremmet i ordinært statsråd i
1995, mens Ot.prp. nr. 74 (1982–83) med forslag til end-
ringer i den dagjeldende kirkeordningsloven ble frem-
met i kirkestatsråd. Forslagene i den sistnevnte proposi-
sjonen inneholdt lignende bestemmelser som finnes i
den gjeldende kirkeloven fra 1996. Denne tilsynelatende
varierende praksisen kan imidlertid også sees som
uttrykk for at grunnlovsbestemmelsen ble tolket slik at
kongen i noen tilfeller kunne ha rett til å velge mellom
behandling i ordinært eller kirkelig statsråd.17 I parentes
bemerket var det ikke noe til hinder for at alle spørsmål
om å endre bestemmelsene om statskirkeordningen i
Grunnloven ble behandlet i ordinært statsråd, og det var
for eksempel tilfellet for St.meld. nr. 17 (2007–2008)
med forslag om grunnlovsendringer i tråd med kirkefor-
liket.

Betydningen av statsrådenes bekjennelsesplikt og det
tilhørende kirkelige statsrådet som legitimitetsgrunnlag
for kongens kirkestyre og hele statskirkesystemet har
vært et vesentlig moment i statskirkedebatten. Enkelte
har lagt stor vekt på den særlige ordningen av kirkestyret

og framhevet at kirkelig statsråd måtte forstås som nett-
opp et kirkelig organ selv om kirkestatsrådet ikke kunne
karakteriseres som et eksternt organ i konstitusjonell for-
stand. Andre har ment at dette er en svært formell forstå-
else, og at det kirkelige statsrådet ikke hadde noen eller
tilstrekkelig legitimitet som kirkelig organ.18

16 Se kommentaren til § 16.
17 Se også kommentaren til § 16.
18 Se for eksempel NOU 2006: 2 s. 79.
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§ 28
Innstillinger om embetsutnevnelser og andre saker av viktighet skal foredras i statsrådet av det
medlem til hvis fag de hører, og sakene skal ekspederes av ham eller henne i overensstemmelse
med den beslutning som er tatt i statsrådet. Dog kan egentlige militære kommandosaker, i den
utstrekning som kongen bestemmer, unntas fra behandling i statsråd.

Tilrådingar om embetsutnemningar og andre viktige saker skal målberast i statsrådet av den
medlemmen som har det fagområdet dei høyrer til. Ho eller han skal ekspedere sakene i samsvar
med avgjerda i statsrådet. Det kan likevel gjerast unntak frå behandling i statsråd for eigentlege
militære kommandosaker i den mon kongen fastset.

Av Ola Mestad

1 Innleiing

§ 28 regulerer kva for saker som må behandlast i statsråd
– viktige saker – og kva for statsråd som skal leggje fram
saka i statsrådet og følgje opp avgjerda.

§ 28 er sentral for å forstå den organiseringa av den
utøvande makt som Riksforsamlinga la opp til. I § 3
blei den utøvande makta lagt til kongen utan at det blei
nærmare fastlagt der korleis den skulle utøvast. Så
samla Riksforsamlinga ei rekkje føresegner om korleis
utøvinga skulle skje i §§ 28 til 35. I § 28 blei det fast-
sett at kongen sjølv kunne velje sitt råd med minst fem
medlemer. I § 29 blei det fastsett at det var plikt for
statsrådane å møte i statsrådet. I § 30 blei det fastsett at
«Sager af Vigtighed» måtte behandlast i statsrådet, og
at ei sak alltid skulle leggjast fram av ein statsråd. Der-
som for mange statsrådar hadde forfall, skulle nokon
konstituerast, vart det fastsett i § 31. I § 32 vart det
fastsett at det skulle førast protokoll over alle saker
som var oppe i statsrådet. Og kongen var forplikta til å
høyre meininga til alle statsrådar, som hadde plikt til å
seie si meining med «Frimodighed». Dersom stats-
rådane, av visse opplista grunnar, var ueinige i eit til-
tenkt vedtak, hadde dei plikt til «at gjøre kraftige Fore-
stillinger derimod» og føre si meining i protokollen.
Protokollane var så grunnlaget for Stortingets kontroll
med den utøvande makta. § 33 fastsette at utanriks-
ministeren skulle ha eigen protokoll for saker som

ikkje eigna seg for det samla statsrådet. § 34 fastsette
etter dette at alle avgjerder og befalingar skulle utfer-
dast i namnet til kongen, og i § 35 vart det fastsett krav
om kontrasignatur av ein statsråd på alle desse avgjer-
dene unntatt militære kommandosaker.

Når ein ser det slik, forstår ein korleis den konstitusjo-
nelle kongemakta var tenkt. Avgjerder måtte skje i møte
der presumptivt kunnige menn hadde plikt både til å leg-
gje fram sakene og seie si meining, og eventuelt doku-
mentere avvikande meiningar. I denne behandlingsmå-
ten var det avgjerande viktig kva for saker som måtte
behandlast i statsråd. Og det fastsette § 30, som blei
§ 28, var saker «af Vigtighed».

Den tette samanhengen mellom dei ulike føresegnene
om statsrådet blei rota til ved unionsinngåinga, då § 28
frå Eidsvoll, blei flytta til § 12 – og endra ein del.

Den grunnlovfesta plikta til å avgjere (nesten) alle
viktige saker i statsrådet var sjølvsagt eit avgjerande brot
med eineveldet. Det var såleis også eit klart brot på kon-
tinuiteten for kongemakta, jamvel for den delen av eine-
valdsmakta som gjaldt utøvande funksjonar. Før 1814
kunne kongen formelt og reelt bestemme korleis han
ville avgjere saker og kven han ville høyre på.

Kva for viktige saker som likevel har vore unntatt frå
statsrådsbehandling, har skifta litt over tid. Fram til
1911 var diplomatiske og militære kommando-saker
unntatt etter grunnlovsteksten. Frå 1911 gjaldt det berre
«egentlige militære Kommando-Sager» i den utstrek-
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.
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ning kongen (regjeringa) fastsette det. Men praksis om
diplomatiske saker blei endra alt frå 1905. Det har i
periodar òg vore strid om andre spørsmål ved tolkinga
av § 28. Analytisk kan ein horisontalt skilje mellom
saker som etter sin art er unntatt frå statsrådsbehand-
ling, altså t.d. militære kommandosaker eller saker som
gjeld kongen personleg, og vertikalt, slik som ved min-
dre viktige saker, ofte slik at dei er delegert frå Kongen
i statsråd.

På grunn av delinga av statsrådet under unionen med
Sverige blei hovuddelen av statsrådet (regjeringa i
Christiania) eit meir kollegialt organ enn det nok ville ha
vore om kongen var til stades i Noreg kontinuerleg. Etter
gjennomføringa av parlamentarismen og unionsoppløys-
inga i 1905 vart kravet om avgjerder i statsråd omdanna
til at kongen måtte følgje fleirtalet i statsrådet og å halde
formelt statsråd meir ei understreking av det ansvaret
regjeringa som kollegium har. Sjå kommentaren til § 31
om verknaden av kontrasignaturen. Dei reelle regje-
ringsavgjerdene skjer i regjeringskonferanse og føre-
buande statsråd. Desse to arenaene er ikkje omtalt i
grunnlova.1 Regjeringskonferanse er namnet på møte i
regjeringa som kollegium. Der blir likevel ikkje formelle
vedtak gjort. Dei skjer anten i statsråd eller i det
einskilde departementet.2

§ 28 har berre vore endra hausten 1814 og i 1911 før
språkrevisjonen i 2014.

2 Behandlinga i 1814
På Eidsvoll fekk dåverande § 30, som seinare blei § 28,
følgjande ordlyd:

«Forestillinger om Embeders Besettelse og andre Sager
af Vigtighed – diplomatiske og egentlige militaire
Comandosager undtagne – skulle foredrages i Statsraadet
af det Medlem, til hvis Fag de høre, og Sagerne af ham

expederes overensstemmende med Kongens i Statsraadet
fattede Beslutning.»

Nils Höjer meinte den er tatt frå den svenske regjerings-
forma av 1809 § 7, som fastsette ein del av det same,
men som ikkje hadde uttrykkjeleg med viktige saker
eller embetsutnemning og heller ikkje kva for statsråd
som skulle føredra saka.3

I konstitusjonskomiteens endelege utkast var innlei-
inga til føresegna litt annleis enn den blei i det endelege
vedtaket. Det stod «Alle Sager af Vigtighed, diploma-
tiske etc …». Og denne utforminga var nesten heilt lik
konstitusjonskomiteens førsteutkast.4 Den opphavlege
ordlyden framheva på ein betre måte dei viktige sakene.
I Riksforsamlinga vart innleiinga etter framlegg frå
Christie, og med innspel frå Falsen, endra til det som
blei endeleg slik at embetsutnemning blei nemnd sær-
skilt.5

Kravet om statsrådsbehandling av alle viktige saker
ser ut til å kome frå Adler og Falsens utkast der det i
§ 123 stod som siste setning. «I alle vigtige Sager, f. Ex.
hvor det gjælder om Krig eller Fred, om Forbund med
fremmede Magter, om at opbyde Armeen, eller nogen
Deel af den bevæbnede Magt, eller at suspendere en
Embedsmand, maa Kongen høre Raadets Mening.»6 Ein
ser frå eksempla at det var ekte viktige saker som dei let
vere omfatta, medan konstitusjonskomiteen tok unna
diplomatiske saker og kommandosaker. Den sentrale
formuleringa var at kongen må høyre «Raadets
Mening», det er nettopp poenget med at ansvaret kviler
på rådet og at kongen er ansvarsfri. Ein føresetnad for
ministeransvaret var nettopp at ein minister måtte føre-
dra ei sak i statsrådet, og at ikkje kongen kunne avgjere
saka utan å ha høyrt dette og eventuelt innvendingar frå
andre statsrådar.7 Tilsvarande går fram av Sverdrup og
Bergs utkast § 4, Treschows utkast § XXXIII, jf.
§ XXXV og Wergelands utkast § 98 nr. 1.8 Ein tolkings-
faktor til § 28 er også korleis saker hadde vore behandla

1 Om regjeringskonferansar, Retningslinjer Om r-konferanser, Statsministerens kontor, oktober 2018 og om førebuande statsråd, Retningslinjer Om
statsråd, Statsministerens kontor, juni 2017 s. 4.

2 Sjå Smith, Konstitusjonelt demokrati (2017) s. 227–229, som med rette kritiserer mangelen på innsyn og kontroll med regjeringskonferansane,
særleg når det endelege vedtaket blir gjort av eit einskild departement.

3 Sjå Höjer, Norska grundlagen s. 178. Den svenske teksten var. «Konungen låte uti statsrådet sig föredragas och afgöre der alla regeringsärender,
utom de ministeriella eller dem, som angå rikets förhållanden till främmande magter, samt kommandomål, hvarmed förstås sådana, som konungen
i egenskap af högste befälhafvare öfver krigsmagten till lands och sjös omedelbarligen besörjer.»

4 Riksforsamlingens forhandlinger I (1914) s. 446 (§ 47), førsteutkastet i Riksforsamlingens forhandlinger III (1916) s. 303 (§ 32).
5 Sjå Riksforsamlingens forhandlinger I (1914) s. 44 og Christies Dagbog s. 594. I Bryns Dagbog s. 180 blir det sagt at Falsen føreslo «at det maatte

være det Medlem af Statsraadet, til hvis Fag Embedet henhørte, der maatte gjøre Forslag til Embedets Besættelse» (Bryn var embetsmann og opp-
tatt av slikt, kan ein gå ut frå.). Det medførte at den statsråden som var fagleg ansvarleg for det enkelte området også skulle gjere framlegg om
utnemning av embetsmenn. At det var den relevante statsråden som skulle føredra utnemningssaker var kanskje ikkje like klart ut frå samanhengen
mellom § 39 i utkastet om utnemning av embetsmenn og § 47 om «Sager af Vigtighed».

6 Riksforsamlingens forhandlinger III (1916) s. 37
7 Sjå Holmøyvik, Maktfordeling (2012) s. 229 med tilvisingar m.a. til ulike føredøme i 1814.
8 Sjå Riksforsamlingens forhandlinger III (1916) s. 201, 239–241 og 278.



B.  Om den utøvende makt, kongen og den kongelige familie og om religionen402
etter instruksen for «Regjeringsraadet», fastsett av
Christian Frederik 2. mars 1814.9

I november 1814 blei det gjort visse endringar. På
grunn av organiseringa av statsrådet under unionen, blei
ordet «Kongens» tatt ut av teksten. Det var fordi statsråds-
avdelinga i Christiania ofte ville kunne avgjere saker utan
at kongen sjølv tok avgjerda. I tillegg blei ordlyden litt sti-
listisk endra og føresegna blei flytta frå § 30 til § 28:

«Forestillinger om Embeders Besættelse og andre Sager
af Vigtighed (diplomatiske og egentlige militaire
Commando-Sager undtagne) skulle foredrages i Statsraa-
det af det Medlem, til hvis Fag de høre, og Sagerne af
ham expederes overeensstemmende med den, i Statsraa-
det, fattede Beslutning.»

3 Diskusjonane frå 1814 til 1905
I rettslitteraturen byrja ein med ein gong å prøve å kon-
kretisere dei generelle uttrykka i grunnlovsteksten. I si
framstilling frå 1817 forklarte Falsen unntaket for diplo-
matiske saker som slike som «angaae Statens Forhold til
fremmede magter».10 Steenbuch prøvde seg på å for-
klare «Sager af Vigtighed» og sa at det var «saadanne,
som umiddelbar kunne gavne eller skade enten hele Sta-
ten, eller en Deel af samme».11 Stang meinte at grensa
mellom viktige og uviktige saker var «vilkaarlig og ube-
stemt» og framheva elles, etter det eg kan forstå, at saker
som var uviktige kunne avgjerast av den enkelte stats-
råden.12 Det skulle ikkje vere kongen åleine, altså utan
statsrådsbehandling. Stang framheva at den enkelte
statsråden i så fall ville vere ansvarleg.13

I Karl Johans tid som konge (1818–1844) hende det ein
del at regelen i § 28 om at alle saker i statsråd skulle leggjast
fram av ein statsråd, ikkje blei følgd, men dette retta seg
etterkvart. Den største gruppa gjaldt utanrikssaker som aner-

kjenning av konsular i Noreg, andre eksempel er framleg-
ging av trontalen, oppløysing av Stortinget og dei kongelege
grunnlovsforslaga som første gong vart lagde fram i 1821.14

Ei radikal omtolking av § 28 blei prøvd av opposis-
jonsmannen Peder Gaarder på 1840-talet. Han hevda at
§ 28 berre tok standpunkt til kva for statsråd som skulle
føredra saka, men at alle saker skulle «foredrages og
afgjøres i Statsraadet». Elles ville ministeransvaret «lide
et betydeligt Skaar». Dette gjaldt etter hans syn også for
diplomatiske saker og kommandosaker. Han kjente
sjølvsagt til at dette ikkje var praksis på den tid då han
skreiv.15 Dette var del av Gaarders opposisjonelle grunn-
lovstolking.16 Ved å krevje flest mogeleg saker inn for
statsrådet ville protokollgranskinga i medhald av
§ 75 bokstav f) styrke Stortingets rolle. Men i motset-
ning til fleire andre av Gaarders grunnlovstolkingar, som
var historisk korrekte og prøvde å vise kor sterkt folke-
suvereniteten stod i 1814-grunnlova (særleg gjaldt det
spørsmålet om grunnlovsvetoet), hadde ikkje tolkingane
av § 28 noko særleg grunnlag i tekst, forhistorie, prin-
sipp eller praktiske overvegingar.

Hos Aschehoug nokre år seinare blir det sagt klart at fire
grupper saker ikkje treng føredragast eller avgjerast i stats-
råd. Det er diplomatiske, militære kommandosaker, saker
som ikkje er viktige og, endeleg, ordensutnemningar.17

Men Aschehoug drøfter og hevdar at svært mange trak-
tatsaker «tillige umiddelbart angaar Norges indre Styrelse»
og dermed må dei likevel i statsråd. Dette var typisk trakta-
tar om sjøfart, handel, telegrafvesen og andre saker som
låg under norske departement.18 Dette synspunktet styrkte
den norske regjeringa i ei tid då utanrikssakene blei
behandla av kongen sjølv og utanriksministeren i Stock-
holm. Aschehoug viste òg ved hjelp av ei tolking bygd på
konstitusjonskomiteens framlegg til §§ 41 og 42 fjerde
ledd, som ikkje blei vedtatt på Eidsvoll, kva som var meint
med «egentlige» militære kommandosaker, i motsetning
til kommandosaker i vidare meining.19

9 Om denne, sjå Aschehoug, Statsforfatning I (1891) s. 240 og om arbeidet til Rigsraadet i det heile, sjå Maurseth, Sentraladministrasjonens historie
bd. 1 1814–1844 (1979) s. 34–38. Sjå vidare interessant om vurderinga av statsrådstenkinga på Eidsvoll, særleg med sikte på å styrkje statsrådet
som kollegium, op.cit. s. 38–45.

10 Falsen, Norges Grundlov (1817) s. 51. Tilsvarande, Steenbuch, Norges Grundlov (1815) s. 75.
11 Steenbuch, Norges Grundlov (1815) s. 75.
12 Til grensa mellom viktige og uviktige saker skreiv Aschehoug seinare at det syntest som om den tilsvarande føresegna i den danske grunnlova av

1866 § 16 blei tolka slik at «langt færre Sager» blei rekna som viktige, sjå Aschehoug, Statsforfatning I (1891) s. 223.
13 Stang, grundlovbestemte Ret (1833) s. 104–105.
14 Sjå oversyn over kongelege resolusjonar utan innstilling frå regjering eller departement, Maurseth, Sentraladministrasjonens historie bd. 1 1814–

1844 (1979) s. 347–354.
15 Gaarder, Grundloven (1845) s. 67–70.
16 Om Gaarders politiske grunnlovsarbeid, sjå omtalen i Norsk biografisk leksikon, 2. utg. (Dag Michalsen).
17 Aschehoug, Statsforfatning I (1891) s. 226, jf. s. 241–242 om ordensutnemningar.
18 Sjå Aschehoug, Statsforfatning I (1891) s. 227.
19 Sjå Aschehoug, Statsforfatning I (1891) s. 228–229, jf. vidare s. 229–238 med utdjuping av kva som er kommandosaker, og Riksforsamlingens for-

handlinger I (1914) s. 445. Utkastet § 42 fjerde ledd lydde: «Krigsvæsenet indbefatter alle Sager om Land- og Søe-Magtens Organisation og For-
syning, militaire Embeders Besættelse, militaire Opdragelses Jnstituter og alle andre Sager angaaende Rigets Sikkerhed mod udvortes Vold,
forsaavidt disse ikke ere egentlige Commando Sager».
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Ei konkret sak som nettopp gjaldt grenseoppgangen
mellom statsrådssaker, eigentlege kommandosaker og
diplomatiske saker, var kongens avgjerd på kom-
mandoveg under Krimkrigen i 1854 om at festnings-
kommandantane ikkje skulle tillate framande eskadrar
på meir enn fire krigsskip å gå inn i nokon av dei norske
krigshamnene. I tilfelle noko slikt skjedde skulle kom-
mandantane søkje å hindre skipa ved å løyse skarpe skot.
Aschehoug meinte i ettertid at dette var anten kom-
mandosak eller eventuelt diplomatisk sak, men proto-
kollkomiteen i Stortinget kritiserte i si tid armekomman-
doens sjef, som også var statsråd, for at han ikkje hadde
lagt saka fram for statsrådet. I Stortinget blei avgjerda
oppfatta slik, «feilagtig», skriv Aschehoug, at den var i
strid med den gjeldande nøytralitetserklæringa.20

Aschehoug slo òg fast, til trass for kritikken frå Gaar-
der: «Fremdeles er det den rette og gjældende Lære, at
Grundlovens § 28 fra Foredrag og Afgjørelse i Statsraad
undtager mindre vigtige Regjeringsanliggender. Denne
Lære er imidlertid i Theorien bleven bekæmpet.»21

Sidan statsrådane var embetsmenn kunne ordlyden i
§ 28 også tilseie at kongen berre kunne utnemne nye
statsrådar etter formelt å ha høyrt statsrådet, men dette
har aldri vore praktisert. Det byggjer m.a. på at kongen
«sjølv» vel sitt statsråd, jf. grunnlova § 12.22

4 Stoda frå 1905 med eigen utanriksminister m.v.
Etter unionsoppløysinga føreslo justisdepartementet ved
statsråd Edvard Hagerup Bull i november 1905 å endre
§ 28 fordi departementet m.a. ønskte å endre reglane om
behandling av utanrikssaker. Etter framlegget skulle
vanlege utanrikssaker gå i statsråd, men dei som blei
omfatta av ein ny føreslått regel i § 31, fall utanfor. Føre-
segna i § 31 gjekk ut på at utanriksministeren «bør have
en egen Protokol, hvori de Sager indføres, som ere af
den Natur, at de ikke bør forelægges det samlede Stats-
raad».23 Resultatet av dette ville såleis vere at berre
hemmelege utanrikssaker skulle verre unntatt frå
behandling i statsråd. Framlegget var del av den gene-
relle oppryddinga i grunnlova etter unionsoppløysinga.
Men konstitusjonskomiteen i Stortinget gjekk mot fram-
legget fordi etter komiteens oppfatning «vil det ikke

være berettiget nu i grundloven at indtage en ganske ny
bestemmelse som den i utkastets § 31 foreslaaede».24

Dette var ei følgje av Stortingets oppfatning av grensene
for kompetansen til å endre grunnlova i 1905 fordi det
nye framlegget ikkje berre gjekk ut på å fjerne slikt som
var falle bort på grunn av unionsoppløysinga. Dermed
stod teksten i § 28 uendra til 1911.

Sidan Stortinget ikkje slutta seg til framlegget til
grunnlovsendring i 1905, vedtok regjeringa raskt av eige
tiltak å leggje om praksis. Det skjedde i statsråd
14. november 1905.25 Hovudinnhaldet av den nye ord-
ninga var at diplomatiske saker skulle leggjast fram i
ordinært statsråd av utanriksministeren. Norsk utanriks-
minister var ein ny statsråd frå 1905. Hemmelege saker
derimot skulle «foredrages udenfor statsraad i overvær
af statsministeren og chefen for justis- og politideparte-
mentet eller i hans forfall et andet medlem af statsraa-
det». Slike saker skulle førast i ein eigen protokoll. For å
sikre parlamentarisk kontroll med desse hemmelege
sakene vart det vidare fastsett at denne protokollen
kunne leggjast fram for ein komité av inntil 9 odelstings-
medlemer. Dei blir pålagde teieplikt. Samstundes blei
det vedtatt at hemmelege traktatartiklar som omtalt i
§ 75 bokstav g), også på same vilkår kunne leggjast fram
for 9-mannskomiteen. I Stortinget vart, i samarbeid med
regjeringa, heilt frå 1905 arbeidd med ulike framlegg til
grunnlovsendring, men i 1908 blei ulike forslag forkasta.
I samband med det bad leiaren av konstitusjonskomiteen
om at regjeringa skulle vedta «mere betryggende regler»
for diplomatiske saker enn dei som var vedtatt i 1905.
Regjeringa så gjorde 24. oktober 1908. I den nye resolu-
sjonen var det meir formelle reglar om oversendinga av
hemmelege saker til Stortinget.26

5 Reforma av diplomatiske saker i 1911 og kom-
mandosakene
Etter fleire rundar med ulike grunnlovsframlegg vart
§ 28 endra i 1911.27 Då blei uttrykket diplomatiske saker
tatt ut av grunnlovsteksten og dermed blei dei underlagt
vanlege reglar om statsrådsbehandling. Korleis dette
skulle grunnlovregulerast, hadde jamvel vore del av val-
kampen til Stortinget i 1909. I komiteinnstillinga er det

20 Sjå Aschehoug, Statsforfatning I (1891) s. 235–236 med tilvisingar.
21 Aschehoug, Statsforfatning I (1891) s. 238–239.
22 Sjå utførleg om dette og tilknytte spørsmål, Aschehoug, Statsforfatning I (1891) s. 243–247.
23 Sjå Heiberg, Unionens opløsning (1906) s. 689.
24 Heiberg, Unionens opløsning (1906) s. 978.
25 Resolusjonen er gjengitt som del av St. medd. nr. 3 (1905–1906), også inntatt i Heiberg, Unionens opløsning (1906) s. 950–952 og i Indst. S.

XXXXVI 1910 s. 4.
26 Sjå Indst. S. XXXXVI (1910) s. 11 der føresegnene er gjengitt. Den nye resolusjonen blei meddelt Stortinget i St. med. nr. 2 (1909).
27 Sjå oversynet over dei ulike framstøytane i Indst. S. XXXXVI (1910) s. 1–12.
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opplyst at både Venstre, Det vestlandske høire og Det
konservative parti hadde i sine program at «det konsti-
tutionelle ansvar ved utenrikske saker skulde gjennem-
føres ved grundlovsbestemmelse».28 Komiteen forstod
programpostane slik at krava til føresegnene var «at de
baade sikrer fuldt og helt konstitutionelt ansvar og en
konfidentiell behandling, hvor saadan paa grund av
sakernes art maatte være nødvendig».29

Endringa av § 28 blei vedtatt samrøystes med føl-
gjande ordlyd 2. mars 2011:

«Forestillinger om Embeders Besættelse og andre Saker
af Vigtighet skulle foredrages i Statsraadet af det Med-
lem, til hvis Fag de hører, og Sakerne af ham ekspederes
overensstemmende med den, i Statsraadet, fattede
Beslutning. Dog kan egentlige militære Kommando-
Saker i saadan Udstrækning, som Kongen bestemmer,
undtages fra Behandling i Statsraad.»30

Som del av same grunnlovsvedtak vart det vedtatt end-
ring i § 30 om eigen statsrådsprotokoll for hemmelege
diplomatiske saker og for hemmelege militære kom-
mandosaker. Vidare vart det vedtatt endringar i
§ 75 bokstav f) om førelegging av statsrådsprotokollane,
der det kom inn særreglar om protokollar for dei hem-
melege sakene, som «forelægges en blant Odelsthingets
Medlemmer valgt Komite, bestaaende af høist 9 Med-
lemmer og kunne derhos indbringes for Odelsthinget,
hvis noget Medlem af Komiteen stiller Forslag om, at
dette skal udtale sig, eller at Sag ved Rigsretten skal
anlægges». Tilsvarande vart § 75 bokstav g) endra slik
at hemmelege traktatartiklar skulle føreleggjast Stortin-
get på den same måten.31

Den gjennomgåande tanken er dermed at ein, nettopp
slik som valprogramma ønskte, klarte å kombinere full
konstitusjonell kontroll med hemmeleghald. Som ein ser
var det nok at ein av representantane i 9-mannskomiteen
kravde at ei sak skulle opp i Odelstinget, for at det skulle
skje. Det var òg ein føresetnad som m.a. blei uttalt i Stor-
tinget før vedtaket, at alle parti skulle vere representert i
denne komiteen.32

Kva som var eigentlege militære kommandosaker i
fredstid blei av regjeringa presisert i 1909 med tilslut-
ning frå Stortinget i 1910. Det var følgjande fem saker:

«a. Krigsopsætningsplaner,
b. feltrustningsplaner,
c. mobiliseringsplaner,
d. sammendragnings- og opmarsjplaner,
e. forsvarsplaner med tilhørende instrukser for førere av

selvstændige hærenheter, for fæstningskommandan-
ter m.fl.»33

Konstitusjonskomiteen drøfta i 1911 om grensa mellom
«egentlige og de almindelige kommandosaker» skulle
fastsetjast i lov. Men komiteen vart ståande ved at «det
bør overlates til Kongen at avgjøre dette spørsmaal».34

Men den sytte altså for at reglar om behandlingsmåten
for hemmelege kommandosaker i statsråd kom inn i
grunnlova gjennom endringa i § 75 bokstav g).

I 1963 blei det i forskrift fastsett kva som deretter
skulle telle som «egentlige militære kommandosaker».
Det er i følgje punkt I i forskrifta:

«a) Mobiliseringsplaner,
b) Sammendragnings- og oppmarsjplaner (tilsvarende

planer for Sjøforsvaret),
c) Forsvarsplaner,
d) Krigsoppsetningsplaner for Kystartilleriet.»

Som det framgår, er det temmeleg likt det som vart fast-
sett i 1910. Slike avgjerder blir kalt «kgl. res. på kom-
mandoveg». Det følgjer av forskrifta at forsvarsmi-
nisteren skal føredra slike saker for kongen i nærvær av
statsministeren og utanriksministeren. Forsvarsmi-
nisteren kan krevje at forsvarssjefen er til stades når slik
sak blir lagt fram for kongen. Dersom ministerens fram-
legg avvik frå det som den militære fagleiinga har føre-
slått, skal ministeren referere det fagmilitære standpunk-
tet. Det følgjer av § 31 at det er forsvarsministeren, ikkje
statsministeren som skal kontrasignere slike avgjerder. I
litteraturen blir det sagt at det er tale om «et meget lite
antall saker» som blir avgjort på denne måten.35

6 § 28 i nyare tid
Kva er viktige saker som krev statsrådsbehandling i vår
tid? I § 28 sjølv er det nemnt utnemning av embetsmenn,

28 Indst. S. XXXXVI (1910) s. 13.
29 Indst. S. XXXXVI (1910) s. 13.
30 Sjå St.tid. 1911 s. 509, jf. ordlyden i Indst. S. XXXXVI (1910) s. 15. Seinare blei grunnlovsteksten språkleg revidert til ei meir konservativ form.
31 Indst. S. XXXXVI (1910) s. 15.
32 Sjå representanten Axel Thallaug i St.tid. 1911 s. 508–509. Korleis systemet generelt skulle fungere blei forklart i Stortinget av formannen i kon-

stitusjonskomiteen, Aasulv Bryggesaa, op.cit. s. 503–504.
33 Indst. S. XXXXVI (1910) s. 12.
34 Indst. S. XXXXVI (1910) s. 14–15.
35 Andenæs og Fliflet, Statsforfatningen (2017) s. 233.
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§ 22 fastset at avskjed av embetsmenn skal gå i statsråd,
rett til å gi forbrytarar nåde ligg etter § 20 til kongen i
statsråd. Elles må iallfall provisoriske anordningar,
framlegging av stortingsmeldingar og proposisjonar og
sanksjon av lovvedtak gå i statsråd utan at det er særskilt
fastsett i grunnlova. I tillegg til desse sakene nemner
Statsministerens kontor ikraftsetjing av lover, saker som
i lov er lagt til Kongen (både forskriftssaker og enkelt-
vedtak), delegering av styresmakt lagt til Kongen og kla-
gesaker der Kongen i statsråd er klageinstans. I tillegg
blir det nemnt saker som kan vere nødvendig å behandle
i statsråd: samtykke til å overskride løyvingar, første-
gongs oppnemning av offentlege utval, nyoppnemningar
av statlege styre og råd, traktatinngåing og oppnemning
av forhandlingsdelegasjonar.36 Ved ein gjennomgang av
Offisielt frå statsråd vil ein sjå at det er slike saker som
her er nemnt, som blir behandla.

Etter 1945 har utviklinga gått klart i retning av at
færre saker blir behandla i statsråd.37 Det må vere klart
at det i stor grad er opp til regjeringa å avgjere kva som
er viktige saker som derfor må i statsråd. Det har òg vore
uttalt av Høgsterett i samband med spørsmål om eit ved-
tak er ugyldig: «Som fremholdt av byretten – med refe-
ranse til nyere forfatnings- og forvaltningsrettslig littera-
tur – er det antatt at regjeringen selv i betydelig grad må
kunne avgjøre hvorvidt en sak er av slik viktighet at
statsrådsbehandling er nødvendig», sjå Rt. 1992 s. 1401
(Heerema) på s. 1413. Det har også i nokre andre rettssa-
ker vore hevda at manglande statsrådsbehandling skulle
gjere eit vedtak ugyldig utan at eg kan sjå at det har ført
fram i praksis.38

§ 28 er viktigare i forholdet mellom statsmaktene enn
i høve til verknaden av forvaltningsvedtak. Tradisjonelt
har det vore vanleg å hevde at omsynet til Stortingets
kontroll må vege tungt ved avgjerda av om ei sak er vik-
tig slik at den skal gå i statsråd.39 I nyare tid har den kon-
stitusjonelle kontrollen av regjeringsprotokollane fått ei
redusert rolle, men like fullt kan meir generelle kontroll-
omsyn tale for at ei sak som er politisk omstridd blir
vedtatt i statsråd, med den føregåande realitetsbehand-
linga i regjeringskonferanse. Frå ein litt tidlegare peri-
ode, fram til 1960, finst det ei gransking av kva for utan-
rikspolitiske saker som gjekk i statsråd og drøfting av

vanskar med å nå å behandle visse saker, slik som vedtak
i internasjonale organisasjonar.40

Føresegna i § 28 har òg ei side mot borgarane gene-
relt: I dag er § 28 ein sentral del av norsk statsrett, som
skal sikre at i viktige saker står heile regjeringa, eller
iallfall eit fleirtal av den, bak ei avgjerd. Den er med det
m.a. eit hinder mot at statsministeren aleine avgjer vik-
tige saker. Det kollegiale organet skal ta dei viktige
avgjerdene.41

36 Retningslinjer Om statsråd, Statsministerens kontor, juni 2017 s. 2. Dette dokumentet gir òg mange eksempel på praktisk utforming av dokument
til eller frå statsråd.

37 Retningslinjer Om statsråd, Statsministerens kontor, juni 2017 s. 2.
38 Sjå lista over rettsavgjerder til § 28 i Lovdata.
39 Sjå t.d. Fliflet, Grunnloven (2005) s. 183.
40 Sjå Erik Colban, Stortinget og utenrikspolitikken (1961) s. 285–289.
41 I NOU 2021: 6 Myndighetenes håndtering av koronaepidemien, avgitt 14. april 2021, blir det karakterisert som brot på § 28 om viktige saker at

smitteverntiltaka den 12. mars 2020 ikkje blei vedtatt av Kongen i statsråd, sjå s. 26 og 148. Dette gjeld sjølv om smittevernlova la kompetansen til
Helsedirektoratet. Sjå òg Eirik Holmøyvik, Utgreiing av statsrettslege spørsmål i samband med styresmaktenes handtering av Covid-19, datert
18. september 2020, tilgjengeleg på koronakommisjonen.no/files/2021/04/vedlegg-5_Holmøyvik-2020.pdf.
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§ 29
Forbyr lovlig forfall en statsråd å møte og foredra de saker som hører til hans eller hennes fag,
skal disse foredras av en annen statsråd som kongen konstituerer.

Hindres så mange ved lovlig forfall fra å møte at ikke mer enn halvdelen av det bestemte
antall medlemmer er til stede, skal andre menn eller kvinner i nødvendig antall konstitueres til å
ta sete i statsrådet

Hindrar lovleg forfall ein statsråd frå å møte og målbere saker som høyrer til hennar eller hans
fagområde, skal sakene målberast av ein annan statsråd, som kongen konstituerer til det.

Hindrar lovleg forfall så mange frå å møte at ikkje fleire enn helvta av det fastsette talet på
medlemmer er til stades, skal så mange andre personar som naudsynt konstituerast til å ta sete i
statsrådet.

Av Eirik Holmøyvik

§ 29 høyrer så tett saman med § 27 at dei er kommentert
saman, sjå kommentaren til § 27.
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§ 30
I statsrådet føres protokoll over alle de saker som der forhandles. De diplomatiske saker som i
statsrådet besluttes hemmeligholdt, innføres i en egen protokoll. Det samme gjelder de militære
kommandosaker som i statsrådet besluttes hemmeligholdt.

Enhver som har sete i statsrådet, er pliktig til med frimodighet å si sin mening, som kongen
er forpliktet til å høre. Men det er denne forbeholdt å fatte beslutning etter sitt eget omdømme.

Finner noe medlem av statsrådet at kongens beslutning strider mot statsformen eller rikets
lover, er det en plikt å gjøre kraftige motforestillinger samt å tilføye sin mening i protokollen.
Den som ikke slik har tilkjennegitt sin protest, anses å ha vært enig med kongen og er ansvar-
lig for dette, således som siden bestemmes, og kan av Stortinget settes under tiltale for Riks-
retten.

I statsrådet blir det ført protokoll over alle saker som blir behandla der. Dei diplomatiske sakene
som statsrådet vedtek å halde løynde, blir førte inn i ein særskild protokoll. Det same gjeld dei
militære kommandosakene som statsrådet vedtek å halde løynde.

Kvar den som sit i statsrådet, har plikt til å seie si meining med frimod. Kongen har plikt til
å høyre meininga, men kan ta avgjerd etter eige omdømme.

Meiner nokon medlem av statsrådet at avgjerda til kongen strir mot statsforma eller lovene i
landet, har ho eller han plikt til å ta kraftig til motmæle og skrive si meining i protokollen. Den
som ikkje har protestert såleis, blir rekna for å ha vore samd med kongen og er ansvarleg for det,
slik som det sidan blir fastsett, og Stortinget kan setje vedkommande under tiltale for Riksretten.

Av Ola Mestad

1 Innleiing
§ 30 fastset plikta til å føre protokoll over alle saker som
blir behandla i statsrådet og samstundes fastset den
plikta for statsrådane til å seie si meining i statsrådet, og
i visse tilfelle, plikt til å protokollere si avvikande mei-
ning. I tillegg har den ein regel som i si tid var heilt sen-
tral for å forstå den tids tenking om det konstitusjonelle
kongedøme, men som no er heilt misvisande: at kongen
kan ta si avgjerd etter eige omdømme.1

Historisk har føresegna vore eit svært viktig ledd i
Stortingets kontroll med regjeringa fordi protokollane i
medhald av § 75 bokstav f) skulle, og skal, leggjast
fram for Stortinget til gransking. Det kunne føre til

riksrett. Sjå elles kommentaren til § 28 om samanhen-
gen mellom dei ulike føresegnene om behandling i
statsrådet.

Reguleringa av ein protokoll for hemmelege saker i
første ledd, andre og tredje punktum, er frå 1911 og høy-
rer til organiseringa av regjeringa etter unionsoppløys-
inga i 1905, sjå nedanfor.

Regelen om at statsrådane skal seie si meining med
frimod heng saman med at det er statsrådane, ikkje kon-
gen som er konstitusjonelt ansvarlege, jf. grunnlova § 5
og kommentaren til denne. I siste ledd, siste setning er
det også uttrykkjeleg vist til behandlingsmåten for
ansvar: Riksrett, sjå kommentaren til § 86.

1 Slik også Castberg, Statsforfatning I (1964) s. 218: «kan ikke lenger betraktes som uttrykk for gjeldende rett».
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2 Vedtakinga i 1814
På Eidsvoll vart føresegna vedtatt som § 32 med føl-
gjande ordlyd:

«I Statsraadet føres Protocoll over alle de Sager, som der for-
handles. Enhver, som har Sæde i Statsraadet, er pligtig til
med Frimodighed at sige sin Mening, hvilken Kongen er
forbunden at høre. Men det er denne forbeholdt at fatte
Beslutning efter sit eget Omdømme. Finder noget Medlem
af Statsraadet, at Kongens Beslutning er stridende mod
Statsformen eller Rigets Love, eller øiensynligen er skadelig
for Riget; er det Pligt at gjøre kraftige Forestillinger deri-
mod, samt at tilføie sin Mening i Protocollen. Den, der ikke
saaledes har protesteret, ansees at have været enig med Kon-
gen og er ansvarlig derfor, saaledes, som siden bestemmes.»

Dette var i realiteten same regulering som vi har framleis
bortsett frå den nyare føresegna om særskilde protokol-
lar for visse hemmelege diplomatiske saker og kom-
mandosaker, som kom inn i § 30 i 1911.

Protokollordninga, kongens avgjerdsrett og regule-
ringa av plikta til å ytre seg og eventuelt føre usemja til
protokolls, er tatt nesten ordlydande frå den svenske
Regeringsforma av 1809 § 9.2 Den svenske føresegna
hadde likevel litt meir tekst, som innleidde plikta til å
føre usemje til protokolls med å seie: «Skulle någonsin
den oförmodade händelse inträffa, att konungens beslut
vore uppenbarligen stridande mot denna Regerings-
form …». Den norske unngjekk slik smiger.

Hos Adler og Falsen var det òg framlegg om protokoll
der «hvert Medlems Votum indføres», men det var inga
regulering som likna den svenske om usemje etc.3

Vedtaket på Eidsvoll var samrøystes ordlydande likt
med framlegget frå konstitusjonskomiteen.4 Og dette var
omtrent heilt likt førsteutkastet frå konstitusjonskomi-
teen.5 Det viser at denne føresegna ikkje var særleg
omstridd på Eidsvoll. Men det var ein debatt knytt til
utkasta til § 48 (som blei § 30) og § 50 (som blei § 31)
for Løvenskiold peikte i debatten i Riksforsamlinga på at
«naar Kongen er ophøjet over Daddel og Statsraadet er
frie for Ansvar blot ved at have sagt sin Mening, har
Landet ingen Sikkerhed imod urigtig Fremgangsmaade
af Regjeringen».6 Til dette føreslo Wedel, som ei vidare-

føring av det svenske føredømet, at ein statsråd skulle ha
plikt til å nedleggje sitt embete i tilfelle av protest, men
det blei ikkje vedtatt. Sjå kommentaren til § 31.

På Eidsvoll vart det òg vedtatt ei anna føresegn om
protokollføring av kongelege resolusjonar. Det gjeldt
utanrikssaker «som ere af den Natur, at de ikke bør fore-
lægges det samlede Statsraad». § 33 lydde slik:

«Den Statsraad, som forestaaer det udenlandske Departe-
ment, bør have en egen Protocol, hvori de Sager indføres,
som ere af den Natur, at de ikke hør forelægges det sam-
lede Statsraad. Forøvrigt gjelder i dette Tilfælde de
samme Bestemmelser, som i 32te § ere fastsatte.»

Dette var dermed ein protokoll tiltenkt utanriks-
ministeren. Den kom aldri i bruk fordi det ikkje var
nokon utanriksminister i Christiania i Christian Frede-
riks stutte regjeringstid. Carsten Anker som heile tida
var i London i oppdrag for først prins, så kong Christian
Frederik, kom ikkje attende til Noreg før kongen hadde
abdisert og kongen førte dermed i mellomtida sjølv sine
utanrikssaker. I november vart § 33 oppheva.

§ 33 i Eidsvollgrunnlova synest i hovudsak å byggje
på den svenske Regeringsforma av 1809 § 11 om
«ministerielle mål», altså utanrikssaker. I den var det
fastsett at «Statsminstern för utrikes ärenderne tillhör att
dessa mål inför konungen föredraga och anmäla i när-
varo af hofkansleren».7 Den samrøystes vedtatte § 33
var heilt i tråd med framlegget frå konstitusjonskomi-
teen.8 Etter det eg kan forstå blei ideen om særskild pro-
tokoll for utanrikssaker utvikla i konstitusjonskomiteen i
tida mellom førsteutkastet og det endelege, men hos
Adler og Falsen ser det ut til at dei hadde tenkt at også
krigssaker og utanrikssaker skulle vere omfatta av dei
sakene som skulle innførast i «Rigets Protocol».9

I november 1814 blei som nemnt § 33 oppheva og
føresegna i § 32 delt i to ledd, der siste setning fekk eit
tillegg om riksrettstiltale, som vel berre hadde eit peda-
gogisk formål.10 Den nye ordlyden som stod heilt til
1911, no som § 30, var som følgjer:

«I Statsraadet føres Protocol over alle de Sager, som der
forhandles. Enhver, som har Sæde i Statsraadet, er pligtig

2 Höjer, Norska grundlagen s. 178.
3 Riksforsamlingens forhandlinger III (1916) s. 37 (§ 123).
4 Riksforsamlingens forhandlinger I (1914) s. 446 (§ 48) og s. 45. Redaksjonskomiteen gjorde ei heilt lita språkendring i slutten av føresegna.
5 Riksforsamlingens forhandlinger III (1916) s. 304 (§ 35).
6 Christies Dagbog s. 594.
7 Höjer, Norska grundlagen s. 178.
8 Sjå Riksforsamlingens forhandlinger I (1914) s. 447 (§ 49) og s. 45.
9 Riksforsamlingens forhandlinger III (1916) s. 37 (§ 123).
10 I protokollen frå Stortinget hausten 1814 står berre at tillegget blei vedtatt med «Storthingets Pluralitet» etter framlegg frå komiteen, sjå Storthings-

Forhandlinger 1814 (1835) s. 432.
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til med Frimodighed at sige sin Mening, hvilken Kongen
er forbunden at høre. Men det er Denne forbeholdet, at
fatte Beslutning efter sit eget Omdømme.

Finder noget Medlem af Statsraadet, at Kongens
Beslutning er stridende mod Statsformen eller Rigets
Love, eller øiensynligen er skadelig for Riget, er det
Pligt, at gjøre kraftige Forestillinger derimod, samt at til-
føie sin Mening i Protocollen. Den der ikke saaledes har
protesteret, ansees at have været enig med Kongen, og er
ansvarlig derfor, saaledes som siden bestemmes, og kan
af Odelsthinget sættes under Tiltale for Rigsretten.»

3 Oppfatninga av § 30 etter 1814
Karl Johan som var konge 1818 til 1844 gjorde absolutt
bruk av sin rett til å ta avgjerder «efter sit eget
Omdømme». Per Maurseth har undersøkt i kva grad og i
kva for saker Karl Johan vedtok kongelege resolusjonar,
anten utan innstilling frå regjeringa, eller slik at avgjerda
avveik frå innstillinga frå regjeringa. For heile perioden
er det klart at Karl Johan hevda den personlege konge-
makta, med eit høgdepunkt i perioden 1821–1823 og
deretter synkande, men ikkje fråverande personleg makt-
utøving. Kongen kunne fråvike innstillingar både ved
embetsutnemningar, lovsaker, nådesaker og andre. Han
kunne alliere seg med Stortinget mot regjeringa eller
appellere til «folket» over hovudet på regjeringa. I peri-
oden 1815–1844 vart det vedtatt i alt 37 223 kongelege
resolusjonar.11 Sjølv om kongen utnemnde statsrådane
følgde han altså ikkje alltid deira råd. Men eg har ikkje
funne tilgjengelege tal på dissens i regjeringa.

Frederik Stang sa i 1833 at formålet med føresegna
om å seie meininga frimodig og føre den til protokolls
var dobbelt, «nemlig deels muligens at faae Beslutnin-
gen tilbagekaldt, dels at frembringe Beviis for, om
Nogen og i saa Fald hvilke af Statsraadets Medlemmer,
der have ladet det mangle paa Frimodighed og Nidkjær-
hed».12 Det er klart at det første formålet var det vikti-
gaste for å påverke kongelege avgjerder. Det siste tok
sikte på ministeransvaret. Stang meinte òg at ein ved
vurderinga av kva som streid mot statsforma eller
Noregs lover, eller «øiensynligen er skadelig for Riget»,
ikkje skulle vurderast i forhold til «den umiddelbare
sunde Menneskeforstand», men i «Relation til den Grad
af Indsigt, der maa forudsættes hos et Medlem af Statsra-

adet, og den Kundskab til alt det Factiske, som det maa
være Pligt at indsamle, forinden man afgiver sin Mening
i Embedsanliggender».13 Det var såleis ei ansvarsvurde-
ring i slekt med moderne tenking om profesjonsansvar.
Han framheva òg at det ikkje trong vere tale om skade
for heile riket, det kunne vere nok at «der tilføiedes
enkelt Mand nok saa megen Uret eller Skade».14

Statsråd og tidlegare riksforsamlingsrepresentant
Valentin Sibbern var blitt statsråd i 1830 og blei i 1833
av protokollkomiteen kritisert for ikkje å ha gjort kraf-
tige førestillingar og ført si meining i protokollen i ei sak
om gasjeauke for Bureauchef Bernhoft. Dette, meinte
komiteen, burde gjere at Sibbern blei tiltalt for riksrett.
Sibbern skreiv då eit brev til Stortinget, som blei trykt i
Morgenbladet, der han skreiv også prisipielt om spørs-
målet. Han meinte m.a. følgjande ut frå at saka ikkje var
viktig nok:

«thi en Statasraads Protest, afgivet ved enhver ubetydelig
Anledning, eller ved Leiligheder, der ikke kunne subsum-
meres under de i Grundloven nysangivne Betingelser,
skulle gjøre denne vigtige Garantie for Kongens consti-
tutionelle Handlemaade til et simpelt Spildfægterie, som
under andre Omstændigheder, end de, vi ere saa lykkelige
at leve under, formeentlig snarligen vilde overbevise
Nationen om de høist uheldige Følger af, at de ansvarlige
Raadgiveres Protest i Utide vorder anvendt».15

I innlegget viste Sibbern òg til at han i ei anna sak hadde
ført sin protest til protokolls, slik at han ikkje var engste-
leg for å gjere slikt når det måtte til.

Eit eksempel på at protest til statsrådsprotokollen
gjorde at ein kunne unngå å bli tatt med i tiltale for riks-
rett var riksrettssaka mot statsminister [i Stockholm]
Severin Løvenskiold i 1836. Han blei dømd i Riksretten
for ikkje å ha protestert mot den kongelege resolusjonen
av 2. juli 1836 om å heve stortingsforhandlingane. Dei
to andre statsrådane i Stockholm hadde derimot protes-
tert og blei ikkje tiltalt. Sjå nærmare om saka, kommen-
taren til § 80.

Nokre år seinare gjekk Peder Gaarder lenger enn
Stang hadde gjort og hevda at det ikkje utan vidare var
nok å protestere for å vere ansvarsfri. Det følgde av den
eiden statsrådane hadde avlagt til konstitusjonen, meinte
han, at dersom ei avgjerd klart var lov eller grunnlovs-
stridig, var protest til protokollen ikkje nok. Dersom

11 Sjå Maurseth, Sentraladministrasjonens historie bd. 1 1814–1844 (1979) s. 339–386 med mange interessante delanalysar og samanfatning s. 383–
386, tabell s. 340.

12 Stang, grundlovbestemte Ret (1833) s. 97.
13 Stang, grundlovbestemte Ret (1833) s. 98.
14 Stang, grundlovbestemte Ret (1833) s. 99.
15 Morgenbladet No. 228 16. august 1833 s. 3.
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«dens Lovlighed ikke ligger indenfor en fornuftigviis
som mulig tænkelig rigtig Lovfortolkning», krevst det at
statsråden heller ikkje medverkar til å ekspedere vedta-
ket, men søkjer avskjed.16

4 Endringa i 1911 – hemmelege protokollar
I 1911 blei § 30 endra som del av opplegget for å ordne
forholdet til utanrikssaker etter unionsoppløysinga, sjå
kommentaren til § 28. Det som skjedde var at det blei
vedtatt to nye setningar i første ledd, om protokoll for
hemmelege utanrikssaker og hemmelege militære kom-
mandosaker.17 Som forklart i kommentaren til § 28, var
dette sluttpunktet i ein stor debatt om korleis ein skulle
sikre behandlinga i statsråd om hemmelege utanriks- og
forsvarssaker på ein slik måte at ein samstundes sikra
konstitusjonell (og i realiteten parlamentarisk) kontroll.
Det blei vedtatt ei eiga ordning for gransking i Stortinget
av desse protokollane, sjå kommentaren til § 75 bok-
stav f. Den nye ordlyden var frå 1911:

«I Statsraadet føres Protokol over alle de Sager, som der
forhandles. De diplomatiske Sager, som i Statsraadet
besluttes hemmeligholdte, indføres i en egen Protokol.
Paa samme Maade forholdes med de militære Kom-
mando-Sager, som i Statsraadet besluttes hemmelig-
holdte.

Enhver, som har Sæde i Statsraadet, er pligtig til med
Frimodighed at sige sin Mening, hvilken Kongen er for-
bunden at høre. Men det er denne forbeholdt at fatte
Beslutning efter sit eget Omdømme.

Finder noget Medlem af Statsraadet, at Kongens
Beslutning er stridende mod Statsformen eller Rigets
Love, eller øiensynligen er skadelig for Riget, er det
Pligt at gjøre kraftige Forestillinger derimod samt at til-
føie sin Mening i Protokollen. Den der ikke saaledes har
protesteret, ansees at have været enig med Kongen, og er
ansvarlig derfor, saaledes som siden bestemmes, og kan
af Odelsthinget sættes under Tiltale for Rigsretten.»

Føresegna blei såleis også litt omorganisert. Det som
hadde vore andre og tredje setning i første ledd blei skilt

ut som nytt andre ledd. Og tidlegare andre ledd blei nytt
tredje ledd. Denne strukturen har føresegna framleis.

5 § 30 i nyare tid
I samband med reforma av riksrettsordninga i 2007 blei
slutten av siste ledd endra slik at det no framgjekk at det
var Stortinget, og ikkje det no oppheva Odelstinget, som
hadde retten til å tiltale for riksrett. Siste ledd fekk då
følgjande ordlyd:

«Finder noget Medlem af Statsraadet, at Kongens Beslut-
ning er stridende mot18 Statsformen eller Rigets Love, er
det Pligt at gjøre kraftige Forestillinger derimod samt at
tilføie sin Mening i Protokollen. Den der ikke saaledes
har protesteret, ansees at have været enig med Kongen,
og er ansvarlig derfor, saaledes som siden bestemmes, og
kan af Storthinget sættes under Tiltale for Rigsretten.»

I statsrådet blir det ført to sett med protokollar, i tillegg
til dei for hemmelege saker. Den eine er den såkalte ved-
taksprotokollen, som blir utarbeidd av statsrådssekretæ-
ren. Statsrådssekretæren er i seinare tid (frå 2001) regje-
ringsråden, altså departementsråden ved Statsmi-
nisterens kontor. Protokollen blir underteikna av kongen
og alle statsrådar som har vore til stades, og parafert av
statsrådssekretæren.19

Det andre settet med protokollar er at kvart departe-
ment utarbeider ein eigen referatprotokoll der alle dei
kongelege resolusjonane som vedrører departementet
blir bundne inn. Her er inntatt føredraget og tilrådinga til
kvar resolusjon. For proposisjonar og stortingsmeldingar
blir likevel berre førstesida tatt med i den innbundne ver-
sjonen.20

Begge setta med protokollar blir oversendt Stortinget
for gransking, kvart halvår, innan 15. september for før-
ste halvår og innan 15. februar for andre halvår. Sjå nær-
mare kommentaren til § 75 bokstav f). Det er frå 1992
kontroll- og konstitusjonskomiteen som har oppgåva å
granske protokollane, jfr Stortingets forretningsorden
§ 14 nr. 8 punkt a).21

Eit sentralt tema i grunnlova § 30 er plikta til å føre si
meining til protokollen. I «nyere tid» har dissens i stats-

16 Gaarder, Grundloven (1845) s. 76–77. I same retning, langt seinare, Fliflet, Grunnloven (2005) s. 189.
17 Ein kan vel seie at det nye tillegget hadde eit visst slektskap med den § 33 som blei oppheva i november 1814, sjå punkt 2 ovanfor i kommentaren

her til § 30.
18 «Mot» blei av språkgrunnar retta til «mod» i 2010, sjå Innst. 254 S (2009–2010).
19 Retningslinjer Om statsråd, Statsministerens kontor, juni 2017 s. 8, jf. s. 73, jf. regjeringsinstruksen § 4.
20 Retningslinjer Om statsråd, Statsministerens kontor, juni 2017 s. 73.
21 Sjå som eksempel på protokollgransking for 1. halvår 2018: Innst. 148 S (2018–2019) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomi-

teen. Innstillinga peikar på at det er ingen dissensar i regjeringa i perioden og har elles ingen merknader, men listar opp tal på nådesaker og for-
skrifter vedtatt i statsråd.
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råd med innføring i statsrådsprotokollen i medhald av
§ 30 tredje ledd «ikke vært benyttet».22 Dette blir i rett-
leiinga for statsråd omtalt som grunnlovsdissens i mot-
setning til «avrøystingsdissens», som er uttrykk for
usemje, men ikkje strid med statsforma etc. Slike dis-
sensar blir òg ført i statsrådsprotokollen, men ikkje med
særleg grunngiving. Dersom dei gjeld proposisjonar, blir
dissensen også innført i proposisjonen. Dissensane kan
både vere personlege eller uttrykkje usemje mellom
fleire parti i ei koalisjonsregjering. Eit døme på det siste
er følgjande:

«Statsminister Bondevik og tilstedeværende statsråder
fra Kristelig Folkeparti (statsrådene Svarstad Haugland,
Høybråten, Frafjord Johnson, Steensnæs og Dåvøy) og
tilstedeværende statsråder fra Venstre (statsrådene Spon-
heim, Dørum og Skogsholm) vil uttale: Etter en samlet
vurdering har vi kommet til at vi ikke kan gi vår tilslut-
ning til tilrådningen om samtykke til EØS-komiteens
beslutning nr. 20/2003 av 31. januar 2003 om endring av
EØS-avtalens vedlegg XVII om opphavsrett (patentdi-
rektivet) i samsvar med vedlagte forslag. Vi legger særlig
vekt på de etiske innvendinger mot den omfattende
adgangen til patentering av levende materiale som følger
av direktivet, bl.a. patentering av planter og dyr, hensynet
til biologisk mangfold og hensynet til utviklingslandene
og deres utnyttelse av egne genressurser.»23

Eit døme på personleg dissens er:

«Statsrådene Magnhild Meltveit Kleppa og Liv Signe
Navarsete støttar ikkje forslaget om å utvida høvet til
assistert befruktning no. Statsrådane sluttar seg såleis
ikkje til endringar i bioteknologilova slik det framgår av
proposisjonen.»24

6 § 30 i dag
Slik § 30 står i dag, gir den i første ledd viktige reglar
om protokollføring i statsråd av alle saker som blir
behandla der, både offentlege og hemmelege.

Regelen i andre ledd om at kongen kan ta avgjerd etter
eige omdømme, er bortfallen på grunn av parlamentaris-
men. Kongen må følgje fleirtalet i regjeringa, men han
må ha rett til å seie si frimodige meining. Regelen i

andre ledd første punktum om at statsrådar må seie si fri-
modige meining i statsrådet er vel i praksis omtolka til å
tyde at ein statsråd som er ueinig, må dissentere. Og det
kan skje utan grunngiving. Men regelen i tredje ledd om
å seie frå dersom ei avgjerd i statsråd «strir mot stats-
forma eller lovene i landet», må likevel gjelde framleis. I
vår tid vil den vere uttrykk for protest mot regjerings-
fleirtalet, ikkje mot oppfatninga til kongen. Det vil
kunne vere eit formelt vern mot statskupp frå regjeringa
eller ein revolusjon frå toppen. Og den statsråd som slik
kritiserer fleirtalet, vil nok straks få avskjed, dersom
ikkje vedkomande sjølv tar avskjed med det same. Eit
slikt tilfelle ville raskt skape offentleg merksemd, som
det bør ha.

22 Retningslinjer Om statsråd, Statsministerens kontor, juni 2017 s. 4. Det følgjer av regjeringsinstruksen at statsråden sjølv må formulere sin dissens
(kongelig resolusjon 23. mars 1909) § 4 nr. 5). Bloch, Kongens råd (1963) s. 93–94 synest ikkje skilje mellom dess to typane dissens. Der blir òg
nemnt at talet på dissensar i 1945–1961 var ca 2 per år, mange om nådegiving i landssviksaker. Berggrav, Slik styres Norge (1994) s. 84–87 gir
oversyn over talet på dissensar og ofte kva dei gjaldt, fram til utgivingstidspunktet (ingen dissensar 1972–1994, men ein god del i Borten-regje-
ringa).

23 Frå St.prp. nr. 43 (2002–2003).
24 Frå Ot.prp. nr. 33 (2007–2008). Begge eksempla er tatt frå Retningslinjer Om statsråd, Statsministerens kontor, juni 2017 s. 5.
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§ 31
Alle de beslutninger som kongen utferdiger, skal kontrasigneres for å være gyldige. I militære
kommandosaker kontrasigneres beslutningene av den som har foredratt sakene, men ellers av
statsministeren eller, hvis han eller hun ikke har vært til stede, av det første av statsrådets tilste-
deværende medlemmer.

Alle avgjerder kongen ferdar ut, må kontrasignerast for å bli gyldige. I militære kommandosaker
skal avgjerdene kontrasignerast av den som har målbore saka, men elles av statsministeren eller,
om statsministeren ikkje var til stades i statsrådet, av den fyrste av dei medlemmene som var det.

Av Ola Mestad

1 Innleiing
Kontrasignaturen, typisk med underskrifta til høgre på
eit offisielt dokument, var eit omstridd tema i norsk
statsrett, fram til 1911. I dag er det, som det framgår av
grunnlovsteksten, eit vilkår for at eit vedtak i statsråd
skal vere gyldig. Historisk var det spørsmål om kontra-
signatur trongst for at ei avgjerd skulle vere gyldig og
om ein statsråd eller statsministeren hadde plikt til å
kontrasignere dersom han var ueinig i innhaldet av
avgjerda. Dersom han kunne la vere å signere, var det eit
maktmiddel han kunne bruke mot kongen. Dersom han
kunne unngå å signere ved i staden å ta avskjed, kunne
ein i visse situasjonar oppnå noko av den same verkna-
den. Føresegna om kontrasignatur vart naturleg nok
endra ved unionsinngåinga i november 1814, så igjen i
1905 og den fekk dagens innhald i 1911, og med ein
språkleg revisjon i 2014.

Krav om kontrasignatur frå ein ansvarleg minister var
svært vanleg i monarkiske forfatningar fordi det var ein
måte å halde nokon ansvarlege på for kongelege avgjer-
der. Kongen sjølv kunne normalt ikkje krevjast til ansvar,
jf. t.d. den norske grunnlova § 5 om at kongen er ansvars-
fri.1 Samstundes var det ein måte å sikre notoritet for kon-
gelege avgjerder. På Eidsvoll var det ein del diskusjon om
korleis reglane om kontrasignatur skulle vere. Seinare, i
1847, var det ein teoretisk diskusjon om innhaldet av dei

norske reglane i samband med innstillinga frå den første
unionskomiteen. Men sidan det ikkje blei nokon revisjon
av unionen då, og heller ikkje seinare, var denne diskusjo-
nen lite kjend. Mot slutten av 1800-talet lanserte ein del
Venstre-folk nye oppfatningar om kontrasignaturreglane,
knytt til framveksten av parlamentarismen. Og i 1905 stod
retten til å nekte kontrasignatur og i staden søkje avskjed
sentralt i strategien til Michelsen-regjeringa for unions-
oppløysing. Som vi skal sjå, søkte då Michelsen-regje-
ringa tilbake til 1847-standpunktet og trong ikkje gjere
bruk av den nye Venstre-læra.

Spørsmålet om kontrasignatur og riksrettsansvar har
vore sentralt i norsk statsrett, knytt til regelen i grunn-
lova § 30 tredje ledd om å ta til motmæle mot ei avgjerd
og få det ført til protokolls i statsråd, for å vere ansvarsfri
i konstitusjonell forstand. Utviklinga frå 1814 til våre
dagar har endra verknaden av kontrasignatur frå ein
garanti for at det som blir sagt å vere ei kongeleg
avgjerd, faktisk er det, via ein «garanti» om at ein stats-
råd står inne for innhaldet til at det no i over 100 år har
vore slik at det i realiteten er kongen som medunderskriv
på det som (fleirtalet i) regjeringa vedtar. Gjennom par-
lamentarismen og regelen om kontrasignatur er det der-
med ei samanhengande linje frå Stortinget til regjeringa,
som må ha tillit i Stortinget, til kongen, som må følgje
regjeringa, eller abdisere.

1 Om samanhengen mellom mellom konstitusjonelt ansvar og kontrasignatur, sjå Holmøyvik, 1814 (2012) s. 229 med tilvising til den franske og den
polske grunnlova av 1791, den svenske Regjeringsforma og den spanske grunnlova av 1812.
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.
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2 Kontrasignaturspørsmålet i 1814
Kontrasignatur er ikkje omtalt i Adler og Falsens grunn-
lovsutkast. I § 123 står det likevel at i «Rigets Protocol»
skal alle votum av medlemene av rådet innførast og «ved
hver Session underskrives af alle Medlemmerne».2 Hel-
ler ikkje er det andre av utkasta som regulerer dette
utover underskriving av sjølve protokollen.

Ein kontrasignaturregel kom først i konstitusjonsko-
miteens utkast § 50: «Alle af Kongen udfærdigede Befa-
linger og officielle Breve, militaire Commando Sager
undtagne, skulle, for at vorde gieldende, contrasigneres
af den, som i Følge sin Embedspligt har foredraget
Sagen. Han er ansvarlig for Expeditionens Overensstem-
melse med den Protocol, hvori Resolutionen er ind-
ført.»3

Forslaget er tatt nesten ordlydande frå den svenske
regjeringsforma av 1809 § 38. Det er sannsynleg at initi-
ativet til denne har kome frå grev Wedel, som i konstitu-
sjonskomiteen i følgje kjeldene iallfall står bak dei andre
føresegnene om statsrådsbehandling som konstitusjons-
komiteen føreslo. Frederik Schmidt, som også var med-
lem av konstitusjonskomiteen, omtalte §§ 41–44 i utkas-
tet som «Wedels Foster». Dei blei redusert til ein para-
graf ved behandlinga i Riksforsamlinga.4 I riksforsam-
lingsdebatten om kontrasignaturspørsmålet hadde
Løvenskiold påpeikt at den statsråd som hadde protestert
mot kongens syn var ansvarsfri, og det same var kongen:
«Hvad Garanti havde nu Nationen for, at ikke under en
slet Regent de fordærveligste Handlinger bleve fore-
tagne?» Sibbern som refererte dette, skreiv: «Spørgs-
maalet var som taget af min Sjæl, og jeg havde netop
tænkt at gjøre det samme Spørgsmaal.» Fleire meinte,
skreiv Sibbern, at ein minister som hadde protestert
kunne nekte å kontrasignere, men det slo ikkje gjennom
fordi alle avgjerder av kongen skal kontrasignerast «og
en Minister ved at erholde Ret til at nægte dette blev sat
over Kongen». Wedel føreslo i debatten at ein minister
som hadde protestert skulle «for at give sin Protest des
større Kraft og Høitidlighed, nedlægge sit Embede, men
imidlertid beholde sin fulde gage, indtil det paa første
Storthing var undersøgt, om Ministeren havde handlet
Ret eller ikke.» Wedels framlegg fall med 62 mot 48

røyster.5 Framlegget frå Wedel, som ikkje er omtalt i
riksforsamlingsprotokollen, var tatt nesten ordlydande
frå den svenske regjeringsforma av 1809.6

I Treschows grunnlovsutkast art. XXXV var det ein
liknande regel om at den minister som meiner at kon-
gens avgjerder er «baade mod Constitutionen, Lovene
eller det almindelige Bedste og tillige mod Raadets og
Departementets Indstilling saa stridige, at Ministeren …
ei drister sig til at udføre dem, maa han og de, der med
ham ere enige, underdanigst forlange deres Afsked …».7
Men hos Treschow var det ikkje snakk om å halde fram
med å mottta gasje og inga kopling til ei etterfølgjande
vurdering i Stortinget eller til kontrasignaturspørsmålet.

Representanten Bryn oppfatta Wedels og Løvenski-
olds ønskemål slik at «der kunde udfindes noget, som
nærmere kunde afholde Kongen fra at fatte mod Statsra-
adets Mening ellers stridende Beslutning». Den føre-
slåtte embetsnedlegginga ville «foranledige en Sensa-
tion i Publikum, som Kongen vistnok saameget muligt
vilde undgaae». Sverdrup og Diriks argumenterte imot
fordi det å la Stortinget vurdere spørsmålet ville stri mot
den vedtatte grunnsetninga om at den utøvande makta
skulle vere skilt frå den lovgivande og dømmande.8
Holmøyvik meiner dette må byggje på ei misforståing av
Wedels meining, for kongen ville i alle fall kunne treffe
den avgjerda han ville. Det må vere statsrettsleg riktig,
men ein slik avskjed utan særleg økonomisk risiko ville i
alle fall leggje eit press på kongen.

Falsen skal ha uttalt mot Wedels forslag at med det
«ikke vindes andet, end at Landet faar endeel Pensionis-
ter flere at underholde».9 Det ser ikkje ut til at ein drøfta
om ein statsråd berre enkelt kunne søkje avskjed. I ei tid
med eit visst personleg kongedøme må det ha vore opp-
lagt.

I Riksforsamlinga blei det tilsynelatande viktige inn-
skotet «for at vorde gieldende», som stod i utkastet, stroke
og med den reviderte ordlyden vart føresegna samrøystes
vedtatt.10 Thomas Bryn skreiv at Koren og Sverdrup argu-
menterte for fjerninga fordi uttrykket «forudsatte en høi-
ere Magt hos en Statsraad, end Kongen».11 Grunnlovs-
rettshistorisk er det fascinerande at dette innskotet er det
som kjem inn igjen i 1911, jf. nedanfor.

2 Riksforsamlingens forhandlinger III (1916) s. 37.
3 Riksforsamlingens forhandlinger I (1914) s. 447.
4 Schmidts Dagbøger I (1966) s. 340.
5 Sibberns Dagbog (1810) s. 40.
6 Sjå Holmøyvik, 1814 (2012) s. 470 med note 1887.
7 Riksforsamlingens forhandlinger III (1916) s. 240–241.
8 Bryns brev og dagbok s. 180. Frå debatten, sjå òg Storthings-Efterretninger I s. 57–58 og Fure, Eidsvoll 1814 (2013) s. 193–194. Det er ved denne

voteringa at representanten Blom hevdar representanten Tveten sov «ud sit Ruus» og då han blei vekt spurde «Hvad sagde Falsen? Og derpaa efter
indhentet Underretning voterede – Ja!». Her ser ein noko av tonen hos ein del embetsmenn mot bøndene på Eidsvoll.

9 Christies Dagbog s. 594.
10 Riksforsamlingens iorhandlinger I (1914) s. 45.
11 Bryns brev og dagbok s. 180–181. Schmidt skreiv ingenting om dette i si dagbok.



B.  Om den utøvende makt, kongen og den kongelige familie og om religionen414
Den vedtatte ordlyden av § 35 på Eidsvoll vart der-
med:

«Alle af Kongen udfærdigede Befalinger og officielle
Breve – militaire Comandosager undtagne – skulle con-
trasigneres af den, som ifølge sin Embedspligt har fore-
draget i Sagen, da han bør være ansvarlig for Expeditio-
nens Overensstemmelse med den Protocol, hvori
Resolutionen er indført.»

Den vedtatte føresegna på Eidsvoll måtte endrast på
grunn av unionen om hausten. Då vart reguleringa delt
på to paragrafar slik:

«§ 31 Alle af Kongen selv udfærdigede Befalinger, (mili-
taire Commando-Sager undtagne) skulle contrasigneres
af den Norske Statsminister.

§ 32 De Beslutninger, som tages af Regjeringen i Norge
under Kongens Fraværelse, udfærdiges i Kongens Navn, og
undertegnes af Vice-Kongen eller Statholderen og af Stats-
raadet, samt contrasigneres af den, som foredrager Sagen,
da han bør være ansvarlig for Expeditionens Overensstem-
melse med den Protocol, hvori Resolutionen er indført.»

Formuleringa av §§ 31 og 32 er likelydande med fram-
legget frå dei svenske kommisærane bortsett frå det som
står etter nest siste komma i § 32 om ansvaret, som vart
samrøystes vedtatt etter framlegg i Stortinget 28. okto-
ber 1814, og som var henta frå den dåverande § 35.12

Ein ser at som følgje av innføringa av norsk statsmi-
nistertittel for den minister som leia statsrådsavdelinga i
Stockholm, er kontrasignatur av statsministeren no blitt
regelen, medan for saker som skal avgjerast i Christia-
nia, er det den statsråden som føredrar saka, som fram-
leis skal kontrasignere.

3 Utviklinga frå 1814 til 1905
Det synest ikkje som om det har vore særleg strid om
kontrasignaturen i praksis. I 1847 tok den norske regje-
ringa standpunkt til innhaldet av kontrasignaturregelen,

men den betenkninga som då vart skriven vart særleg
aktuell ved unionsoppløysinga i 1905 og blir derfor
behandla i nedanfor i den samanhengen.

I 1873 blei ordlyden i § 31 endra i samband med opphe-
ving av statthaldarembetet og oppretting av eit embete
som statsminister også i Christiania, slik at den norske
regjeringa deretter skulle ha to statsministrar. Den vedtatte
og sanksjonerte ordlyden i § 31 blei då: «Alle af Kongen
selv udfærdigede Befalinger (militære Komando-Sager
undtagne) skulle kontrasigneres af en af Statsministrene.»
I tilknyting til dette må ein sjå den endra § 32: «De
Beslutninger, som tages af Regjeringen i Norge under
Kongens Fraværelse, udfærdiges i Kongens Navn og
undertegnes af Vicekongen og Statsraadet.»13

I samanheng med systemet med protest til protokollen
etter § 30 drøfta P.K. Gaarder i 1845 om det i alle tilfelle
var nok å protestere mot kongens avgjerd for å vere
ansvarsfri. Han meinte, openbert i motsetning til noko
som hadde vore hevda av andre, men som han ikkje viste
til, at det ikkje kunne vere tilfelle dersom alle statsrådar
fann at ei kongeleg avgjerd var i strid med statsforma eller
med lov, for i denne situasjonen finst det ingen ansvarleg
minister, jf. formuleringa om ansvaret i grunnlova § 5. I så
fall måtte ein minister også nekte å underskrive protokol-
len og nekte å ekspedere saka dersom han vil vere
ansvarsfri, og skulle kongen framleis halde fast ved
avgjerda, måtte ministeren søkje avskjed.14

Aschehoug påpeikte at det at Riksforsamlinga tok ut av
vedtaket uttrykket «for at være gjældende» kan likevel
ikkje medføre «at nogen af Kongen underskreven Befa-
ling (udenfor militære Commandosager) kan gjælde som
udgaaet fra ham, naar den mangler den grundlovbestemte
Contrasignatur».15 Verknaden av utelatinga av desse orda
drøfta Aschehoug i samband med riksrettsansvaret. For
Aschehoug tente det til å underbyggje at Gaarder, utan at
namnet blir nemnt, ikkje hadde rett når han hevda at pro-
test til protokollen ikkje alltid er nok for ansvarsfridom for
ein statsråd. Aschehoug la til at det i praksis sidan 1815
aldri hadde vore tilfelle at kongen hadde tatt ei avgjerd
som alle statsrådar hadde protestert mot.16 Nokre slike til-
felle der dette standpunktet vart hevda av ein del Venstre-
politikarar var det derimot i dei siste ti-femten åra av uni-
onen, men det kom aldri heilt på spissen.17

12 Sjå Storthings-Efterretninger I s. 125 med framlegget frå kommissærane (som første og andre ledd i § 33) og vedtaket s. 168 om at tillegget frå
17. mai-grunnlova § 35, som blei oppheva, skulle tilleggjast det som no vart § 32.

13 Stortingsvedtak 28. mai 1873 (74 mot 36 røyster), sjå St.tid. 1873 s. 702, jf. Indst. S. nr. 75 (1873) og Dok. nr. 105 (1868–1869) (framlegget) og
Dok. nr. 78 (1873) (den kongelege sanksjonen, som og inneheld historikken til grunnlovsforslag om oppheving av statthaldarembetet og nytt stats-
ministerembete, og litt om kontrasigneringspraksis i Christiania).

14 Gaarder, Grundloven (1845) s. 77 – i kommentaren til § 30, ikkje § 31.
15 Aschehoug, Statsforfatning I (1891) s. 257.
16 Aschehoug, Statsforfatning III (1893) s. 452–453. Saka i 1815 som eit samla statsråd protesterte mot var at kongen gav generelt amnesti for mili-

tære embetsmenn som i 1814 hadde «overtraadt sin Pligt», sjå Aschehoug, Statsforfatning II (1892) s. 219 (resolusjon 5. mai 1815).
17 Sjå Castberg, Statsforfatning I (1964) s. 214–215 med tilvisingar.
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4 Unionsoppløysinga i 1905 – høgdepunktet for 
kontrasignaturspørsmålet
I 1905 kom kontrasignaturspørsmålet på spissen, men på
kva for måte det skjedde har gjennomgåande vore mis-
forstått i faglitteraturen.18 I statsråd i Stockholm den
27. mai 1905 nekta statsminister Jørgen Løvland å kon-
trasignere då kongen nekta å sanksjonere den
konsulatlova som Stortinget samrøystes hadde vedtatt.
Deretter blei det for alle statsrådane lagt fram avskjeds-
søknader. I det etterfølgjande 7. juni-vedtaket står det
ingenting om kontrasignatur, berre om avskjedane. Kva
var det rettslege forholdet mellom nektinga av kontrasig-
natur og avskjedane? Dette er eit av kjernepunkta i vur-
deringa av den jussen som leia fram til 7. juni-vedtaket.
Og spørsmålet er omstridd. Mange har hevda, som histo-
rikaren Rolf Danielsen skreiv i 2002, at regjeringa etter
grunnlova § 31 hadde plikt til å kontrasignere.19 Hans
oppfatning var at Michelsen-regjeringa i 1905 gjorde
bruk av ei «ny og radikal lære» om kontrasignatur, intro-
dusert av Venstre i første halvdel av 1890-åra. Og han
viste til at «denne nye kontrasignaturlære» var «tvil-
som».20 Danielsen tar feil i kva for lære regjeringa i all
hovudsak bygde på. Og mistydinga synest å byggje på
Frede Castbergs analyse av kva som skjedde i 1905, som
også berre delvis har gått inn i korleis det vart argumen-
tert frå statsrådane den 27. mai.21

Kontrasignaturspørsmålet gjeld eigentleg fleire spørs-
mål: Det første var at statsministeren tilsynelatande
hadde plikt til å kontrasignere, jf. § 31. Det andre som
direkte var regulert i grunnlova, var vidare at den stats-
råd som kontrasignerte, var ansvarsfri i forhold til riks-
rett dersom han fekk ført til protokolls sin protest mot
innhaldet av avgjerda til kongen, jf. § 30. Det tredje
spørsmålet var om denne ansvarsfridommen ikkje var
absolutt, men om statsrådane i visse tilfelle likevel ville
bli ansvarlege for riksrett sjølv om dei protesterte til pro-
tokolls, iallfall dersom heile regjeringa var ueinige i den
kongelege avgjerda. I så fall ville ein seie at statsrådane
hadde plikt til å nekte kontrasignatur. Ei følgje av dette
ville vere at dei måtte be om avskjed. Dette var Venstre-
standpunktet, som ikkje bygde direkte på ordlyden i
grunnlova, men som vi har sett at Gaarder hadde hevda.
Det fjerde spørsmålet var om statsrådane i forhold til
riksrettsansvar kunne velje mellom å la vere å kontrasig-

nere og heller gå av, i staden for berre å protestere og
signere. Vi skal her sjå på desse spørsmåla.

Det regjeringa gjorde i 1905 var ikkje å gjere gjel-
dande noka ny Venstre-lære, men å stille seg solid på
embetsmannsstatens grunn i forholdet mellom kontra-
signatur og avskjed. Den viste til det Frederik Stang og
heile den norske regjeringa hadde artikulert over 60 år
tidlegare, i 1847. I tillegg bygde den på høgremannen,
justisminister og høgsterettsdommar Hagerup Bulls
eigen analyse. Bakgrunnen for løysinga av statsrettslege
spørsmål som dette var i 1905 Aschehougs hovudverk
Norges nuværende Statsforfatning frå 1891–93. Vi ser
først noko på det Hagerup Bull skreiv om at ein statsråd
kunne vere «ligefrem forpligtet» til å nekte sin kontra-
signatur. Resonnementet var slik:

«Grundlovens bestemmelser kan i sin almindelighed ikke
være ment som instruks for de embedsmænd, som
omhandles i forskjellige av dens paragraffer; hvad der her
tilsigtes er at fastsætte de former som maa iagttages for at
statshandlinger skal faa gyldighet. Overensstemmende
hermed maa paabudet om kontrasignatur opfattes. Dette
paabud er ikke en instruks for statsministeren (statsraa-
den), men en forskrift om hvordan vedkommende doku-
ment faar gyldighet som statsakt. Enhver tvil herom bort-
falder, naar man ser hen til at kongens beslutning skifter
karakter, naar der i de grundlovsmæssige former utfærdi-
ges protokol om det i statsraadet passerte. Indtil da kan
kongen omgjøre sin beslutning, bagefter ikke (Asche-
houg Statsforfatning, anden utg. I. s. 258). Det sier sig da
selv at det er den kontrasignerende som overtar ansvaret
for at beslutningen blir definitiv; kongen selv har jo aldrig
ansvaret. Den statsminister (statsraad) som ikke vil kunne
paata sig dette ansvar, faar da under statsraadsbehandlin-
gen varsle herom og søke sin avsked.»22

Hagerup Bull stod i det han skreiv svært nær Venstre-
standpunktet ved at ein statsråd kunne vere «ligefrem
forpligtet» til å nekte kontrasignatur. Aschehoug stod på
eit noko anna standpunkt. Forholdet mellom riksrettsan-
svar og kontrasignatur var i hans Statsforfatning
behandla i kapitlet om riksrettsansvar. Her skreiv han
først at for «at undgaa Ansvar som Raadgiver behøver
altsaa ingen Statsraad efter vor Forfatning at negte Con-

18 Framstillinga her byggjer på Mestad, «Unionsoppløysinga i 1905: parlamentarisme, strategi og statsrett» [i Mestad og Michalsen, Rett, nasjon,
union (2005)] s. 360–367.

19 Rolf Danielsen, På moderasjonens grunn – Noen rettslige og konstitusjonelle betraktninger omkring unionsoppløsningen, i Historisk tidsskrift
Oslo 2002 s. 425 ff på s. 426.

20 Danielsen op.cit. s. 426 og 427 og Castberg, Statsforfatning I s. 215 der han skriv at 27. mai 1905 «gjorde regjeringen seg igjen til talsmann for den
nye kontrasignaturlære». Dette er, som det framgår av teksten, faktisk feil. Det var uttrykkjeleg det regjeringa ikkje gjorde. Andenæs, Statsforfat-
ningen (1998) seier det same som Castberg, utan tilvisingar i det heile, likeeins Andenæs og Fliflet, Statsforfatningen (2017) s. 237

21 Sjå Frede Castberg, Juridiske stridsspørsmål i Norges politiske historie, (1971) s. 46.
22 Hagerup Bull, Fra 1905 (1927) s. 66–67
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trasignatur eller nedlægge sit Embede».23 Dette gav i seg
sjølv ein peikepinn, og innbyr til antitetisk tolking, altså
slik at statsråden kan velje å nedleggje sitt embete og
dermed bli ansvarsfri. Men han må ikkje.

Korleis ein skulle forstå Aschehougs standpunkt i
læreboka til spørsmålet om statsrådane kan velje mellom
å kontrasignere og protestere eller la vere å kontrasig-
nere og be om avskjed, kan kanskje vere litt uklart. Men
i 1905 vart det iallfall sagt at Aschehoug hadde sagt seg
einig med regjeringa i kontrasignaturspørsmålet.24

Den utgreiinga frå 1847, som statsrådsavdelinga i
Stockholm viste til i statsråd 27. mai, går direkte på
spørsmålet om statsrådar kan velje å gå av eller om dei
har plikt til å kontrasignere. Den var i si tid eit sentralt
dokument i unionsstriden. Utgreiinga vart laga fordi
kongen som følgje av innstillinga av 1844 om revisjon
av Riksakta frå den første unionskomite, bad om den
norske regjerings «betenkning».25 Sjølve saka om revi-
sjon av Riksakta vart den gongen aldri formelt fremja
fordi den svenske regjeringa let framlegget til revisjon
av riksakta bli liggjande.26

1847-utgreiinga vart i hovudsak utarbeidd av Frederik
Stang.27 Stang var i 1847 ei politisk og juridisk stjerne,
og sjef for indredepartementet. Då han vart utnemnd til
statsråd i 1845, skreiv regjeringas sjef, statthaldar Seve-
rin Løvenskiold, til kongen og uttalte: «Han er aner-
kjendt for at være og har under den nu fuldførte Proce-
dure vist sig at være vor lyseste Grundlovs-Fortolker,
hos hvem alle, i tvivlsomme Tilfælde, søge Oplysning.»
Den omtalte prosedyren som førte til at Stang vart stats-
råd, gjaldt riksrettsaka mot statsråd Jørgen H. Vogt i
1845, der Vogt vart frifunnen. Løvenskiold hadde vore
til stades og «med mine Colleger og den store Almenhed
beundret det overordentlige Talent, den henrivende Vel-
talenhed, hvormed han har forsvaret ikke alene den
Anklagede, men tillige den norske Kongemagt og
Regjæring, de kongelige Prærogativer».28 Stang var
nettopp på mange punkt ein kongemaktforsvarar, og han
hadde som ung universitetslærar skrive den viktigaste
boka om Grunnlova.29 Utgreiinga frå 1847 inneheldt den
norske regjeringas syn på det omfattande framlegget til
ny riksakt som Den første unionskomité hadde lagt
fram.30 I forhold til situasjonen i 1905 tar den direkte
opp spørsmålet om koplinga mellom nekting av kontra-

signatur og avskjed, altså nettopp det som var tilfelle i
1905. I framlegget frå unionskomiteen var tatt inn utfør-
lege reglar om «combinert», altså samansett statsråd. Og
det var gjort følgjande framlegg om kontrasignaturreglar
i § 33, andre og tredje ledd:

«I Henseende til udgaaende Expeditioner, deres Under-
skrift og Contrasignation, forholdes efter de i hvert Rige
derfor særskilt gjældende Forskrifter.

Til de i combineret Statsraad fattede Beslutninger maa
dog Contrasignation ikke vægres.»

Regelen skulle dermed vere at ein i utgangspunktet
følgde dei svenske og dei norske reglane om kontrasig-
natur. Men i tredje ledd blir det fastsett plikt til å kontra-
signere. Bakgrunnen for det var i følgje unionskomitéen
at det var ulike reglar i Sverige og Noreg. I Sveriges
Regjeringsform § 38 var regelen at den føredragande
minister skulle kontrasignere alle kongelege «udgaaende
Expeditioner og Befalingar» unntatt militære kom-
mandoar. Dersom ministeren fann at ei avgjerd var i
strid med Regjeringsformen, altså den svenske grunn-
lova, skulle han seie frå om det i statsrådet. Om kongen
likevel ville utferde avgjerda, var ministeren «berettiget
og forpligtet» til å nekte kontrasignatur, «samt, som
Følge deraf, at nedlægge sit Embede».31 Den svenske
regelen fastsette altså både plikt til å nekte kontrasigna-
tur og påfølgjande plikt til å søkje avskjed.

Om den norske grunnlova sa unionskomitéen at der er
statsrådars «Pligt og Ret indskrænket til» å gjere «kraf-
tige Forestillinger» mot kongens avgjerd, og å føre sitt
standpunkt inn i protokollen: «Den der ikke saaledes har
protesteret, ansees at have været enig med Kongen, og er
ansvarlig derfor». Til slutt seier komiteen: «I intet Til-
fælde kan derimot Contrasignation til en Kongelig
Beslutnings Udfærdigelse nægtes.» Det var ikkje plikt til
å nedleggje embetet. Komiteen sa ingenting om forhol-
det mellom kontrasignatur og avskjed, men hevda altså i
1844 at norsk statsrett tilsa at ein ikkje kunne nekte kon-
trasignatur.

I sine omfattande merknader til utkastet tok det norske
justisdepartementet, og reelt Frederik Stang, med tilslut-
ning frå heile regjeringa, opp spørsmålet om plikt til å gi
kontrasignatur. Det norske synet på utkastet var at tredje

23 Aschehoug, Statsforfatning III (1893) s. 452
24 Hagerup Bull, Dagbøker (1955) s. 109
25 Utgreiinga er trykt i Storthingsforhandlinger 1862–63 I, 2. h., s. CXXXIX-CCXII.
26 Bjarne Svare, Frederik Stang I (1939) s. 235.
27 Berhard Dunker, Om Revision af Foreningsakten mellem Sverige og Norge (1866) s. 20, og Svare, op.cit. s. 233.
28 Svare, op.cit. s. 200–201
29 Frederik Stang, Systematisk Fremstilling af Kongeriget norges constitutionelle eller grundlovbestemte Ret, (1833)
30 Utkastet med merknader og dissensar er trykt i Storthingsforhandlinger 1862–63 I, 2. hefte, s. I–CXXXIX
31 Op.cit s. XLI.
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ledd burde utgå av ei ny riksakt. Resonnementet var i
fleire ledd: Departementet heldt på at den norske regelen
om protest var best, og meinte ein ikkje burde innføre
den svenske regelen i Regjeringsforma § 38. Tidlegare
hadde eit tilsvarande norsk framlegg til endring av
Grunnlova vore forkasta av Stortinget. Det kunne derfor
synast som om det ikkje var noko i vegen for å ta inn
framlegget til tredje ledd «om at Contrasignation ikke
maa vægres». Men så kom det avgjerande poenget i for-
hold til norsk statsrett:

«Men ligesom den formeentligen vilde blive betragtet
som en Anvendelse af den norske Grundlovs Bud i denne
Materie, saaledes erfares det ogsaa, at Committeen
udtrykkeligen har antaget, at Contrasignation til en Kon-
gelig Beslutnings Udfærdigelse ikke efter Grundlovens
§ 30 kan nægtes. Dette maa Departementet ansee som en
Misforstaaelse. Den norske Grundlov gjør vel ikke Næg-
telse af Contrasignation til Pligt for Vedkommende, saa-
ledes som den svenske Regjeringsform; imidlertid er der
paa den anden Side Intet, der betager et Statsraadsmed-
lem den naturlige Rettighed at kunne nægte Contrasigna-
tion og nedlægge sit Embede. Bibeholdt man nu Commit-
teens Forslag for combinerede Sagers Vedkommende,
vilde dette tjene til Bestyrkelse for, at den norske Grund-
lov indeholdt en Regel, som Departementet ikke kan
finde har nogen Hjemmel i den.»32

I 1847 ville den norske regjeringa altså ikkje innføre ein
særskild regel om plikt til kontrasignatur i ei ny riksakt,
fordi det ville kunne verke tilbake på oppfatninga av
regelen i den norske grunnlova. Og regjeringa tok
uttrykkjeleg standpunkt både til kva den norske grunn-
lovsregelen tyder, og kva den ikkje tyder. Den statsråd
som protokollerer sin protest er ansvarsfri, men han står
likevel fritt til i staden å nekte å kontrasignere og heller
gå av. Forholdet mellom norsk og svensk statsrett på
dette punktet er altså at norske statsrådar kan velje å bli
sitjande medan svenske er forplikta til å gå av. Det er
klart at den svenske regelen styrkjer kongemakta i for-
hold til statsrådane fordi tvangen til ikkje å protestere er
sterkare.

Denne læra om at statsrådane kan velje vart det då vist
til i statsrådet i Stockholm den 27. mai. Og det var det
einaste som trongst. Spørsmålet om plikt til å gå av for å
unngå riksrettsansvar, trong ein ikkje ta standpunkt til

fordi saka berre gjaldt korleis ein hadde plikt til å opptre
i forhold til kongens krav om kontrasignatur. Og i for-
hold til han er det nok at statsrådane kunne velje kva dei
ville gjere.

Utgreiinga frå 1847 var tydelegvis lite kjend. Den vart
ikkje offentleggjort før i 1862.33 Og den ser ikkje ut til å
vere omtalt hos Aschehoug, endå han opplagt kjende
den fordi han hadde vore medlem av den andre unions-
komite, som forheldt seg til utgreiinga frå den første. Det
må vere riktig å leggje til grunn at dersom Aschehoug
hadde meint at utgreiinga var feil, ville det vore kom-
mentert i hans lærebok på tilsvarande måte som han tok
opp og tilbakeviste Gaarders oppfatning. Hagerup Bull
skreiv i 1905 at i Stockholm «følte vi det som en yderli-
gere stor betryggelse, da vi i den ellevte time fik sen-
dende fra Kristiania den utredning fra Justisdepartemen-
tet av 1847, … som viste at allerede den daværende
regjering hadde hævdet den samme opfatning.»34

Når Danielsen og Castberg seier at regjeringa i mai
1905 gjorde bruk av den nye og radikale kontrasignatur-
læra som vart hevda av Venstre, er dette derfor feil. Den
var ikkje nødvendig. Og det var ikkje den som fram-
gjekk av 1847-utgreiinga, som stod sentralt i statsrådet
den 27. mai. Men i noko av det som vart sagt i statsråd
fanst det også innslag av Venstres synspunkt om plikt til
å nekte kontrasignatur, som grunngiving for korfor stats-
rådane ikkje ønskjer eller finn å kunne skrive under.
Statsminister Michelsen sjølv hadde likevel uttrykkjeleg
hevda i regjeringsmøte den 19. mai under førebuinga av
avskjedssøknadene at han ikkje meinte at det følgde riks-
rettsansvar av å kontrasignere under protest, så han ville
ikkje grunngi søknadene med at det var plikt til å
nekte.35 Statsråd Bothner stod derimot på Venstre-stand-
punktet. For framgangsmåten i saka var det likevel nok
at statsrådane rettsleg stod fritt. Og kongen, etter påtrykk
frå kronprinsen, aksepterte dette.

Med si handling og sin argumentasjon greip dermed
Michelsen-regjeringa tilbake til embetsmannsstatens
glanstid, før parlamentarisme i særleg grad var hevda.
Det er ikkje ein bruk av ei tvilsam kontrasignaturlære,
men bruk av ei gammal norsk tolking av den norske
grunnlova, og det på eit punkt der den svenske regelen
jamvel medførte plikt til avskjed. Ei slik tolking ville
vere vanskeleg eller umogeleg for kongen og hans juri-
diske rådgivarar å tilbakevise.

32 Storthingsforhandlinger 1862–63 I, 2. hefte, s. CLIX, utheving her. Castberg, Statsforfatning I (1964) s. 213 skriv at ein kan «neppe, slik justisde-
partementet gjør i en innstilling frå 1847, anerkjenne en rett for statsministeren til å nekte å kontrasignere, når han samtidig nedlegger sitt embete».
Castberg viser ikkje til sjølve utgreiinga og nemner ikkje kven som stod bak. Heller ikkje drøfter han Aschehougs syn, eller at kongen i 1905 ikkje
gjorde noko i forhold til dette.

33 Berhard Dunker, Om Revision af Foreningsakten mellem Sverige og Norge (1866) s. 22
34 Hagerup Bull, Fra 1905 (1927) s. 67
35 Bothner, Dagbøker (1987) s. 110
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Ei vidare argumentasjonsrekkje for regjeringa i 1905
gjaldt spørsmålet om rett til avskjed for statsrådar uav-
hengig av kontrasignaturspørsmålet. I utgangspunktet
måtte spørsmålet om statsrådars rett til avskjed generelt
vere på linje med stillinga for andre embetsmenn. I
Aschehougs Statsforfatning heitte det iallfall at «Lige-
som ingen kan ansættes i et Embede mod sin Villie, saa-
ledes maa enhver, der har modtaget saadan Stilling, være
berettiget til inden betimelig Tid at erholde Afsked, naar
han forlanger det, med mindre nogen allerede ved hans
Ansættelse gjældende Bestemmelse maatte medføre det
modsatte.»36 Dette viste også Hagerup Bull til i ettertid
som grunnlag for at dei hadde krav på avskjed.37 I 1905
vart faktisk spørsmålet om avskjed diskutert mellom
dåverande statsminister Hagerup og professor Asche-
houg den 5. mars, altså etter at ministeriet Hagerup
hadde søkt avskjed, men før Michelsen–ministeriet var
utnemt. Hagerup refererte Aschehougs oppfatning slik i
si dagbok: «At statsrådets medlemmer er berettigede til
at nedlægge sine embeder når Kongen ikke giver dem en
begjæret afsked, fandt Aschehoug utvivlsomt.»38 Ein
statsråd hadde derfor iallfall ikkje plikt til å bli sitjande.
Denne utsegna er direkte innretta mot ein tilsvarande
posisjon som den som oppstod for Michelsen-regjeringa
etter 27. mai. Og i ettertid synest det som om Aschehoug
uttrykkjeleg har sagt at Michelsen-regjeringa hadde rett
både i kontrasignatur- og i avskjedspørsmålet.39

Kva var konsekvensen for kongen av at regjeringa
gjekk av? Kongen kunne då ikkje fungere som
statsmakt. Det følgde av Grunnlova § 31: «Alle af Kon-
gen selv udfærdigede Befalinger (militaire Commando-
Sager undtagne) skulle contrasigneres af den Norske
Statsminister.» Om kontrasignaturen var eit vilkår for at
vedtaka var gyldige, eller berre ein regel om framgangs-
måten, er i denne samanhengen mindre viktig.40 Men
standpunktet medførte at kong Oscar ikkje kunne utøve
makt som statsorgan etter at regjeringa var gått av.

Etter unionsoppløysinga i 1905 er den personlege
kongemakta heilt opphøyrd. I samtalane mellom Fridtjof
Nansen og dåverande prins Carl av Danmark om den
norske trona var spørsmålet om kontrasignatur framme.
Prinsen spurde Nansen: «Var det så at ministrene kunne

negte at kontrasignere? For da fandt han at det suspen-
sive veto var ingenting værdt. Jeg forklared ham at
spørsmålet var intet nyt, allerede i 1847 hadde det davæ-
rende konservative ministerium udtalt sig derom og
hævdet at en minister ikke kunde tvinges til at kontrasig-
nere hvad han ikke kunde ta ansvaret for.» Prinsen slo
seg til ro med svaret: «når det allerede var diskuteret så
længe siden som 1847 så var han tilfreds, det var altså
ikke en ny statsskikk, som var indført.»41 Her hadde
såleis også Nansen lært seg innhaldet i 1847-utgreiinga.

5 Frå 1905 til i dag
Som del av fjerninga av unionsføresegnene i Grunnlova
vart § 31 også endra i grunnlovsvedtaket 18. november
1905. Den nye ordlyden vart: «Alle af Kongen udfærdi-
gede Befalinger (militære Kommandosager undtagne)
skulle kontrasigneres af Statsministeren.»

Justisdepartementet hadde føreslått litt meir utfyl-
lande reglar, også om utanrikssaker, men det meinte
konstitusjonskomiteen låg utanfor det ein kunne vedta
på denne ekstraordinære måten.42

Etter 1905 blei det fleire gonger føreslått å endre § 31
slik at det blei klart fastslått at kontrasignatur var eit vil-
kår for at avgjerda var gyldig, men ulike framlegg blei
ikkje vedtatt av andre grunnar, som forholdet til diplo-
matiske saker og forholdet til andre grunnlovsend-
ringar.43

I 1908 låg forholda til rette og konstitusjonskomiteen
innstilte samrøystes på det alternativet til endring som
blei vedtatt: «Alle af Kongen udfærdigede Beslutninger
skulle, for at blive gyldige, kontrasigneres. I militære
Kommando-Sager kontrasigneres Beslutningerne af den,
som har foredraget Sagerne, men ellers af Statsmi-
nisteren eller, om han ikke har været tilstede, af det før-
ste af Statsraadets tilstedeværende Medlemmer.» Denne
blei vedtatt samrøystes.44 Og slik er regelen framleis.

Det viktigaste poenget med endringa er det som blir
sitert i komiteinnstillinga frå grunngivinga til eit av dei
tidlegare likelydande framlegga: «Derved er det fast-
slaat, at kontrasignatur medfører konstitutionelt ansvar

36 Aschehoug, Statsforfatning II (1892) s. 452.
37 Hagerup Bull, Fra 1905 (1927) s. 76.
38 Hagerup, Dagbok (1951) s. 137.
39 Hagerup Bull noterte i si dagbok for 11. august: «I mangel af egentlig politisk nyt noterer jeg, at efter Arctanders meddelelse i går skulde Asche-

houg til Ebbe Hertzberg have udtalt, at han var enig med regjeringen ikke blot i dens fratreden, men – i modsætning til Hertzberg – også i dens
behandling af kontrasignaturspørgsmålet.»

40 Aschehoug, Statsforfatning I (1891) s. 257, jf. Eckhoff i TfR 1964 s. 209–210
41 Fridtjof Nansen, Dagbok fra 1905 (1955) s. 146–147. Og i Mestad op.cit. s. 405–406.
42 Sjå Heiberg, Unionens opløsning (1906) s. 1007 (samrøystes stortingsvedtak), jf. framlegget frå Justisdepartementet (s. 689) og komiteinnstillinga

(s. 978).
43 Om dette sjå Indst. S. nr. 129 (1910) s. 198–199.
44 St.tid. 1911 s. 2506.
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for vedkommende riksraad [statsråd] og kan negtes.»45 I
proposisjonen frå 1908 blei det uttalt at formålet med
framlegget var «at fastslaa den ogsaa i praksis hævdede
forstaaelse, at kontrasignaturen er nødvendig for at Kon-
gens beslutninger skal bli gyldige».46 Det var dermed
regjeringas oppfatning at grunnlovsendringa var å fast-
slå noko som var hevda i praksis utan at det blir sagt at
dette var sikker grunnlovsjus frå tidlegare.

I nyare tid, og eigentleg heilt frå 1905, er verknaden
av regelen som er uttrykt i § 31, at det er regjeringa,
ikkje kongen, som avgjer kva kongen i statsråd vedtar.
Realiteten er at det er kongen som er medunderskrivar,
ikkje statsministeren eller ein annan statsråd. Alt rett
etter 1905 gjennomførte statsminister Michelsen at kon-
gen ikkje skulle ha nokon eigne standpunkt som kunne
munne ut i avgjerder. Kongen måtte følgje fleirtalet i
regjeringa, jamvel i eit tilfelle der kongen var einig med
Michelsen som tilhøyrde mindretalet.47 Slik har det vore
sidan.48 Men er kongen uvillig til å skrive under noko
fleirtalet i regjeringa ønskjer, og det er tale om ei regje-
ring som har støtte i Stortinget, blir det ikkje noko gyldig
vedtak og ikkje regjeringsskifte. I så fall vil vi raskt få ei
kongekrise, som vil måtte ende med at kongen abdiserer.

45 Indst. S. nr. 129 (1910) s. 199, sitert frå St. prp. nr. 102 1905–1906 s. 4. Denne proposisjonen, fremja av justisminister Bothner, som var medlem
av Michelsen-ministeriet i 1905, er ein generell oppfølgingsproposisjon etter unionsoppløysinga med framlegg til diverse endringar i grunnlova,
som til dels ikkje blei vedtatt i den omgangen. Formelt blei det vedtatte forslaget sett fram i St. prp. nr. 98 (1908) og gjengitt i Dok. nr. 81 1908
som nr. 2 IV.

46 St.prp. nr. 92 1908 s. 10. Proposisjonen blei fremja av den ivrige venstremann Johan Castberg, som justisminister.
47 Sjå Mestad, Unionsoppløysinga i 1905: parlamentarisme, strategi og statsrett [i Mestad og Michalsen, Rett, nasjon, union (2005) på s. 406–408, jf.

s. 405–406 om kva som var klarlagt før kongen kom til Noreg i november 1905.
48 Sjå Castberg, Statsforfatning I (1964) s. 217–219 Johs. Andenæs meiner likevel i 1945 at det «neppe» er blitt sedvane rett at kongen «skulle være

rettslig forpliktet til å følgje statsrådets innstilling», sjå. Andenæs, Statsforfatning (1945) s. 100–101, meir positiv til at det var blitt sedvanerett,
Andenæs, Statsforfatningen (1998) s. 155, men rettsspørsmålet har «nesten bare teoretisk interesse», og endå meir positiv vel Andenæs og Fliflet,
Statsforfatningen (2017) s. 238.
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§ 32
De beslutninger som fattes av regjeringen under kongens fravær, utferdiges i kongens navn og
undertegnes av statsrådet.

Dei avgjerdene regjeringa tek når kongen ikkje er til stades, blir utferda i kongens namn og
underskrivne av statsrådet.

Av Ola Mestad

1 Innleiing
§ 32 gjeld etter sin ordlyd avgjerder i statsråd når ikkje
kongen sjølv er til stades. Også då skal dei utferdast i
kongens namn, altså som kongelege resolusjonar. Bak-
grunnen for § 32 er delvis den § 34 som vart vedtatt på
Eidsvoll og delvis den nye § 32, som kom inn i novem-
ber 1814 på grunn av unionen. Men etter 1905 har det òg
funnest kronprinsregentens resolusjonar og regjeringas
resolusjonar. Dette er det no slutt på. Det underliggjande
spørsmålet er sjølvsagt i kva namn det blir regjert? I
namnet til folket, til regjeringa, eller altså til kongen?

2 Spørsmålet på Eidsvoll
På Eidsvoll vart det vedtatt som § 34:

«Alle Regjeringens Beslutninger og Befalinger udstædes
stedse i Kongens Navn.»

Føresegna vart samrøystes vedtatt med følgjande ordlyd:
«Alle Regierings Beslutninger og Befalinger skulle
stedse udstædes i Kongens Navn».1 Vedtaket var heilt i
tråd med framlegget frå konstitusjonskomiteen. Men
ordlyden blei litt forandra av redaksjonskomiteen. For
meg synest det å ha blitt ei lita meiningsforskyving frå
«Regierings Beslutninger» til «Regieringens Beslutnin-

ger», slik redaksjonskomiteen formulerte den endelege
ordlyden. Den første peikar mot alle avgjerder som har
karakter av utøvande makt medan den andre peikar meir
på det kollektive organet regjeringa. Men, som vi skal
sjå, høver den endelege ordlyden best med føredømet i
Kongelova av 1665.

Spørsmålet om i kva namn regjeringa skulle skje, var
òg behandla av Adler og Falsen. I deira utkast er det lagt
til ei liknande føresegn i framlegget til regulering av
«den exsecutive Magt» når tronarvingen er umyndig. I
den såkalte Hornemanske avskrift, som er skriven av
Falsen sjølv, står i § 112: «Alle Befalinger udstædes i
Kongens Navn.»2

Denne formuleringa, som særleg var meint å gjelde
når tronarvingen var umyndig, ser ut til å ha fått ei gene-
rell form i grunnlovsvedtaket på Eidsvoll. Den generelle
forma går òg tilbake på Kongelova der det i artikkel VII
var fastsett som generell regel:

«Alle Regieringens ærinder, breffve og forretninger skall
udj ingen end udj Kongens naffn og under hans Signete
udgaa, og skall hand altid sielff sin haand underskriffve,
om hand helles er kommen til sine myndige Aar.»

I 1665 var det inga regjering som kollegium. Under
eineveldet var regjeringa, det å regjere, eit uttrykk for
kongen som utøvande makt. Og regjeringshandlingar

1 Riksforsamlingens forhandlinger I (1914) s. 442 (§ 24) og s. 38.
2 Riksforsamlingens forhandlinger III (1916) s. 35. Setninga er Falsens eige tillegg til den såkalte Hornemannske avskrift, som òg er skriven av Fal-

sen sjølv, men har fått namn etter den seinare eigar, godseigar F. Hornemann, sjå Riksforsamlingens forhandlinger III (1916) s. VI. Setninga er med
i den trykte versjonen av Adler og Falsens utkast som blei brukt på Eidsvoll, sjå Adler og Falsen, Udkast til en Constitution for Kongeriget Norge,
Christiania (1814) § 112.
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).
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skulle såleis gå i kongens namn og underskrivast av kon-
gen dersom han var myndig. For det tilfelle at tronarvin-
gen var umyndig, hadde artikkel IX ei særskild regule-
ring:

«… og skulle alle breffve, befalninger og alle Regierin-
gens ærinder altid forrettes og udstedes i Kongens naffn,
enddog de aff Regienten og samptlige Regierende For-
myndere underskriffves».

Avgjerdene skulle såleis også i denne situasjonen gå i
kongens namn, men underskrivast av regenten og for-
myndarane (det var ikkje noko statsråd). Adler og Fal-
sens § 112 var ei vidareføring av delar Kongelova
artikkel IX og blei vedtatt som § 41 på Eidsvoll, men der
var formuleringa av at avgjerdene skulle gå i kongens
namn, ikkje tatt med. Sjå elles kommentaren til § 43 om
§ 41 slik den vart vedtatt på Eidsvoll.

Den generelle formuleringa av § 34 på Eidsvoll synest
dermed å vere ei vidareføring av den generelle formule-
ringa i kongelova artikkel VII, men som samstundes tok
opp i seg det som hadde vore drøfta i samband med for-
myndarstyre.

3 Reguleringa i unionen med Sverige
Hausten 1814 måtte spørsmåla vurderast på nytt. § 34
med sin dåverande ordlyd vart fjerna. I staden kom § 32
inn i grunnlova ved grunnlovsendringane 4. november
1814 som ledd i førebuinga av unionen med Sverige. Då
skulle som kjent det norske statsrådet vere delt med
hovuddelen i Christiania, leia av ein visekonge eller
statthaldar, og med tre statsrådar i Stockholm når kongen
var i Sverige. Ordlyden vart då:

«De Beslutninger, som tages af Regjeringen i Norge
under Kongens Fraværelse, udfærdiges i Kongens Navn,
og undertegnes af Vice-Kongen eller Statholderen og af
Statsraadet, samt contrasigneres af den, som foredrager
Sagen, da han bør være ansvarlig for Expeditionens
Overensstemmelse med den Protocol, hvori Resolutionen
er indført.»

Det sentrale her er å fastsetje at også avgjerder tatt av
regjeringa i Christiania når kongen ikkje var til stades,
var kongelege avgjerder. Grunnlova hadde ikkje lenger

nokon generell regel om at avgjerder som blei tatt i stats-
råd med kongen til stades, var kongelege avgjerder, men
det var nok i alle fall opplagt for dei som skreiv dei revi-
derte føresegnene i grunnlova.

To gonger i unionstida blei føresegna endra. Begge
gongene gjaldt det kven som skulle underskrive. Først
blei den endra i 1873 då statthaldarembetet blei opp-
heva, og så i 1891 då visekongeembetet blei oppheva.3
Etter 1891 var ordlyden:

«De Beslutninger, som tages af Regjeringen i Norge
under Kongens Fraværelse, udfærdiges i Kongens Navn
og undertegnes af Statsraadet.»

4 Unionsoppløysinga i 1905 – oppheving eller 
vidareføring
I samband med unionsoppløysinga føreslo justisdeparte-
mentet å oppheve § 32. Framlegget var godt i tråd med
prinsippet i november 1905 om å fjerne eller endre det i
grunnlova som var forårsaka av unionen hausten 1814.
Dette fekk tilslutning av konstitusjonskomiteen.4 Men i
Stortinget vart det først diskusjon om framlegget om å
oppheve § 13, om statsråd når kongen var borte frå
hovudstaden. Den føresegna blei vidareført i revidert
form, sjå kommentaren til § 13. Dette førte til at justis-
minister Edvard Hagerup Bull i Stortinget føreslo at då
måtte ein òg halde på § 32, men i ei noko endra form.
Orda «i Norge» blei tatt ut av føresegna, elles inga end-
ring.5 Dette blei samrøystes vedtatt den 18. november
1905.6 I debatten tok Johan Castberg fornuftigvis opp at
bruken av § 32 òg måtte ta sikte på § 41, som handla om
at kongen var fråverande frå riket, ikkje berre på reise
innanlands, og det møtte ikkje motinnlegg.7

5 Stoda i dag
Føresegna gjeld frå 1905 det svært sjeldsynte tilfellet at
det blir halde statsråd utan kongen eller kronprinsregen-
ten til stades. Også då skal avgjerdene vere kongelege
resolusjonar. Fråvær i medhald av § 13 er det mest prak-
tiske tilfellet i dag, sjå kommentaren til § 13. Under uni-
onen med Sverige var føresegna i si dåverande form
svært praktisk fordi regjeringa i Christiania, «Regjerin-
gen i Norge» som den var omtalt i føresegna, ofte tok

3 Sjå Indst. S. nr. 75 (1873) s. 339–340 og St.tid. (1873) s. 702 og vidare St.tid. (1891) s. 1376.
4 Sjå Heiberg, Unionens opløsning (1906) s. 689 (§ 32 er blitt kontrasignaturparagraf) og s. 979 (framlegg om oppheving av § 32).
5 Heiberg, Unionens opløsning (1906) s. 1003–1004.
6 Heiberg, Unionens opløsning (1906) s. 1007.
7 Heiberg, Unionens opløsning (1906) s. 1004.
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avgjerder utan at kongen var til stades sidan han for det
meste residerte i Stockholm.

I dag kan det sjå ut til at føresegna blir tatt meir bok-
stavleg enn før. No har ein i praksis slutta å bruke uttryk-
ket «kronprinsregentens resolusjon» når kronprinsen
fører regentskapet fordi kongen var i utlandet eller sjuk,
jf. § 41.8 Det tyder at ein etter kvart har gått over til å
følgje synspunktet som Johan Castberg gav uttrykk for i
Stortinget i 1905. Tidlegare har ein òg kalt avgjerder
gjort når kongen var fråverande i medhald av § 13, og
kronprinsen heller ikkje var til stades, for «Regjeringens
resolusjon».9 Dette synest for meg å vere direkte i strid
med § 32, og er i alle fall forlate no: «Uavhengig av
hvem som leder møtene kalles alle beslutninger som fat-
tes i statsråd «kongelige resolusjoner»», heiter det i rett-
leiinga Om statsråd frå juni 2017.10

Dermed blir i vår tid alle bindande regjeringsvedtak
kalt kongeleg resolusjon, anten kongen eller kronprinsen
er med eller ikkje. Det er litt fascinerande at no når den
personlege kongemakta har vore oppheva heilt sidan
1905, har ein rydda i praksis slik at alt heiter kongelege
resolusjonar. Det illustrerer samstundes at kongen i den
norske statsretten i dag først og fremst har ein symbol-
funksjon. Avgjerda er like kongeleg når han ikkje er
med. Landet blir dermed alltid regjert i namnet til kon-
gen.

Eit særpreg ved språkbruken i § 32 er at «regjeringa»
er omtalt som eit kollektivt organ utan kongen. I grunn-
lovsteksten er dette ikkje den vanlege språkbruken der
regjeringa opphavleg tyder den utøvande makta som
funksjon, sjå §§ 9, 13, 40, 41, 43 og 44. I §§ 53 og 76
tyder derimot regjeringa «kongen i statsråd», altså eit litt
anna kollegialt organ enn språkbruken i § 32.11 Språk-
bruken i § 32 er vel den som samhøver mest med dagleg-
talen, slik som i uttrykka regjeringa Solberg, eller arbei-
darpartiregjeringa.

8 Bloch, Kongens råd (1963) s. 101. Eit nyare døme er «Kronprinsregentens resolusjon» 27. november 2009.
9 Bloch, Kongens råd (1963) s. 102. Eit døme er «Regjeringens resolusjon» frå 18. februar 1999 (forskriftsvedtak).
10 Retningslinjer Om statsråd, Statsministerens kontor, juni 2017 s. 3. Om praksis, sjå òg Fliflet, Grunnloven (2005) s. 197.
11 Fliflet, Grunnloven (2005) s. 197 skil ikkje mellom desse to siste bruksmåtane.
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§ 33 [tom paragraf]

Historikk

Eidsvollsgrunnloven § 33 (Særskilt regel for egen proto-
koll for det ‘udenlandske Departement’).

Novembergrunnloven § 33 (Alle norske saker skal for-
fattes på det norske språk).

Opphevet 1908.

Tilføyet 2016 (Norges Bank).

Opphevet 2020, flyttet til ny § 120 a.

I denne boken se kommentar til Den svensk-norske uni-
onen og kommentar til § 120 a.
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§ 34
Kongen gir bestemmelser om titler for dem som er arveberettiget til kronen.

Kongen gjev føresegner om titlar for dei som har arverett til krona.

Av Arne Fliflet

En tittel er betegnelsen på en stilling, først og fremst
prins eller prinsesse. I Eidsvollsgrunnloven ble det valgt
den modell at titlene fulgte av Grunnloven selv. Der lød
bestemmelsen som § 36:

«Nærmeste Tronarving, om han er den regjerende Kon-
ges Søn, fører Titel af Kronprinds til Norge. De Øvrige,
som til Kronen ere arveberettigede, kaldes Prindser, og de
kongelige Døttre Prindsesser.»

Det er uklart hvor Riksforsamlingen fant modellen for
denne bestemmelsen. En tilsvarende regel sto imidler-
tid i den franske grunnloven av 1791.1 En tilsvarende
bestemmelse fantes i Det Sverdrup-Berghske grunn-
lovsutkastet § 8. Ordlyden i forslaget kan tyde på at
den franske grunnloven har vært en inspirasjons-
kilde.2

I det første utkastet til Konstitusjonskomiteen på Eids-
voll var det ingen tilsvarende bestemmelse,3 men bestem-
melsen kom inn i Konstitusjonskomiteen andre utkast, da
som § 17, med denne ordlyden:4

«Nærmeste Tronarving, om han er den regjerende Kon-
ges Søn, fører Titel af Kronprinds til Norge. De øvrige
Kongelige Børn kaldes: Prindser og Prindsesser.»

Riksforsamlingen behandlet forslaget den 4. mai. Etter
forslag fra Diderich Hegermann ble bestemmelsen
endret. Hegermann mente at titlene prins og prinsesse
også skulle tilkomme kongens descendenter i andre,
tredje og flere ledd og i sidelinjene.5 Etter noe debatt6
fikk bestemmelsen en noe annen ordlyd:

«Nærmeste Tronarving, om han er den regjerende Kon-
ges Søn, fører Titel af Kron-Prinds til Norge; de øvrige
som til Tronen ere arveberettigede, kaldes Prindser, og de
kongelige Døttre Prindsesser.»7

I Novembergrunnloven fikk bestemmelsen sin nåvæ-
rende nummerering, og «til Norge» ble fjernet fra kron-
prinstittelen. De svenske kommissarienes forslag inne-
holdt ingen tilsvarende bestemmelse,8 men Stortinget
ville ha den med, men med utelatelse av tillegget «til

1 Titre III, Chapitre II, Section III, Article premier og Article 6. Se f.eks. Les Constitutions de la France depuis 1789, Garnier-Flammarion (1979),
s. 48–49.

2 Riksforsamlingens Forhandlinger, bd. III (1916), s. 204. Forslaget lød: «Den nærmeste Thronarving kaldes Kronprinds til Norge, om han er den
regjerende Konges eller Dronnings Søn; de øvrige Kongelige Børn og Beslægtede kaldes Prindser og Prindsesser til Norge. Kongen kan og om
det behager ham tillægge de sidstnævnte Prindser Titler af een eller anden Rigets Deel; men aldrig medfører detter ringeste Ret til en saadan Part
mere end til det hele øvrige Rige; thi Riget er, med Hensyn til den Kongelige Familie eet og udeleligt.»

3 Riksforsamlingens Forhandlinger, bd. III (1916), s. 297 flg.
4 Riksforsamlingens Forhandlinger, bd. I (1914), s. 441. I Adler-Falsens grunnlovsutkast er tittelen «Kronprindsen» brukt, Riksforsamlingens For-

handlinger, bd. III (1916), s. 35. I note 3 er det opplyst at bestemmelsen ikke tilhørte førsteutkastet, men var tilføyet av Falsen i den Hornemanske
avskrift som § 141. «Kronprins» var brukt som betegnelse på den til tronen nærmest arveberettigede i den svenske Regeringsformen av 1809 og
den svenske Successionsordningen av 1810.

5 Henrik Wergeland, Norges Konstitutions Historie, bd. 6 i Skrifter i udvalg (1897), s. 305
6 L.c.
7 Op.cit. s. 37.
8 Kongeriget Norges første overordentlige Storthings Forhandlinger, (1835) s. 61 flg. Og Kongeriget Norges første ordentlige Storthings Forhand-

linger, (1817 og 1818), s. 277.
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Norge» til kronprinstittelen.9 Bestemmelsen fikk da
denne ordlyden:

«Nærmeste Thronarving, om han er den regjerende Kon-
ges Søn, fører Titel af Kronprinds. De øvrige, som til
Kronen ere arveberettigede, kaldes Prindser, og de Kon-
gelige Døttre Prindsesser.»

Etter den språklige revisjonen i 1903 fikk § 34 en mer
moderne utforming:

«Nærmeste Tronarving, om han er den regjerende Kon-
ges Søn, fører Titel af Kronprins. De øvrige, som til Kro-
nen ere arveberettigede, kaldes Prinser, og de kongelige
Døtre Prinsesser.»

Da unionen ble oppløst i 1905, var det unødvendig å
gjøre endringer i denne bestemmelsen. Bestemmelsen
sto uforandret til 1990 da den ble endret i forbindelse
med at suksesjonsreglene ble endret til også å omfatte
kvinner. Kronprinstittelen forsvant da ut av Grunnloven
og § 34 fikk denne ordlyden:

«Kongen giver Bestemmelser om Titler for dem som til
Kronen ere arveberettigede.»

Bestemmelsen ble endret ved grunnlovbestemmelse
29. mai/13. juli 1990 nr. 550 i forbindelse med at det ble
innført lik arverett for kvinner og menn til kronen.10 Ved
endringene i 2014 ble språket endret til det den lyder i
dag.11

Endringen som ble gjort i 1990 innebar at Kongen
bare skulle gi titler til dem som var arveberettiget til tro-
nen. Forutsetningsvis skulle bestemmelsen forstås slik at
det bare var de arveberettigede som etter § 34 kunne til-
deles tittelen prinsesse eller prins. Kong Olavs døtre,
prinsessene Ragnhild og Astrid, var omfattet av den
bestemmelsen som gjaldt inntil da, men ville ikke være
omfattet av endringen, da de ikke ville være arveberetti-
get til tronen. Det ble imidlertid, ved fremsettelsen av
forslaget, presisert at endringen ikke skulle forstås slik at
«noen allerede ervervet tittel skulle falle bort, selv om
den mistet sin spesielle hjemmel i Grunnloven.»12 Det
ble samtidig presisert at forslaget ikke skulle innebære at

«den innarbeidede praksis at den nærmeste tronarvings
ektefelle gis en tittel som markerer vedkommendes plass
i Kongehuset.»13 Forslaget ble ikke kommentert nær-
mere i innstillingen fra utenriks- og konstitusjonskomi-
teen,14 og ble heller ikke kommentert under debatten i
Stortinget.15

Det er nå bare de som er arveberettigede til kronen og
som er direkte etterkommere av Kongen, som etter
Grunnloven kan få tittelen prins og prinsesse. Kronprins
som tittel til den eldste, nærmest arveberettigede prins,
er forutsatt fortsatt brukt. Grunnloven inneholder imid-
lertid ikke lenger noen uttrykkelig regel om dette. Titte-
len «kronprins» har i dag ingen konstitusjonell for-
ankring. En kvinnelig arvefølge vil det være naturlig å gi
tittelen «kronprinsesse», selv om dette også brukes om
kronprinsens ektefelle. På samme måten som «dron-
ning» kan referere seg både til den regjerende dronning
og kongens ektefelle, vil «kronprinsesse» dermed også
kunne få en dobbelt betydning.

I dag kan det spørres om det er kongen personlig eller
Kongen i statsråd som skal treffe bestemmelser om
dette.

I 1905 bestemte Regjeringen, etter innstilling fra Jus-
tisdepartementet, at kongens tittel skulle være: «Vi N.N.,
Norges konge.» Eidsvollsgrunnloven inneholdt en
bestemmelse om kongens tittel, men denne bestemmelse
gikk ut ved unionsinngåelsen med Sverige og fastset-
telse av kongens tittel skjedde deretter administrativt.16

Prinsippet om at titler bare skal være knyttet til ved-
kommendes embete eller stilling, jf Grl. § 23, må også
gjelde her, slik at bare de som står i et arveforhold til
kronen og i direkte slektskapsforhold til Kongen, kan
bruke tittelen prins eller prinsesse. Titlene gir ikke inne-
haverne privilegier, jf. § 23.

Grunnlovens bestemmelser om tittelbruken for de
kongelige personer må i dag forstås slik at de bare refe-
rerer seg til bruk av titlene konge, kronprins, prins, prin-
sesse osv. Tiltaleformen «Deres Majestet», «Deres Kon-
gelige Høyhet» osv er høflighetsuttrykk som ikke har
noen grunnlovsmessig forankring. Under en debatt i
Stortinget i 1905, i forbindelse med behandlingen av for-
slaget om redaksjonen av Grunnloven etter unionsopp-
løsningen, ble bruken av tiltaleformen «eksellense» dis-
kutert. Det var da enighet om at denne tiltaleformen ikke

9 Kongeriget Norges første overordentlige Storthings Forhandlinger, (1835) s. 433.
10 Se Innst. S. nr. 179 (1989–90)
11 Om spørsmål knyttet til denne bestemmelsen viser jeg til Arne Fliflet, Kongeriket Norges Grunnlov, Grunnloven med kommentarer, Universitets-

forlaget, Oslo 2005 s. 200 flg. Fremstillingen her er bygget på min tolking av denne bestemmelsen i denne boken.
12 Dokument nr. 132 (1987–88) s. 8.
13 L.c.
14 Innst. S. nr. 179 (1989–90).
15 St. tid. 1990 s. 3687 flg.
16 Se Jacob Vilhelm Heiberg, Unionens opløsning 1905 (1906), s. 977.
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hadde noen grunnlovsmessig forankring.17 Tilsvarende
må det forholde seg med andre tiltaleformer og høflig-
hetsuttrykk. Tiltaleformene er forankret i sedvane og tra-
disjon og er ikke regulert i Grunnloven.

Grunnloven bruker «Dronning» bare om den regje-
rende Dronning, men i praksis har Kongens ektefelle all-
tid vært benevnt «Dronning» med tiltaleformen Hennes
Majestet (HM). En regjerende Dronnings ektefelle kan
naturligvis ikke tituleres som «Konge», men vil forutset-
ningsvis heller ikke kunne gis noen rett til å bruke titte-
len «prins», da han ikke vil være arveberettiget til tro-
nen.

Ved grunnlovsendringen i 1990 gikk som nevnt kron-
prinstittelen ut av Grunnloven. Grunnloven inneholder
nå bare en regel om tittelbruk for dem som er arveberet-
tiget til Kronen. Tittelbruken for andre medlemmer av
den kongelige familie ligger derfor utenfor Grunnlovens
område. Hvilke titler og tiltaleformer ektefellene til kon-
gen, kronprinsen, arveberettigede prinser og prinsesser
kan bruke er ikke regulert i Grunnloven. Dette er forhold
som må bli løst etter etikette, sedvane, skikk og bruk.
Det er ikke forbudt å bruke prins- eller prinsessetitler på
personer som er gift med personer som er arveberettiget
til tronen og som derfor har rett til å bruke tittelen kron-
prins, prins eller prinsesse. Tittelbruken for kronprinsen
eller de arveberettigede prinser og prinsesser blir etter
dette et spørsmål som forutsettes avgjort av Kongen. Tit-
lene til ektefellene til de kongelige prinser eller prinses-
ser vil etter dette bli bestemt uoffisielt etter skikk og
bruk. Noe offentlig avgjørelse om tittelbruken for disse
personer, hjemler Grunnloven ikke.

Etter praksis er det i dag rimelig klart at spørsmålet
om tittelbruken for de som er arveberettiget til kronen
hører under H M Kongen personlig. Det var Kongen per-
sonlig som 30. april 2003 ga meddelelse til Stortinget
om at prinsesse Märtha Louise og Ari Behn hadde fått en
datter og at hun het Maud Angelica Behn, uten bruk av
tittelen «prinsesse».18 Da Stortinget fikk meddelelse
27. januar 2004 om at kronprinsparet hadde fått en dat-
ter, ble det samtidig opplyst at barnets tittel og navn er
«Hennes Kongelige Høyhet Prinsesse Ingrid Alexan-
dra.»19 Den 5. desember 2005 startet stortingsmøtet med
at stortingspresidenten meddelte at Kronprinsen og
Kronprinsessen hadde fått en sønn. Meldingen kom fra
H M Kongen personlig. I meddelelsen sto det: «Barnets
tittel og navn er Prins Sverre Magnus.»20 Da prinsesse

Märtha Louise og Ari Behn fikk en datter i 2008, ble
dette meddelt Stortinget av H M Kongen personlig.21

Praksis viser dermed nokså entydig at dette er avgjørel-
ser H M Kongen treffer personlig. Uansett vil kongen
alltid innhente råd om disse forhold før det treffes en
beslutning om det.

Dagens bruk av titler og tiltaleformer er dels forankret
i Grunnloven og dels i tradisjoner. Den nåværende Kon-
ges ektefelle kalles dronning fordi det har vært vanlig å
bruke denne tittel på Kongens ektefelle. Det er ikke truf-
fet noen uttrykkelig bestemmelse om dette, men forhol-
det kom tidligere til uttrykk i Norges statskalender.22

I forarbeidene til grunnlovsendringen i 1990 ble det
sagt at grunnlovsendringen ikke var ment å gripe inn i
skikken med å la ektefellen til en konge kalles dronning.
Det tyder på at man ikke ønsket å gripe inn i de tradisjo-
ner som til da var fulgt. Disse tradisjoner var bare delvis
forankret i Grunnloven. Vi har ikke rettsregler om dette.
I Danmark og Sverige er det slike regler, men disse kan
ikke uten videre gis anvendelse her i landet. Hva som er
skikk og bruk i andre europeiske fyrstehus, kan ikke
være bestemmende for navn- og tittelbruk her i landet.

Grunnloven inneholder en regel om tittelbruk i § 23.
Paragrafen forbyr blant annet Kongen å tildele annen tit-
tel «enn den som følger med ethvert embete». Bestem-
melsen har hatt andre forhold for øye enn tittelbruken for
medlemmer av kongefamilien, men er uttrykk for en
demokratisk likhetstankegang og et prinsipp om at det
ikke må tildeles titler som ikke har sammenheng med
den funksjonen vedkommende skal ha.

Ektefellene til de kongelige prinsessene Ragnhild og
Astrid fikk ikke titlene prinser, men prinsessene var hel-
ler ikke arveberettigede. Da kronprins Harald giftet seg i
1968 med Sonja Haraldsen, ble det alminnelig godtatt at
hun ble titulert kronprinsesse. Noen uttrykkelig beslut-
ning om dette synes ikke å ha vært truffet, ut over at det
kom til uttrykk i Norges statskalender.

17 Se Jacob Vilhelm Heiberg, Unionens opløsning 1905 (1906), s. 993–994.
18 Se St. tid. 2003 s. 2705.
19 Se St. tid. 2004 s. 1585.
20 Se St. tid. 2005 s. 511.
21 Se St. tid. 2008 s. 4066.
22 Norges statskalender kom sist ut i 2012.
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§ 35
Så snart tronarvingen har fylt 18 år, er han eller hun berettiget til å ta sete i statsrådet, dog uten
stemme eller ansvar.

Så snart tronarvingen har fylt 18 år, har ho eller han rett til å ta sete i statsrådet, men utan røyst
eller ansvar.

Av Arne Fliflet

Denne bestemmelsen har røtter tilbake til Eidsvolls-
grunnloven av 1814. Da lød den slik, som § 37:

«Saasnart Tronarvingen har fyldt sit 18de Aar, er han
berettiget til at tage Sæde i Statsraadet; dog uden Stemme
eller Ansvar.»

Etter unionsinngåelsen med Sverige fikk bestemmelsen
denne ordlyden i Novembergrunnloven, nå som § 35:

«Saasnart Thronarvingen har fyldt sit 18de Aar, er han
berettiget til at tage Sæde i Statsraadet, dog uden Stemme
eller Ansvar.»

§ 35 gir den nærmeste tronarvingen en rett til å ta sete i
statsrådet. Den som er lenger ut i arverekkefølgen har altså
ikke rett til å ta sete i statsrådet. Etter § 41 er det også bare
den nærmeste tronarvingen som kan lede statsrådet i Kon-
gens fravær.1 I slike tilfeller er kronprinsen regent. Menin-
gen med bestemmelsen er at tronarvingen skal kunne
erverve kunnskap og erfaring for sin funksjon som regent.2

Denne bestemmelsen har stått uendret siden 1814, bort-
sett fra den språklige fornyelsen den fikk i 2014. Den ga
tronfølgeren en rett til å ta sete i statsrådet etter at han var
fylt 18 år. Etter Eidsvollsgrunnloven § 10 var Kongens
myndighetsalder 20 år og dermed fikk tronfølgeren
adgang til statsrådet før han hadde oppnådd myndighetsal-

deren. Bestemmelsen kan ved første øyekast se enkel og
ubetydelig ut. Med det nye system som ble innført med
Grunnloven, var den imidlertid ikke uten prinsipiell betyd-
ning. Grunnloven innførte et system der Kongen var «hel-
lig» og ansvarsfri og ansvarligheten lå på hans råd, jfr § 5.3
Statsrådene kunne fritas for deres ansvar, men bare ved å
protestere høylytt, se § 30. Når tronfølgeren skulle få
adgang til statsrådet, måtte hans rolle derfor klargjøres.

En lignende bestemmelse hadde den polske grunnlo-
ven av 1791 og det er vel sannsynlig at denne polske
grunnlovsbestemmelsen var forbildet for den bestem-
melsen som kom inn i Grunnloven i 1814.4

I Novembergrunnloven ble bestemmelsen om myn-
dighetsalderen endret. I § 8 ble det henvist til at myndig-
hetsalderen skulle fastsettes ved lov. På den måten søkte
man å hindre at det skulle være ulike myndighetsaldre
for Kongen i Norge og Sverige. Ved å la lovgiveren
bestemme kongens myndighetsalder, ville det bli enklere
å unngå at Sverige og Norge fikk forskjellig myndig-
hetsalder for Kongen. Det har vært hevdet at bestemmel-
sene om myndighetsalderen og retten til å ta sete i stats-
råd ikke sto i «det bedste Forhold til» loven om Kongens
myndighetsalder.5 Det er imidlertid ingen logisk eller
nødvendig sammenheng mellom myndighetsalderen og
den alderen som skal være oppnådd for å delta i stats-
rådsmøtene. Det er ulike behov og hensyn som begrun-
ner reglene.

1 Se kommentar til § 41.
2 Se Kristian Bloch, Kongens råd (1963), s. 100–103.
3 Se kommentar til § 5.
4 Nils Höjer, Norges Storting, Norska Grundlagen och dess Källor, (1882), s. 179. I konstitusjonskomiteens første utkast var tronfølgeren også

berettiget til å ta sete i Høyesterett, så vel som i statsrådet. Det ble tatt ut av det endelige utkastet. Se Riksforsamlingens forhandlinger, bd. III
(1916), s. 305 (§ 37) og Riksforsamlingens forhandlinger, bd. I (1914) s. 447 (§ 52).

5 P.K. Gaarder, Fortolkning over Grundloven (1845), s. 80.
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Bestemmelsen gir bare tronfølgeren, kronprinsen,
eller den som er nærmeste tronarving, rett til å ta sete i
statsrådet. Andre prinser, selv om de var arveberettiget,
hadde ingen rett til å ta sete i statsrådet. Adler-Falsens
grunnlovsutkast inneholdt ingen tilsvarende bestem-
melse, men etter dette forslaget til § 123 kunne Kongen
«kalde hvem Han for godt befinder, …». De eneste Kon-
gen var avskåret fra å «kalde», var «Rigsforsamlingens
Medlemmer.» Noe forbud mot å la tronfølgeren (kron-
prinsen) ta sete i statsrådet, var det med andre ord ikke i
dette forslaget.

Det ble ikke gjort noen endringer i denne bestemmel-
sen ved unionsoppløsningen i 1905. Da Grunnloven i
1990 åpnet for kvinnelig tronfølger, ble bestemmelsen
endret slik at den ga «hun eller han» (tronfølgeren) rett
til å ta sete i statsrådet.

Meningen med å gi tronfølgeren rett til å være til stede
under statsrådets møter var – og er – som nevnt, at hun
eller han skal gis «undervisning og innsikt i den gjer-
ning» hun eller han «senere skal overta.»6 Da kronprins
Harald for første gang tok sete i statsråd i 1957, ble det
både fra kongens og statsministerens side understreket
den innsikt og erfaring deltakelsen i statsrådene ga kron-
prinsen.7 Kong Harald har deltatt i de møter samtlige
regjeringer har holdt siden 1957. Den erfaringen og inn-
sikt kongen har fått gjennom sin statsrådsdeltakelse må
antas å være av stor betydning, kanskje særlig ved regje-
ringsskifter. Kongen kan i mange tilfeller være sine råd-
giveres rådgiver.8 Stortingspresident Oscar Torp frem-
holdt i forbindelse med Kong Olav Vs edsavleggelse
20. januar 1958: «Ved Kongens side i statsråd – har
Deres Majestet fått kunnskap og erfaring i konstitusjo-
nelle og politiske spørsmål som vel få i dette land.»9

Bestemmelsen som gir kronprinsen rett til å delta i
statsrådsmøtene utfyller og underbygger den erfaring og
innsikt Kongen selv har fått gjennom deltakelsen i stats-
rådsmøtene. Den norske tradisjon med ukentlige stats-
rådsmøter på Slottet under ledelse av kongen og med
deltakelse av tronfølgeren er overhodet et spesielt trekk
ved det norske monarkiet.

Etter § 30 skal tronarvingen være uten «stemme og
ansvar». Det betydde at tronfølgeren ikke skulle ha tale-

rett. Det må sees i lys av at Grunnloven påla medlem-
mene av statsrådet en konstitusjonell plikt til å si fra på
en klar og kraftfull måte hvis kongens beslutning var i
strid med statsformen eller rikets lover eller øyensynlig
skadelig for riket, jf. Grunnloven § 30.10 Ved å frata
tronfølgeren retten til å tale, fulgte det av hans tilstede-
værelse heller ingen plikt til å si sin mening. Dermed
kunne han ikke pådra seg noe ansvar for ikke å si noe. At
tronfølgeren også var ansvarsfri, sies altså uttrykkelig i
bestemmelsen.

Med «stemme» mente (og mener) Grunnloven en rett
til å tale. Tronfølgeren skulle ikke ha en rett til å tale. Det
var ikke av den grunn tronfølgeren skulle ha adgang til
statsrådet. Noen «stemmerett» eller en rett til å
«stemme», votere eller delta i avstemninger, var det hel-
ler ikke tale om her. Etter Grunnloven var (og er) det
kongen som treffer beslutningene «etter sitt eget
omdømme», jf. Grunnloven § 30 første ledd. Avstem-
ninger fant ikke sted når kongen traff beslutningene.
Statsrådene skulle bare ha en talerett og en taleplikt, de
skulle være kongens rådgivere. I dag er det i praksis
statsministerens anbefaling til Kongen i statsråd som
legges til grunn for de beslutninger som Kongen treffer i
statsråd.

Stemmegivning kunne bare skje i de tilfeller kongens
bestyrelse var overdratt til statsrådet, se Grunnloven
§ 13. I Eidsvollsgrunnloven § 41 var det en bestemmelse
om avstemninger i de tilfeller der det ikke var noen
«regent». Grunnloven har med andre ord, helt siden
1814, åpnet for at beslutninger blir tatt etter avstemning,
men da bare i de unntakstilfeller kongen selv ikke kunne
utøve sin myndighet. Denne «fiksjon» bygger også den
gjeldende forfatningen på.11

Dersom et medlem av statsrådet er uenig i den beslut-
ning Kongen skal treffe, kan statsråden protokollere sin
dissens. Det er vanlig å bruke betegnelsen grunnlovsdis-
sens om de dissenser som har sitt grunnlag i Grl. § 30
tredje ledd. Slike dissenser har ikke vært brukt etter
1905.12 Hvis det er tale om dissenser uten at statsrådene
ser så alvorlig på saken at de vil påberope seg Grunnlo-
ven § 30 som grunnlag, kalles det avstemningsdissens.
Dette skjer fra tid til annen.13

6 Mads Andenæs og Ida Andenæs Galtung, Grunnloven vår, 16. utgave (2019), s. 226.
7 Op.cit.
8 «Etter hvert som årene gikk, vokste den sum av politisk erfaring kong Haakon satt inne med. Helst siden 1905 hadde han vært til stede i nesten alle

statsrådsmøter. Han kjente tradisjoner og presedenser, han var ekspert i sakenes forhistorie og bakgrunn. Samtidig kom der, særlig i 1930-årene,
inn i regjeringen menn som av personlig opplevelse bare kjente et kortere tidsrom av utviklingen. Derfor falt det stadig naturligere for statsrådene
å søke sakene forhåndsbelyst gjennom samtaler med Kongen», se Wilhelm Keilhau, «Haakon 7 og statsrådet» (1947), s. 216.

9 S.tid. (1958), s. 24. Se også stortingspresidentens ord da kong Harald avla ed til forfatningen 21. januar 1991, S.tid. (1991), s. 2095.
10 Alternativet «øyensynlig skadelig for riket» i § 30 gikk ut av Grunnloven ved en endring 30. mars 2007.
11 I praksis har det visstnok aldri skjedd at det er avholdt formelle voteringer i statsrådet, se for tiden før 1963 i Kristian Bloch, Kongens råd (1963),

s. 102–103.
12 Se https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/om-statsrad/.
13 Se https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/om-statsrad/.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/om-statsrad/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/om-statsrad/
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§ 36
En til Norges krone arveberettiget prins eller prinsesse må ikke gifte seg uten kongens tillatelse.
Heller ikke må han eller hun motta noen annen krone eller regjering uten kongens og Stortingets
samtykke. Til Stortingets samtykke fordres to tredjedeler av stemmene.

Handler han eller hun i strid med dette, taper vedkommende så vel som etterkommerne retten
til Norges trone.

Ei prinsesse eller ein prins med arverett til Noregs krone må ikkje gifte seg utan løyve frå kon-
gen. Ho eller han må heller ikkje ta imot ei anna krone eller regjering utan samtykke frå kongen
og Stortinget. Samtykke frå Stortinget krev to tredjedelar av røystene.

Handlar ho eller han i strid med dette, misser vedkommande retten til Noregs trone for seg
sjølv så vel som for etterkommarane sine.

Av Arne Fliflet

Bestemmelsen omhandler et av de personlige prerogati-
ver (særrettigheter) som kongen har. Det er kongen som
gir tillatelse til giftermål for de prinser og prinsesser som
er arveberettiget til den norske tronen. Bestemmelsen
omhandler i dag både ekteskapsinngåelse og overtakelse
av annen trone. I 1814 var Grunnlovens regulering av
disse forhold en annen.

Etter vanlig praksis i dag er det kongen personlig som
også bestemmer titlene for dem som er arveberettiget til
tronen, se § 34. Til kretsen av arveberettigede til tronen,
jf. § 6, kan det også være personer som ikke har titlene
«prins» eller «prinsesse». Disse kan derfor gifte seg uten
å måtte innhente kongens samtykke. Bare arveberetti-
gete prinser og prinsesser må innhente kongens tilla-
telse. Det kan vanskelig sees å være noen grunn til å
tolke bestemmelsen utvidende. At kongens samtykke i
dag er nødvendig i visse tilfeller har en historisk forkla-
ring og er derfor ikke naturlig å gi en utvidet anvendelse
i vår tid.

I Eidsvollgrunnloven var de personlige prerogativer
noe annerledes regulert.

Eidsvollgrunnloven § 38 lød:

Ingen Prinds af Blodet1 maa forlade Riget, gifte sig eller
begive sig i fremmed Tjeneste uden Kongens Tilladelse.
Handler han herimod, forbryder han sin Ret til Kronen.

Novembergrunnloven regulerte dette annerledes. § 36
lød:

Ingen Prinds af Blodet maa gifte sig uden Kongens Tilla-
delse. Handler han herimod, forbryder han sin Ret til
Norges Krone.

Etter en endring 12. august 19082 fikk bestemmelsen
denne ordlyden:

Prins af det kongelige Hus maa ei gifte sig uden Kongens
Tilladelse. Ei heller maa han modtgae anden Krone eller
Regjering uden Kongens og Stortingets Samtykke: til
Stortingets samtykke udfordres to Trediedele af Stem-
merne.

Handler han herimod, taber han saavel som hans
Efterkommere Retten til Norges Trone.

1 Se Schlegel, Statsret (1827) s. 229–236 om hvem som etter dansk og tidligere norsk rett var prinser av blodet.
2 Se St.tid. (1908), s. 3394 og s. 3424
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.
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Da det ble innført kvinnelig arverett til tronen i 1990,3
ble uttrykket «Prins af det kongelige Hus» endret til «En
til Norges Krone arveberettiget Prinsesse eller Prins».4

Eidsvollgrunnloven § 38 og Novembergrunnloven
§ 36 forbød «prinser av blodet» å gifte seg uten kongens
tillatelse. Kongeloven av 1665 inneholdt en tilsvarende
bestemmelse i artikkel XXI.5 I dag legger bestemmelsen
begrensninger på handlefriheten til de arveberettigede
prinser og prinsesser. Disse må ha kongens tillatelse til å
gifte seg. Disse personer kan heller ikke motta noen
annen krone eller regjering uten Kongens og Stortingets
samtykke. I så fall kreves to tredjedels flertall i Stortin-
get.6 Begrensingene må ikke gis en videre rekkevidde
enn formålet tilsier.7 Ekteskap inngått uten at samtykke
er gitt slik Grunnloven foreskriver, fører bare til tapet av
retten til tronen. Ekteskapet blir likevel gyldig.8

Samtykket til at en arveberettiget prinsesse eller prins
inngår ekteskap har det vært praksis for blir gitt av kon-
gen (etter at det ble åpnet for kvinnelig tronfølger, må
det også omfatte den regjerende dronning) personlig og
ikke ved kongelig resolusjon, dvs. av Kongen i statsråd.
Slik ble det gjort i 1929 da daværende kronprins Olav
fikk kong Haakons samtykke til å gifte seg med prin-
sesse Märtha av Sverige.9 På samme måte ble det gjort i
1969, da daværende kronprins Harald fikk kong Olavs
samtykke til å gifte seg med Sonja Haraldsen.10 Etter
tradisjonen hos oss har det vært vanlig å betrakte en
ekteskapsinngåelse, selv for en arveberettiget prins, som
et familiært, personlig forhold som det har vært naturlig
å la kongen personlig å ta stilling til.11 Selv om spørsmå-
let om giftermål også kan få konsekvenser for Norges
forhold til andre stater, har dette vært betraktet som for-
hold kongen personlig må ta ansvaret for.

I praksis har kongen drøftet slike spørsmål med sine
rådgivere, før han har meddelt sin personlige beslutning
i statsråd. Den måten forhåndsdrøftelsene og fremleg-

gelsen i statsråd har skjedd på i praksis, vitner om at det
i realiteten har vært søkt å komme frem til en konsensus
mellom kongen og hans råd. Formelt sett treffer kongen
personlig avgjørelsen, men reelt sett vil en slik beslut-
ning være forankret i et samtykke fra regjeringen og vel
også etter at lederne for opposisjonen i Stortinget har
vært konsultert.12

Bestemmelsen om at «prins af det kongelige Hus»
ikke måtte motta annen krone eller regjering uten kon-
gens eller Stortingets samtykke, kom inn i 1905 etter for-
slag fra Regjeringen.13 Regjeringen ga ingen nærmere
begrunnelse for dette forslaget. Det kan skyldes et ønske
om for omverdenen å vise at den valgte prins fra Dan-
mark ikke hadde til hensikt å samle den danske og nor-
ske krone på ett hode. Det er en kjent sak at blant andre
den tyske keiser så med stor uvilje på den norske regje-
ringens handlemåte da unionen ble oppløst. Den svenske
kongen «takket nei» til det norske tilbudet om at en
svensk prins kunne bli norsk konge.14 Forbudet mot å
motta annen krone eller regjering sto i 17. mai-grunnlo-
ven § 14, men kom ikke med i Novembergrunnloven. En
slik bestemmelse ville gripe inn i den svenske kongens
stilling som var regulert i de svenske grunnlovene (regje-
ringsformen og suksesjonsordningen). I den svenske
suksesjonsordningen artikkel 8 var bestemt:

«Prins av kungl. svenska huset må ej, utan Konungens
och Riksens Ständers samtycke, bliva regerande furste av
utländsk stat, vare sig genom val, arv eller gifte. Sker
annorlunda, vare han och hans efterkommande ej berätti-
gade att succedera till svenska tronen.»

Uttrykket «prins av blodet» ble i 1908 endret.15

§ 36 i November-grunnloven beholdt bare forbudet
mot å gifte seg uten Kongens tillatelse. I § 36 ble uttryk-
ket «prins av blodet» beholdt. I den svenske suksesjons-

3 Se grunnlovsvedtak 29. mai/13. juli 1990 nr. 550.
4 Se Dokument 12 (1987–88), forslag nr. 3, 4 og 12, s. 7–10 og 28–30, Innst. S. nr. 179 (1989–90), Innst. S. nr. 189 (1989–90) og Forhandlinger i

Stortinget (1989–90), s. 3687–3693.
5 «Jngen Printz aff Blodet, som her i Riget er og udj Voris Gebeet sig opholder, maa giffte sig eller aff Landet reyse eller begiffve sig i fremmede

herrers tieniste, med mindre hand aff Kongen forloff dertill erlanger.»
6 § 11 annet ledd forbyr Kongen å motta annen krone eller regjering uten Stortingets samtykke.
7 Frede Castberg, Norges statsforfatning, bd. I (1964), s. 189.
8 Se Arne Fliflet, Kongeriket Norges Grunnlov (2005), s. 205 flg.
9 Se Innst. O. IV A (1930), s. 2 og St.tid. (1929), s. 6.
10 Se St.tid. (1968), s. 2911 og s. 3318.
11 Se Johs. Andenæs, Statsforfatningen i Norge (2005), s. 190 og Carl August Fleischer, «Retten til å samtykke i Kronprinsens ekteskap og andre

prerogativer for Kongen personlig» I: Lov og rett (1968), s. 241–255.
12 Det fortelles at kong Olav ringte den parlamentariske lederen for Arbeiderpartiet i 1968, Trygve Bratteli, for å få hans mening om et borgerlig gif-

termål for kronprins Harald, se Randi Bratteli, Slik var han: Nærbilder av kong Olav (1992).
13 Se St.prp. nr. 102 (1905–1906), s. 4.
14 Det såkalte «Bernadotte-tilbudet».
15 Uttrykket «Prinds af Blodet» gikk ut av Grunnloven i forbindelse med endringene som ble gjort i 1908. Det ble erstattet av uttrykket «Prins af det

kongelige Hus», det uttrykket som ble brukt i den svenske suksesjonsordningen av 1810, og som ble ansett som norsk grunnlov, se kommentar til
Den svensk-norske union.



§ 36 431
ordningen refereres det til «det kongelige hus», se arti-
klene 3, 5, 6 og 8. I Riksakten av 1815 § 12 het det:

«Da de Bestemmelser, som i denne Rigs-Act indeholdes,
deels ere Gjentagelser af Kongeriget Norges Grundlov,
deels Tillæg til Samme, grundede paa den til dette Stort-
hing i Grundloven dertil givne Bemyndigelse, saa skulle
de, i Henseende til Norge, have og beholde den samme
Kraft, som dette Riges Grundlov, og ikke kunne foran-
dres uden paa den i Sammes §. 112 foreskrevne Maade.»

Dermed var den svenske suksesjonsordningen å anse
som gjeldende grunnlov i Norge.16

Spørsmålet om å motta annen krone har ikke vært
oppe.

Bokmåls- og nynorskversjonene er nesten identiske.
Uttrykket «regjering» er brukt i begge versjoner og da
siktes det til regentskapet, ikke til et annet lands statsråds-
kollegium, slik som ordet også er brukt i § 11.17

16 Frederik Stang, Kongeriget Norges constitutionelle eller grundlovbestemte Ret (1833), s. 27.
17 Se Dokument 19 (2011–2012) Rapport til Stortingets presidentskap fra Grunnlovsspråkutvalget om utarbeidelse av språklig oppdaterte tekstversjo-

ner av Grunnloven på bokmål og nynorsk, s. 43.
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§ 37
De kongelige prinser og prinsesser skal for sine personer ikke stå til ansvar for andre enn kongen
eller hvem han forordner til dommer over dem.

Dei kongelege prinsessene og prinsane skal for sine personar ikkje svare for andre enn kongen
eller den han set til dommar over dei.

Av Arne Fliflet

Meningen med denne bestemmelsen er å beskytte kon-
gen. Bestemmelsen har stått uendret siden 1814. Den ble
ikke endret i forbindelse med unionsoppløsningen i
1905. Den har bare blitt endret språklig i forbindelse
med endringene i 2014. § 37 kan sees i sammenheng
med § 5 som sier at kongen ikke kan lastes eller ankla-
ges.1

Eidsvollsgrunnloven § 39 lød slik:

«De kongelige Prindser og Prindsesser skulde for deres
Personer ikke svare for andre, end Kongen, eller hvem
han til Dommer over dem forordner.»

Novembergrunnloven § 37 fikk denne utformingen:

«De Kongelige Prindser og Prindsesser skulle, for deres
Personer, ikke svare for andre end Kongen, eller hvem
Han, til Dommer over dem, forordner.»

Bestemmelsen gir Kongen en forrett, et prerogativ, nem-
lig en rett til å bestemme at ansvar for «de kongelige
prinser og prinsesser» bare skal kunne ilegges av den
som kongen utpeker som dommer.

Bestemmelsen har sine forbilder i eneveldets kon-
gelov av 1665, artikkel XXV og NL 1-2-1. I Kongelo-
ven artikkel XXV het det: «De skulde og for ingen
Underdommere svare, mens deris første og sidste
Dommer skall være Kongen eller hvem hand særdelis
dertil forordner.» Norske Lov 1-2-1 lød: «Printzerne
og Printzesserne af Blodet skulle for ingen underdom-
mere svare, men deris første og sidste Dommere skal

Kongen være eller huem hand særdelis dertil forord-
ner.»

Bestemmelsen ble diskutert gjennom 1800-tallet.
Peder Krabbe Gaarder påpekte en tolkningstvil da han sa
at uttrykket «for deres Personer» kunne ha en dobbelt
betydning.2 Uttrykket kunne både være en referanse til
hvilke individer som var omfattet av dette prerogativet
og til hvilke typer saker prerogativet gjaldt. Gaarder
mente at bestemmelsen måtte forstås slik at den bare
refererte til kongens barn og ikke til deres barn. Etter den
lovgivning som gjaldt da Grunnloven ble gitt, var kon-
gens barn og deres tjenere underlagt de alminnelige
domstolers jurisdiksjon og ikke underlagt kongens juris-
diksjon. Bestemmelsen ville derfor være overflødig hvis
den også skulle omfatte de personer som kongen kunne
bestemme at det skulle oppnevnes en særskilt dommer
for. Bestemmelsen måtte derfor innebære at de personer
som var omfattet av bestemmelsen kunne saksøkes for
de alminnelige domstoler i alle rent sivile saker, men de
kunne ikke underkastes sivil arrest. I kriminelle saker
måtte kongens prerogativ gjelde uavkortet, uansett hvor
alvorlige saker det var tale om og uansett om det kunne
føre til bøtestraff eller fengselsstraff. Etter NL 1-2-2 var
også kongens «naturlige Børn» (Slegfredsbørn, det var
barn som kongen hadde med en kvinne han levde
sammen med, men som han ikke var gift med) omfattet
av prerogativet. Etter § 37 antok Gaarder at «slegfreds-
barna» ikke lenger var omfattet av bestemmelsen. NL 1-
2-2 måtte derfor antas å være opphevet ved grunnloven
§ 37. Gaarder mente at dronningen måtte omfattes av
prerogativet til kongen etter Grunnloven § 5. Castberg

1 Se videre kommentar til § 5 om tidligere statsrettsforfatteres bruk av § 37 for å begrunne at kongen ikke kan anklages ved ordinære domstoler.
2 Se P.K. Gaarder, Fortolkning over Grundloven (1845), s. 81 flg.
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


§ 37 433
mente at bestemmelsen måtte gjelde «analogisk» for
dronningen. Om dronningens plass etter denne bestem-
melsen har Carl August Fleischer gitt uttrykk for et
annet syn. Han mener vel at det ikke er grunnlag for ana-
logi her, men mener samtidig at spørsmålet har «liten
praktisk betydning.»3

Bestemmelsen har hatt betydning i moderne tid. I
1994 var spørsmålet oppe om kongens datter kunne inn-
kalles til rettslig avhør i en engelsk skilsmissesak. Det
forelå en rettsanmodning fra England der prinsessen ble
ønsket avhørt. Det ble da lagt til grunn at det ikke var
adgang til å innkalle prinsessen for de alminnelige dom-
stoler. Det ble da lagt videre til grunn at det her gjaldt
spørsmål om «deres personer» og da var de alminnelige
domstoler ikke det rette forum.4

Betyr denne bestemmelsen at kongens barn ikke kan
være part i sivile tvister, innkalles til rettslig avhør osv.?
Denne bestemmelsen, med røtter tilbake til Kongeloven
av 1665 og NL 1-2-1, kan fortsatt få betydning i slike
saker.

I dag antas det å gjelde, slik Castberg ga uttrykk for i
1964, at unntaket «fra de vanlige domstolers jurisdiksjon
gjelder visstnok bare i straffesaker og i personrettslige
og familierettslige søksmål.»5 Han påpeker imidlertid
også at det selvsagt ikke er noe «i veien for at kongen i
det individuelle tilfelle kan gi nettopp den domstol kom-
petanse i saken, som ville ha vært kompetent om søks-
målet hadde vært rettet mot en vanlig borger.» Castbergs
syn bygger åpenbart på det Aschehoug ga uttrykk for i
1891. Aschehoug mente at bestemmelsen omfattet
«Strafsager og Sager angaaende personlige Rettighe-
der», men at de i saker som gjaldt «Formuesrettigheder»,
kunne de inndras for de alminnelige domstoler.

Spørsmålet om det er kongen personlig eller kongen i
statsråd som skal utøve denne retten til å utpeke dom-
mere, har vært noe omstridt. Castberg mente at retten lå
til kongen personlig når det gjaldt disiplinærforføynin-
ger. Er det derimot tale om straff eller erstatning, må
dette regnes som en statshandling og retten utøves av
kongen i statsråd. Fleischer har sagt seg enig i dette.6

Etter denne bestemmelsen er det bare kongen som kan
bestemme hvem de kongelige prinser og prinsesser skal

stå til ansvar for. De kongelige prinser og prinsesser kan
med andre ord ikke trekkes til ansvar for de alminnelige
domstoler uten at kongen i tilfelle har samtykket til det.
Det er med andre ord forbeholdt kongen å avgjøre hvor-
dan ansvaret for kongelige prinser og prinsesser skal
gjøres gjeldende. Dette betyr at personer i kongefamilien
har en viss beskyttelse av hensyn til behovet for å verne
kongen som statsoverhode. Regelen innebærer imidler-
tid ingen beskyttelse ut over dette prosessuelle. Det må
antas at avgjørelser om hvilke domstoler eller dommere
som skal fungere må treffes av Regjeringen, det vil si
Kongen i statsråd. Dette er utøvelse av statsmyndighet
og det må regnes som sak av viktighet, jf Grunnloven
§ 28.

Unntaket for de vanlige domstolers jurisdiksjon er det
i dag antatt bare gjelder i personrettslige og strafferetts-
lige spørsmål, jf. uttrykket «for deres Personer». Det har
vært antatt at bestemmelsen må, selv om det ikke frem-
går uttrykkelig, anvendes tilsvarende på kongens ekte-
felle, dronningen.7

Den rett Kongen har til å utnevne dommere etter
denne bestemmelsen har vært antatt å være en personlig
rett, dersom det bare er tale om ileggelse av disiplinær-
forføyninger. Er det tale om å anvende straff eller erstat-
ning, vil en slik forføyning måtte betraktes som en stats-
handling og dommerne må oppnevnes av Kongen i
Statsråd.8

Bestemmelsen kan sees i sammenheng med enkelte
andre av Grunnlovens regler. § 21 forbyr prinser å
inneha sivile embeter. § 75 bokstav h gir Stortinget ikke
rett til å innkalle medlemmer av den kongelige familie,
med unntak av prinser som måtte inneha militære embe-
ter. Særreglene i § 21, 37 og 75 bokstav h er de eneste
som gir medlemmer av kongehuset noen særstilling etter
Grunnloven. I tillegg kan nevnes at det er gitt visse sær-
regler om skatte- og avgiftsplikt i den alminnelige lov-
givning. I alle andre forhold er medlemmene av konge-
huset å anses som norske undersåtter og statsborgere,
med de samme rettigheter og forpliktelser som andre
borgere.9

§ 37 er neppe til hinder for at det innledes etterforsk-
ning mot prinser og prinsesser. I det hele tatt er de kon-

3 Se Carl August Fleischer, «Retten til å samtykke i Kronprinsens ekteskap og andre prerogativer for Kongen personlig» (1968), s 241–255. Carl
August Fleischer har samme sted også kommentert § 37 og spørsmålet om hvilke saker som omfattes av bestemmelsen.

4 Se pressemelding fra Statsministerens kontor 12. april 1994 («Prinsessen har ikke forklaringsplikt»). Det ble i pressemeldingen vist til utredning
fra Justisdepartementets lovavdeling 12.04.1994 i sak 791/94 E KHR/KJR/SB/RM/kd. I utredningen vises til Grl. § 37 og at en enstemmig teori
har slått fast at prinser og prinsesser ikke skal kunne stilles til ansvar for vanlige domstoler i straffesaker og saker om person- og familierettslige
spørsmål, uten at Kongen bestemmer det. Lovavdelingen la til grunn at en norsk domstol som måtte få en rettsanmodning om bevisopptak fra en
engelsk domstol i en engelsk skilsmissesak ville være avskåret fra å ta en slik rettsanmodning til følge.

5 Dette ble som nevnt i forrige note lagt til grunn av Lovavdelingen i utredningen fra 1994.
6 Se Fleischer, op.cit.
7 Se Bredo Morgenstierne, Lærebok i den norske statsforfatningsret, bd. I (1926), s. 121.
8 Se Frede Castberg, Norges statsforfatning, bd. I (1964), s. 227.
9 Morgenstierne, op.cit.
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gelige prinser og prinsesser underlagt de samme regler
som andre borgere. Det er bare spørsmålet om hvordan
domsmyndigheten i tilfelle skal utøves, som skal avgjø-
res av Kongen. Spørsmål om å reise strafferettslig tiltale
mot medlemmer av den kongelige familie må, på grunn
av § 37, treffes av Kongen i statsråd.

§ 37 forutsetter at beslutninger om å gjøre ansvar gjel-
dende enten kan treffes av kongen eller dommere «for-
ordnet» av kongen. Visse former for ansvar kan imidler-
tid bare gjøres gjeldende for domstolene. På grunn av
Grunnloven § 96 kan straffansvar bare ilegges ved dom,
og derfor kan ikke kongen avgjøre spørsmål om straff,
selv for personer av kongefamilien. Dette må bety at
bare de alminnelige domstolene, eller dommere særskilt
oppnevnt av Kongen, etter vanlig rettergang, kan
avgjøre om medlemmer av kongefamilien skal straffes.
Det er med andre ord ingen særlige regler eller begrens-
ninger i det rettslige ansvaret medlemmer av kongefami-
lien har. De er likestilt med vanlige borgere. Bare kon-
gen selv er uten ansvar, jf. § 5. Politiet er med andre ord
ikke forhindret fra å kunne etterforske saker mot med-
lemmer av den kongelige familie som mot vanlige bor-
gere. Heller ikke sivile søksmål er medlemmer av den
kongelige familien beskyttet mot. Gjelder det spørsmål
om ansvar for «deres personer», må det riktige være at
saksøkeren først får brakt på det rene hvilken domstol
eller hvilke dommere søksmålet skal iretteføres for.
Spørsmålet legges frem for departementet som så vil
legge spørsmålet frem for Kongen i statsråd. Kongen må
prejudisielt ta stilling til om saksøkeren tilfredsstiller
søksmålsbetingelsene, jf tvisteloven § 1-3.

Ansvar som det ikke hører under domstolene å treffe
avgjørelse om, kan kongen selv avgjøre.
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§ 38 [tom paragraf]

Historikk

Eidsvollsgrunnloven § 38 (Ingen prins kan forlate riket,
gifte seg eller gå i fremmed tjeneste uten tillatelse av
Kongen og hvis det skjer mister han rett til kronen), se nå
§ 36.

Novembergrunnloven § 38 (Regel for norsk-svenske
regjeringsmøter ved forhold som angår begge).

Opphevet 1905 – tom fra 1905.

I denne boken se kommentar til § 36 og kommentar til
Den svensk-norske unionen.
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§ 39
Dør kongen og tronfølgeren ennå er umyndig, skal statsrådet straks innkalle Stortinget.

Om kongen døyr og tronfølgjaren enno er umyndig, skal statsrådet straks kalle inn Stortinget.

Av Ola Mestad

§ 39 skal leggje grunnlag for stortingsvedtak etter § 43
om val av formyndarar for den umyndige kongen, sjå
kommentaren til denne. § 40 gir reglar for mellombels
ordning av styret ved statsrådet til Stortinget har innretta
regjeringa/formyndarskapet for den umyndige kongen.
Føresegna har aldri vore aktuell.

På Eidsvoll vart den tilsvarande føresegna vedtatt som
§ 46 med denne ordlyden: «Ved Kongens Død, eller i de
Tilfælde, i hvilke et Regentskab bør beskikkes, skal
strax et overordentligt Storthing sammenkaldes af Stats-
raadet, eller andre Vedkommende. Opfylder Statsraadet
ikke denne Pligt inden 4 Uger, besørges Sammenkaldel-
sen ved Justitiarius og Tilforordnede i Høiesteret.»1

Denne føresegna omfatta fleire situasjonar enn den
noverande § 39, og innkallingsplikta er no fordelt m.a.
på § 39 og § 46 som fastset innkallingsplikt for Høgste-
rett, sjå kommentaren til § 46. Under unionen med Sve-
rige var det tilsvarande innhald i § 39, men med parallell
innkalling av norsk storting og svensk riksdag. I § 46 var
det også då plikt for Høgsterett til å innkalle Stortinget
dersom statsrådet skulle forsøme dette. Innkallingsplikt
for statsrådet i tilfelle umyndig konge var i Sverige fast-
sett i Regjeringsforma frå 1809 § 93 og både den opp-
havlege reguleringa og endringa i Novembergrunnlova
var nok inspirert av denne.

Ved unionsoppløysinga fekk § 39 utan diskusjon det
innhaldet den no har bortsett frå den språklege moderni-
seringa i 2014.2

Ideen til Eidsvollsgrunnlova med innkalling ved Høg-
sterett synest vere komen inn i sluttbehandlinga i konsti-
tusjonskomiteen på Eidsvoll, for det er ikkje med i kon-

stitusjonskomiteens første utkast.3 Kanskje er regelen eit
utslag av ei gjennomtenking av konsekvensar av makt-
fordelinga i grunnlova. Nils Höjer meiner den er inspi-
rert frå den svenske Regjeringsforma 1809 § 95, men
den påfallande skilnaden frå denne er at den gjeld inn-
kalling ved andre menn i forvaltninga, ikkje frå Høgste-
rett.4

Medlemer av statsrådet som forsømer innkallings-
plikta etter § 39 er straffansvarlege etter ansvarlighetslo-
ven § 11 andre ledd som uttrykkjeleg viser til grunnlova
§ 39.5

1 Denne er nesten likelydande med framlegget frå konstitusjonskomiteen, sjå Riksforsamlingens forhandlinger, bd. I (1914), s. 442 (§ 25).
2 Jacob Vilhelm Heiberg, Unionens opløsning 1905 (1906), s. 689 og 1004.
3 Sjå Riksforsamlingens forhandlinger, bd. III (1916), s. 301 (§ 19).
4 Sjå Nils Höjer, Norges Storting (1882), s. 174.
5 Lov 5. februar 1932 nr. 1 om ansvar for handlinger som påtales ved Riksrett.
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§ 40
Inntil Stortinget er samlet og har anordnet regjeringen under kongens mindreårighet, forestår
statsrådet rikets bestyrelse i overensstemmelse med Grunnloven.

Til dess Stortinget kjem saman og innrettar regjeringa for den tida kongen er mindreårig, skal
statsrådet stå for styringa av riket, i samsvar med Grunnlova.

Av Ola Mestad

§ 40 fastset at statsrådet skal styre riket åleine fram til
Stortinget har innretta regjeringa når kongen er mindreå-
rig. Den er ein oppfølgjar til § 39 om plikta til å innkalle
Stortinget dersom tronfølgjaren er umyndig når kongen
døyr. Den fastset ei mellombels ordning til Stortinget, i
medhald av § 43, har valt formyndarar som skal stå for
regjeringa for den umyndige kongen. Situasjonane i
§ 40, § 41 siste punktum og § 48 er dei einaste tilfella
som er omtalt i grunnlova, der statsrådet styrer åleine.
Men dei er i slekt med situasjonen som er omhandla i
§ 13 om når kongen er på reise i riket. Og etter 1905 og
gjennomføringa av parlamentarismen er det sjølvsagt i
alle tilfelle reelt statsrådet som styrer og avgjer, anten
kongen er til stades eller ikkje.1 Men formelt er det ulike
situasjonar. Om vedtak i statsrådet i slike regulerte til-
felle, må § 13 andre ledd nyttast tilsvarande.2 Skulle
kongen abdisere, må føresegna i § 40 nyttast tilsvarande
dersom tronfølgjaren er umyndig.3 Har kongen (eller ei
regjerande dronning) abdisert med verknad både for seg
og sin familie, må den likeeins nyttast tilsvarande. Dette
er ein situasjon som liknar sterkt på situasjonen som er
omhandla i § 48 om utdøydd kongsætt, og som fastset i
§ 48 andre punktum at § 40 gjeld direkte for den
utøvande makta.

Bortsett frå moderniseringa av ordlyden har formule-
ringa av § 40 stått sidan 18. november 1905.4 På Eids-

voll i 1814 var forgjengaren § 42, som der vart vedtatt
med denne ordlyden: «Er ingen saadan fuldmyndig
Prinds til, føres Regentskabet af Statsraadet i Forening
med de Mænd, som Storthinget maatte finde fornødent
at tilforordne, under Ansvar efter 45de §. Den første af
Statsraadets Medlemmer har da Forsædet og 2 Stem-
mer.» Denne regelen, som berre vart ståande til novem-
ber 1814, er omtalt i kommentaren til § 43. Frå
4. november 1814 til 18. november 1905 var det, natur-
leg nok, samansett statsråd med norske og svenske stats-
rådar som skulle utøve kongemakta.

§ 40 i si noverande form har aldri vore aktuell, men i
to periodar har kongelaust statsråd likevel styrt konge-
makta i Noreg: hausten 1814 og sommaren og hausten
1905. Hausten 1814 styrte statsrådet først formelt «paa
høieste Befaling», men altså i realiteten åleine, frå Mos-
sekonvensjonen blei inngått 14. august. Grunnen var at
kong Christian Frederik i ein hemmeleg separatartikkel
til Mossekonvensjonen hadde forplikta seg til å nedleg-
gje den utøvande makta straks. Ordninga varte fram til
12. oktober då kongen abdiserte. Deretter styrte det
same statsrådet som regentskap med to særskilt tilfor-
ordna menn fram til Carl 13. blei vald til norsk konge
4. november 1814 og kongen utnemnde eit nytt statsråd,
der fleire statsrådar heldt fram.5 Dette sjølvstendige
statsrådet har vore lite omtalt i seinare norsk historie-

1 Sjå om avslutninga av personleg kongemakt i 1905, Ola Mestad, «Unionsoppløysinga i 1905: parlamentarisme, startegi og statsrett» (2005), på
s. 406–408 der det blir omtalt korleis statsminister Michelsen klargjer for kongen at han må følgje fleirtalet i statsrådet.

2 Slik òg Frede Castberg, Norges statsforfatning, bd. I (1964), s. 224.
3 Slik òg op.cit., s. 188.
4 Den vart vedtatt samrøystes i 1905, sjå Jacob Vilhelm Heiberg, Unionens opløsning 1905 (1906), s. 1007. Ordlyden burde vore oppdatert med

omsyn til situasjonen om ei dronning skulle vere mindreårig, men inntil det må føresegna sjølvsagt nyttast analogisk.
5 Sjå Ola Mestad, «Korfor redda Christian Frederik grunnlova i 1814» (2016), på s. 376 og Mestad, «Christian Frederiks skygge. Kongespørsmålet

under det overordentlege stortinget» (2016), særleg s. 119–123 og 133–134.
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skriving, men ved femtiårsjubileet for grunnlova blei det
iallfall framheva slik av 1814-historikaren Andreas
Faye: «Regieringen, som i dette interregnum førtes … i
hele September av Triumviratet Rosenkrantz, Collett og
Aall … Disse 3 Mænd fortjene at nævnes og hædres med
Taknemmelighed af deres Landsmænd; thi under meget
vanskelige Forhold styrede de Statens Ror med Besin-
dighed og Kraft.»6 Av desse var Marcus Rosenkrantz
førsteminister.

Sommaren og hausten 1905 har vore langt meir
omtalt. Det er høgdepunktet i statsminister Christian
Michelsens gjerning. Det sentrale i det samrøystes
7. juni-vedtaket i Stortinget var at «den konstitutionelle
kongemagt saaledes er traadt ud af virksomhed» og då
«bemyndiger stortinget medlemmerne af det i dag aftra-
adte statsraad til indtil videre som Den norske regjering
at udøve den kongen tillagte myndighed i overensstem-
meles med Norges riges grundlov og gjældende love
…».7 Michelsens regjering styrte fram til 27. november
då den nedla den styresmakt som regjeringa hadde fått
7. juni. Då var Haakon 7 vald til konge og han utnemnde
same dag Michelsen-regjeringa til si regjering.8 Situa-
sjonen i 1905 er ganske parallell til situasjonen i oktober
1814. I begge tilfelle gjekk statsrådet til Stortinget og
fekk si styresmakt frå dette. I 1814 drøfta både statsrådet
og Stortinget spørsmålet om situasjonen var så lik den
som direkte følgde av dåverande grunnlov §§ 48 og 42,
at ein skulle også tilforordne menn til statsrådet, og det
skjedde. I 1905 ser det ut til at tenkinga var parallell,
men dei dåverande grunnlovsføresegnene var innretta på
den svensk-norske unionen og dermed ikkje eigna til å
brukast direkte.

6 Andreas Faye, Norge i 1814 (1863), s. 175.
7 Heiberg, op.cit., s. 206 og for ein utførleg analyse av vedtaket og konsekvensane, sjå Mestad, «Unionsoppløysinga i 1905: parlamentarisme, stra-

tegi og statsrett», særleg s. 375–385 om utforminga av vedtaket, som i all hovudsak var gjort av Michelsen sjølv.
8 Heiberg, op.cit., s. 1021 og Mestad, op.cit., s. 406
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§ 41
Er kongen fraværende fra riket uten å være i felt, eller er han så syk at han ikke kan ivareta regje-
ringen, skal den som er nærmest arveberettiget til tronen, forestå regjeringen som kongemaktens
midlertidige utøver, så fremt han eller hun har oppnådd den for kongen fastsatte myndighetsal-
der. I motsatt fall forestår statsrådet bestyrelsen av riket.

Er kongen utanfor riket utan å vere i felt, eller er han så sjuk at han ikkje kan ta seg av regjeringa,
skal den næraste arvingen til trona stå for regjeringa som mellombels utøvar av kongemakta, så
framt ho eller han har nådd myndig alder for kongen. I motsett fall er det statsrådet som står for
styringa av riket.

Av Arne Fliflet

Denne bestemmelsen gir den nærmeste tronarvingen en
generell bemyndigelse til å «forestå regjeringen» når
kongen er fraværende fra riket uten å være i felt eller når
han er så syk at han ikke kan ivareta regjeringen. I disse
tilfellene er det derfor ikke nødvendig å treffe noe sær-
skilt vedtak om bemyndigelse til tronfølgeren. Bemyndi-
gelsen er gitt i Grunnloven selv og knyttet til det faktiske
forhold at Kongen er fraværende fra riket eller så syk at
han ikke kan ta seg av regjeringsanliggender.

Såfremt tronfølgeren har oppnådd myndighetsalderen,
vil kongens fravær fra riket uten å være i felt automatisk
medføre at den kongelige myndighet går over til tronføl-
geren som kongemaktens midlertidige utøver. Er Kon-
gen fraværende fra riket som leder for norske militære
styrker under krig, forestår han selv Regjeringen. Noe
samtykke fra Stortinget trenges ikke når Kongen er uten-
lands i felt.

Denne bestemmelsen fikk sitt nåværende innhold etter
en endring i 1911 og var en følge av unionsoppløsnin-
gen. De endringene som da ble gjort, var imidlertid
beskjedne. I forbindelse med unionsoppløsningen i 1905
måtte det gjøres forandringer i de reglene som gjaldt
kongens utøvelse av statsmyndighet. Bestemmelsen ble
også endret i forbindelse med unionsoppløsningen. Da
Grunnloven i 1990 ble endret for å gi kvinner arverett,
ble bestemmelsen også endret. I forbindelse med end-
ringene av språket i 2014 fikk bestemmelsen sin nåvæ-
rende ordlyd.

Etter Eidsvollsgrunnloven skulle kongen utøve sin
myndighet i statsrådet, se § 29. Denne særegne ordnin-
gen har vært beholdt siden 1814. Kongen holder den dag
i dag statsråd på Slottet, normalt hver fredag.

Da Norge gikk inn i unionen med Sverige i 1814,
måtte Grunnlovens regler om kongens myndighetsutø-
velse endres. Det ble da gjort endringer i flere av grunn-
lovens bestemmelser.

Eidsvollsgrunnloven § 43 hadde en bestemmelse om
hva som skulle gjelde hvis kongen var syk eller fravæ-
rende fra riket. Bestemmelsen lød slik:

«De i 42de § fastsatte Bestemmelser gjelde ligeledes i
Tilfælde af, at Kongen ved Sinds- eller Legemssvaghed
bliver uskikket til Regjeringen, eller er fraværende fra
Riget.»

Eidsvollsgrunnloven § 42 lød slik:

«Er ingen saadan fuldmyndig Prinds til, føres Regentska-
bet af Statsraadet i forening med de Mænd, som Storthin-
get maatte finde fornødent at tilforordne, under Ansvar
efter 45de §. Den første af Statsraadets Medlemmer har
da Forsædet og 2 Stemmer.»

Ordningen var med andre ord at det skulle være et
regentskap når kongen var syk eller fraværende fra riket.
Disse reglene ble endret ved unionsinngåelsen i 1814.
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Reglene måtte nå harmoneres med de svenske forfat-
ningsreglene.

Novembergrunnloven § 41 fikk denne ordlyden:

«De i foregaaende §. 39 og 40 bestemte Forholdsregler
skulle ogsaa finde Sted, saa ofte det ifølge Sveriges
Regjeringsform tilkommer det Svenske Statsraad, i Egen-
skab af Statsraad, at føre Regjeringen.»

§§ 39 og 40 omhandlet de tilfeller da kongen døde og
tronfølgeren var umyndig.

Under unionen ble bestemmelsene endret. Ved grunn-
lovsbestemmelse av 10de November 1862/10de Januar
1863 «angaaende Forandring i Grundlovens § 41 sam-
menholdt med Rigsakten» fikk bestemmelsen denne
ordlyden:

«De i foregaaende §§ 39 og 40 bestemte Forholdsregler
skulle ogsaa finde Sted, saa ofte det ifølge Sveriges
Regjeringsform tilkommer det svenske Statsraad, i Egen-
skab af Statsraad, at føre Regjeringen.

I de Tilfælde, hvori det efter Norges og Sveriges
Grundlove og Rigsaktsbestemmelser hidtil har tilkom-
met Norges og Sveriges Interimsregjering at forestaa
Rigernes Bestyrelse, fordi Kongen enten ved Reiser
udenfor sine Riger eller ved Sygdom er forhindret fra at
føre Regjeringen, skal den til Tronen nærmest beretti-
gede Prins, saafremt han har opnaaet den for Kongen
fastsatte Myndighedsalder, forestaa Regjeringen som
Kongemagtens midlertidige Udøver med samme Ret,
som tilkommer Interimsregjeringen.

Denne Beslutning bliver gjældende forsaavidt og fra
den Tid inden næste ordentlige Storthing tilsvarende
Bestemmelser i Sverige maatte udkomme. (Tilsvarende
Bestemmelser for Sveriges Vedkommende af 6te Juni
1863.)»

Endringen innebar at kronprinsen, eller den prins som
var nærmeste arveberettiget, fikk en rett til å forestå
regjeringen, i stedet for statsrådet.

Visse problemer oppsto ved unionsoppløsningen
1905. Det ble bestemt at det bare skulle gjøres en redak-
sjon av Grunnloven, Grunnloven skulle ikke endres eller
gis nye bestemmelser utover det som fulgte av unions-
oppløsningen.1 Riksakten og den svenske grunnloven
måtte det nå sees bort fra. De endringene som skulle gjø-
res i Grunnloven skulle ikke medføre endringer i gjel-
dende forfatningsrett, kun en redaksjon av Grunnloven,

slik den måtte antas å lyde som følge av unionsoppløs-
ningen.2 Hva som kunne sies å medføre realitets-
endringer var det i flere tilfeller delte meninger om.

Etter vedtak i Stortinget 18. november 1905 fikk
bestemmelsen denne ordlyden:

«Er Kongen fraværende fra Riget uden at være i Feldt,
eller er han saa syg, at han ikke kan varetage Regjeringen,
skal den til Tronen nærmest berettigede Prins, saafremt
han har opnaaet den for Kongen fastsatte Myndighedsal-
der, forestaa Regjeringen som Kongemaktens midlerti-
dige Udøver. I modsat Fald forestaar Statsraadet Rigets
Bestyrelse.»

Endringen i denne bestemmelsen må sees i sammenheng
med andre bestemmelser i Grunnloven, spesielt § 13.
Dessuten må bestemmelsen sees i sammenheng med at
under unionen med Sverige hadde den norske regjerin-
gen to avdelinger. Den ene satt i Stockholm, der kongen
normalt befant seg. Denne avdelingen besto av en stats-
minister og to av statsrådets medlemmer, se § 15 i
Novembergrunnloven. Fra 1873 ble det opprettet et
statsministerembete også i Christiania.

Bestemmelsen må også sees på bakgrunn av den sær-
egne norske statsrettslige ordningen med at kongens
beslutninger treffes i statsråd. Slik har det vært siden
1814 og slik er det fortsatt. Regjeringens kollektive kon-
stitusjonelle ansvar har kommet til uttrykk i grunnloven
§ 30, og i § 27 er bestemt at alle statsrådene som ikke har
lovlig forfall, skal være tilstede i statsrådet.

Da unionen ble oppløst i 1905, forsvant ordningen
med regjeringens to avdelinger. Kongen skulle nå nor-
malt oppholde seg i landets hovedstad, Kristiania.
Bestemmelsen om at kongens beslutninger skulle fattes
med alle statsrådene tilstede, skulle imidlertid fortsatt
gjelde. Det ble påpekt under stortingsdebatten om
grunnlovsendringene at denne norske ordningen med
fullstendig statsrådsbehandling var særegen.

Under debatten om denne bestemmelsen i 1905
påpekte representanten Johan Castberg at når statsrådet
foresto regjeringen, skulle avgjørelsene tas ved stemme-
flerhet. Dette måtte følge analogisk av grunnloven § 13.

Under stortingsdebatten om endringene i grunnloven
foreslo Francis Hagerup en ny § 13:3 Bakgrunnen for
forslaget var at konsekvensene av et forslag om å opp-
heve § 13 ville gjøre det nødvendig ved alle kongens fra-
vær å tilkalle statsrådet. Dette ville være upraktisk. Det
ville være bedre å beholde bestemmelsen med tilføyelse

1 Se nærmere under Den svensk-norske unionen 1814–1905.
2 Se Ola Mestad, «Unionsoppløysinga i 1905: parlamentarisme, strategi og statsrett» (2005), s. 396 og Jacob Vilhelm Heiberg, Unionens Opløsning

1905 (1906), s. 687 flg. og 691 flg., s. 977 og s. 983 flg.
3 Se Heiberg, op.cit., s. 1000.
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om at kongen kunne overdra myndigheten til statsrådet
når kongen var fraværende fra «rikets hovedstad».4

«Under kongens fraværelse fra rigets hovedstad overdra-
ger han rigets indvortes bestyrelse i de tilfælde, han selv
foreskriver, til statsministeren tilligemed mindste fem af
statsraadets øvrige medlemmer.

Disse skulle føre regjeringen i kongens navn og paa
hans vegne. De skulle ubrødelig efterleve saavel denne
grundlovs bestemmelser som de særskilte dermed over-
ensstemmende forskrifter, som kongen i instruktion
meddeler dem. Om de sager, de saaledes afgjøre, have
de at indsende en underdanig indberetning til kongen.

Forretningene afgjøres ved stemmegivning, hvorved, i
tilfælde at stemmerne er lige, statsministerene eller i
dennes fraværelse det første medlem af statsraadet have
tvende stemmer.»

Bestemmelsen ble endret slik Hagerup foreslo. Sin
nåværende ordlyd fikk bestemmelsen ved grunnlovs-
endring 12./18. august 1911. Det ble i innstillingen til
dette forslaget presisert at bestemmelsen i § 13 ikke
skulle komme til anvendelse under kongens fravær uten-
for rikets grenser, fordi da gjaldt bestemmelsen i § 41.
Endringen medførte også at regjeringsmyndigheten nå
skulle overdras til det hele statsrådet.

Etter denne endringen i § 13 ble det gjort klart at det
gjaldt ulike regler for kongens fravær fra hovedstaden.
§ 13 skulle gjelde for kongens fravær innen riket og § 41
skulle gjelde for kongens fravær utenlands. Dette er
regler som praktiseres den dag i dag.

Etter § 13, siste ledd skal det gis innberetning til kon-
gen om de saker statsrådet avgjør med hjemmel i sin
fullmakt etter denne bestemmelsen. Det er praksis at det
gis innberetning (orientering) også for de tilfeller kron-
prinsregenten eller statsrådet har forestått regjeringen
etter § 41.5

Når kongen er «i felt» utenlands, er han leder for nor-
ske militære styrker under krig. Da forestår han selv
regjeringen. Når kongen er fraværende fra riket av andre
grunner, kommer § 41 til anvendelse. Da vil tronfølge-
ren, kronprinsen, automatisk få overført den kongelige
myndighet til seg.

§ 41 forutsetter at kongen kan utøve regjeringsmakt
regulært når han leder norske styrker i kamp utenlands.
Denne forutsetningen lå til grunn for kongens og regje-
ringens stilling under okkupasjonen 1940–45.6

Hvis ikke det finnes noen tronfølger eller hvis tronføl-
gen er umyndig, skal statsrådet forestå rikets bestyrelse.
Ordningen med statsrådet som regentskap forutsettes
bare å skulle være midlertidig. Slik Grunnloven nå lyder,
kan det legges til grunn at statsrådet kan fungere midler-
tidig som regentskap i fire tilfeller. Etter § 40, så lenge
Kongen er mindreårig, etter § 41 så lenge Kongen er fra-
værende fra riket uten å være i felt, så lenge Kongen er
så syk at han ikke selv kan ivareta Regjeringen og når
kongestammen er utdødd og inntil Stortinget har valgt
ny tronfølger. I disse tilfeller skal statsrådet midlertidig –
til ny Konge er valgt av Stortinget – forestå rikets besty-
relse som regentskap.

I alle disse tilfellene er det forutsetningen at statsrådet
som regentskap bare skal være av midlertidig karakter.
Grunnloven forutsetter at kongen og statsrådet er to
atskilte statsorganer. Når statsrådet er regentskap, fore-
nes kongemakten med statsrådet, noe som Grunnloven
ser på som en «nødutvei».7

Når statsrådet er regentskap, må sakene avgjøres etter
de regler som gjelder for statsrådet i de tilfeller Kongen
har overlatt bestyrelsen til statsrådet ved sine reiser
innenlands. § 13 må med andre ord gis analogisk anven-
delse i disse tilfellene. Under stortingsdebatten i 1905
om endringene som måtte gjøres i Grunnloven på grunn
av unionsoppløsningen, påpekte Johan Castberg dette.8
I disse tilfeller skal forretningene avgjøres ved stemme-
givning blant statsrådene. Dette er det eneste tilfellet
Grunnloven kjenner avstemning som avgjørelsesmåte
for Regjeringen. Den normale avgjørelsesmåte i regje-
ringen er etter § 30 annet ledd at kongen treffer sine
beslutninger: «fatte beslutning etter sitt eget
omdømme». Kongen er bare forpliktet til å høre sine
statsråders mening. Det er «Kongen i statsråd» Grunn-
loven sikter til når den i § 76 gir Regjeringen rett til å
fremsette lovforslag for Stortinget. «Regjeringen» i
vanlig politisk terminologi brukes for øvrig hos oss,
som i andre land, om det kollegium som statsrådets
medlemmer utgjør. Rent faktisk er det «regjeringen» i
denne betydning av ordet, som holder sine møter og
faktisk treffer de viktigste avgjørelser på de myndig-
hetsområder som Grunnlov og lov tillegger den utø-
vende makt. Statsrådet er ikke noen selvstendig statsin-
stitusjon som er tillagt myndighet annet enn i de tilfeller
det utøver myndighet for Kongen i dennes midlertidige
fravær etter §§ 40–41 og § 48 eller etter særskilt
bemyndigelse etter § 13.

4 Op.cit.
5 Se om «Statsråd under Kongens fravær» i Kristian Bloch, Kongens råd (1963), s. 100 flg.
6 Se Frede Castberg, Norges statsforfatning, bd. I (1964), s. 131.
7 Se op.cit., s. 193.
8 Op.cit., s. 224 og henvisningen der i note 2.
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Statsrådene er antatt å være konstitusjonelt ansvarlige
for sin virksomhet som regentskap.9

Bokmåls- og nynorskversjonene avviker ikke fra
hverandre. Det ble gjort litt om på oppbyggingen av før-
ste punktum for å gjøre bestemmelsen lettere forståelig.
Den ble også forenklet noe. Bestemmelsen ble også gjort
kjønnsnøytral ved å sette «hun/ho» i tillegg til «han».10

9 Se Castberg, Norges statsforfatning, bd. II (1964), s. 316.
10 Se Dokument 19 (2011–2012) Rapport til Stortingets presidentskap fra Grunnlovsspråkutvalget om utarbeidelse av språklig oppdaterte tekstversjo-

ner av Grunnloven på bokmål og nynorsk, s. 45.
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§ 42 [tom paragraf]

Historikk

Eidsvollsgrunnloven § 42 (Regentskap ved død konge og
fravær av fullmyndig prins).

Novembergrunnloven § 42 (Hjemmel for Riksakten).

Opphevet 1905. Tom siden.

I denne boken se kommentar til § 39 (konge død og tron-
følger umyndig) og kommentar til Den svensk-norske
unionen.
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).
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§ 43
Valget av formyndere som skal bestyre regjeringen for den umyndige konge, skal foretas av
Stortinget.

Stortinget skal velje formyndarar til å stå for regjeringa for den umyndige kongen.

Av Ola Mestad

1 Oversyn
Den noverande ordlyden har stått sidan 18. november
1905, altså frå oppryddinga i grunnlova etter unionsopp-
løysinga, berre med språkleg endring i mai 2014. Val av
formyndarar har aldri vore aktuelt, korkje etter 1905
eller etter 1814. Det har alltid vore ein myndig tronar-
ving når ein konge har døydd. I tidlegare tider var det
større risiko for umyndige kongar sidan levealderen var
kortare og fleire barn døydde som små. Derfor var dette
historisk eit viktig spørsmål.

I Novembergrunnlova § 43 stod: «Valget af Formyn-
dere, som skulle bestyre Regjeringen for den umyndige
Konge, skal foretages efter samme Regler, og paa
samme Maade, som forhen i §. 7 er foreskrevet for Val-
get af Thronfølger.» I § 7 var det under unionen med
Sverige fastsett reglar for korleis ein ny svensk og norsk
konge skulle utpeikast.

Denne § 43 er opphavet til formyndarføresegna som
vi no har. Den kom inn etter forslag frå dei svenske kom-
missærane før unionsinngåinga i november 1814, berre
med ei viss presisering under stortingsbehandlinga, og
blei deretter samrøystes vedtatt av Stortinget.1 Endringa
i 1905 vart litt omdiskutert i Stortinget. Justisdeparte-
mentet føreslo ei tilnærma lik form som det som var ved-
tatt i november 1814, men etter framlegg frå represen-
tanten Johan Castberg blei den forenklinga gjort at det

berre vart vist til at Stortinget skulle velje formyndarar.
Denne versjonen vart vedtatt samrøystes.2

Gjennomgåande i 1905 vart grunnlovsføresegner som
stamma frå unionsinngåinga ført tilbake til den opphav-
lege Eidsvollsgrunnlova, men det gjeldt ikkje i spørsmå-
let om formyndarar for umyndig konge.3

2 Reglar om regentskap i Eidsvollsgrunnlova. 
Rolle for enkedronninga og kontinuitet frå 
Kongelova
I Eidsvollgrunnlova var det fastsett eit meir omfattande
system for korleis regjeringa skulle førast når kongen
var umyndig. Det var slik regulert i § 41:

«Er nærmeste Tronarving ved Kongens Død umyndig,
fører Enkedronningen, om hun er Kongens kjødelige
Moder, saa længe hun forbliver Enke, Regjeringen i
Forening med Statsraadet, indtil Kongen vorder myndig.
Er saadan Enkedronning ei til, da fører den nærmeste
arveberettigede Prinds, som da er over 25 Aar gammel,
Regjeringen paa samme Maade, under Tittel af Regent.
Er Regentskabet tilfaldet en Fjernere i Arveordenen, paa
Grund af, at den Nærmere ei var fuldmyndig, da skal den
Første fravige det for den Sidstnævnte, saa snart denne

1 Sjå forslaget frå kommissærane, Storthings-Efterretninger 1814–1833, bd. I (1874), s. 170 og den litt endra ordlyden frå komiteen, op.cit., s. 170,
jf. s. 171. Komiteen ser ut til å vilja ha berre ein «Formynder», sjå op.cit., s. 170 og Stortingsforhandlinger 1814 (1835), s. 458. I den svenske
Regeringsform frå 1809 § 41 var det fastsett at statsrådet skulle kalle inn «riksens ständer», altså Riksdagen for å å velje formyndarar for ein
umyndig konge.

2 Sjå Jacob Vilhelm Heiberg, Unionens opløsning 1905 (1906), s. 690 (frå Dok. Nr. 2 (1905–06)), og frå debatten s. 1005–1007.
3 Nærmare om formyndarstyre og bakgrunnen for førebiletet for den norske føresegna, og liknande interimsordningar etter svensk rett, sjå Erik Fahl-

beck, «Om förmyndarestyrelse» (1956), særleg s. 8–14.
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har opnaaet 24 Aars Alder. I disse Tilfælde affattes
Beslutningerne i Statsraadet efter de fleste Stemmer, og
har Enkedronningen eller Regenten 2 Stemmer.»

Dei som etter dette systemet skulle vere formyndarar, utan
å vere omtalt som det, var altså enkedronninga eller ein
fjernare myndig prins med arverett. Dermed var perso-
nane utpeikte direkte, utan at Stortinget skulle velje dei.
Og dersom det heller ikkje fanst nokon fullmyndig prins,
var systemet vidare at statsrådet saman med «tilforordna»
menn skulle føre regentskapet. Det framgjekk av § 42
som hadde følgjande ordlyd: «Er ingen saadan fuldmyn-
dig Prinds til, føres Regentskabet af Statsraadet i Forening
med de Mænd, som Storthinget maatte finde fornødent at
tilforordne, under Ansvar efter § 45. Den første af Statsra-
adets Medlemmer har da Forsædet og 2 Stemmer.»4

Ordninga i Eidsvollgrunnlova med enkedronning og
eventuelt ein arveprins som regent synest vere laga av ei
blanding av Wergelands og det Adler-Falsenske utkast. I
det siste er enkedronninga eller prinsen regent aleine,
ikkje i «Forening med Statsraadet». Opplegget i § 42 med
statsrådet saman med forordna menn som regentskap er
endå meir eit avvik frå Adler-Falsen, som i staden hadde
føreslått eit «executivt Regjerings-Raad» som skulle
samansetjast av ein representant frå Lagmands-Tinget,
den høgstkommanderande landoffiseren, ein av biskopane
og høgsterettsjustitiarius.5 Konstitusjonskomiteen utvikla
det systemet som blei vedtatt på Eidsvoll.6

Som det framgår av dei to paragrafane blir orda regent
og regentskap nytta om desse ordningane. Frå november

1814 har ikkje desse orda blitt brukt i den norske grunn-
lova.7 Adler og Falsen hadde tatt opplegget ganske
direkte frå Kongelova, inkludert omgrepsbruken med
regent.8

På Eidsvoll var det litt strid om den konstitusjonelle
stillinga til enkedronninga. I følgje Thomas Bryn uttalte
Wedel-Jarlsberg at «det forekom ham at være uværdigt
for Mænd at beherskes af en Quinde, og saadant desuden
ikke stemmede overeens med Antagelsen af en reen
agnatisk Succession», men framlegget vart vedtatt med
meir enn 2/3 fleirtal.9

Det er klart nok at den ordninga som blei innført i
Novembergrunnlova gav Stortinget langt sterkare
påverknad på regentskapet enn det opplegget som var
føreslått av Adler og Falsen og likeeins enn det som vart
vedtatt på Eidsvoll. Det forklarer nok også korfor ein i
1905 ikkje ville gå tilbake til løysinga frå våren 1814,
men heldt seg til den svenskinspirerte ordninga.

3 Regentskap basert på Eidsvollsgrunnlova 
11. oktober–4. november 1814
Reglane i § 42, som er gjengitt ovanfor, kom i bruk
hausten 1814 i perioden etter at Christian Frederik hadde
fråsagt seg trona og før Stortinget hadde valt Carl 13 til
norsk konge 4. november. Dette var ikkje direkte bruk
av § 42 på grunn av mindreårig konge, men fordi reglane
i § 42 i følgje grunnlova også skulle brukast i nokre
andre tilfelle. Det følgde av dåverande § 43 at: «De i

4 Riksforsamlingens forhandlinger, bd. I (1914), s. 88. Christian Frederik synest å ha vore litt skeptisk til slike avrøystingar. I sine merknader til kon-
stitusjonskomiteens første utkast skriv han at «Stemme i Statsraadet svækker den executive Magt», sjå Riksforsamlingens forhandlinger, bd. III
(1916), s. 321.

5 Adler-Falsen i Riksforsamlingens forhandlinger, bd. III (1916), s. 34–35 (§§ 112 og 113). Adler og Falsen har ikkje med røystereglane. Wergeland,
op.cit., s. 275 (§ 77).

6 Riksforsamlingens forhandlinger, bd. III (1916), s. 300 (komiteens første utkast).
7 I 1814 tok Christian Frederik tittelen regent frå stormannsmøtet 16. februar 1814 og underskreiv med «Regentskabet i Norge», sjå t.d. Jacob Aall,

Erindringer som Bidrag til Norges Historie fra 1800 til 1815 (1859), s. 353–354. Når kronprinsen i nyare tid fører regjeringa i staden for kongen,
blir han i praksis omtalt som kronprinsregenten.

8 Artikkel IX til XI i Kongelova av 16. november 1665 lydde slik:
«IX. Kongens Værgemaal og Formynderskab, imedens hand er mindreaaring, skall i alle maade saaledis beskickes, ligesom den nest for hannem

Regierende Konge for sin dødelig affgang skrifftligen derom forordnet haffver. Mens dersom ingen saadann forordning eller sidste Villie fandtes,
da skall dermed forholdes som effterfølger, nemmeligen: Enckedronningen, som er den minderaarige Konges rette kjødelige Moder, skall være
Regiente, og hende till hielp og biistand i formynderskabet tilføyes de siuff høyeste Kongelige Raad og Betiente, og skulle disse samptligen fore-
staa Regieringen og alting effter de meste vota beslutte, huor da dronningen skall haffve tvende Stemmer og huer aff de andre ickon een stemme;
og skulle alle breffve, befalninger og alle Regieringens ærinder altid forrettes og udstedes i Kongens naffn, enddog de aff Regienten og samptlige
Regierende Formyndere underskriffves.

X. Er Enkedronningen, Kongens Moder, ved døden affgangen eller og træder paa ny i Egteskabs Stand igien, da skall den neste Kongens Frende
blant Printzerne aff Blodet aff Voris needstigende Linier, som her i Riget er og altid kand bliffve tilstede, være Regiente (dersom hand helles er
kommen till sine myndige Aar, som skall agtes at være hans Alders attende Aar, det syttende fuldendet, det attende begyndt) og iligemaade haffve
tvende Stemmers rettighed; og helles videre med alting forholdes, som før er meldet.

XI. Men dersom forbeneffnde Printz aff Blodet icke endnu vaar kommen till myndig alder, saa og helles om ingen Printz aff Blodet vaar forhan-
den, da skulle offvenbemeldte siuff høyeste Kongelige Betiente Alleene forestaa og forvalte Regieringen og Formynderskabet med lige magt og
myndighed, og huer Persohn haffve een Stemme, og saa alting fremdeelis effter den maade, som før er sagt.»

Om bakgrunnen for føresegnene i Kongelova, sjå Knud Fabricius, Kongeloven (1920), s. 319–321, som peikar på at reglane representerte «gam-
melt og nyt blandet mellem hinanden» (s. 319).

9 Eli Fure, Eidsvoll 1814 (2013), s. 148 og Riksforsamlingens forhandlinger, bd. I (1914), s. 37 (som § 12).
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§ 42 fastsatte Bestemmelser gjelde ligeledes i Tilfælde
af at Kongen ved Sinds- eller Legems-Svaghed bliver
uskikket til Regjeringen, eller er fraværende fra
Riget.»10

Reglane frå mai 1814 blei aktuelle etter at Christian
Frederik hadde fråsagt seg trona for seg og sine etter-
kommarar.11 Den 11. oktober blei hans abdikasjonser-
klæring opplesen i Stortinget. Så talte stortingspresident
Diriks og sa m.a.: «Kong Christian Frederik har gjengi-
vet Kronen i Folkets Hænder. Agtværdige Medbrødre!
Rigets udvalgte Mænd! Eders Sindighed, Eders Viisdom
skal bestemme Fædrenelandets Skjæbne.»12

Noko seinare den same dagen bad statsrådet, som på
grunnlag av Mossekonvensjonen hadde styrt etter «aller-
høieste Befaling» sidan 19. august, om å få kome i Stor-
tinget for å «andrage en Sag af Vigtighed». Statsrådet
ved leiaren Marcus Rosenkrantz tok opp eit tilsyne-
latande teknisk spørsmål: «hvorvidt Storthinget finder
de i Grundlovens 42de og 48de §§. indeholdte Bestem-
melser anvendelige i Rigets nuværende Stilling?»13

Spørsmålet blei grunngitt slik: Først blei det vist til at
Stortinget ved den deklarasjonen som det hadde mottatt
frå kongen var «tilfulde underrettet om Rigets Stilling i
Henseende den udøvende Magt». Så las Rosenkrantz
opp vidare: «Det vil formodentligen finde, at det Til-
fælde, hvori Norge nu befinder sig, har saa stor Lighed
med det, som omhandles i Constitutionens 48de §., at
denne og den i samme anførte 42de §. nu blive anvende-
lige.»

Kva meinte statsrådet med dette? Det sentrale var
grunnlova § 48, som lydde slik: «Er den mandlige Kon-
gestamme uddød, og ingen Tronfølger udkaaren, da
sammenkaldes Storthinget strax, paa den i 46de § fore-
skrevne Maade, for at vælge en nye Kongeæt. Imidlertid
forholdes med den udøvende Magt efter 42de §.»

Statsrådet oppfatta såleis kongens abdikasjon som ein
parallell til at kongestamma var utdøydd. Riket var kon-
gelaust. Abdikasjon blir likestilt med at heile kongsætta
er død. Kva skulle Stortinget i følgje grunnlova gjere i
ein slik situasjon? Det gjekk fram av den omtalte § 42,
som er sitert ovanfor. Det var altså ein situasjon der eit
regentskap måtte etablerast fordi landet var utan konge.

Stortingsfleirtalet såg regentskapsspørsmålet på same
måten som statsrådet og vedtok 12. oktober følgjande
med 49 mot 29 røyster:

«at Statsraadet, paa Grund af den Lighed, Rigets nærvæ-
rende Stilling har med de i Grundlovens 42de og 48de §§
angivne Tilfælde, nu skal tilforordnes visse Mænd, som i
Forening med dem, indtil videre skal føre Regentska-
bet».14

Eit stort fleirtal i Stortinget var altså einig i synspunktet
om at situasjonen likna at kongestamma var utdøydd.
Kva mindretalet på 29 meinte, framgår ikkje. Den
13. oktober blei avgjerda følgt opp ved at det vart valt to
menn «som skulle tilforordnes Statsraadet følgelig Con-
stitutionens 42de og 48de §§».15

Dei svenske kommissærane, som var i Christiania for
å forhandle om grunnlovsendringane og gjennomføre
unionen med Sverige, hadde merka seg framlegget frå
statsrådet og vendt seg til statsrådet og til nokre viktige
stortingsmedlemer og sagt at det var berre § 43 i grunn-
lova, ikkje § 48 som høvde i denne situasjonen.16 Poen-
get til kommissærane var at kongen (nemleg Carl 13.) i
den eksisterande situasjonen var fråverande frå riket,
ikkje at riket var utan konge, slik § 48 omhandla. Den
svenske oppfatninga var at han var norsk konge heilt frå
Kiel-traktaten i januar 1814. Dette fekk dei ikkje gjen-
nomslag for i Stortinget.17

Stortinget vedtok òg at det skulle avleggjast slik eid av
statsrådane og dei som var tilforordna regentskapet som
var fastsett i grunnlova § 44. Det skjedde 19. oktober
etter at statsrådet først hadde føreslått at ein kunne vente
med eiden sidan Grunnlova skulle endrast, men det
avslo Stortinget med 58 røyster.18 Dette må ein forstå
slik at stortingsfleirtalet konsekvent heldt fast på og
praktiserte innhaldet av grunnlova slik den var vedtatt på
Eidsvoll fram til endringane vart vedtatt 4. november
same år.

10 Riksforsamlingens forhandlinger, bd. I (1914), s. 88.
11 Sjå Ola Mestad, «Korfor redda Christian Frederik grunnlova i 1814» (2016).
12 Stortingsforhandlinger 1814 (1835), s. 32–33.
13 Op.cit., s. 34.
14 Stortingsforhandlinger 1814 (1835), s. 44, Storthings-Efterretninger 1814–1833, bd. I (1874), s. 118.
15 Stortingsforhandlinger 1814 (1835), s. 54–55. Dei tilforordna blei generalmajor Diderich Hegermann og kommandørkaptein Thomas Fasting.
16 Yngvar Nielsen, 1814. Det første overordentlige Storthing. Optegnelser og aktstykker (1886), s. 165 og s. 162.
17 Sjå Mestad, «Christian Frederiks skygge. Kongespørsmålet under det overordentlege stortinget» (2016), særleg s. 119–123.
18 Sjå Stortingsforhandlinger 1814 (1835), s. 87, 148 og 170. § 44 hadde følgjande ordlyd: «De, som ifølge Foranførte forestaae Regjeringen medens

Kongen er umyndig, fraværende eller paa anden Maade ud af stand til selv at regjere, skulle for Storthinget, hver for sig, aflægge følgende Eed:
«Jeg lover og sværger at ville forestaae Regjeringen i Overensstemmelse med Constitutionen og Lovene; saa sandt hjelpe mig Gud og hans hellige
Ord!»
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§ 44
Den prins eller prinsesse som i de tilfeller som er anført i § 41, forestår regjeringen, skal skriftlig
avlegge følgende ed for Stortinget: «Jeg lover og sverger å ville forestå regjeringen i overens-
stemmelse med konstitusjonen og lovene, så sant hjelpe meg Gud den allmektige og allvitende!»

Holdes ikke storting på den tid, nedlegges eden i statsrådet og tilstilles siden neste storting.
Den prins eller prinsesse som en gang har avlagt eden, gjentar den ikke senere.

Den prinsessa eller prinsen som står for regjeringa i dei tilfella som er nemnde i § 41, skal skrift-
leg gjere denne eiden for Stortinget: «Eg lovar og sver at eg skal stå for regjeringa i samsvar med
konstitusjonen og lovene, så sant hjelpe meg Gud den allmektige og allvitande!»

Blir det ikkje halde storting på denne tida, skal eiden gjevast skriftleg i statsrådet og sidan
sendast til neste storting.

Den prinsessa eller prinsen som har gjort eiden, tek han ikkje opp att seinare.

Av Arne Fliflet

§ 44 omhandler den eden den prins eller prinsesse som
forestår regjeringen i kongens fravær eller når kongen
selv ikke kan utøve kongemakten, skal avlegge. Som
regentskap skal regjeringen ikke avlegge ed. Regjerin-
gen skal «ubrytelig etterleve så vel bestemmelsene i
denne Grunnlov som de særskilte dermed overensstem-
mende forskrifter, som kongen meddeler i instruksjon»,
se § 13. Denne bestemmelsen må sees i sammenheng
med § 9 om kongens edsavleggelse.

Eidsvollsgrunnloven § 44 lød:

«De, som, ifølge foranførte, forestaae Regjeringen,
medens Kongen er umyndig, fraværende eller paa anden
Maade ud af Stand til selv at regjere, skulle for Storthin-
get, hver for sig, aflægge følgende Eed: «Jeg lover og
sværger at ville forestaae Regjeringen i Overensstem-
melse med Constitutionen og Lovene; saa sandt hjelpe
mig Gud og hans hellige Ord!»1

Denne bestemmelsen ble fulgt da regjeringens medlem-
mer som regentskap avla eden for Stortinget den
19. oktober 1814.2

Novembergrunnloven § 44 lød slik:

«De som, i de udi §. 40 og 41 anførte Tilfælde, forestaae
Regjeringen i Overensstemmelse, skulle, de Norske for
det Norske Storthing, aflægge følgende Eed: «Jeg lover
og sværger, at ville forestaae Regjeringen i Overeens-
stemmelse med Constitutionen og Lovene, saa sandt
hjælpe mig Gud og Hans hellige ord!» De Svenske
aflægge Eed for Sveriges Riges Stænder.

Holdes ei Storthing eller Rigsdag paa den Tid, ned-
lægges Eden skriftlig i Statsraadet, og gjentages siden
paa næste Storthing eller Rigsdag.»3

Etter unionens oppløsning i 1905 ble det lagt til grunn
ved Stortingets redigeringsvedtak at bestemmelsen i
§ 44 lød slik:

«De som, i de udi §§ 40 og 41 anførte Tilfælde, forestaa
Regjeringen, skulde for Storthinget aflægge følgende Ed:
«Jeg lover og sværger, at ville forestaa Regjeringen i
Overensstemmelse med Konstitutionen og Lovene, saa
sandt hjælpe mig Gud og hans hellige Ord!»

1 Riksforsamlingens Forhandlinger, bd. I (1914), s. 89.
2 Se Kongeriget Norges første overordentlige Storthings Forhandlinger i Aaret 1814 (1835), s. 171.
3 Kongeriget Norges Grundlov og øvrige Forfatningsdokumenter, Udgivet ifølge Storthingets Beslutning af ottende Juni 1903, s. 31.
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Holdes ei Storthing paa den Tid, nedlægges Eden
skriftlig i Statsraadet, og gjentages siden paa næste
Storthing.»

Under vedtakelsen av denne bestemmelsen i 1905 opp-
stod det en liten ordveksling som hadde en henvisning til
«interimsregjeringen» i unionsforholdet. Etter unions-
oppløsningen var det statsrådet som skulle være den som
i tilfelle av at kongen var mindreårig skulle forestå regje-
ringen.4 Bestemmelsen ble enstemmig vedtatt.

Regjeringen fremsatte forslag til endring av denne
bestemmelsen i 1908.5 Før skulle eden avlegges muntlig
for Stortinget når dette var samlet. Var Stortinget ikke
samlet, skulle den nedlegges skriftlig i statsrådet, for
senere å gjentas muntlig for Stortinget. Regjeringen
foreslo i 1908 at eden, eventuelt en forsikring, skulle
avlegges skriftlig både i Stortinget, eller hvis dette ikke
var samlet, i statsrådet. Dette forslaget kom til behand-
ling i 1910 og ble da enstemmig bifalt.6 Bestemmelsen
fikk da følgende ordlyd:

«Den prins, som i de udi § 41 anførte tilfælde forestaar
regjeringen, skal for Stortinget skriftlig aflægge følgende
ed: «Jeg lover og sværger at ville forestaa regjeringen i
overensstemmelse med konstitutionen og lovene, saa
sandt hjælpe mig Gud den almægtige og alvidende!»

Holdes ei Storting paa den tid, nedlægges eden i stats-
raadet, og tilstilles siden næste Storting.

Den prins, som en gang har aflagt eden, gjentager den
ikke senere.»

I forbindelse med endringene av språkformen i 2014
fikk bestemmelsen sin nåværende ordlyd. Det ble ikke
noen nevneverdige avvik i de to språkversjonene.7

4 Se Jacob Vilhelm Heiberg, Unionens opløsning (1906), s. 1007.
5 St.prp. nr. 92 (1908) s. 10.
6 Indst. S. nr. 63 (1910) s. 96.
7 Dokument 19 (2011–2012) Rapport til Stortingets presidentskap fra Grunnlovsspråkutvalget om utarbeidelse av språklig oppdaterte tekstversjoner

av Grunnloven på bokmål og nynorsk, s. 45.
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§ 45
Så snart formyndernes statsstyrelse opphører, skal de overfor kongen og Stortinget avlegge regn-
skap for den.

Dei som mellombels har stått for statsstyringa etter §§ 40, 41, 43 eller 48, skal så snart ho er over,
gjere rekneskap for henne til kongen og Stortinget.

Av Arne Fliflet

Denne bestemmelsen pålegger formynderstyret å gi
Kongen og Stortinget regnskap for sin regjeringsførsel
når Kongen tiltrer Regjeringen etter å ha vært umyndig,
se Grl. § 8.

Bestemmelsens bokmålsversjon har ikke vært endret
siden Eidsvollsgrunnloven.1 Nynorskversjonen ble imid-
lertid noe annerledes utformet da den ble vedtatt i 2014. I
nynorskversjonen er det henvisninger til de bestemmel-
sene i Grunnloven som gjelder midlertidig statsstyring,
ikke bare en henvisning til formynderstyret. Den nynor-
ske teksten og bokmålsteksten er forskjellige.2 Bakgrun-
nen for at nynorskversjonen er annerledes er at den
«gamle» teksten ikke uttrykkelig anga «hvem subjektet
er», det vil si hvem «de» i bokmålsversjonen viser til.3

Selv om de to tekster er forskjellige, har det alltid vært
klart at plikten til å avlegge kongen og Stortinget regnskap
gjelder både for regenter, regentskap og formynderstyrer
som midlertidig styrer riket.4 Forskjellige tekster her
skulle derfor ikke by på problemer. Det ryddigste ville
imidlertid klart være å fremme forslag om endring av bok-
målsteksten slik at den blir i samsvar med nynorskteksten.

Det kan spørres om formynderstyret har konstitusjo-
nelt ansvar for sin virksomhet. Gode grunner kunne tale

for det. At formynderne trer i kongens sted gjør imidler-
tid ikke at disse også omfattes av kongens ansvarsfrihet,
se § 5. Det er bare Kongens person som ikke kan lastes
og det er han som er ansvarsfri.5

1 Eidsvollsgrunnloven § 45 lød: «Saa snart deres Statsbestyrelse ophører, skulle de aflægge Kongen og Storthinget Regnskab for samme.» Novem-
bergrunnloven § 45 lød: «Saasnart deres Statsstyrelse ophører, skulle de aflægge Kongen og Storthinget Regnskab for samme.»

2 Se Dokument 19 (2011–2012) Graverutvalgets rapport s. 47 der det påpekes at den formuleringen som er brukt i nynorskversjonen «innebærer …
en betydelig endring av bestemmelsen.»

3 Denne forskjellen kom «antakelig av at eden i § 44 inntil 1905 måtte avlegges ikke bare av prinsesser og prinser som skulle fungere som regenter,
men også av statsrådet når det var regentskap, og av det norsk-svenske interimsstyret som skulle styre de to rikene under kongens mindreårighet.
§ 44 viste til §§ 40 og 41, og § 40 omfattet (som i dag) regentskap etter § 48. I 1905 (eller få år senere) ble § 44 endret, slik at det bare var prinser
som skulle regjere etter § 41, som måtte avlegge ed. Også §§ 40, 41, 43 og 48 ble endret, blant annet slik at et norsk formynderstyre (ikke et inte-
rimsstyre) skulle styre riket inntil kongen ble myndig (§ 43). Men § 45 ble stående uendret. Dermed mistet man koblingen fra § 45 via § 44 til
regentskap og formynderstyre.» Se Dokument 19 (2011–2012) Graverutvalgets rapport, s. 47.

4 Se Bredo Morgenstierne, Lærebok i norsk statsforfatningsret, bd. I (1926), s. 115 flg.
5 Se videre kommentar til § 5.
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§ 46
Unnlater vedkommende i overensstemmelse med § 39 straks å sammenkalle Stortinget, da pålig-
ger det Høyesterett som en ubetinget plikt så snart fire uker er forløpt, å foranstalte denne sam-
menkalling.

Om ikkje statsrådet straks kallar saman Stortinget etter § 39, har Høgsterett så snart det er gått
fire veker, ei vilkårslaus plikt til å syte for innkalling.

Av Nils Rune Langeland

1 Innleiing
§ 46 både var og er ein naudrettsparagraf som skal sikre
kontinuitet i statsstyret om det oppstår ekstraordinære
brot i dei vanlege forfatningsprosedyrane. Han blei noko
modifisert både då Noreg blei tvungen inn i unionen
med Sverige hausten 1814, og som følgje av at Noreg
gjekk ut av unionen i 1905. Men utan at den tenkte funk-
sjonen åt paragrafen av den grunn blei endra. Høgsterett
fekk gjennom denne paragrafen tildelt ei rolle som aktivt
handlande statsmakt i ein unnatakstilstand. Å sikre
samanhengen i statsstyret gjennom eit proseduralt
grunnlovsbod kunne synast som nett det; ein formalitet.
Men at ei slik aktiv statsmaktsrolle i ein unnatakstilstand
òg kunne medføre at Høgsterett måtte ta stilling til kven
som var legitim suveren, var truleg ikkje langt framme i
medvitet åt konstituentane på Eidsvoll i 1814.1 Han er
berre brukt ein einaste gong sidan 1814, men til gjen-
gjeld er det ei skilsetjande hending både i Høgsterett og
nasjonens historie. Den sovande § 46 i Grunnlova, som
Christian Magnus Falsen i 1816 meinte var den einaste
statsmaktsfunksjonen åt Høgsterett, viste seg brått uhyg-
gjeleg aktuell våren 1940.2

I Eidsvollsgrunnlova fekk føresegna følgjande ordlyd:

«Ved Kongens Død, eller i de Tilfælde, i hvilke et
Regentskab bør beskikkes, skal strax et overordentligt

Storthing sammenkaldes af Statsraadet, eller andre Ved-
kommende. Opfylder Statsraadet ikke denne Pligt inden
4 Uger, besørges Sammenkaldelsen ved Justitiarius og
Tilforordnede i Høiesteret.»

Som ein ser er det andre punktum som inneheld kjernen
i noverande § 46. Nils Höjer meinte at siste punkt «är
utan tvivel ingifven af» Sveriges Regeringsform 1809
§ 95.3 Det er riktig at § 95 gjeld innkalling av Riksens
ständer ved andre offentlege instansar enn statsrådet når
det forsømer si oppgåve, men den påfallande skilnaden
er at i Noreg er det berre Høgsterett som skal innkalle. I
Sverige var domstolen ikkje nemnd blant dei som hadde
innkallingsplikt. Ideen til å påleggje Høgsterett ei subsi-
diær innkallingsplikt ser ut til å ha oppstått i konstitu-
sjonskomiteen etter at det første utkastet var ferdig fordi
det manglar i første utkast.4

I Novembergrunnlova blei § 46 endra slik at den berre
regulerte Høgsteretts oppgåve. Då fekk den følgjande
form:

«Efterlade Vedkommende, i Overeensstemmelse med
§ 39 og 41, strax at sammenkalde Storthinget, da paalig-
ger det Høiesteret, som en ubetinget Pligt, saasnart fire
Uger ere forløbne, at foranstalte denne Sammenkal-
delse.»

1 Ein kan òg sjå § 46 i samanheng med føresegnene om regentskap i § 40, jf. § 48, sjå kommentarane til desse.
2 Christian Magnus Falsen: Norges Grundlov, gjennemgaaet i Spørgsmaal og Svar (1818) s. 151 og 152.
3 Höjer, Norges Storting (1882) s. 174.
4 Sjå Riksforsamlingens forhandlinger III (1916) s. 301 (første utkast § 19) og Riksforsamlingens forhandlinger I (1914) s. 442 (endeleg utkast

§ 25). Det endelege utkastet vart samrøystes vedtatt, op.cit s. 38.
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I november 1905 blei paragrafen litt omredigert slik at
tilvisinga til § 41 blei tatt ut og ordlyden blei denne:

«Efterlade Vedkommende, i Overensstemmelse med
§ 39, strax at sammenkalde Storthinget, da paaligger det
Høiesteret, som en ubetinget Pligt, saasnart fire Uger ere
forløbne, at foranstalte denne Sammenkaldelse.»

Ansvarlegheitslova av 1932 fastset i § 16 straffeansvar
for høgsterettsdommarar som ikkje oppfyller plikta etter
§ 46.5

2 Administrasjonsrådet blir oppretta i 1940
I det som trygt må kunne karakteriserast som ein unna-
takstilstand som følgje av tysk militær okkupasjon og
Quislings statskupp 9. april, skulle denne paragrafen
setje Høgsterett inn i rolla både som einaste intakte
handlande statsmakt, og som sjølvstendig ubedd tolkar
av den statsrettslege situasjonen som no låg føre midt i
dei dramatiske krigshandlingane.6 I utgangspunktet
hadde nok ikkje Høgsterett tenkt seg ei slik rolle trass i
det tyske åtaket på Noreg, men det som framføre noko
anna tvang fram denne nye rolla, og som aktiverte § 46,
var Vidkun Quislings statskupp.7 Quisling freista legiti-
mere handlinga si gjennom § 41 i Grunnlova om Kon-
gens fråvere.8 No var Kongen heilt konkret hindra i å
kalle saman Stortinget. Både han og regjeringa var under
eld og på flukt. At Kongen og regjeringa var sette ut av
spel, var ein av føresetnadane for at § 46 skulle tre i
kraft. Sjølv om tyskarane støtta Quisling, nølte dei tyske
styresmaktene med å sannkjenne regjeringa hans som
legitim motpart. Ein viktig grunn til det var at Kong
Haakon alt 10. april resolutt hadde avvist å godkjenne
Quisling som statsminister på konstitusjonelt grunnlag.

Men både høgsterettsjustitiarius Paal Berg og ei rek-
kje andre personar i framskotne stillingar i hovudstaden,
skjøna at det no måtte handlast snøgt for å unngå at tys-
karane gjekk bort frå den legale linja dei fyrst hadde slått
inn på.9 Overtydd av son sin, høgsterettsadvokat Johan-
nes Rivertz, som etter samtalar med tyske kontaktar i

Noreg hadde kome fram til at Høgsterett burde opprette
eit sivilt forvaltingsorgan, føreslo no høgsterettsdommar
Johan Albrigt Rivertz at § 46 i Grunnlova kunne nyttast
analogisk til dette føremålet. Forslaget som blei framført
12. april, fekk fyrst inga tilslutning mellom dei andre
høgsterettsdommarane. Fleire meinte det var uhyrleg og
nærma seg eit statskupp på linje med Quisling sitt.10

Men tanken om eit sivilt forvaltingsorgan godkjent av
den lovlege regjeringa, og som tok vare på den norske
suvereniteten etter folkerettens reglar for militær okku-
pasjon var betre enn kuppmakarane åt Quisling. Det er
heilt tydeleg at det var maktpåliggjande for Paal Berg og
resten av Høgsterett at opprettinga av eit administra-
sjonsråd for dei okkuperte områda berre skulle fylle kon-
tinuitetsfunksjonen heimla i § 46 i Grunnlova.

I eit ekstraordinært møte den dramatiske sundagen
14. april der Høgsterett var samla for å ta stilling til
dette, måtte Berg dra til den tyske delegasjonen i eit nytt
møte. Og i dagboksnotata hans frå dette møtet kjem
denne tolkinga av § 46 fram: «Jeg nevnte at Grunnloven
hadde visse bestemmelser som på sett og vis kunne sies
å gi uttrykk for, at under slike ekstraordinære forhold var
det Høyesterett som skulle gripe inn, og jeg sa at jeg for
mitt vedkommende var villig til å forelegge for Høyeste-
rett om at Høyesterett oppnevnte et sivilt administra-
sjonsorgan for den sentrale ledelse av den sivile forvalt-
ningen i de deler av landet som var okkupert av tys-
kerne.»11 Høgsterett vedtok same dag å ta initiativ til å
opprette eit administrasjonsråd slik Berg skisserte det.
Om kvelden same dag hadde Quisling eit møte med ein
tysk delegasjon der tyskarane argumenterte med
utgangspunkt i § 46 i Grunnlova for at Quisling måtte
trekkje seg. No kalla ikkje Høgsterett saman det som var
att av Stortinget. I staden nytta Paal Berg og domstolen
§ 46 på ei og same tid til å skaffe seg statsrettsleg hand-
lingsrom med støtte både frå kongen og regjeringa og
dei tyske okkupantane. Fyrste prioritet var å kvitte seg
med kuppregimet åt Quisling. I denne fyrste tida hadde
tyskarane forståing for dette. Dei tyske okkupantane
ville ha ei «legal regjeringsform» for å minske norsk
motstand. Quisling svarte at Grunnlova ikkje var rele-
vant fordi dette var ein situasjon som ikkje var føresett i

5 § 16 lyder slik: «De medlemmer av Høiesterett, som forsømmer den dem med hensyn til innkallelse av Stortinget ved Grunnloven § 46 påliggende
plikt, straffes med bøter eller med fengsel inntil 10 år forsåvidt ikke nogen strengere straffebestemmelse kommer til anvendelse på forholdet.»

6 Kort om handlingane i 1940 som spørsmål om konstitusjonell naudrett, sjå Dag Michalsen (red.), Unntakstilstand og forfatning. Brudd og kontinu-
itet i konstitusjonell rett, (2013) s. 33.

7 Ferdinand Schjelderup: Fra Norges kamp for retten. 1940 i Høyesterett. Oslo 1945 s. 17–18.
8 Sjå § 41 og Erling Sandmo, Siste ord bd. II (2005) s. 251.
9 Sjå generelt Erling Sandmo, Siste ord bd. II (2005) kap. 8 (s. 248–296) om Høgsterett i 1940.
10 Per E. Hem, Megleren Paal Berg 1873–1968, (2012) s. 395.
11 Innstilling fra Undersøkelseskommisjonen av 1945. Utenriks- og forsvarspolitikk under Regjeringen Nygaardsvold til 7. Juni 1940. Administra-

sjonsrådet. Riksrådsforhandlingene. Høyesterett. Fylkesmennene og Nyordningen av kommunene 1940. Utgitt av Stortinget. Aschehoug forlag.
Oslo 1946 s. 149.
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Grunnlova.12 Men trass i dei svært vanskelege tilhøva
med konge og regjering framleis i krig i den delen av
Noreg som enno ikkje var herteke, lukkast det Berg og
Høgsterett å få gjennom bodskapen om at dei ikkje tiltok
seg suverenitetsrettar som utøvande statsmakt då dei
oppnemnde Administrasjonsrådet. Dette kom fram i inn-
leiinga: «I tillit til at Norges Konge vil billige at Høyes-
terett under de forhåndenværende ekstraordinære for-
hold ha grepet til denne nødutvei oppnevner Høyeste-
rett». Alt 19. april kom det eit svar frå kongen og regje-
ringa om at dei forstod at Administrasjonsrådet var eit
reint sivilt forvaltingsorgan og ikkje ei regjering.13

3 Riksrådsforhandlingane og § 46
Administrasjonsrådet må ikkje forvekslast med det
påtenkte Riksrådet som det blei forhandla om med Stor-
tingets presidentskap hausten 1940 og som medverka til
at Høgsterett la ned embeta sine hausten 1940.

Opprettinga av Administrasjonsrådet for dei okku-
perte delane av Noreg april 1940 blei framskunda som
eit middel til å få fjerna kuppregjeringa åt Quisling. Og
opna dimed opp for ein analog bruk av § 46 i Grunnlova.
Men det var fyrst etter at dei norske styrkane hadde kapi-
tulert 10. juni 1940, at tolkinga av den tidlegare så
uprøvde grunnlovsparagrafen verkeleg blei sett på
prøve. Og dei var ein samla Høgsterett i fleire møte som
måtte gjere dette. Etter ordlyden føreskreiv paragrafen
berre ein naudprosedyre for å sikre kontinuiteten i stats-
styret når det hadde oppstått ein ekstraordinær – og i
utganspunktet lite sannsynleg situasjon.

Men det låg løynd eit uuttalt dramatisk moment i para-
grafen. Det kan formulerast i spørsmålet: Kven har kom-
petanse til å definere om, når og på kva måte ein slik
situasjon verkeleg har oppstått? Dette spørsmålet melde
seg med full eksistensiell tyngd då tyskarane stilte ulti-
matum om at Stortinget skulle samlast for å utnemne ny
regjering og avsetje Kongen. Heile landet var no okku-
pert. Kongen, kronprinsen og regjeringa hadde flykta ut
or landet, og kunne difor ikkje utøve dei konstitusjonelle
funksjonane sine innanfor rikets grenser. Var det ikkje
no § 46 påla Høgsterett å kalle saman Stortinget? Dei
tyske forhandlarane kjente til korleis Stortinget i si tid
hadde avsett unionskongen som norsk konge i 1905
fordi han ikkje lenger oppfylte funksjonen forfatninga
påla han. No var den grunnlovsbestemte kongegjerninga

uomtvisteleg sett ut av spel, og det i ein grad som fekk
sanksjonsnekten åt Oscar 2. til å likne ein formalitet i
samanlikning, noko Paal Berg starta med å innrømme i
utkastet til forhandlingsgrunnlag for Administrasjons-
rådet.14 Alt 10. juni hadde leiaren for Administrasjons-
rådet, fylkesmann, tidlegare statsråd, Ingolf Elster Chris-
tensen spurt Berg om ikkje Høgsterett atter ein gong
burde engasjere seg og no kalle saman Stortinget på
Eidsvoll. Å kalle saman Stortinget ville medføre å
utnemne ei ny regjering, avsetje Kongen og å innleie
forhandlingar om fredsavtale med Tyskland. Statssuve-
reniteten ville dermed bli definert på nytt som i 1905.
Kva gjorde Høgsterett i denne stoda, som i enda større
grad kalla på bruken av § 46 enn i dagane etter 9. april?

I ei rekkje plenumsmøte måtte no domstolen ta stilling
til dette viktige spørsmålet. I det fyrste av desse 11. juni
slo Rivertz til orde for at Høgsterett skulle kalle saman
Stortinget, som då kunne danne «en ny regjering». Dom-
markollega Bonnevie reagerte sterkt og karakteriserte
det som «horribelt».15 Rivertz blei da òg ståande heilt
åleine med dette synet. Høgsterettsdommarane med Paal
Berg i spissen kunne strekkje seg til at Administrasjons-
rådet kunne supplerast med nye medlemar no når heile
landet var okkupert og mogleg òg skifte namn til eit
«riksråd». Men det avgjerande var at det framleis var eit
forvaltingsorgan og ikkje ei ny regjering. Sjølv ikkje
Frankrikes kapitulasjon 17. juni 1940 endra det prinsi-
pielle synet åt Høgsterett.

I eit PM datert 15. juni 1940 definerte Høgsterett kva
statsrettsleg stilling Noreg no var i, og fatta samstundes
ei av dei viktigaste avgjerande domstolen nokon gong
har tatt. Kongen hadde ikkje sagt frå seg trona eller
utøvinga av kongemakta si ved å fare ut av landet. Stats-
rådet hans, det vil seie regjeringa, hadde på same vis
ikkje tapt embeta sine. Stortinget hadde ikkje rett til å
avsetje Kongen, og okkupanten hadde etter folkeretten
ikkje rett til å krevja dette av Stortinget. Stortinget var
ikkje formelt oppløyst og det var difor i så fall president-
skapet si oppgåve å kalle det saman. Eventuell bruk av
konstitusjonell naudrett i denne situasjonen var da eit
politisk og ikkje eit juridisk spørsmål.

Statsstyret var med andre ord ikkje brote. Tvert om.
Paal Berg meddelte Administrasjonsrådet i klare ordelag
at det ville vere eit forfatningsbrot om Konge og regje-
ring blei avsett.16 Trass i militært nederlag og okkupa-
sjon låg det ikkje føre ein unnataktstilstand som kravde
ein ny definisjon av legitim suverenitet. Naudprosedyren

12 Undersøkelseskommisjonen av 1945 s. 154.
13 Undersøkelseskommisjonen av 1945 s. 171, 223.
14 Undersøkelseskommisjonen av 1945 s. 312.
15 Undersøkelseskommisjonen av 1945 s. 308.
16 Undersøkelseskommisjonen av 1945 s. 316.



§ 46 453
i § 46, etter alt å døme tenkt som eit botemiddel mot ein
lunefull dynastisk biologi, kunne under den totale kri-
gens herredøme i det 20. hundreåret ha vist seg som den
mest lagnadstunge av alle grunnlovsparagrafane. Ved
ikkje å ta i bruk § 46 staka Høgsterett ut kursen for
noregssoga under andre verdskrigen.
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§ 47
Bestyrelsen av den umyndige konges oppdragelse bør, hvis begge foreldrene er døde og ingen
av dem har etterlatt noen skriftlig bestemmelse derom, fastsettes av Stortinget.

Stortinget fastset korleis oppsedinga av den umyndige kongen skal styrast dersom begge forel-
dra er døde og ingen av dei har late etter seg ei skriftleg føresegn om det.

Av Arne Fliflet

Denne bestemmelsen gjelder for de tilfeller der det er en
umyndig konge (eller regjerende dronning) og begge
foreldrene er døde og ingen av dem har etterlatt seg
skriftlig bestemmelse om hvordan oppdragelsen skal
være.

Eneveldets grunnlov, Kongeloven, hadde i flere artikler
bestemmelser om formynderskap ved kongens mindreå-
righet, hvem som skulle være formyndere, hvilke plikter
de hadde og hvordan de skulle forholde seg under for-
mynderskapet.1 De reglene som gjaldt før 1814 må sees i
lys av den eneveldige styreformen. Under et konstitusjo-
nelt monarki måtte reglene om formynderskap bli anner-
ledes, og Kongelovens bestemmelser kunne ikke sees som
forbilde for den nye grunnloven.

Eidsvollsgrunnloven § 47 lød:

«Bestyrelsen af den umyndige Konges Opdragelse bør,
hvis hans Fader ei derom har efterladt nogen skriftlig
Bestemmelse, betroes til visse, af Storthinget dertil
udnævnte, Mænd i Forening med Enkedronningen, om
hun er hans kjødelige Moder, med Udelukkelse af den
nærmeste Tronarving, hans Livsarvinger, Statsraadet og
Regentskabets øvrige Tilforordnede.»

Novembergrunnloven § 47 lød:

«Bestyrelsen af den umyndige Konges Opdragelse bør,
hvis Hans Fader ei derom har efterladt nogen skriftlig

Bestemmelse, fastsættes paa den i §. 7 og 43 foreskrevne
Maade.

Det bør være en ufravigelig Regel, at den umyndige
Konge gives tilstrækkelig Underviisning i det Norske
Sprog.»

Bestemmelsen om bestyrelsen av den umyndige konges
oppdragelse har aldri vært brukt.

Bestemmelsen om at den umyndige konge skulle gis
undervisning i norsk språk kom inn etter forslag fra den
komite som hadde som oppgave å forhandle med de
svenske kommissærer om den nye grunnloven.2

Grunnloven § 47 ble endret i 1951. Da gikk bestem-
melsen om undervisning i norsk språk ut.3 Det var ikke
enighet i Stortinget om endringen, men forslaget opp-
nådde grunnlovsmessig flertall og forsvant ut.

I nynorskversjonen ble ordet «oppseding» brukt for
bokmålsordet «oppdragelse». Begrunnelsen for dette var
at det ble lagt til grunn at det i bestemmelsen var siktet
til «opplæring i skikk og bruk», «ikke den fysiske opp-
dragelsen eller den mer helhetlige omsorg for eller opp-
fostring av barnet.»4

1 Se særlig Kongeloven artiklene XI–XII.
2 Kongeriget Norges første overordentlige Storthings Forhandlinger i Aaret 1814 (1835), s. 461.
3 Se Dokument 20 (1948), forslag nr. 1 og forslag nr. 5. Innst. S. nr. 144 (1951), s. 250–251 og St.tid. (1951), s. 1647–1651.
4 Se Dokument 19 (2011–2012) Rapport til Stortingets presidentskap fra Grunnlovsspråkutvalget om utarbeidelse av språklig oppdaterte tekstversjo-

ner av Grunnloven på bokmål og nynorsk, s. 48.
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§ 48
Er kongestammen utdødd og ingen tronfølger utkåret, da skal en ny konge eller dronning velges
av Stortinget. I mellomtiden forholdes med den utøvende makt etter § 40.

Er kongsætta utdøydd og ingen tronfølgjar kåra, skal Stortinget velje ny dronning eller konge. I
mellomtida gjeld § 40 for den utøvande makta.

Av Ola Mestad

1 Oversyn
Føresegna fastset at det er Stortinget, altså dei folke-
valde, som skal velje ny konge eller dronning og dermed
kongeætt, dersom kongeætta er utdøydd. Dette må ein
sjå som utslag av folkesuverenitet i 1814, ikkje av den
dåverande moderne revolusjonære folkesuvereniteten,
men av ei eldre naturrettsleg oppfatning.1 Etter den nor-
ske grunnlova går ikkje arveretten til trona særleg langt
og dermed kan ein tenkje seg at det ikkje er så heilt
usannsynleg at føresegna vil kunne bli brukt etter sitt
innhald. Men direkte har det aldri skjedd. Tre gonger har
det likevel vore valt kongeætt i det moderne Noreg:
Valet av Christian Frederik 17./19. mai 1814 på Eids-
voll, valet av Carl 13. den 4. november 1814 og valet av
Haakon 7. den 18. november 1905. Alle tre gongene
som følgje av abdikasjon, men med litt ulike bakgrunnar.
Abdikasjon er ikkje omhandla i grunnlova, men må opp-
fattast som konstitusjonell sedvanerett.2

På Eidsvoll vart føresegna vedtatt med følgjande
ordlyd: «Er den mandlige Kongestamme uddød, og

ingen Tronfølger udkaaren, da sammenkaldes Storthin-
get strax, paa den i 46de § foreskrevne Maade, for at
vælge en nye Kongeæt. Imidlertid forholdes med den
udøvende Magt efter 42de §.»3 I Novembergrunnlova
vart dette endra slik at kongevalet var samordna med
val av svensk konge på grunn av unionen. Då hadde
den følgjande ordlyd: «Er den mandlige Kongestamme
uddød, og ingen Thronfølger udkaaret, da skal en ny
Konge-Æt vælges paa den i §. 7 foreskrevne Maade.
Imidlertid forholdes med den udøvende Magt efter
43de §.» I 1905 blei ordlyden frå Eidsvollsgrunnlova i
litt modernisert form gjeninnført: «Er den mandlige
Kongestamme uddød, og ingen Tronfølger udkaaret, da
skal ny Konge vælges af Stortinget. Imidlertid forhol-
des med den udøvende Magt efter 40de §.» I 1990, som
del av innføringa av likestilt kvinneleg og mannleg
arvefølgje til trona, blei «mandlig Kongestamme»
endra til «Kongestammen» og uttrykket «eller Dron-
ning» lagt til i føresegna.4

1 Sjå Ola Mestad, «Suvereniteten tilbakegitt det norske folk ved Kieltraktaten. Det oversedde natur- og statsrettsgrunnlaget for norsk sjølvstende og
grunnlov i 1814», særleg s. 56–65.

2 Etter mitt syn må det vere høve for ein konge eller ei dronning til å abdisere utan at det krevst samtykke frå Stortinget, og abdikasjon må òg kunne
skje med verknad for etterkomarar. Det er iallfall det som har skjedd i dei tre tilfella av abdikasjon vi har hatt i norsk statsrett, men det var omdis-
kutert hausten 1814. Aschehoug og Castberg meiner òg at kongen kan abdisere utan samtykke frå Stortinget, sjå Torkel H. Aschehoug, Norges
nuværende Statsforfatning, bd. I (1891), s. 199 og Frede Castberg, Norges statsforfatning, bd. I (1964), s. 191, men motsett, Arne Fliflet, Grunnlo-
ven (2005), s. 111–112, sjå likevel Johs. Andenæs og Arne Fliflet, Statsforfatningen i Norge (2017), s. 220, der oppfatninga er at kongen kan velje
å tre tilbake. I Wergelands grunnlovsutkast var det uttrykkjeleg fastsett at kongen kunne seie frå seg trona for seg og arvingar, sjå Riksforsamlin-
gens forhandlinger, bd. III (1916), s. 277 (§ 90). I biskop Bugges grunnlovsutkast kunne Riksdagen også frådømme kongen «Natjonens Tillid» og
i så fall skulle han i forhold til tronfølgja reknast som død, sjå Riksforsamlingens forhandlinger, bd. III (1916), s. 69–70 (§ 14).

3 At nytt kongehus skulle veljast av «overordentlig Rigsforsamling» var òg forslaget hos Adler og Falsen, sjå Riksforsamlingens forhandlinger, bd.
III (1916), s. 39 (§ 142). Føresegna tilsvarer den svenske Regjeringsforma av 1809 § 94.

4 Sjå Dokument nr. 12 (1987–88), forslag nr. 3 og 4, Innst. S. nr. 79 (1989–90) og Forhandlinger i Stortinget (1989–90), s. 3691.
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2 Norske kongeval i praksis
Dei tre kongevala gjekk for seg på følgjande måtar:
Våren 1814 skjedde kongevalet i Riksforsamlinga den
17. mai etter at grunnlova var vedtatt. I protokollen hei-
ter det så fint: «Forsamlingen gik derpaa over til den høi-
tideligste af alle dens Handlinger, den at vælge en
Konge.»5 Voteringa var individuell og i protokollen er
dei enkelte vota gjengitt.6 Underliggjande for unionspar-
tiet som eigentleg ikkje ønskte å velje på dette tidspunk-
tet, var at dette kunne hindre ein ønska union med Sve-
rige under same konge. Men Riksforsamlinga vedtok at
det skulle avgjerast straks og då vart valet samrøystes.
Den 19. mai godtok Christian Frederik krona og avla
den eiden som følgde av grunnlova § 11 om å ville
«regjere Kongeriget Norge i overensstemmelse med dets
Constitution og Love», altså konge på grunnlag av
grunnlova.7

Bakgrunnen for dette valet var at den dansk-norske
kong Frederik 6. hadde fråsagt seg den norske trona i
Kiel-traktaten i januar 1814. Prins Christian Frederik
som var statthaldar i Noreg på vegner av kongen, vur-
derte først å erklære seg som norsk konge i kraft av arve-
rett, men etter sterk motstand i stormannsmøtet på Eids-
voll den 16. februar godtok han at han ikkje hadde arve-
rett og innkalte til riksforsamling som skulle gi grunnlov
og velje konge.8 Det var eit argument i stormannsmøtet
som nok appellerte til prinsen at om han innkalte til
grunnlovgivande forsamling, så ville han bli vald til
norsk konge i staden for å prøve å vinne fram med ein
omstridd arverett. Det følgde av kunngjeringa datert
19. april til «Nordmænd» frå prinsen, som då kalte seg
regent, at det også kunne skje kongeval under Riksfor-
samlinga.9

Hausten 1814 abdiserte Christian Frederik den
10. oktober «for mig og Afkom», etter først å ha prøvd å
halde på arveretten for ætta, men han blei pressa av Stor-
tinget til å abdisere også for etterkomarar.10 Deretter
regjerte statsrådet saman med to tilforordna menn i tråd
med systemet i grunnlova fram til 4. november då den
reviderte grunnlova vart endeleg vedtatt.11 Etter at den

reviderte grunnlova var vedtatt og godkjent av dei sven-
ske kommisærane gjekk Stortinget til kongeval om etter-
middagen med individuelle vota.12 Den 10. november
møtte kronprins Karl Johan i Stortinget og avla eiden på
vegner av Carl 13.13

I 1905 blei som kjent unionen erklært oppløyst av
Stortinget 7. juni og etter ei svært kompleks historie sa
kong Oscar 2. den 26. oktober frå seg den norske krona
og sa samstundes at ingen av hans familie ville ta imot
tilbodet om krona frå det norske Stortinget.14 Etter dette
blei kongevalet gjort i Stortinget den 18. november om
ettermiddagen, etter at Stortinget tidlegare på dagen
hadde vedtatt endringane i grunnlova som følgje av uni-
onsoppløysinga. Den nyvalde prins Carl av Danmark
svarte ja i telegram same ettermiddag, tok namnet Haa-
kon den syvende og gav sonen namnet Olav. Den
27. november avla han eiden i Stortinget.15 Prinsippet
om først grunnlovsvedtak, så kongeval, blei følgt slik
som hausten 1814 og våren 1814. Grunnen til dette var
sjølvsagt å framheve at Grunnlova var grunnlag for konge-
valet. Særleg hausten 1814 var dette sentralt.

I prinsippet må vedtak i medhald av § 48 gjerast med
vanleg fleirtal. Men ein kandidat til kongeval vil nok
vegre seg om fleirtalet blir lite. I 1905 var det folkerøys-
ting først, den 12. og 13. november. I denne var 78,9 %
einige i «stortingets bemyndigelse til regjeringen om at
opfordre prins Carl af Danmark til at lade sig vælge til
Norges konge».16

Poenget med tilvisinga i grunnlovsteksten til § 40 er at
statsrådet utan nokre særskilde endringar styrer riket til
vedtak om ny konge eller dronning er gjort.17

5 Riksforsamlingens forhandlinger, bd. I (1914), s. 66.
6 Op.cit., s. 67–79.
7 Op.cit., s. 102.
8 Sjå utførleg, Mestad, «Suvereniteten tilbakegitt det norske folk ved Kieltraktaten», s. 49–53.
9 Av Riksforsamlingas «Bestemmelse vil det afhænge, om jeg fremdeles skal røgte det Hverv, hvortil Nationens Ønske i denne Stund kalder mig»,

sjå Jacob Aall, Erindringer som Bidrag til Norges Historie fra 1800 til 1815 (1859), s. 354.
10 Mestad, «Korfor redda Christian Frederik grunnlova i 1814» (2016).
11 Sjå kommentaren til § 43 og Mestad, «Christian Frederiks skygge. Kongespørsmålet under det overordentlege stortinget» (2016).
12 Sjå Storthings Forhandlinger 1814 (1835), s. 585 og s. 589–603.
13 Op.cit., s. 630.
14 Jacob Vilhelm Heiberg, Unionens opløsning 1905 (1906), s. 699.
15 Sjå op.cit., s. 1011–1014 og 1020.
16 Op.cit., s. 963 og 962.
17 Sjå kommentaren til § 40.
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Den svensk-norske unionen 1814–1905
Novembergrunnloven §§ 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 26, 27, 28, 33, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 47,
48, 93 (alle opphevde eller endrede som følge av unionens oppløsning).1 Riksakten av 1815 i sin
helhet, §§ 1–12. Særlig om unionsoppløsningen i 1905.

Av Dag Michalsen2

1 Oversikt
Fra 1814 til 1905 var Norge og Sverige i union ved at
samme person – definert gjennom felles tronarveregler –
var konge av både Sverige og Norge: «Norge … forenet
med Sverige under een Konge», som det het i Novem-
bergrunnloven § 1.3 Samme person var henholdsvis
konge av Sverige etter svensk statsrett og konge av
Norge etter norsk. Internasjonalt var dette en helt vanlig
form for statsforbindelse, ofte kombinert med dynastiske
interesser. Den svensk-norske unionen var en realunion i
den betydning at den som følge av tronarvereglene
skulle vare evig. Men siden unionstraktatene stort sett
bare hjemlet fellesskap i krig og fred som unionelt
område, og de manglet andre unionelle institusjoner enn
kongemakten, var unionsrelasjonen begrenset og minnet
slik om en personalunion. De aller fleste norske forfat-
ningsreglene om den svensk-norske unionen var hjemlet
i Novembergrunnloven som var vedtatt 4. november
1814. I tillegg kom den folkerettslige avtalen mellom
Norge og Sverige, Riksakten av 1815 (som i Norge
hadde grunnlovs rang), som stort sett var identisk med
Novembergrunnlovens regler om kongemaktens unions-
funksjon.

Innholdet av unionsordningen angikk altså stort sett
den utøvende makt, særlig tronarveregler og utenriksfor-
valtningen. Dessuten instituerte Novembergrunnloven
regler som fulgte av behovet for å samordne den utø-
vende makts virke idet den norske kongen stort sett
befant seg i Sverige. Også enkelte andre bestemmelser
kom til i november 1814 som følge av unionsinngåelsen,
selv om de ikke var nødvendige for praktiseringen av
unionsordningen i og for seg, slik som f.eks. flaggbe-
stemmelsene.4 Til Den svensk-norske unionens forfat-
ningshistorie hører utvilsomt dens oppløsning i 1905 –
som på mange måter representerte et vesentlig skille i
norsk forfatningshistorie. Unionsoppløsningen og dens
følger blir behandlet til slutt i denne kommentaren. Den
svensk-norske unionen hadde ellers mange andre retts-
lige og politiske følger for norsk statsrett og politisk
virke på 1800- og 1900-tallet, ja til langt opp mot i dag.
Dette behandles under hver enkelt bestemmelse ellers i
denne boken der det måtte høre hjemme.

Den følgende kommentaren består av 12 punkter.
Først gis en oversikt over den svensk-norske unionens
tilkomst, sammensatte rettskildegrunnlag og generelle
historie fra 1814 til 1905 (punktene 2–5). Dernest gjøres

1 Noen av Novembergrunnlovens paragrafer ga bare mening som del av den svensk-norske unionsordningen og behandles utelukkende i det føl-
gende. Flere andre av de nevnte fikk etter 1905 endret betydning eller endret form og fortsatte som gjeldende paragrafer etter 1905. Det fremgår
ved både kommentaren til de aktuelle paragrafene og i det følgende. Etter Stortingets redigeringsvedtak den 18. november 1905 (som omtales
under i punkt 12) var følgende paragrafer av Novembergrunnloven helt bortfalt som følge av 7. juni-vedtaket: §§ 11, 13, 15, 32, 38, 42 og 93. I til-
legg fikk 22 paragrafer endret ordlyd gjennom Stortingets vedtak. I årene etter 1905 ble flere andre av Grunnlovens bestemmelser opphevet eller
endret som følge av unionens oppløsning, men da etter § 121-prosedyren (da § 112). Til sammen i perioden 1905–1914 kom det rundt 80 formelle
endringer i Grunnloven der de fleste hadde direkte eller indirekte sammenheng med forfatningsreformene fra 1905. Se Grunnlovens 1914-utgave
(«indtil 17de mai 1914») i Holmøyvik/Michalsen, Kilder og årstall i forfatningshistorie (2015) s. 122–138.

2 Den følgende kommentarteksten er en helt omarbeidet versjon av mitt kapittel 12 i Holmøyvik/Michalsen, Lærebok i forfatningshistorie (2015).
De sentrale bidragene til den svensk-norske unionens forfatningshistorie er Mestad/Michalsen (red.), Rett, nasjon, og union. Den svensk-norske
unionens rettslige historie 1814–1905 (2005) og Bo Stråth, Union och demokrati – De förenade rikena Sverige-Norge 1814–1905 (2005). Se om
Stråths bidrag Michalsen, Rettshistorisk kritikk (2017) s. 115–153.

3 Se kommentar til § 1.
4 Se kommentar til § 120.
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det rede for de enkelte bestemmelsene i November-
grunnloven og Riksakten som dels utgjorde den svensk-
norske unionsretten i snever forstand (‘unionelt nødven-
dig’) og dels de norske forfatningsreglene som bare
angikk den unionelle relasjonen (punktene 6–10). Til
slutt fremstilles de konstitusjonelle spørsmålene i til-
knytning til unionsoppløsningen i 1905 (punkt 11–12).

2 Den internasjonale bakgrunnen for den svensk-
norske unionen 1814–1905
Grunnloven av 1814 ville ikke ha kommet til uten Napo-
leonskrigene. Internasjonale ordninger formet Grunnlo-
vens tilkomst og karakter og slik var 1814 både en nasjo-
nal og internasjonal hendelse. Dagens rettslige interna-
sjonalisme kan lett forlede en til å tro at fortiden var
svært annerledes.5 Men de lange linjers historie viser at
forfatningshistorien ikke går fra det nasjonale til globale,
men snarere at forfatningshistorier består av ulike nasjo-
nale og internasjonale komponenter i varierende blan-
dingsforhold. At dagens nasjonale og internasjonale for-
fatningsorden har etablert overnasjonale rettsordninger
som er annerledes enn det som fantes i 1814, er opplagt.
Men samtidig er det viktig å peke på at det nettopp var
forskjellige internasjonale mekanismer som var avgjør-
ende for forløp og resultat av 1814-historien i Norge.

Å si at tilkomsten av Grunnloven av 1814 ikke først
og fremst kan forklares ut fra interne norske politiske og
sosiale prosesser, men snarere av eksterne, er selvsagt
ikke nytt. Det ligger i den berømte formuleringen om at
Grunnloven av 1814 uttrykte en frihet som var gitt «oss»
som «gave» fra omverden.6 Hvorvidt disse noe pole-
miske uttrykkene er treffende for den komplekse his-
torien, kan diskuteres, men jeg vil fremholde at den nor-
ske Grunnloven i all hovedsak var et direkte resultat av
internasjonale hendelser, av krig og fred, av internasjo-
nale traktater og komplekst diplomati. Kiel-traktaten av
14. januar 1814 mellom kongene av Danmark og Sve-
rige bestemte i dens artikkel 4 at kongen av Danmark
måtte frasi seg sine adkomster til kongeriket Norge til
fordel for kongen av Sverige.7 Denne traktaten – som jeg

skal komme nærmere tilbake til etter hvert – var
fremtvunget av alliansesystemet i Napoleonskrigenes
siste del, særlig fra 1812 av, og var en direkte utløper av
den nye geopolitiske orden som var i ferd med å danne
seg som front mot Napoleon. Fra da av skulle denne
orden utgjøre det folkerettslige grunnlaget for det post-
napoleonske Europa.8

Selv om Napoleonskrigene var en forutsetning for for-
løpet av 1814, måtte selvsagt aktører i Norge handle da
forutsetningene oppstod. Vinteren 1814 søkte grupper i
Norge å forhindre realiseringen av Kieltraktatens
bestemmelse som ville ha overført Norge fra å være del
av det danske eneveldet til å bli knyttet til det konstitu-
sjonelle Sverige (som hadde fått ny forfatning i 1809).
Kongens stattholder, prins og tronarving Christian Fre-
derik brukte den inngåtte Kieltraktaten til å mobilisere et
opprør mot overføringen fra Danmark til Sverige. At
Christian Frederik var styrt av dynastiske interesser
synes klart – det dreide seg på lang sikt å bevare Norge
for Danmark på en eller annen måte. For å oppnå dette
formålet måtte han inngå kompromisset med den norske
eliten ved å erklære Norges selvstendighet, noe som
altså var i strid med Kieltraktaten. Og den eneste – og i
hvert fall den mest effektive – måten å erklære selvsten-
dighet med håp om at dette skulle kunne få rettslige kon-
sekvenser akseptert i utlandet var å vedta en grunnlov. I
all hovedsak tok aktørene det for gitt at målet for de nor-
ske selvstendighetshandlingene på våren 1814 – rettet
mot følgene av Kieltraktaten – var å forhindre at Norge
ble overført fra kongen av Danmark til kongen av Sve-
rige.9 Men å rette all kritikk mot Kieltraktaten var nok
politisk opportunt. For uten Kieltraktaten fantes det
overhodet ikke rettslig grunnlag for Norge til å bli truk-
ket ut av det danske eneveldet. Norske aktører ville altså
i realiteten ha én følge av Kieltraktaten, nemlig bestem-
melsen om at Norge skulle ut av eneveldet, men ikke den
andre følgen, nemlig overføringen til kongen av det da
konstitusjonelle Sverige.

At Norge kom ut av det danske eneveldet skyldtes
politisk sett utelukkende den svenske kronprinsens Karl
Johans politikk fra 1812.10 I samforstand med Tsar Ale-
xander 1 godtok Karl Johan tapet av Finland til Russ-

5 Se også innledningen til denne boken og kommentarene til de sentrale bestemmelsen om utenriksrelasjoner, bl.a. § 115.
6 Se fortsatt grunnleggende Sverre Steen, 1814 (1951), se særlig oppsummeringen med et internasjonalt perspektiv s. 275–286. Formuleringen og

videre diskusjon, Jens Arup Seip, Utsikt over Norges historie 1 (1974) s. 18 og kritikken fra Kåre Lunden, Norsk grålysning (1992) s. 37–41. I
forskningen til 2014-jubileet ble det internasjonale perspektivet ytterligere forankret og drøftet: Se for eksempel Ruth Hemstad, Propagandakri-
gen. Kampen om Norge i Norden og Europa 1812–1814 (2014); Dag Michalsen, «Den norske grunnloven av 1814 og europeisk geopolitikk 1814–
1818» i: Arbetslinjer och långa linjer. Vänbok til Mats Kumlien (2016) s. 191–201; Ola Mestad, «The impact of the US constitution on the Norwe-
gian constitution» i: Joranger/ Cleven (ed.), Norwegian-American Essays (2017) s. 27–44.

7 Se perspektivet hos Stråth, Union och demokrati (2005) s. 47–106.
8 Paul W Schroeder, The Transformation of European Politics 1763–1848 (1994) s. 445–516.
9 Ola Mestad, «Suvereniteten tilbakegitt det norske folk ved Kieltraktaten» i: Historisk Tidsskrift (Norge) 2014 s 35–65.
10 Grunnleggende Jörgen Weibull, Carl Johan och Norge 1810–1814 (1957).
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land.11 Samtidig koblet Karl Johan seg til den nye allian-
sen mellom Russland og Storbritannia rettet mot Napo-
leon. Slik solgte Karl Johan sin store plan om et skandi-
navisk område i form av en union mellom Sverige og
Norge som stormaktenes betaling for å få Sverige med i
sluttkampene mot Napoleon. Hvis ikke Karl Johan
hadde gjort dette diplomatiske fremstøtet i en situasjon
der Russland og Storbritannia nærmet seg hverandre for
å finne frem til koalisjonsplaner overfor Napoleon, ville
Norge utvilsomt ha forblitt del av det danske eneveldet.
Det var altså dette grepet – å trekke Norge ut av det dan-
ske eneveldet – som var den første grunnleggende forut-
setning for å skape en selvstendig politisk enhet av
Norge.

Den andre grunnleggende forutsetning var at Sverige
ikke okkuperte Norge for å oppnå sitt mål, å overta
Norge fra Danmark.12 Etter slaget ved Leipzig i 1813
gikk Karl Johan nordover for å få Norge ut av Danmark.
Han tvang den danske kong Fredrik 6. til å gi fra seg
Norge, ikke ved å hærta Norge, men ved å okkupere
Holstein, med sterk russisk støtte. På grunnlag av Kiel-
traktaten artikkel 4 forlot dansk administrasjon Norge,
men ingen svensk kom i stedet, noe som ville ha vært
den normale prosedyre hvis Sverige hadde okkupert det
som var erobringsmålet, nemlig Norge. Dette fysiske
maktvakuumet ga mulighet for det norske grunnlovsar-
beidet fra februar av, så lenge Karl Johan var opptatt
med krig og politikk på kontinentet. Det kan ikke herske
tvil om at de norske selvstendighetshandlingene fra
februar av var i strid med stormaktenes interesser og i
slik sett i strid med internasjonal traktatrett (men som
Norge selvsagt ikke var part i). Men også det forhold at
Sverige ikke erobret (hvis det er ordet) Norge før på høs-
ten 1814 ga norske politikere argumenter mot svenske
krav på grunnlag av ‘erobrerens rett’ etter Kieltraktaten
og andre formuleringer av den art.

At Christian Fredrik tok initiativ til en norsk statsdan-
nelse og – da han ble tvunget til det – å bidra til å få ved-
tatt en norsk forfatning – kan ha vært drevet av ønsket
om en selvstendig norsk stat, men som nevnt handlet han
også i den danske kongemaktens interesser. Litt skarpt
sagt dreide det seg da hos Christian Fredrik om en
instrumentell konstitusjonalisme skapt først og fremst av
dynastiske behov. Det fantes mye frykt i Norge for hva

unionen med Sverige kunne bety. At Karl Johan syste-
matisk gjennom fire år hadde lovet Norge en fri forfat-
ning i union hadde ikke fjernet denne frykten.13 Fra sen-
trale norske aktørers side søkte man nå nasjonal uavhen-
gighet i strid med Kieltraktaten, en linje som også seiret
på Eidsvoll, under navnet Selvstendighetspartiet. Andre
deler av eliten ville heller umiddelbart inngå union med
Sverige, og dette unionspartiet minnet om at Karl Johan
vedvarende hadde lovet Norge andre og bedre vilkår for
en union enn det Norge noen gang hadde hatt under ene-
veldet. Og uansett var det en uunngåelig følge av stor-
maktenes beslutninger: Slik stormaktsinteressene lå an
etter at Napoleon tapte sine slag etter 1812 var det van-
skelig å se at Norge kunne bli helt selvstendig i 1814 – til
det hadde de allierte stormaktene (særlig Russland og
Storbritannia) – forpliktet seg for tydelig overfor Sve-
rige, og overfor hverandre.

Å vedta en forfatning i 1814 var altså ikke bare en
nasjonal handling, det var like mye en internasjonal
handling.14 Da Riksforsamlingen vedtok Eidsvollsfor-
fatningen var dette i strid med stormaktenes interesser
slik dette var nedfelt i Kiel-traktaten og andre tilhørende
internasjonale avtaler. Europa stod foran en ny organise-
ring som skulle besegles i kongressen i Wien som startet
tidlig på høsten 1814.15 Der ble det lagt til grunn at
Norge skulle knyttes til Sverige og derigjennom også til
den europeiske allianseorden basert på internasjonal
traktatrett. Denne problemstillingen ble ytterligere skjer-
pet i internasjonale fora fordi Sverige der med grunn
spurte: Hadde Danmark hatt noe med tilkomsten av
Eidsvollsgrunnloven å gjøre og følgelig bevisst handlet i
strid med Kieltraktaten? Dette var gjenstand for omfat-
tende diplomatiske diskusjoner der Sverige fremholdt at
den sentrale personen i det norske opprøret nettopp var
den danske prinsen, Christian Fredrik. Stormaktene
sendte kommisærer til Danmark og Norge på sommeren
1814 for å finne ut av det som i England het «the Norwe-
gian rebellion». Kommisærene frikjente den danske
kongemakten, men dette ledet ikke til endringer i den
britiske regjeringens sentrale anliggende til tross for mye
debatt i offentligheten: Norge skulle i union med Sve-
rige.16 Slik ble den norske Grunnloven del av europeisk
internasjonal historie i tiårene rundt 1800, som da hadde
gjennomlevd nær 25 års fortløpende krig. Grunnloven

11 Se fra finsk perspektiv Lars Björne, Hotet från Öster. Drag i finsk och även norsk konstitutionell historia fram till 1809/1814 (2014) s. 105–156.
12 Se fra et folkerettslig ståsted allerede L.M.B. Aubert, Norges folkeretslige Stilling (1897) s. 69–90.
13 Se inngående Hemstad, Propagandakrig (2014), særlig s. 46–51.
14 Se videre om dette Michalsen, «International dimensions of the Norwegian Constitution of 1814» i: Scandinavica, 2015, s. 65–81.
15 Wienerkongressen ble forberedt med møter i Paris og London, særlig ved Den første Paris-avtalen av 30. mai 1814 som la føringer for det som

fulgte. Wienkongressen selv åpnet 1. oktober 1814 og fra da av ventet man der på meddelelser fra Stockholm om forløpet i Norge.
16 Se grunnleggende om de britiske debattene Ruth Hemstad (red) «Like a Herd of Cattle». Parliamentary and public debates regarding the cession

of Norway, 1813–1814 (2014). Se videre til kildegrunnlaget for stormaktenes kommisærer Yngvar Nielsen, Aktstykker vedkommede Stormagternes
Mission til Kjøbenhavn og Christiania i Aaret 1814 (1895), bl.a. s. 65–66.
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skulle deretter komme til å bli del av den internasjonale
normative orden som Wienerkongressen instituerte i
1814–1815. Slik sett var både Grunnlovens tilkomst og
inngåelsen av den svensk-norske unionen internasjonale
normative handlinger.

3 Den svensk-norske unionens tilkomst 1814–
1815
Norge var i union med Sverige fra 1814 til 1905. Unio-
nens inngåelse dateres gjerne til 4. november 1814 da
Stortinget valgte den svenske kongen Karl 13 til norsk
konge, og den ble oppløst (noe mer omstridt) 7. juni 1905
da Stortinget i sitt 7. juni-vedtak konstaterte at unionen
var oppløst som følge av at Oscar 2. ikke lenger fungerte
som norsk konge. Unionens rettslige grunnlag var at
kongen av Sverige og kongen av Norge var samme per-
son, regulert gjennom felles arvefølgebestemmelser.
Traktatgrunnlaget var Riksakten av 1815 mellom Stor-
tinget og Sveriges stender som samtidig hang nært
sammen med norske og svenske forfatningsbestemmel-
ser. I Novembergrunnloven § 42 bestemtes det at Stor-
tinget og Riksdagen skulle vedta en «Lov, bygget paa
Grundsætningen om fuldkommen Lighed imellem
begge Rigerne» som skulle sikre felles tronfølgeordning.
Denne «Lov» ble Riksakten av 1815.

Den svensk-norske unionens fremste rettslige egen-
skap var at den felles kongemakt skulle vare evig, men
utover dette var det altså få forfatningsrettslige og fol-
kerettslige ordninger og mekanismer som bandt de to
statene sammen. Unionens formål var – som det stod i
Riksaktens intimasjon – «til Værn om deres fælles
Throner». Dette ble stort sett forstått – i sammenheng
med Riksaktens øvrige bestemmelser – som fellesskap i
krig og fred, altså utenrikspolitikk. Riksakten av 1815
var ikke en gjennomarbeidet rettstekst med tanke på å
forankre unionen på noen omfattende måte eller å gjøre
den mer presis rettslig. Dette fikk mange følger utover
på 1800-tallet. Spenninger mellom unionsrettens både
beskjedne og nokså kasuistiske rettskilder og hvert
lands særlige politiske og forfatningsrettslige utvikling
forankret i respektive utførlige forfatninger, førte til
omfattende debatter om unionens rettslige karakter,
særlig fra 1860-tallet av.

Som følge av de mangslungne nordiske politiske pro-
sessene fra 1812 frem til unionens endelige traktathjem-
ling i Riksakten av 1815 fantes det flere rettslige doku-
menter som man fra ulike unionspolitiske ståsteder
kunne hevde hadde betydning for den rette forståelsen
av unionens rettsgrunnlag og rettslige innhold. Fordi det
på høsten1814 dreide seg om en unionsinngåelse av to
suverene stater oppstod det flytende grenser mellom de
to statenes forfatningsrett og hva som var inngått av mel-
lomstatlig rett. Dette fulgte bl.a. av at Norge og Sverige
normerte den unionelle relasjonen med ulike rettslige
instrumenter, særlig at Riksakten hadde grunnlovs rang i
Norge, men ikke i Sverige. Også dette skulle gi opphav
til konflikter om hva unionen som eget rettssubjekt
egentlig var.

For unionens tilkomst var Kieltraktaten av 14. januar
1814 mellom kongen av Sverige og kongen av Danmark
avgjørende.17 Kieltraktaten artikkel 4 bestemte at Norge
skulle overføres fra kongen av Danmark til kongen av
Sverige, men forbli et eget kongedømme («danne et
Kongerige, forenet med det Svenske» /«formeront un
Royaume, reuni a celui de Suede»). For de allierte mot
Napoleon var Kieltraktaten det sentrale rettslige funda-
ment som Nordens nye statsstruktur skulle bygge på, og
straffen for Danmarks allianse med Napoleon kom her
til uttrykk. Gjennom hele 1814 var Kieltraktaten en av
de viktige traktater for det post-Napoleonske Europa og
den ble anerkjent i den første Paristraktaten signert
30. mai og på Wienerkongressen som formelt startet
1. oktober 1814. Alvoret fra stormaktenes side viste seg
også i de allierte stormaktenes kommissærer som ble
sendt til Norden på sommeren 1814 for å undersøke bak-
grunnen for Norges avvising av Kieltraktaten og vedta-
kelsen av ny forfatning. For blant annet å foregripe even-
tuell uforutsigelig stormaktspolitikk på Wienerkongres-
sen gikk Karl Johan til krig mot Norge for å gjennom-
drive Kieltraktatens artikkel 4. Overraskende snart
avsluttet Karl Johan krigen og godtok Eidsvollsgrunnlo-
ven i Mossekonvensjonen av 14. august artikkel 3.18

Mossekonvensjonen ble inngått mellom Karl Johan (i
navnet til kongen av Sverige) og den norske regjeringen
da Sverige ikke anerkjente kong Christian Frederik som
legitim norsk konge. Karl Johans godkjennelse ble møtt
med kritikk i styringseliten rundt kongen i Stockholm
som hadde sett for seg den nye unionen slik den først

17 Om Kieltraktatens artikkel 4 inngående Weibull, Carl Johan och Norge 1810–1814 (1957) s. 168–189. Se videre Ola Mestad, «Suvereniteten tilba-
kegitt det norske folk ved Kieltraktaten», 2014, s 35–65. For Kieltraktatetens omfattende internasjonale historie se bl.a. Sonja Kinzler (Hg), Der
Kieler Frieden 1814 (2013).

18 Mossekonvensjonens artikkel 3 lød: «Hans Majestæt Kongen af Sverige lover at antage den ved de Deputerede i Rigsforsamlingen paa Eidsvold
udarbeidede Constitution. Hans Majestæt vil ikke foreslaa andre Forandringer end dem, der ere nødvendige for begge Rigers Forening, og forbin-
der sig til ikke at gjøre det uden efter Aftale med Storthinget». Se Ola Mestad, «Korfor redda Christian Frederik grunnlova i 1814?» i Historisk
Tidsskrift 2016 s. 359–383. Se videre for debatten om Karl Johans aksept av Eidsvollsgrunnloven på Moss var overraskende eller ei, Hemstad,
Propagandakrig (2014) 381–384.
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hadde vært formulert i Sveriges traktater om forholdet
med Russland 1812 og Storbritannia 1813, nemlig at
Norge skulle bli innforlivet i Sverige («comme partie
integrante»).19 Men i Kieltraktatens artikkel 4 hadde
Karl Johan altså formulert dette annerledes. Kieltrakta-
tens artikkel 4 og Mossekonvensjonens artikkel 3 la
samlet sett de rettslige forutsetningene for unionen mel-
lom Norge og Sverige.

Hvordan innvirket Mossekonvensjonen på fortolknin-
gen av Kieltraktatens bestemmelser om Norges stilling
overfor Sverige? På den ene siden kan det hevdes at
Mossekonvensjonen opphevde Kieltraktatens artikkel 4s
rolle som rettsgrunnlag for kongen av Sveriges rett til å
inngå union med kongen av Norge, som etter Kieltrakta-
ten var samme person. For Norge derimot hadde jo Kiel-
traktaten ikke hatt annen effekt enn at den danske kon-
gen abdiserte og derved ga suvereniteten tilbake til det
norske folk (Mestad). Fra norsk side var det også all
grunn til å hevde at Kieltraktaten artikkel 4 utover dette
ikke var relevant overfor Norge: Norge var ikke part i
traktaten og intet senere norsk statsorgan anerkjente den.
Inntil sommeren 1814 var Kieltraktatens karakter av å
være uttrykk for «erobrerens rett» dessuten lite treffende
overfor Norge, siden det erobrede landet som tvang den
danske kongen til å gi avkall på sin rett som konge av
Norge hadde vært i Danmarks Holstein og ikke Norge
selv. Etter 1814 fremholdt norske regjeringer alltid at
Kieltraktatens artikkel 4 ikke gjaldt for Norge. Sverige
derimot påberopte seg Kieltraktaten fortløpende, også i
tilknytning til felttoget mot Norge sommeren 1814.
Dette var jo den svenske kongens eneste rettsgrunnlag
for en slik krigshandling og slik sett inngikk artikkel 4 i
de alliertes omfattende internasjonale nettverk av trakta-
ter som lå til grunn for arbeidet både i Paris og i Wien.20

Også deretter fortsatte stormaktene å anse traktaten som
det primære rettslige og historiske grunnlaget for den
svensk-norske unionen. Dette kom blant annet til uttrykk
i forhandlingene om delingen av den norske og danske
statsgjelden etter 1815, som var regulert i Kieltrakta-
ten.21

Sett under ett kan Mossekonvensjonen artikkel 3 kan-
skje best forståes dels som en rettslig presisering av

Kieltraktatens artikkel 4 om den kommende svensk-nor-
ske unionen slik dette da så langt var blitt avtalt mellom
Norge og Sverige, dels at artikkel 3 gjorde Norge til
indirekte part i det europeiske avtalesystemet som Kiel-
traktaten var del av og som Norge ikke hadde kunnet
slutte seg til før nå i egenskap av å være et eget rettssub-
jekt, med håp om å bli folkerettslig anerkjent.

Mossekonvensjonen artikkel 3 bestemte altså at kon-
gen av Sverige ikke skulle foreslå andre endringer i
Eidsvollsgrunnloven enn det som var nødvendig for
begge rikenes forening («ikke foreslaa andre Forand-
ringer end dem, der ere nødvendige for begge Rigers
Forening»), og at dette ikke skulle skje uten etter avtale
med Stortinget. Det var altså kongen av Sverige som
hadde ansvar for å foreslå endringene, men at dette der-
etter skulle skje gjennom en avtale.22 Fra svensk side
finnes det fire nesten fullstendige utkast til en revidert
Eidsvollsgrunnlov som var grunnlaget for forhandlin-
gene med Stortinget om revideringen av Eidsvollsgrunn-
loven.23 Overgangen fra Eidsvollsgrunnloven til
Novembergrunnloven bygget følgelig umiddelbart på
Mossekonvensjonens bestemmelser og dernest – i de
påfølgende ukene – på de forhandlingene som ble ført
mellom Sverige og Norge om grunnlovsreformen, og,
ikke minst, på tidspunktet for Stortingets kongevalg. Fra
svensk side oppfattet de dette hendelsesforløpet som
oppfyllelse av Kieltraktaten. Dette gjorde vedtakelsen av
Novembergrunnloven, kongevalg og unionsinngåelse til
en sammensatt konstitusjonell og folkerettslig prosess.

Vedtakelsen av Novembergrunnloven – som var en
nødvendig del av unionsinngåelsen – førte til betydelige
endringer i Eidsvollsgrunnloven, men ikke på langt nær
så mange som de svenske forhandlere først ville.24 Stor-
tinget understreket gjennom sitt grunnlovsvedtak av
4. november at det dreide seg om samme grunnlov.25

Det overordentlige Stortinget åpnet den 7. oktober.26 I
løpet av Stortingets samling på høsten ble tre sentrale
forfatningsrettslige forhold avgjort.

Det første angikk kong Christian Frederiks abdika-
sjon.27 Det fulgte av Mossekonvensjonen at Christian
Frederik måtte abdisere og forlate landet. Fra svensk
ståsted var det formelt sett ingen abdikasjon siden

19 Alin, Den svensk-norske unionen (1889), Bilag, s. 1–5.
20 Se også de svenske forhandlernes fremlegg i Stortinget 19. okt 1814, avtrykt i Alin, Den svensk-norska unionen (1889) s. 243–252 (på s. 252) om

sammenhengen mellom hendelsene i Wien og Christiania.
21 Se nærmere under i punkt 10.
22 Grunnleggende om Sveriges endringsforslag, Jörgen Weibull, Carl Johan och Norge 1810–1814 (1957) s. 296–341.
23 Se oversiktlig Alin, Den svensk-norska unionen (1889), Bilag, s. 173 flg. som gjengir utkastene kronologisk.
24 Historisk analyse se Weibull, Carl Johan och Norge 1810–1814 (1957) s. 318–341.
25 Kongeriget Norges Grundlov, given i Rigsforsamlingen paa Eidsvold den 17de Mai 1814 og nu, i Anledning af Norges og Sveriges Rigers

Forening, nærmere bestemt i Norges overordentlige Storthing i Christiania og antagen den 4de Novbr. 1814.
26 Se bidragene om unionsforhandlinger og unionsinngåelse på høsten 1814 i Ruth Hemstad / Bjørn Arne Steine (red), Overgangstid (2016). Av eldre

litteratur er Arne Bergsgård, Året 1814 II Unionen (1945) fortsatt den mest inngående, se for det følgende særlig s. 136 flg.
27 Det følgende bygger på Ola Mestad, «Christian Fredriks skygge» i: Hemstad/Steine, op.cit. (2016) s. 113–139.
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Sverige ikke hadde ansett Christan Fredrik som legitim
konge, men etter norsk rett var dette opplagt. Christian
Fredrik avga sin abdikasjonserklæring til en deputasjon
fra det forsamlede Storting den 10. oktober, der det også
var en viss strid om erklæringen omfattet hans sønn, noe
som til slutt ble presisert. Det har vært ulike meninger
om kong Christian Fredrik var konge inntil Stortinget
godtok abdikasjonserklæringen den 3. november, da
som del av spillet om tidspunktet for valget av ny konge.
Siden abdikasjonserklæringen rettslig må være en ensi-
dig handling fremholder Ola Mestad at Christian Fredrik
heller ikke kunne være konge etter tidspunktet for sin
erklæring. Dette forklarer Stortingets vedtak 12. oktober
som innebar analogisk bruk av Eidsvollsgrunnloven
§ 42 (utdødd kongestamme), som igjen ga regentskapet
til statsrådet etter § 42. Dette regentskapet varte videre
til valget av ny konge 4. november. Slik er det likhets-
trekk mellom den kongeløse perioden på høsten 1814 og
etter 7. juni 1905 (se senere).28

Det andre angikk forholdet mellom valg av ny konge
og vedtaket om at Norge skulle inngå union med Sve-
rige. Det store stridsspørsmålet var rekkefølgen av de to
hendelsene.29 Her var politisk forhandlingsspill og stats-
rettslige handlinger vevet sammen – det usikre kortet var
hvor langt Stortinget kunne trekke ut de endelige beslut-
ningene om unionen uten at Sverige tok opp igjen krigs-
handlinger. I denne vurderingen inngikk også den plau-
sible innsikt – som særlig stortingspresident Christie
handlet etter – at Sverige av hensyn til sine allierte i
Wien hadde dårligere tid enn Norge. Akkurat den over-
veielsen drev frem Stortingets vedtak i en rekkefølge og
med et innhold som til slutt bidro til å skaffe Norge
bedre vilkår i unionen enn man nok først hadde kunnet
frykte. De vedtak som angikk unionens inngåelse var
dels kongevalget, dels avgjørelsen av endringene av
Eidsvollsgrunnloven. Hvis man valgte kongen før man
var kommet frem til den reviderte grunnloven, valgte
man kongen (og derved inngikk union) uten å vite de
nærmere betingelsene for unionen. På den annen side
kunne man si at fordi det var opplagt at unionen ville bli
inngått, var det politisk best å gjennomføre valget og så
på det grunnlaget finne løsninger på motsetninger mel-
lom Norge og Sverige om innholdet av den reviderte
grunnloven. Det siste standpunktet inntok de fleste uni-
onsvennene fra våren og noen til. Det store flertallet på
Stortinget fastholdt det første standpunktet, om enn
moderert med Christies forslag til rekkefølge: (1) Gitt

abdikasjonen må det velges en konge (2) Stortinget god-
tar unionen med Sverige så langt som det svenske utkas-
tet til revidert forfatning § 1 tilsa idet Stortinget erklærte
20. oktober at Norge vil som et «selvstændigt Rige fore-
nes med Sverige under én Konge, men under Overhol-
delse af dets Grundlov» og 24. oktober erklærte Stortin-
get at grunnlovsendringene var begrenset til inngåelsen
av unionen. (3) Det måtte deretter gjennomføres en
møysommelig revisjon av Grunnloven på grunnlag av
Mossekonvensjonen (4) Det endelige kongevalget og
følgelig den endelige inngåelse av unionen skulle utset-
tes til grunnlovsrevisjonen var fullendt.30

Det tredje angikk det overordentlige Stortingets revi-
sjon av Eidsvollsgrunnloven til det som skulle bli
Novembergrunnloven. Stortinget anså seg som en ny
grunnlovsgivende forsamling og følgelig ble alle grunn-
lovsvedtak avgjort med vanlig flertall. Etter 24. oktober
forhandlet svenske kommissærer med Stortinget (dvs
med Stortingets forhandlingskomite og i realiteten med
Stortinget selv) om den nye grunnloven. Selv om Stor-
tingets vedtak av Novembergrunnloven innebar en god
del mer enn det som var «nødvendig for begge rikenes
forening», er det også klart at den i all hovedsak bevarte
Eidsvollsgrunnlovens formelle og materielle innhold,
slik Mossekonvensjonen sa. Bare i beskjeden grad var
det tale om å tilpasse Grunnloven til den svenske forfat-
ningen. Siden Sveriges og Norges konge nå ville bli
samme person innebar de viktigste endringene en omor-
ganisering av den utøvende makt. At Karl Johan ville
styrke den personlige kongemakten var klart, men det
gjaldt også for svensk statsrett; stort sett førte disse
bestrebelsene ikke til særlige endringer i noen av de to
forfatningene. Det mest påfallende er at Karl Johan
instruerte sine kommissærer i Christiania om å gi etter
på nesten alle stridsspørsmål om grunnlovsendringene
de hadde med Stortinget. De svenske forhandlerne snak-
ket oppgitt om «Kronprinsens liberala principer».31 Som
antydet måtte Karl Johan være medgjørlig overfor Stor-
tinget særlig som følge av stormaktpress fra Wien; andre
usikre årsaker til hans handlemåte var hans samtidige
interesser i fransk politikk som et liberalt alternativ til
bourbonerne, og selvsagt hadde han selvstendige dynas-
tiske interesser uavhengig av Sveriges statsinteresser.

De svenske kommissærenes første utkast til revidert
grunnlov innebar vesentlige endringer i Eidsvollsgrunn-
loven, både reelt og ikke minst formelt.32 Kommisærene
kunne også bygge på et slags første utkast til endret

28 Mestad op.cit. s. 138.
29 Se i tillegg til Mestad op.cit. også Thor Inge Rørvik, «Niels Treschow og det overordentlige Storting høsten 1814» i: Hemstad/Steine, op.cit.

(2016) s. 140–163 og Runar Jordåen, «Presidenten. W.K. Christie og hausten 1814» i: op.cit. s. 164–197.
30 Storthingets Forhandlinger (1814) s. 165–166 sml Rørvik Op.cit (2016) s. 150 og s. 158.
31 Weibull, Carl Johan och Norge 1810–1814 (1957) s. 330 (sitat 11. oktober 1814).
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grunnlov som kong Kristian Frederik hadde påbegynt i
juli. Av de mange stridsspørsmålene i forhandlingene
mellom Norge og Sverige om innholdet av November-
grunnloven var det Norges kontroll over militæret og
spørsmålet om angrepskrig og Stortingets kompetanse til
å naturalisere fremmede som skapte de mest akutte van-
skene. I all hovedsak gikk forhandlingene Norges vei.33

Stortinget tok formelt, om enn overflødig, til følge
kong Christian Frederiks abdikasjon 3. november (se
over). Den 4. november erklærte de svenske kommis-
særene at de aksepterte det fremforhandlede resultat så
fremt Stortinget samme dag valgte Carl XIII til konge.
Dette skjedde i den rekkefølge. Den endelige versjonen
av Novembergrunnloven som ble satt i orden i de påføl-
gende dagene, ble offentliggjort 14. november. Karl
Johans tale i Stortinget den 10. november slo fast at unio-
nens grunnlag nå var bygd på frivillighet, om enn det ble
sagt på måter som åpnet for debatter.34 En sentral formu-
lering lød der «og den nye Grundlov, som I nylig, fælleds
med Kongen, have antaget, skal paa engang tjene til Bor-
gen for Eders Frihed, og til Beviis for Europa paa Eders
Konges Agtelse for Eders Rettigheder».35 Adressatene
var ikke bare Norge og Sverige, men som vi ser Kongres-
sen i Wien. Den svenske utenriksministers note til utlan-
det av 10. november (som nettopp var rettet til Wien der
man ventet på resultatet av forhandlingene mellom Sve-
rige og Norge) het det «da Norges Storthing af egen Drift
og ved et frit Valg har udkaaret Hans svenske Majestæt til
Norges Konge, er det øiensynligt, at det ikke er Kieler-
Traktatens Aftaler, men den norske Nations Tillid, vi
skylder Norges Forening med Sverige».36

4 Den svensk-norske unionens rettsgrunnlag, 
1814–1815. Novembergrunnloven § 42
Novembergrunnloven §§ 39–42 lød:

«§ 39. Døer Kongen og Tronfølgeren endnu er umyndig,
skal det Norske og Svenske Statsraad strax sammen-
træde, for fælles at udstede Indkaldelse til Storthing i

Norge og Rigsdag i Sverige.

§ 40. Indtil begge Rigers Repræsentanter ere forsamlede,
og have anordnet Regjeringen under Kongens Mindreaa-
righed, forestaaer et, af et lige Aantal Norske og Svenske
Medlemmer sammensat, Statsraad Rigernes Bestyrelse,
med Iagttagelse af disses gjensidige Grundlove.

Den Norske og den Svenske Statsminister, som have
Sæde i fornævnte sammensatte Raad, kaste Lod om, hvo
der skal have Forsædet.

§ 41. De i foregaaende § 39 og 40 bestemte Forholdsre-
gler skulle ogsaa finde Sted, saa ofte det ifølge Sveriges
Regjeringsform tilkommer det Svenske Statsraad, i Egen-
skab af Statsraad at føre Regjeringen.

§ 42. Angaaende de nærmere Bestemmelser, som ere
nødvendige i de i §§ 39, 40 og 41 anførte Tilfælde, fore-
slaaer Kongen for næste Storthing i Norge og Rigsdag i
Sverige en Lov, bygget paa Grundsætningen om fuld-
kommen Lighed imellem begge Rigerne.»

Den ganske omstendelige rettslige veien frem til en inn-
gått union mellom Norge og Sverige i årene 1814–1815
avstedkom flere rettslige tolkningsspørsmål, spørsmål
som skulle følge den rettslige debatten om unionens
karakter helt frem til 1905.37 I all hovedsak kan vi skille
mellom tre hovedtemaer. Det ene gjaldt Novembergrunn-
lovens rettslige funksjon for unionens bestemmelser (1).
Det andre angikk svenske statsorganers rettslige hand-
linger for å etablere unionen som inngått avtale mellom
Norge og Sverige (2). Endelig dreide det seg om hvilken
betydning og rettslig egenskap som Riksakten av 1815
hadde for omfanget av unionen, særlig om Riksakten var
uttømmende for hva som var unionens rettslige innhold
(3). Disse temaene undersøkes i det følgende.

(1) Var Novembergrunnloven også en traktat mellom
Norge og Sverige? Stortingets vedtakelse av Novem-
bergrunnloven og valg av svensk konge, også til norsk,
utgjorde et nødvendig grunnlag for inngåelsen av unio-

32 Se Alin, Den svensk-norske unionen (1889) som gjengir detaljert utviklingen av samtalene / forhandlingene mellom svenske og norske forhandlere
om grunnloven. De sentrale kildene er trykt i bilagene nr 70 b (svenskspråkelig), 71 b (fransk), 72 c (svensk), 74 (Fredrikshaldutkastet, svensk); 81
c kommissærenes forslag overlevert til Stortinget 13. oktober, på svensk, se fra nr 92 a, b, c, d, e, g, h, følgende om svenske konsepter av de enkelte
paragrafene som resultat av forhandlingene mellom kommissærer og Stortinget delvis på fransk og svensk, i bilag nr. 93 er den norske versjonen
per 17. oktober gjengitt. Novembergrunnloven gjennomgikk en rekke revisjoner, også etter dette, også etter 4. november, helt frem til offentlig-
gjøringen 14. november, se Kongerigets Norges første overordentlige StorthingsForhandlinger i Aaret 1814 (1835) s. 665–702 undertegnet av
både norske og svenske representanter. Se også Rørvik, op.cit. (2016) s. 158–163, særlig s. 161 med note 45.

33 Se kommentarer til §§ 25, 26 og 75 m.
34 Gjengitt hos Alin, Den svensk-norska unionen (1889) s. 317–321 (fransk, svensk og norsk versjon).
35 Se Kongeriget Norges første overordentlige Storthings-Forhandlinger i Aaret 1814 (1835) s. 628.
36 L.M. Aubert, Norges folkeretslige Stilling (1897) s. 142–145 (også originalt sitat gjengitt s. 142)
37 Ola Mestad/ Dag Michalsen (red), Rett, nasjon, union (2005).
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nen. Men det norske kongevalget måtte først aksepteres
i Sverige og dernest måtte den svenske tronfølgeloven
av 1810 komme til anvendelse for Norge. Da svenske
statsorganer ennå ikke hadde truffet noen relevante ved-
tak om unionsinngåelse per 4. november 1814 kan det
hevdes at det da ennå ikke folkerettslig sett var inngått
en union. Men samtidig hadde det som senere skulle bli
den svensk-norske unionen begynt å fungere faktisk
politisk, bl.a. som nettopp nevnt ved at den svenske
utenriksminister umiddelbart opptrådte som felles uten-
riksminister overfor omverden. Et slikt syn forutsetter
Riksakten som eneste rettslige bånd mellom de to lan-
dene.

Noe annerledes stiller saken seg hvis man anser
Novembergrunnloven ikke bare som Stortingets grunn-
lovsvedtak, men dessuten som en folkerettslig avtale
mellom Norge og Sverige.38 På svensk side var det
mange som utover på 1800-tallet fortsatte å anerkjenne
Kieltraktaten artikkel 4 som et første rettslig grunnlag
for de (avledede) senere rettsaktene Mossekonvensjon,
Novembergrunnlov og Riksakten. Fra norsk side var
dette en problematisk fortolkning fordi Stortinget uttryk-
kelig hadde erklært at det fritt hadde vedtatt grunnloven
og at svenske statsorganer hadde (mer eller mindre klart)
istemt nettopp dette. Men fra svensk side var svaret like-
vel ikke helt opplagt. Formelt var svenske statsorganer
medvirkende i utarbeidelsen av Novembergrunnloven,
og i tillegg hadde Karl 13 som svensk konge formelt
akseptert grunnlovsrevisjonen (se foran). Følgelig kunne
man betrakte Novembergrunnloven ikke bare som norsk
grunnlov, men også å ha traktatfunksjon mellom Norge
og Sverige. Mot dette ble det spurt om hvorvidt det retts-
lig var avgjørende for Novembergrunnlovens eventuelle
traktategenskap at Sverige faktisk hadde medvirket til
utformingen av en grunnlov som var blitt vedtatt av
Stortinget. Stortinget hadde vært nøye med å definere
Novembergrunnloven som en fortsettelse av Eidsvolls-
grunnloven, og av det fulgte at det ikke var opplagt hva
svenske statsorganer i så fall aksepterte. Saken hadde
kanskje stilt seg annerledes hvis det hadde dreid seg om
en helt ny grunnlov i november 1814. Men uten tvil fan-
tes det argumenter til fordel for å anse Novembergrunn-
loven (også) som en traktat. Det er viktig å se at den
umiddelbart ble koblet til kongevalget som jo bandt
rikene sammen. Og hvilken konge (svensk eller norsk)
som rettslig sett «antok, stadfester og bekrefter» grunn-

lovsendringene i Stortinget 10. november er ikke godt å
si, særlig fordi vedtaket ble formulert som en direkte for-
lengelse av at Stortinget hadde vedtatt grunnloven «ved
Underhandling med av Os [kongen] beskikkede Komiss-
arier», noe som peker i retning av kongen her var svensk
konge, ikke norsk.39 Inntrykket av de langvarige for-
handlingene mellom norske og svenske forhandlere om
Novembergrunnloven gir også et inntrykk av at det
dreide seg om en slags avtale.

Men hvilken praktisk konsekvens ville det ha å anse
Novembergrunnloven som også en traktat mellom Sve-
rige og Norge? Dette spørsmålet dukket opp i løpet av
unionstiden i form av spørsmålet om norske statsorganer
fritt kunne endre de delene av grunnloven som direkte
omhandlet relasjonen med Sverige, uten medvirkning av
svenske statsorganer. Stortinget hadde uttalt både i 1818
og 1830 at de unionelle grunnlovsbestemmelsene hadde
traktatkarakter.40 Ved slike uttalelser hadde Stortinget
bidratt med en slags statspraksis som kunne oppfattes å
bygge ut rettskildegrunnlaget av 1814–1815 i retning av
en bredere union eller i hvert fall ga rettslige holdepunk-
ter for at Norge ikke ensidig kunne endre de av Novem-
bergrunnlovens bestemmelser som utgjorde sentrale
deler av unionsordningen. Mye stod her på spill. Det
norske nasjonale tolkingsstandpunktet at November-
grunnloven var utelukkende norsk statsrett viste seg
først og skarpest i Stortingsadressen av 23. april 1860,
der Stortinget tok stilling til om svenske statsorganer
hadde medvirkningsrett ved Stortingets opphevelse av
stattholderembetet (Novembergrunnloven § 14, se
senere), noe Riksdagen hadde uttalt. Stortinget avviste
Riksdagens oppfatning i skarpe ordelag.41 Den svenske
oppfatningen ville i realiteten nettopp innebære en tolk-
ning av Novembergrunnloven som en avtale mellom
Norge og Sverige for de grunnlovsbestemmelsene som
direkte angikk unionen og som var nødvendige for at
unionen kunne fungere statsrettslig. Dette, sa Stortinget,
ville lede til at det fantes to klasser norske grunnlovsbe-
stemmelser, den som bare angikk norsk indre selvstyre
og den klasse forfatningsnormer som var en direkte
følge av unionsinngåelsen og som Sverige følgelig var
part i og hvis endringer det tillå svenske statsorganer å
godkjenne. Dette var jo nettopp det svenske poenget og
hadde i og for seg gode historiske og rettslige grunner.
Helt frem til 1905 fantes dette standpunktet fra svensk
side som en rettslig tolkningsmulighet, men ble senere

38 Dette skulle særlig bli diskutert mot slutten av unionstiden som følge av Oscar Alin, Den svensk-norske unionen (1889), men hadde vært et stående
synspunkt fra svensk side fra 1814. Se videre Michalsen, Norsk rettstenkning etter 1800 (2013) s. 173–175.

39 Avtrykk i Alin, Den svensk-norske unionen (1889) s. 322–324. Se også innvevingen av vedtaksprosessene mellom Storting og svenske kom-
misærer i tilknytning til Novembergrunnlovens endelige vedtak i Kongeriget Norges første overordentlige Stortingsforhandlinger 1814 (1835)
s. 664 («paategnet de Kongelige Svenske Commissariers Ratification» etc).

40 Se detaljer i Michalsen, Norsk rettstenkning etter 1800 (2013) s. 166–167.
41 Stortingsforhandlinger 1862–63 S nr. 3. s. 49 flg. (forfattet av A.M. Schweigaard)
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først og fremst fremholdt utenfor de svenske statsorga-
nene.42

Novembergrunnloven inneholdt en rekke bestemmel-
ser som bare ga mening som rettslig del av unionen med
Sverige og der lovteksten selv uttrykkelig henviste til
Sverige. §§ 7, 8, 39–44 regulerte felles konge og tronføl-
gevalg og § 42 forutsatte uttrykkelig en felleslov om
dette forholdet. En del av Novembergrunnlovens nye
bestemmelser forutsatte da at svenske statsorganer måtte
treffe vedtak om unionen. Dette gjaldt særlig § 26 om
fellesbehandling ved krigserklæringer og § 38 om felles-
møter av norsk og svensk statsråd. Stortinget måtte også
stryke enkelte av Eidsvollsgrunnlovens bestemmelser
som ville gjøre unionen umulig. Mest berømt var at den
norske kongen alltid måtte ha bekjent seg til den luther-
ske lære (Eidsvollsgrunnloven § 15) noe som var direkte
rettet mot Karl Johan; en annen bestemmelse var § 33
om utenriksdepartement («Den Statsraad, som forestaaer
det udenlandske Departement …»). I tillegg til disse fan-
tes det en rekke nye bestemmelser som gjaldt organise-
ringen av kongemakten, som visekongedømmet, statt-
holderposten, det norske statsrådets faste deling mellom
de to hovedstedene (Novembergrunnloven §§ 12–15).
Til dette kom også en del bestemmelser som bare kunne
forståes som å sikre norske interesser i unionen:43 § 18
(statskassen skal bli i Norge), § 26 (kongens og stats-
rådets kompetanse i krigsmakten), § 93 (om Norges
nasjonalgjeld), § 111 (om Norges rett til flagg).

Fra et norsk ståsted kan det kanskje konkluderes med
at Novembergrunnlovens bestemmelser om unionelle
relasjoner anga formene for deler av norsk suverenitets-
utøvelse i unionen, men var selv ikke unionsrett. Men
oppfatningen om Novembergrunnlovens traktatkarakter
kunne ikke uten videre avvises og ble stadig påberopt fra
svensk side, og ikke helt uten grunn. Det var ikke et uri-
melig standpunkt å hevde at norske statsorganer ikke
uten forutgående grunn kunne oppheve norske grunn-
lovsbestemmelser som var helt nødvendige for at den
unionelle orden skulle fungere etter sin traktathjemlede
hensikt.

(2) Svenske statsorganers vedtaksform for unionens inn-
gåelse. Sverige måtte treffe en rekke vedtak som svarte
på Novembergrunnlovens unionsbestemmelser.44 Dette
var forutsatt i Novembergrunnloven § 42 («foreslaaer
Kongen for næste Storthing i Norge og Riksdag i Sve-
rige en Lov etc»). Hva slags lov dette skulle være, var

ikke sagt. For Sverige fantes den mulighet å endre
Regjeringsformen av 1809 på de områdene som var nød-
vendig for å møte de norske unionsrelevante grunnlovs-
bestemmelser som var nødvendig for å utøve unionen,
slik som regler om tronfølge og felles krigsmakt. Hvis
Sverige ensidig hadde truffet disse vedtakene med den
følge at Riksakten ikke hadde kommet i stand, hadde
unionens rettsgrunnlag forblitt enda mer uklar enn den
ble, fordi unionen da hadde vært uten en uttrykkelig
traktat. Å hevde at de norske og svenske likelydende for-
fatningsvedtakene ville ha utgjort en traktat var (som
antydet over) vel et mulig rettslig standpunkt, men
upraktisk.

Resultat av de svenske overlegningene var at Riksda-
gen vedtok en unionslov, Riksakten, uavhengig av
Regjeringsformen av 1809. I Sverige var det en politisk
forutsetning at Riksakten ikke skulle berøre svensk stats-
rett fordi unionen med Norge bare angikk kongen (og
ikke staten) som etter svensk rett hadde adgang til å være
konge også i et annet land. Om hvorvidt de svenske
organenes vedtak av Riksakten i 1815 – med den retts-
lige følge at den ikke angikk svensk forfatningsrett –
også måtte lede til den forståelsen at den svenske-norske
unionen ikke var et selvstendig rettssubjekt, skulle bli et
omdiskutert spørsmål i tiårene før 1905. Av kildene
synes ikke de svenske aktørene å ha festet så stor betyd-
ning til det forhold at Riksakten ikke ble svensk grunn-
lovsrett, men bare traktatrett. Men dette forholdet
adderte til de rettslige tolkningsspørsmålene om den
rettslige karakteren av den svensk-norske unionen.45

Riksakten inneholdt de helt nødvendige unionsordnin-
gene – og som stort sett var gjentakelse av en del bestem-
melser av Novembergrunnloven (se straks under). Dette
skjedde altså ikke i form av en forfatningsendring, til
tross for at det rettslig sett direkte angikk tillegg til
svensk statsrett. Det var denne svenske unionslov – kalt
Riksakten – som Stortinget så litt senere vedtok på sitt 1.
ordinære Storting 1. juli 1815. Følgelig hadde Stortinget
vedtatt flere av de samme bestemmelser både i Novem-
bergrunnloven og i Riksakten. Etter dette var Riksakten
vedtatt både av Riksdagen og av Stortinget; kongen (i
egenskap av både norsk og svensk konge) sanksjonerte
Riksakten i sammensatt statsråd 6. august 1815. I
Riksakten § 12 sies det uttrykkelig at Riksakten hadde
grunnlovs rang i Norge («ikke kunne forandres uden paa
den i sammes §. 112 foreskrevne Maade»); derimot sies
det ikke noe om dette gjelder for svenske statsorgan.

42 Michalsen, Norsk rettstenkning etter 1800 (2013) s. 163 flg.
43 Se kommentar til §§ 26 og 111 andre steder i denne boken.
44 Mest utførlig H.L. Rydin, Föreningen emmellan Sverige och Norge (1868) s. 215–247.
45 Se inngående om hvilke følger Bernhard Getz trakk rundt 1900 av det forhold at Riksakten ikke ble svensk forfatningsrett, Michalsen, Norsk retts-

tenkning etter 1800 (2013) s. 183–188 og videre under.
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Etter vedtaksformen var Riksakten altså ikke svenske
forfatningsbestemmelser.

(3) Riksaktens rettslige karakter og innhold. Riksakten
utgjorde det sentrale rettsgrunnlaget (traktat) for unio-
nen.46 Men den var ikke særlig utførlig. Gjennom hele
unionstiden foregikk det mange debatter om hva man
kunne utlede av Riksakten – og forutsetningsvis av de to
nasjonale grunnlovene – som hva man kunne kalle en
egen svensk-norsk unionsrett som var en annen ordning
enn det som fulgte av hhv norsk og svensk statsrett. Med
unionsrett i presis forstand mentes rett som ikke kunne
endres utelukkende gjennom det ene lands statsorganer,
men bare i fellesskap. Slik unionsrett – som i Norge også
ble kalt unionelt nødvendig – måtte ha Riksakten som
primær rettskilde eller annen senere inngått traktatrett og
eventuelt også unionell statspraksis.

Oppfatningene om hva som var unionsrett i denne for-
stand varierte sterkt. På den ene siden fantes det unions-
rettslige minimumstolkninger som la til grunn at Riksak-
ten ikke begrenset de nasjonale statsorganenes hand-
linger utover grunnprinsippet om at samme person var
ulik konge i de to land. På den annen side oppfattet
mange unionen som et eget rettssubjekt uavhengig av de
to statene og de innfortolket unionelle organer eller et
unionelt rettsnivå som de mente var «riksaktmessig nød-
vendig» og ikke kunne endres av det ene landet. Hva
som derved hadde hjemmel i Riksakten (ordlyd og andre
rettskilder) var avgjørende for grensen mellom unions-
rett og statsrett. Fra et forfatningshistorisk ståsted finnes
det ikke ett rett svar på disse spørsmålene, bare historisk
sett flere mer eller mindre historisk sannsynlige tolknin-
ger. Jeg skal komme tilbake til noen av disse i det føl-
gende. Statsorganenes oppfatninger var alltid en blan-
ding av rett og politikk: Kongemakten og de øvrige nor-
ske og svenske statsorganene arrangerte seg i de fleste
av de konfliktene som hadde opphav i dette tolknings-
problemet, helt frem til uenighetene om behandlingen av
den norske konsulatloven, som ble uløselig, og da også
førte til unionsoppløsningen i 1905.

Riksakten var bygd opp med en kongelig innledende
intimasjon med påfølgende 12 paragrafer. Det noe mer
presist rettslige ved innledningen var at det dreide seg om
«mellem begge Riger opkomne konstitutionelle Forhold»,
at unionen ble høytidelig erklært å være inngått «ved fri
Overbevisning» og at unionens formål bare var «til Værn
om deres fælles Throner». Riksakten §§ 1–11 var i all

hovedsak tekstlig identisk med Novembergrunnlovens
bestemmelser (med en del tillegg eller fradrag og noen
språklige variasjoner) om kongevalg, mindreårig konge
og interimsregjering. Den mest interessante bestemmel-
sen var Riksakten § 5 som ga et generelt rettsgrunnlag for
saksbehandling i det såkalte sammensatte statsråd mel-
lom norske og svenske statsråd for «Gjenstande, som
angaae begge Riger», en omdiskutert ordning, særlig hva
«angå begge riker» kunne bety (se straks).

I tillegg uttalte Novembergrunnloven § 42 at den
kommende unionsloven (som ble Riksakten) måtte
bygge på «Grundsætningen om fuldkommen Lighed
imellem begge Rigerne».47 Dette hadde også Kongen
uttalt i Stortinget i 1814 (se over). Selv om prinsippet om
likhet mellom rikene gjaldt som overordnet unionsnorm,
og ble gjentatt i mange offisielle dokumenter og sam-
menhenger, innebar likevel hele den unionelle orden
med visekonge, stattholder og kongens hovedsete i
Stockholm, at det dreide seg om en likhet med mange
reservasjoner. Den rettslig oppstilte likhet fant altså ikke
sitt motsvar i institusjonelle ordninger og den var heller
ikke uttalt i Riksakten.48

Samlet er det riktig å si at Riksakten uttrykkelig regu-
lerte lite av den samlede unionsrelasjonen i videre for-
stand mellom Norge og Sverige. Følgelig måtte det bli
diskusjon om hva som var rettslig nødvendig etter
Riksakten, formet av ulike politiske ståsteder. Et eksem-
pel var om formuleringen «til Værn om deres fælles
Throner» innebar plikt for begge rikene til å bidra til fel-
les forsvar. Her var det straks vansker: Umiddelbart
måtte man spørre seg om det overhodet fantes «fælles»
troner, ikke bare troner, og selv om man erkjente plikten
til å bidra til felles forsvar hersket det ingen enighet om
hvor langt denne plikten strakk seg mer presist. Slike
temaer løp ut i det grunnleggende spørsmålet om unio-
nen selv var en statsdannelse eller i hvert fall et eget
rettssubjekt. Gitt unionens beskjedne rettsgrunnlag
hadde denne tolkningen argumentene mot seg. Fraværet
av alle typiske statsorganer på unionelt nivå – utover
kongemakten – var jo påfallende. Gjennom unionshis-
torien var da også forslag om sterkere institusjonell uni-
onsbinding (som unionsdomstol, unionsregjering, uni-
onsparlament) et stadig tilbakevendende tema, men som
aldri førte frem (se under).

Det følgende gir en konkordans mellom bestemmelsene
i Riksakten (RA) og Novembergrunnloven (NG):

46 «Rigs-Act, oprettet imellem Norges Riges Storthing og Sveriges Riges Stænder, indeholdende Bestemmelse af de imellem begge Riger opkomne
constitutionelle Forhold». Teksten ble noe språklig revidert i 1903.

47 Se inngående om dette i lys av 1800-tallets folkerett Cecilie Schjatvet, Fredssak og selvbestemmelse 1890–1909 (2012) s. 103–132.
48 Spørsmålet ble særlig drøftet i første del av unionstiden, da styrkeforskjellen mellom Sverige og Norge var mest åpenbar, se Michalsen, Norsk rett-

stenkning etter 1800 (2013) s 148–157.
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5 Den svensk-norske unionens forfatningshistorie 
1814–1905 og de tre unionskomiteene
Den svensk-norske unionshistorie hang sammen med tre
faktorer: Endringer gjennom 1800-tallet i norsk statsrett,
i svensk statsrett og i unionens egen rettslige organise-
ring. Fordi unionen var avhengig av den personlige kon-
gemakten i både svensk og norsk forfatning slo end-
ringer som angikk denne personlige kongemakt umid-
delbart ut i hvordan unionsrelasjonen kunne fungere. For
Norges vedkommende oppstod det et paradoks: Jo min-
dre makt den personlige kongemakten fikk etter svensk
statsrett, desto mindre innflytelse kunne norske statsor-
ganer håpe å ha på unionelle forhold fordi innflytelsen
mot Sverige stort sett gikk via kongen personlig. Men
dette gjaldt også omvendt: Svensk innflytelse over norsk
statsliv skjedde først og fremst gjennom kongemakten.
For Norge under Karl Johan-tiden (1814–1844) var hen-
synet til unionen (og følgelig Sverige) viktig i de fleste
debatter om grunnlovsendringer nettopp fordi den per-
sonlige kongemakten gjorde det mulig for Sverige å få
innflytelse over Norge. Denne frykten ble særlig aktuali-
sert da Karl Johan fremmet omfattende forslag til grunn-
lovsrevisjon i første del av sin regjeringstid, noe som
skapte frykt for «amalgasjon» mellom rikene.49 Senere i
unionstiden spilte dette mindre rolle. Da hadde de fleste
av de to landenes grunnlovsendringer mindre direkte

årsak i selve unionsrelasjonen (slik som svekket person-
lig kongemakt i utenrikssaker i Sverige eller innføring
av parlamentarisme i Norge). Men slike forfatnings-
endringer hadde likevel en umiddelbar effekt på hvordan
unionen fungerte. Unionsdimensjonen var alltid nærvæ-
rende i norsk statsrett gjennom 1800-tallet og etter hvert
gjaldt dette også for Sverige, særlig etter 1860.

I unionens historie står de tre unionskomiteenes forslag
til reform av unionen helt sentralt. Dette var den 1. uni-
onskomiteen (1847), den 2. (1867) og den 3. (1898).
Ingen ble vedtatt. Alle forslagene hadde som uttrykt for-
mål å vedta en mer uttømmende, systematisk og rettslig
inngripende traktattekst. Konsekvensene ville innebære
betydelig overføring av suverenitet fra norske og svenske
statsorganer til unionelle organer. Men forslagene mislyk-
tes hver gang. Det var vanskelig å bli enige på tvers av
nasjonale hensyn, men også gjennomgående politisk
uenighet innad i hvert av de to landene. Hvordan skulle
man kunne samordne norske og svenske interesser i en ny
union der det gjeldende formelle prinsippet om rikenes
likestilling i unionen måtte vike for former for representa-
tivitet og som igjen måtte ta hensyn til at Sverige var et
større land? Det var to tendenser i disse arbeidene. Den
gjennomgående norske posisjonen var å legge vekt på
unionens likestillingsprinsipp, den svenske var derimot å
bygge ut det institusjonelle prinsippet.

RA § 1 = NG § 1

RA § 2 = NG § 6. RA § 2 og NG § 6 henviser uttrykkelig til deler av den svenske suksesjonsordning av
26. september 1810 som angår tronarvefølge og som følgelig også hadde grunnlovs rang i Norge1

RA § 3 = NG § 7, men i RA langt mer utførlige saksbehandlingsregler ved tronfølgevalg som ikke var regu-
lert i NL

RA § 4 = NG § 26

RA § 5 = NG § 38, men RA har en ekstra setning om svensk statsråd

RA § 6 = NG § 39

RA § 7 = NG § 40, men i RA mer utførlige regler om kongens mindreårighet og interimsregjerings kompe-
tanse

RA § 8 = NG § 43

RA § 9 = NG § 44

RA § 10 = NG § 47

RA § 11 = NG § 48
1. Det fantes en debatt om hva ved den svenske tronfølgeloven som gjaldt for Norge, se særlig Fr. Stang (1833) s. 23–26.

49 Se Kaartvedt, Fra Riksforsamlingen til 1869 (1964) s. 241–266 og Stråth, Union och demokrati (2005) s. 96–106.
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Lengst kom 2. unionskomite, både i form av et gjen-
nomarbeidet forslag og ikke minst også at forslaget var
ganske nær på å bli vedtatt. Arbeidet med den 2. unions-
komité og den offentlige debatt som den utløste, førte
med seg rettslig bearbeidelse av unionen som ikke tidli-
gere var blitt gjort. De politiske aktører i både Sverige og
Norge gikk lenger i å akseptere muligheten av en ny
rettslig organisering av unionen enn ved forrige korsvei i
1847. Dessuten hang arbeidet sammen med den nye for-
fatningsreformen i Sverige (representasjonsreformen),
som ble vedtatt under sterk strid desember 1865 og som
gjorde svensk statsliv konstitusjonelt mer likt Norge.50

Derved syntes ett av de norske argumenter mot tettere
unionell relasjon noe svekket, nemlig at forskjellen mel-
lom norsk og svensk politisk orden var for stor til å
kunne få en virksom tettere union. Forslag til ny unions-
akt (avgitt august 1867) var en systematisk og detaljert
ordnet tekst.51 Med sine 71 paragrafer representerte det
et nytt nivå av rettsliggjøring av den unionelle relasjon.
Dels innebar utkastet en fiksering av allerede eksis-
terende unionsbestemmelser og praksis. Dels innebar
utkastet et forslag om en tettere unionell relasjon, særlig
gjennom forslaget om et reelt unionelt statsråd (§§ 14–
19) som skulle erstatte det sammensatte statsrådet hvis
karakter jo var omdiskutert. Den norske regjeringen
under Frederik Stang satset en god del arbeid og presti-
sje på å få forslaget gjennom Stortinget.

Forslaget vakte stor debatt og ble innvevd i politiske
motsetninger i norsk politikk.52 Bernhard Dunker
leverte sine viktigste skrifter mot forslaget både av hen-
syn til det norsk-nasjonale og av hensyn til å få en bre-
dere skandinavisk ordning. Forslagets forsvarer, Asche-
houg, fremholdt at forskjellen mellom de to land ikke
lenger var så stor og unionen var uansett kommet for å
bli. Følgelig var det en oppgave å rettsliggjøre beslut-
ningsprosessene mellom de to selvstendige statene, det
kunne ikke være riktig, sa han, å opphøye rettslig ube-
stemthet til rettsideologi og derved la rettsspørsmål for-
bli uløste som situasjonen var. Det måtte dannes en «sik-
ker og skarp Grænse mellem de unionelle Retsregler og
de særskilt norske».53 Endelig la også Aschehoug vekt
på at unionsutkastet ville gi en ny regulering av rikenes
forhold til fremmede stater, noe som skulle sikre Norge
medbestemmelsesrett på en formell måte. Konsulatvese-
net ble gjort formelt til et fellesanliggende, og utenriks-
ministeren ble for all fremtid erklært å være svensk, et

tema som skulle forbli sentralt til unionens oppløsning i
1905. Alt i alt la Aschehoug vekt på verdien av å ha et
sikrere unionelt rammeverk og at Norges likestilling i
unionen i realiteten derved ville bli styrket. Forslagets
fall i 1871 innebar derfor at den eksisterende Riksakten
fortsatte å være unionens rettskildegrunnlag og at de
samme stridstemaer fortsatte å prege den unionsrettslige
litteratur. Debattene om unionsrettens omfang frem mot
1905 må leses som følge av at det unionsrettslige grunn-
laget fra 1814–1815 forble uendret og at de gamle strids-
temaer ble resirkulert i stadig nye politiske og rettslige
kontekster. Heller ikke den 3. unionskomiteen av 1898
førte til noe, men da var uansett de politiske motsetnin-
gene blitt vesentlig større, og ingen regnet da egentlig
med at man ved et slikt forslag kunne løse de indre
stridighetene i unionen.

Å si at de tre unionskomiteene ikke førte til noe er
ikke helt treffende. Politisk hadde de en terapeutisk
effekt fordi den opplagrete, ideologiske og nasjonale
uenighet fant utløp i dokumenter som måtte behandles.
Og rettslig leverte de tre komiteene oppsummeringer av
ulike versjoner av unionsrettens omfang og innhold, noe
som virket tilbake på skarpere tolkninger av gjeldende
unionsrett. I komiteene satt de to landenes fremste juris-
ter som gjennom de tre forslagene (med varianter) bidro
til en indirekte rettsliggjøring av unionsretten som den
vage unionsforfatningen trengte. Men det førte altså ikke
til helhetlige reformer. Hvis noe av dette hadde blitt ved-
tatt kunne ikke Norge ha oppløst unionen på den måten
det skjedde i 1905.

Unionsretten fikk også betydning for utviklingen av
norsk statsrettsforskning.54 For Norge spilte som nevnt
den politiske striden om opphevelsen av Grunnlovens
stattholderparagraf rundt 1860 en skjellsettende rolle.
Innstillingen fra Den 2. unionskomiteen i 1867 foreslo
flere nye unionsorganer, noe som i sin tur førte til en mer
nasjonal tone i den norske unionsdebatten. Fra samme
tid fikk også svensk unionsdebatt betydelig omfang.
Diskusjoner om unionen inngikk nå i den nye skandina-
viske offentligheten på andre halvdel av 1800-tallet, og
unionsspørsmålet i Sverige var blitt like politisert og
betent som i Norge. Under Oscar 2. regjeringstid (1872–
1905/1907) foregikk det en stadig parlamentarisering av
den politiske makten, i begge land. Unionens praktise-
ring ble innvevd i de politiske konflikter som fantes i
aksen høyre-venstre, både i Norge og Sverige. Den akse-

50 Om unionelle og skandinavistiske overlegninger i den svenske reformstriden, se Stig Ekman, Slutstriden om representationsreformen (1966), sær-
lig s. 255 flg.

51 Se inngående Haakon Riisberg Paulsen, Den hypotetiske union (2005).
52 Se mer detaljert Michalsen, Norsk rettstenkning etter 1800 (2013) s. 163–170.
53 T.H. Aschehoug, Om Unionskomiteens Udkast (1871) s. 226.
54 Mestad/Michalsen (red), Rett, nasjon, union (2005) kapitlene 6 og 11.
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lererende unionskonflikten på 1890-tallet drev rettsfor-
skere til ny politisk unionsaktivisme. I Sverige viste
dette seg i Oscar Alins viktige bok Den svensk-norske
unionen (1889) som var uttrykk for den fornyede poli-
tiske kraft fra høyre i svensk politikk. Boken fremmet ny
økonomisk proteksjonisme og svensknasjonal norskkri-
tisk unionisme, uttrykt i honnørord som ‘fosterländsk
unionspolitik’.55 Alins historiske og rettslige nytolknin-
ger som i all hovedsak gikk ut på å begrunne eksistensen
av en unionell orden som var forankret i den svenske
staten, ikke kongemakten, og følgelig noe som bandt
Norge til Sverige som stat, ikke til kongemakten, utløste
et skred av motinnlegg. I Norge måtte særlig de unions-
vennlige politikere på konservativ side avgrense seg mot
denne nye form for svensk supremati. Dette debattklima
viste seg i den 3. unionskomiteens innstilling i 1898 som
delte seg i fire uforenlige fraksjoner om hva som var
unionens rettslige karakter og ikke minst hvordan den
burde bli ordnet fremover. Alt håp om en større reform
var da død.56

Som følge av unionens begrensede omfang til å angå
krig og fred hadde de to landene ubegrenset indre selv-
styre. I lang tid var forholdet mellom Norge og Sverige
ganske distansert. Paradoksalt nok tiltok den samfunns-
messige kontakten mellom de to landene desto mer pro-
blematisk unionens politiske liv ble. Dette gjaldt på
mange samfunnssektorer. For å ta et eksempel: For
norsk ordinær lovgivning spilte unionsrelasjonen og for-
holdet til Sverige liten rolle til langt opp på 1800-tallet.
Den impuls som fikk norsk og svensk rett til å tangere,
var ikke unionsrelasjonen, men den nye skandinaviske
bevegelse og nordisk lovsamarbeid. En større betydning
hadde samarbeidet mellom landenes økonomi og sam-
handel, men dette fulgte like mye av at Sverige og Norge
var naboland som av at de var i en union. Gjennomførin-
gen av en ganske vidt drevet frihandel mellom de to lan-
dene (med utgangspunkt i mellomriksloven av 1825) var
altså ikke hjemlet i Riksakten, men fulgte av felles øko-
nomiske interesser.57 Fordelen med å ha samme person

som konge var også at det ble vedtatt en del ordninger
som falt innenfor kongens personlige myndighet etter de
to grunnlovene. At i alt var det politiske sammenhenger
mellom generelle samarbeidsordninger og politisk opp-
slutning om unionen. Da Sverige i 1895 opphevde mell-
omriksloven – og derved svekket rettsgrunnlaget for
økonomisk samkvem mellom landene – oppfattet mange
at unionen også ble politisk betydelig svekket.58

Hovedarbeidet i nyere unionshistorisk forskning er Bo
Stråths bok Union och demokrati fra 2005.59 Stråths
hovedtese er at den svensk-norske unionen hadde en
åpenbart innbygd svakhet fordi det oppstod spenninger
mellom unionens svake institusjonelle basis og 1800-tal-
lets politiske modernisering og demokratisering. Unio-
nen bygde på en sterk personlig kongemakt som bandt
de to rikene sammen. Men 1800-tallets forfatningshisto-
rie var nettopp historien om konstitusjonaliseringen av
den personlige kongemakt, og om parlamentariseringen
av regjeringer. Når da unionen selv ikke hadde slike
organer – kunne da unionen overleve? Nei, svarer Stråth:
«Med kraven på demokrati nåddes unionens gränser.
Några unionella institutioner för at möta vad som med
dagens språkbruk alltmer uppfattades som ett demokra-
tiskt underskott förmådde unionens båda parter aldrig
utveckla. Kungen, och hans byråkrater, stod närmast
ensam som sammanhållande institution och krafterna
som krävde politiska reformer blev honom övermäktiga.
De demokratiska kraven kanaliserades mot nationella
maktcentra och sprängde unionen.»60 Unionen var ikke
formet for det politiske demokratiets gjennombrudd,
hverken i Norge eller i Sverige, og slik den nå engang
var blitt formet i 1814–1815, måtte den falle.

Det er all grunn til å følge Stråths tese, og den støttes
av andre tidligere bidrag.61 Den svensk-norske unionens
manglet evne til å bære den kombinerte vekten av en
økende svensk og norsk nasjonalisme og demokratiske
målsettinger som samlet førte til en ideologisk torpede-
ring av unionen mot slutten av århundret. Dessuten
hadde unionen et svakt rettslig-institusjonelt arrange-

55 Se Nils Elvander, Harald Hjärne och konservatismen. Konservativ idédebatt i Sverige 1865–1922 (1961), særlig s. 185–256; Stig Hadenius, Fos-
terländsk unionspolitik. Majoritetspartiet, regjeringen och unionsfrågan 1888–1899 (1964); Bo Stråth, Union och demokrati (2005) bl.a. s. 294–
321 og Bo Stråht, Sveriges Historia 1830–1920 (2012) s. 95–97; fra norsk side Helge Danielsen, «Fædrelandssind» og Fosterländskhet» Nasjons-
oppfatninger i de norske og svenske høyrebevegelsene 1885–1905 (2004).

56 Underdanig Betænkning afgiven af den til Udarbeidelse af Forslag til forandrede Bestemmelser om Norges og Sveriges Forening ved kgl. Resol. af
13de November 1895 nedsatte Komite, tilligemed de af Komiteens enkelte Medlemmer udarbeidede Forslag [Den 3. unionskomité] 1898.

57 Om bakgrunnen for og utviklingen av frihandelsystemet mellom de to landene se Stråht, Union och demokrati (2005) s. 119–129.
58 Stråht, Union och demokrati (2005) s. 315–321.
59 Bo Stråth, Union och demokrati (2005). Se også Michalsen, Rettshistorisk kritikk (2017) s. 115–153 som jeg henter noe av den følgende teksten

fra.
60 Stråth, Union och demokrati (2005) s. 19, i boken i uthevet skrift.
61 For å ta et tidlig eksempel: «Jo mer Kongemagten saaledes svækkes, desto svagere bliver det Baand, som holder Foreningen sammen, og hver ind-

træffende alvorlig Strid mellem Folkerepræsentationerne vil kunde medføre farlige Rystelser, saafremt Foreningen ikke erholder et nyt Grundlag i
en Institution, hvori der aabnes Repræsentationenene Adgang til at mødes til fælles Overlægninger og Beslutninger om fælles Anliggender», se
T.H. Aschehoug, Norges nuværende Statsforfatning I (2. utg. 1891) s. 145–146.
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ment som bidro til oppløsningen. Stilt overfor de nasjo-
nale statsorganenes ekte forfatningskarakter hadde unio-
nen, med sin utelukkende utøvende sektorkompetanse,
en meget begrenset institusjonell kraft. Den var jo heller
ikke i 1814–1815 etablert for å fungere som en moderne
statsforfatning, men bare som et rammeverk med felles
konge for å forene to land i krig og fred. Forskjellene i
de to statsforfatningene hadde også betydning. Både i
karakter og funksjon virket den norske grunnloven mer
demokratisk enn den svenske. Dette viste seg utover på
1800-tallet i folkeforsamlingenes organisering, kongens
innflytelse på regjeringsdannelser, parlamentariske trekk
og stemmerettsspørsmålet, alle ordninger der Sveriges
politiske modernisering i liberal retning gikk langsom-
mere enn den norske. Men spørsmålet er selvsagt om for-
skjellene var så store at de hemmet en ytterligere integra-
sjon i retning av union. Uansett skjedde ikke en slik inte-
grasjon, og en av grunnene var utbredt norsk skepsis til
den svenske konstitusjonalismens konservative karakter,
og omvendt, svensk skepsis til den norske liberale.

Disse observasjonene henger igjen sammen med for-
skjeller mellom det norske og det svenske samfunnet.62

Det har tilhørt standardoppfatningen at det svenske og
det norske samfunnet var mer ulike enn like. Spesielt den
svenske adelen, og overhodet overklassens rolle, sam-
menlignet med det mer egalitære Norge, hadde en viss
betydning fordi det var dette skiktet som dominerte de
svenske statsorganene og som følgelig hadde størst unio-
nell kontakt med Norge. Nå kan man diskutere hvilken
betydning ulik sosial struktur i medlemsland har for uni-
onsforbindelser. Ett synspunkt er at en tettere unionsinte-
grasjon forutsetter nokså likartete samfunn for at det skal
fungere etter unionens hensikt og for å unngå at det ska-
pes for store nasjonalt betingede friksjoner. Men et annet
synspunkt er å fremheve – til tross for ulikheter – det for-
anderlige i de sosiale strukturer og politiske verdioppfat-
ninger. Følgelig er det lite i veien for at målrettete unions-
ordninger kunne avstedkomme harmonisering mellom
landene, i hvert fall for unionssektoren. For den svensk-
norske unionen var imidlertid den unionelle sektoren så
begrenset, slik at unionen (les kongemakten) selv van-
skelig kunne representere en sterk nok drivkraft for dette.

6 Novembergrunnloven § 6: De unionelle tron-
følgereglene63

NL § 6 lød:

«Arvefølgen er lineal og agnatisk, saaledes, som den fin-
des bestemt i den af Sveriges Riges Stænder besluttede,
og af Kongen antagne, Successionsordning af 26de Sep-
tember 1810, hvilken i Oversættelse vedføies denne
Grundlov.

Blandt Arveberettigede regnes ogsaa den Ufødte, der
strax indtager sit tilbørlige Sted i Arvelinien, naar han,
efter Faderens Død, fødes til Verden.

Naar en til Norges og Sveriges forenede Kroner arve-
berettiget Prinds fødes, skal Hans Navn og Fødelstid til-
kjendegives førstholdende Storthing, og antegnes i dets
Protocol.»

Unionsrettens sentrale bestemmelser var November-
grunnlovens (NG) og (identisk regelsett) Riksaktens
(RA) regler om tronarvefølge, interimsregjering og
regentskap. RA etablerte her felles regler for Norge og
Sverige. Hvorvidt man vil omtale kongen, interimsregje-
ring og regentskap som unionelle organer eller heller
rettsregler som oppstår for begge rikene, var som alle-
rede fremholdt, et av unionsdebattens temaer. De som
konsekvent så unionen som et eget rettssubjekt, oppfat-
tet at det dreide seg om unionelle organer. De som så
unionen som en funksjon av de to statsforfatningene så
dette helt annerledes. For redegjørelsen av NG § 6 og
RA § 2 er det her ikke nødvendig å ta stilling til spørs-
målet.

NG § 6 og RA § 2 bestemte at arvefølgen var rett ned-
stigende og agnatisk.64 Dette innebar at eldre sønns linje
alltid gikk foran en yngre sønns linje og det betød at
kvinner (eller kvinnelige linjer) var utelukket. En forut-
setning for arvefølge var ekte fødsel hvilket betød at
adopsjon ikke ga tronarverett. Den svenske Suksesjons-
ordningen av 1810 regulerte flere av forholdene og ble
slik norsk grunnlovstekst, jfr NG § 6. Suksesjonsordnin-
gen § 4 krevde at tronarving skulle være oppdratt i
«evangelisk lære». Hva dette betød var omdiskutert,
bl.a. om under hvilke betingelser dette kunne lede til tap
av arverett. Men dette hadde uansett ingen praktiske
konsekvenser fordi alle aktuelle tronarvinger fikk en slik
oppdragelse. Suksesjonsordningen §§ 5 og 8 bestemte at
endelig tap av tronarverett fulgte av å inngå ekteskap
uten kongens samtykke (sml NG § 36), ved å inngå ekte-
skap utenfor regjerende fyrstehus, og å foreta en tron-
bestigelse i et annet land uten særlig samtykke.65

Felles regler regulerte også regjerende konges rett til å
beholde tronen. Hvis kongen skiftet konfesjon mistet
han for seg og sine etterfølgere automatisk tronen (NG

62 Se bl.a. Stråth, Union och demokrati (2005) kapittel 4 og 11.
63 Se kommentar til § 6.
64 Se oversiktlig Morgenstierne, Den unionelle Ret (1897) s. 41.
65 Se her også kommentar til gjeldende §§ 7, 8, 36, 37, 39, 40.
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§ 4 og den svenske regjeringsformen § 2). Hvorvidt kon-
gens fravær fra rikene kunne føre til at nasjonalforsam-
lingene fikk rett til å avsette kongen var noe diskutert,
men det var enighet om at dette bare var aktuelt der kon-
gens fravær måtte forstås som en abdikasjon.66 RA § 3
regulerte i detalj hvordan de to rikenes statsorganer
skulle opptre når det ikke lenger var en arveberettiget
prins. RA § 3 instituerte en valgkomite – som besto av
representanter fra Riksdag og Storting – som skulle
velge tronfølger og bestemmelsen ga svært detaljerte
regler om hvordan dette skulle skje. Riksakten bestemte
at denne komiteen skulle møtes i Karlstad.

Av Riksakten, Novembergrunnloven og den svenske
regjeringsformen lest i sammenheng fantes det regler
som hjemlet former for interimsregjering hvis kongen
døde uten myndig tronarving (RA § 7) eller når kongen
ikke var i stand til å styre. Unionsretten var her ikke helt
presis og det var noe forskjell mellom svensk og norsk
forfatningsrett. I særskilte situasjoner hjemlet RA og de
nasjonale grunnlovene også formynderstyre eller regent-
skap (se RA §§ 6 og 8). Det var opp til Stortinget og
Riksdagen å organisere et slikt styre.

7 Novembergrunnloven §§ 26, 27, 28, 38, 39 og 
Riksakten §§ 4, 5, 6, 7: Unionens utenrikstjeneste 
og «det sammensatte statsråd»
For det følgende var NL § 38 og RA § 5 særlig betyd-
ningsfull.
NL § 38 lød:

«Saavel den Norske Statsminister, som de tvende Norske
Statsraader der følge Kongen, have Sæde og delibere-
rende Stemme i det Svenske Statsraad, naar sammesteds
forhandles Gjenstande, som angaae.

I saadanne Sager bør tillige den i Norge værende
Regjerings Betænkning indhentes, medmindre Sagerne
udfordre saa hastig Afgørelse, at Tid dertil ei gives.»

RA § 5 lød ordrett det samme, men la så til i siste punktum:

«Saa ofte hos Kongen i det norske Statsraad, naar og hvor
det er samlet, Gjenstande forhandles, som angaae begge
Riger, skulle tre Medlemmer af det Svenske Statsraad
ogsaa der have Sæde og Stemme».

Spørsmålet om den unionelle og nasjonale reguleringen
av den felles utenriksforvaltningen var det viktigste uni-
onsrettslige tema. Blant de sentrale spørsmål var om
organiseringen av utenriksforvaltningen var såkalt unio-
nelt nødvendig, om hva unionsforvaltningen med nød-
vendighet omfattet (der skillet mellom diplomati og kon-
sulatvesen ble sentralt), om tjenestemennene i utenriks-
forvaltningen var å forstå som unionelle tjenestemenn
eller ei og om det fantes en bestemt unionell saksbe-
handling for utenriks avgjørelser.67 Svarene på spørsmå-
lene endret seg i løpet av unionens historie, særlig på
norsk side, og særlig i tiåret frem til 1905. Dette er tema
i dette og neste punkt.

Fra unionens begynnelse gjaldt oppfatningen at uten-
riksstyret (som da omfattet både diplomati og konsulat-
vesen) var unionelt og var et riksaktfestet nødvendig fel-
lesskap. Det unionelle standpunktet var at Norge gjen-
nom vedtakelsen av Novembergrunnloven og Riksakten
hadde gitt avkall på retten til utenriksstyre gjennom opp-
hevelsen av Eidsvollsgrunnloven § 33. Hjemmelen var
RA § 4 og NL § 26 som imidlertid ikke uttrykkelig
uttalte at utenriksstyret var unionelt (det står i § 26 1,
ledd bare hva som er Kongens myndighet). Men det uni-
onelle i regelsettet ble sluttet mer eller mindre indirekte
fra Riksaktens bestemmelser, dens forhistorie, dens for-
utsetninger og andre rettskilder. I den rettslige begrun-
nelsen inngikk også RA’s intimasjonsformulering om
«Værn om dere fælles Throner» og RA § 4s og NG
§ 26s bestemmelse som grunnlaget: «Kongen skal have
Ret til at sammenkalde Tropper, begynde Krig, slutte
Fred, indgaa og ophæve Forbund, sende og modtage
Gesandter». Av dette sluttet man at unionens sentrale
formål var fellesskap i krig og fred, slik at angrep på den
ene var angrep på den andre, og at fred for den ene var
fred for den andre, og at avtaler med fremmede makter
gjaldt for begge rikene. Inntil rundt 1890 var det bare én
oppfatning om dette forholdet, nemlig at utenrikspoli-
tikk generelt var et riksaktmessig nødvendig unionelt
fellesanliggende. Dessuten skilte ingen heller unions-
rettslig mellom diplomati og konsulatvesen.68 Dette
endret seg på 1890-tallet da den mest radikale norske
oppfatningen var at intet ved utenriksstyret var unionelt
nødvendig fordi det stred mot norsk nasjonal udelelig
suverenitet som ikke var oppgitt i 1814–1815.69

Unionens viktigste oppgave var å treffe beslutninger
om utenrikssaker. Og behandlingsmåten av disse beslut-
ningene angikk både organiseringen av de institusjoner

66 Se nærmere om detaljer Morgenstierne, Den unionelle Ret (1897) s. 41–46
67 Se inngående for det følgende Michalsen, Norsk rettstenkning etter 1800 (2013) s. 196–204 med videre henvisninger.
68 Morgenstierne, Den unionelle Ret (1897) s. 81.
69 Michalsen, Norsk rettstenkning etter 1800 (2013) s. 201–204. Se inngående om læren om udelelig suverenitet frem mot 1905, Eirik Holmøyvik,

Union og suverenitet før 1905 (2004).
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som skulle forberede og utføre beslutningene (utenriks-
forvaltningen) og det angikk hvilken statsrådsform som
kongen etter RA §§ 4 og 5 (se over) skulle treffe disse
unionelle beslutningene i. Som to selvstendige stater
bestemte den norske og svenske grunnloven hvert nasjo-
nalt statsråds sammensetting og kompetanse. I tillegg
hadde Novembergrunnloven § 15 den særskilte ordning
om norsk statsrådsavdeling med statsminister i Stock-
holm (se straks under punkt 8). Til dette kom så de unio-
nelle statsrådsrelasjoner utformet som kombinasjoner
av norske og svenske statsråder hjemlet i RA §§ 4, 5, 6
og 7 (med nesten paralleller i NG, se over) i litt forskjel-
lige former avhengig av hva som skulle besluttes. Det
var disse formene som senere fikk fellesbetegnelsen
«sammensatt statsråd» (men som altså etter ordlyden
bestod av flere kombinasjoner).70

Den historiske bakgrunn er her viktig: Fra unionens
start deltok ikke norske myndigheter ved avgjørelse av
diplomatiske saker fordi slike foregikk i et særskilt svensk
statsråd, kalt det ministerielle statsråd, jfr særlig 1809-
forfatningen §§ 7 og 11. Dette bestod av Kongen, uten-
riksminister og en annen svensk statsråd. Utenriks-
ministeren var etter den svenske forfatningen svensk
statsråd, ikke unionell. Utenriks beslutninger var etter
svensk statsrett underkastet begrenset offentlighet og kon-
stitusjonell kontroll. Denne avgjørelsesmåten ble også
kalt for ministeriell behandling. NL § 28 utelot uttrykke-
lig norsk statsrådsbehandling av diplomatiske saker, noe
som følgelig faktisk og vel også rettslig overlot til Sverige
å ordne beslutningsformen.71 At dette kunne oppfattes
som brudd på likestillingsprinsippet mellom de landene
var opplagt, jfr NL § 42, men ordningen hadde jo en sær-
skilt hjemmel i NG § 28, godtatt av Norge. I unionstiden
foregikk det en debatt om hvor mye norske aktører i
1814–1815 hadde kjent til den svenske ministerielle frem-
gangsmåte da de vedtok Novembergrunnloven og Riksak-
ten: Det kan være at man gikk ut fra at diplomatiske saker
skulle behandles i det unionelle sammensatte statsråd,
ikke det svenske, skjønt denne oppfatningen var nok mer
politisk bekvem som argument for revisjon av gjeldende
ordning enn egentlig historisk holdbar fortolkning, og alt
fremgikk av 1809-forfatningens ordlyd.72

Uansett, etter langvarig norsk påtrykk, særlig fra Stor-
tinget, ble det bestemt ved kongelig resolusjon i 1835 at
i to typer saker skulle norsk statsminister i Stockholm
eller en annen norsk statsråd tiltre den svenske ministeri-
elle behandling, nemlig ved felles diplomatiske saker og
ved særlige norske diplomatiske saker.73 Dette ble ord-
ningen gjennom store deler av unionstiden. I 1885
endret Riksdagen den ministerielle fremgangsmåten ved
dels å gjøre utenriksministeren til forberedende instans
(noe Kongen personlig hadde vært inntil da, jfr 1809-
forfatningen § 11 første punktum), dels at statsrådet ble
supplert med to ekstra svenske ministere, bl.a. statsmi-
nisteren, dels at all forbindelse med utlandet skulle gå
gjennom utenriksministeren (og ikke Kongen personlig).
Det innebar en markant overføring av utenrikspolitisk
kompetanse fra Kongen (union) til svensk utenriks-
minister. Dette forble ordningen ut unionstiden.

De politiske og faglige debatter om statsrådsformene
ble skjerpet ved denne svenske forfatningsendringen.74

Regjeringene Sverdrup og Emil Stang førte mellom
1885 og 1891 forhandlinger for å få til en balanse mel-
lom norsk og svensk representasjon ved den ministeri-
elle behandling av utenrikssaker. Forhandlingene hadde
to nivåer: For det første var spørsmålet om statsrådsfor-
men for vedtaket om endret saksbehandling i diploma-
tiske saker i seg selv viktig: Skulle for eksempel beslut-
ningen om å opprette eget norsk konsulatvesen meddeles
i norsk statsråd eller i det unionelle sammensatte stats-
råd? For det andre stod spørsmålet om overføring av
diplomatiske saker fra ministerielt statsråd til sammen-
satt statsråd sentralt som bidrag til likestillingsprinsip-
pet, for bare da kunne det bli innført «betryggende kon-
stitutionel Ansvarlighed for norsk Statsmyndighed» som
Venstres valgprogram lød i 1891.75 Som følge av den
nye spenningen i unionsrelasjonen oppstod det også en
labil situasjon i oppfatningene om statsrådsordningene
som særlig fra og med 1891 kom i rettslig og politisk
fokus.

Dette leder over til spørsmålet om hjemmelen og
karakteren av behandlingen av unionelle saker og da
særlig utenrikssaker. Både RA § 4 (som omhandlet krig
og fred) og §§ 6 og 7 (som angikk situasjonen ved tron-

70 Stråht, Union och demokrati (2005) s. 108–115.
71 § 28. «Forestillinger om Embeders Besættelse og andre Sager af Vigtighed (diplomatiske og egentlige militaire Commando-Sager undtagne)

skulle foredrages i Statsraadet af det Medlem, til hvis Fag de høre, og Sagerne af ham expederes overeensstemmende med den, i Statsraadet, fat-
tede Beslutning.» Min uthevelse.

72 Se de sentrale kildene: Slik Fr. Stang, Grunnlovsbestemt Ret (1833) s. 522–523 og særlig Bernhard Dunker, Revision af Foreningsakten II (1868)
s. 53 flg., men overbevisende mot dette bl.a. L.M.B. Aubert, Særskilt Statsraad – Sammensat Statsraad (1892) s. 14 flg. og Morgenstierne, Den
unionelle Ret (1897) s. 126–128.

73 Se bl.a. Reidar Omang, Norsk utenrikstjeneste (1955) s. 32 flg.
74 Torsten Petré, Svenske regeringen och de norska frågorna (1944) s. 37 flg., og særlig Eirik Holmøyvik, Union og suverenitet før 1905 (2004)

s. 98–108.
75 Gjengitt i Leiv Mjeldheim, Folkerørsla som vart parti. Venstre fra 1880 åra til 1905 (1984) s. 537.
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følge og mindreårig konge) ga anvisning på sammen-
trede av norske og svenske statsråder i særskilte situasjo-
ner. Men det var § 5 (som bygget på NG § 38) som var
den mest generelle bestemmelsen om møter av svenske
og norske statsråder: «Saavel den norske Statsminister,
som de tvende Norske Statsraaader, der følge Kongen,
have Sæde og delibererende Stemme i de Svenske Stats-
raad naar sammesteds forhandles Gjenstande, som
angaae begge Riger»; i 2. ledd siste punktum ble den
omvendte situasjon regulert der tre svenske statsråder
hadde «Sæde og Stemme» i det norske statsråd i «Gjen-
stande … som angaae begge Riger» (min uthevelse).

Av RA §§ 4 og 5 (og NG § 26 og 38) syntes det å
følge et norsk-svensk sammensatt statsråd når Kongen
satt i norsk statsråd med tilkalte svenske statsråder og et
svensk-norsk sammensatt statsråd når Kongen satt i
svensk statsråd og tilkalte norske statsråder (jfr NG
§ 15). Men RAs ordlyd ga liten veiledning for når § 5s
sammensatte statsråd skulle brukes. De to mest ytterlig-
gående tolkningene av formuleringen «angaae begge
Riger» hadde begge kommet som følge av statthol-
derstriden. Den ene var den svenske Riksdagens ekspan-
sive syn om at alle avgjørelser som gjaldt for det ene
riket, men som hadde «interesse» for det andre, skulle
behandles i sammensatt statsråd. Det andre ytterpunkt
ble formulert i Det norske justisdepartementets foredrag
av 1861. Der ble det fremholdt at bare de saker som var
«nødvendige Fællesskabs-Forhold mellem Rigerne»
skulle avgjøres i sammensatt statsråd: Intet annet enn det
som fulgte av ordlyden i RA skulle følgelig behandles i
sammensatt statsråd.76 Helt frem til 1905 var det stor
uenighet – selv blant norske konservative politikere –
om hva dette «sammensatte statsråd» rettslig sett var:
Om det i det hele tatt var ett unionelt organ eller bare
betegnelse på spesifikke rettslige mekanismer som
gjaldt i visse unionelle situasjoner, og omfanget av kom-
petansen som var hjemlet i Riksakten. Hvis man la til
grunn at det eneste som kunne være unionelt var det som
fulgte av Riksakten var det lite å bygge på hvis målet var
å konstruere unionelle statsorganer.

Endelig var det spørsmål om unionens tjenestemenn i
utenriksforvaltningen var å forstå som unionelle tjenes-
temenn. Også om dette var Riksakten taus. Men det var
herskende lære at bakgrunnen for Riksaktens organise-
ring av utenriksforvaltningen også måtte innbefatte
dette.77 Følgelig var de betraktet som «rikenes felles

embetsmenn» og slik var det prinsipielt likebehandling
mellom svenske og norske statsborgere til stillingene. I
praksis forholdt dette seg ganske annerledes.78

8 Særlig om konsulatvesenets unionelle karakter, 
1891–1905
Konsulatvesenet hadde stått konstant på dagsordenen
siden 1891 da Stortinget nedsatte den såkalte konsulat-
komiteen som konkluderte med at Norge burde opprette
eget norsk konsulatvesenet.79 En ny milepæl var Stortin-
gets vedtak 1. mars 1892 (Moursund) der det ble slått
fast at konsulatsaken bare var et norsk spørsmål, altså
ikke som for diplomati et riksaktbestemt unionelt for-
hold. Det etterfølgende stortingsvedtak 10. juni samme
år hadde til formål å innlede forhandlinger med Sverige
om avviklingen av det felles konsulatvesen. Kongen
nektet å ta vedtaket til følge. Deretter formulerte Stortin-
gets spesialkomité, som ble oppnevnt 16. april 1894, det
sentrale norske standpunktet at norske konsulatsaker
skulle foredras i norsk statsråd, ikke det unionelle sam-
mensatte statsråd. Det ble da også foreslått å gi norske
instrukser om etableringen av norske konsuler styrt fra
Indredepartementet med plikt til å sende eventuelle
diplomatiske saker til utenriksministeren. Alt dette for-
ble i forslagenes verden.

Den eskalerende konflikten i 1895 med svensk
krigstrussel ledet til Stortingets 7. juni-vedtak som aksep-
terte å forhandle om unionsforholdene på fritt grunnlag.
Dette ledet til opprettelsen av Den 3. unionskomité som
arbeidet i årene 1895–1898, men som ikke førte til noe
annet enn å sementere de norske og svenske posisjonene.
Den ble på norsk side begravd i Stortinget 23. mai 1899.
Komiteens flertall ville ha en unionell utenriksminister,
Venstres to medlemmer ville ha fullt skille og opprette to
utenriksministere. Alle svenske medlemmer ville ha
riksaktfestet felles diplomati og konsulatvesen, alle nor-
ske fastholdt ikke å gjøre «selve Konsulsetaten til en uni-
onell Fællesetat».80 Etter dette møtte Sverige den fastlåste
unionskonflikten med status quo-politikk.

Utenriksminister Alfred Lagerheim fremmet så et nytt
forslag som ledet til konsulatforhandlingene i 1902–
1903. Dette endte i det svensk-norske marskommunikeet
av 24. mars 1903 der Sverige syntes å godta oppløsning
av konsulatfellesskapet.81 Men den norske og svenske

76 Se ellers videre med kildereferanser Morgenstierne, Om det sammensatte Statsraad (1892) s. 4 flg.
77 Aschehoug, Den nordisk Statsret (1885) s. 22–23.
78 Stråth, Union och demokrati (2005) s. 117–118.
79 Se nærmere om dette Michalsen, Norsk rettstenkning etter 1800 (2013) s. 198–201.
80 Se note 48 over: Den 3. unionskomité (1898) s. 24 flg. (Høire) og s. 88 flg. (Venstre).
81 Stråth, Union och demokrati (2005) s. 410–420.
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regjeringen var langt fra samstemte om hvorvidt denne
enigheten foregrep organiseringen av utenriksstyret eller
ikke.82 Forholdet mellom hvert lands konsulatvesen og
felles diplomati skulle etter avtalen reguleres i to likely-
dende lover. Når det kom til stykket, måtte imidlertid
Sverige fastholde det norske konsulatvesenet som
underordnet utenriksministeren («Boströms grunder»),
også langt utover den instruksjonsmyndighet ministeren
hadde fått etter forslaget til de likelydende lovene.83

Sverige ville ikke gi fra seg styringen av unionens uten-
riksforvaltning, heller ikke konsulatvesenet. Dette var da
bakgrunnen for kong Oscars sanksjonsnektelse av Stor-
tingets enstemmige vedtatte lov om norsk konsulatvesen
den 27. mai 1905 og som var den nødvendige opptakten
til Stortingets påfølgende 7. juni-vedtak (se videre under
punkt 11).

9 Novembergrunnloven §§ 11, 12, 13, 14 og 15: 
Organisering av den utøvende makt

§ 11. Kongen opholder Sig i Norge nogen Tid hvert Aar,
hvis ikke viktige Hindringer møde.

§ 12. Kongen vælger selv et Raad af Norske Borgere,
som ikke ere yngre end 30 Aar. Dette Raad skal i det min-
dste bestaae af en Statsminister og syv andre Medlemmer.

Ligeledes kan Kongen beskikke en Vice-Konge, eller
en Statholder.

Kongen fordeler Forretningerne iblandt Statsraadets
Medlemmer, saaledes som Han det for tjenligt eragter.

Til at tage Sæde i Statsraadet kan Kongen, eller, i
Hans Fraværelse, Vice-Kongen (eller Statholderen i
Forening med Statsraaderne) ved overordentlige Leilig-
heder, foruden Statsraadets sædvanlige Medlemmer, til-
kalde andre Norske Borgere, kun ingen Medlemmer af
Storthinget.

Fader og Søn, eller to Brødre, maae ei paa samme Tid
have Sæde i Statsraadet.

§ 13. Under Kongens Fraværelse overdrager han Rigets
indvortes Bestyrelse, i de Tilfælde Han selv foreskriver,
til Vice-Kongen eller Statholderen, tilligemed i det mind-
ste fem af Statsraadets Medlemmer.

Disse skulle føre Regjeringen i Kongens Navn og paa
Hans Vegne. De skulle ubrødelig efterleve, saavel denne
Grundlovs Bestemmelser, som de særskilte dermed
overeensstemmende Forskrifter, som Kongen i Instru-
ction meddeler dem. Om de Sager, de saaledes afgjøre,

have de at indsende en underdanig Indberetning til Kon-
gen.

Forretningerne afgjøres ved Stemmegivning, hvorved,
i Tilfælde at Stemmerne ere lige, Vice-Kongen eller
Statholderen, eller, i deres Fraværelse, det første Med-
lem af Statsraadet, har tvende Stemmer.

§ 14. Vice-Kongen kan ikkun Kronprindsen eller hans
ældste Søn være, men ei førend de have opnaaet den for
Kongen bestemte Myndigheds-Alder. Til Statholder
udnævnes enten en Normand eller en Svensk.

Vice-Kongen skal boe inden Riget, og maa ikke
opholde sig udenfor det længere end tre Maaneder om
Aaret.

Naar Kongen er nærværende, ophører Vice-Kongens
Function. Er ingen Vice-Konge, men Statholder, ophører
ligeledes dennes Function, da han, i saadant Tilfælde,
blot er den første Statsraad.

§ 15. Hos Kongen forbliver stedse, under Hans Ophold i
Sverige, den Norske Statsminister og tvende af Statsraa-
dets Medlemmer, hvilke sidste aarligen omskifte.

De have de samme Pligter og den samme constitutio-
nelle Ansvarlighed som den i Norge værende (i § 13
nævnte) Regjering, og i deres Overværelse alene skulle
de Norske anliggender afgjøres af Kongen.

Alle Andragender fra Norske Borgere til Kongen,
skulle først indleveres til den Norske Regjering, og for-
synes med sammes Betænkning, forinden de afgjøres. I
Almindelighed maae ingen Norske Sager afgjøres, uden
at den i Norge værende Regjerings Betænkning er ind-
hentet, medmindre vigtige Hindringer maatte forbyde
saadant.

Den Norske Statsminister foredrager Sagerne, og bli-
ver ansvarlig for Expeditionernes Overeensstemmelse
med de fattede Beslutninger.

Så langt har temaet vært grensene for hva som var unio-
nelt nødvendig etter Riksakten og slik sett unionsrett i
snever forstand. Men en rekke ordninger i November-
grunnloven ga bare mening som del av unionen mellom
Sverige og Norge. Disse reglene var norsk statsrett
underlagt norske statsorganer. Men ikke helt: Hadde de
norske statsorganene full frihet til å endre ordningene?
Dette var som allerede sagt diskutert. Kunne norske
statsorganer uten hinder av unionelle (og derved indi-
rekte svenske) statsorganer fritt endre de ordningene
som NG hadde instituert for at unionen skulle fungere
etter sitt formål, slik som bestemmelsene i §§ 11–15?
Antakelig ikke – fordi endringer som ville ført til at uni-

82 Grunnleggende Jörgen Weibull, Inför unionsupplösningen 1905 (1962) s. 21 flg.
83 Weibull, Inför unionsupplösningen 1905 (1962) s. 399 flg. (med avtrykk av ulike utkast).
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onen ikke ble institusjonelt praktikabel kunne jo beteg-
nes som i strid med unionen. Bare en gang kom dette på
spissen, nemlig om hvorvidt opphevelsen av stattholder-
embetet bare var et norsk eller også et unionelt anlig-
gende, i hvert fall hva gjaldt saksbehandlingen for
endringsvedtaket (sml. over om RA § 5’s «angaae begge
Riker»). Kongen aksepterte den norske løsningen, men
sanksjon ble meddelt i unionens sammensatte statsråd.

I sentrum stod NG’s organisering av den utøvende
makt, jfr NG §§ 11–15 der alle bestemmelsene var for-
met av unionsforholdet. Dette er temaet i det følgende
(se lovtekstene over).

NG § 11 bestemte at Kongen som hovedregel skal
oppholde seg i Norge «nogen Tid hvert Aar, hvis ikke
viktige Hindringer møde». Eidsvollsgrunnloven § 13
hadde naturlig nok regulert forholdet langt striktere, og
ga Stortingets samtykkekompetanse ved lengre fravær.
NG § 11 forutsatte at Kongen normalt oppholdt seg i
Sverige og bestemmelsen ga ham stor frihet i nær-
værsplikt.

NG §§ 12–14 innførte regler om visekonge og statt-
holder som også bare ga mening med en normalt fravæ-
rende konge. Reglene om visekonge og stattholder var
del av reguleringen av kongens råd og de var i den rela-
sjon ekstraordinære medlemmer av statsråd ved siden av
de ordinære som var det «Raad af Norske Borgere» som
Kongen kunne velge og som måtte bestå av en statsmi-
nister og syv andre medlemmer, jf. § 12. § 12, 2. ledd ga
Kongen kompetanse til å beskikke visekonge eller statt-
holder. Visekonge kunne bare være kronprins eller kron-
prins sønn, jf. § 14, 1. Visekongefunksjonen forutsatte at
han bodde i Norge, og det var begrensninger på fravær,
jf. § 14, 2.84 Den praktiske konsekvens ble at visekonge-
embetet meget sjelden var besatt etter Grunnloven. Statt-
holderembetet hadde samme oppgave som visekongen:
Stattholderen førte regjeringen i Kongens navn og på
kongens vegne, og det var bundet av kongens instruk-
sjoner og måtte rapportere tilbake til kongen, jf. § 13, 2.
Ved stemmelikhet i regjeringen hadde visekonge eller
stattholder dobbelt stemme, jf. § 13, 3. Kongen kunne
utnevne både nordmenn eller svensker til stattholder, jf.
§ 14, 1, i. pkt.

I første fase av unionens historie spilte stattholderem-
betet en viktig rolle.85 I grunnlovsrevisjonen på høsten
1814 hadde Sverige krevd at kongen skulle ha rett til å
utnevne en svensk til generalguvernør over Norge, en tit-
tel som smakte tydelig av norsk underordning.86 Stortin-

get motsatte seg dette og kompromisset ble stattholder-
ordningen (som hadde en viss klang av dansk styre).
Etter 1814 var stattholderen en sentral makt i styringen
av landet, men de fire svenske stattholderne Essen, Mør-
ner, Sandels og Platen (1814–1829) formidlet stort sett
lojalt mellom det norske statsrådet, som de ledet, og
Kongen. Det var også i stattholderembetets administra-
tive interesse at de fleste sakene gikk direkte mellom
norsk og svensk administrasjon uten å gå veien om statt-
holderembetet. Fra 1836 til 1856 var stattholderembetet
to ganger besatt med norske borgere, Wedel og Severin
Løvenskiold, begge de fremste unionsvenner fra 1814.
Etter 1830 var det altså ingen direkte svensk styring over
norsk politikk, plassert i Norge. Da stattholderembetet til
slutt ble opphevet i 1873 hadde det stått ledig i mange år,
og opphevelsen selv var først og fremst en symbolsk
handling.

Også regelen om det delte statsråd etter NG § 15 ga
bare mening i en unionssammenheng. Ordningen forut-
satte at Kongen stort sett oppholdt seg i Sverige og ikke
i Norge. Den sentrale bestemmelsen lød «Hos Kongen
forbliver stedse, under Hans Ophold i Sverige, den Nor-
ske statsminister og tvende af Statsraadets Medlemmer,
hvilket sidste aarligen omskifte», § 15, 1. ledd. Normalt
ville da det norske statsrådet ha to avdelinger, i Christia-
nia og Stockholm. Hvis Kongen var i Norge måtte hele
statsrådet være der. Bakgrunnen for kravet om årlig
utskiftning ved delt statsråd var i Frederik Stangs ord at
den statsråd som oppholdt seg utenfor sitt fedreland ville
«blive fremmed for dets Interesse og ubekjendt med dets
Tilstand, især med den der herskende offentlig
Mening».87 Ordlyden krevde bare at de som var i Stock-
holm skulle skiftes ut årlig, ikke at alle statsråder skulle
ha plikt til en gang å være i Stockholm. I prinsippet var
dette opp til Kongen å avgjøre, jf. § 12, 3. ledd; i praksis
avgjorde han spørsmålet etter praktiske behov og stats-
rådenes særlige kvalifikasjoner. På den annen side kunne
Kongen aldri kreve å ha flere statsråder hos seg i Stock-
holm enn Grunnloven ga anledning til, nemlig tre. En
god del statsråder var heller aldri statsråd i Stockholm. I
praksis utviklet det seg den ordning at en statsråd som
hadde vært statsråd i Stockholm måtte oppholde seg like
lenge i Norge før han kunne returnere. I tilknytning til
opphevelsen av stattholderembetet i 1873 endret Stortin-
get tittelen fra ‘regjeringens formann’ til ‘statsminister’
som dessuten (etter instruks) fikk rett til å styre de andre
statsrådenes virke. Effekten var en betydelig svekkelse

84 Under grunnlovsrevisjonen hadde Christian Fredriks forslag av 13. juli gitt en stor konstitusjonell rolle til visekongen, men dette forsvant etter
hvert senere på høsten, se Weibull, Carl Johan och Norge 1810–1814 (1957) s. 305–306.

85 Stråth, Union och demokrati (2005) s 101–106.
86 Weibull, Carl Johan och Norge 1810–1814 (1957) s. 307 flg.
87 Fr. Stang, Systematisk Fremstilling (1833) s. 92. Se også Aschehoug, Norges offentlige Ret I (1891) s. 210–212.
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av kongens personlige virke og en tilsvarende styrking
av regjeringen som organ.

De politiske og statsrettslige konsekvensene av dette
delte statsrådet – med det entydige tyngdepunktet av
statsrådet i Christiania, og med Kongen stort sett reside-
rende i Stockholm – var merkbare, særlig etter Karl
Johan-tiden.88 Mellom 1844 og 1884 utviklet statsrådet
seg til et selvsupplerende organ der kongene stort sett lot
regjeringene utøve NG § 12 i fred. Den svekkede per-
sonlige kongemakten korresponderte med en styrket
regjeringsmakt, stort sett samtidig også langt på vei uav-
hengig av Stortinget.89 At dette hadde med kongens
fysiske fravær å gjøre er sannsynlig, og det er velkjent at
kongemakten grep mer aktivt inn i de svenske regje-
ringsdannelsene.90 Den styrkede regjeringsmakten var
særlig tydelig under Frederik Stangs regjeringstid
(1861–1880) da regjeringen ble omdannet til en sam-
mensveiset helhet, ganske annerledes enn den opprinne-
lige tanken bak NL § 12. Men paradoksalt nok ble regje-
ringen da også et lettere bytte for den nye parlamentaris-
mens mekanisme med mistillit i nasjonalforsamlingen.
At unionsdimensjonen derved var med på å forme rela-
sjonen mellom Regjering og Storting, er sikkert.

10 Enkelte av Novembergrunnlovens øvrige uni-
onsrelaterte bestemmelser: §§ 18, 33 og 93

10.1 Oversikt

Novembergrunnloven anga uttrykkelig visse forhold
som ikke kunne bli gjenstand for fellesskap med Sve-
rige. Denne grunnlovsreguleringen kunne lede til den
oppfatning at det som ikke uttrykkelig var unntatt fra fel-
lesskap, falt inn under felleskapet. Men to grunnleg-
gende prinsipper motsa en slik oppfatning: Dels selv-
stendighetskravet som fulgte av § 1, dels at Riksakten
selv anga grensene for det unionelt nødvendige som de
to nasjonale forfatningene måtte forholde seg til, men
heller ikke mer. Gitt disse premissene var enkelte
bestemmelser egentlig overflødige i Grunnloven, men
de ble tatt med som følge av Norges usikre situasjon høs-

ten 1814, nok som en slags forsikring. Disse bestemmel-
sene var NG § 18, annet punktum som bestemte at den
norske statskassen forblir i Norge og at statskassens inn-
tekter bare kan brukes «til Norges Tarv». NG § 93
bestemte at Norge ikke har ansvar for annens gjeld «end
sin egen National-Gjæld». I det følgende omtaler jeg disse
bestemmelsene, NL §§ 18, annet punktum, 33 og 93.

Det fantes også andre unionsrelaterte bestemmelser.
NG § 110 hjemlet Norges Bank og bestemte at Norge
skulle ha «sit egen Penge- og Myntvæsen».91 NG § 111
sa at Norge «har ret» til å ha sitt eget handelsflagg (Cof-
fardie-Flag).92 Disse to bestemmelsene er særskilt
behandlet andre steder i boken.

10.2 Novembergrunnloven § 18, annet punktum93 
(opphevet 1905)

«Den Norske Statscasse forbliver i Norge og dens Ind-
tægter anvendes alene til Norges Tarv»94

Denne bestemmelsen kom inn i Grunnloven etter at de
svenske kommisærenes endelige utkast var overlevert til
Stortinget den 13.10.95 Annet punktum ble foreslått av
Stortingets konstitusjonskomite og vedtatt 27.10.96 I
unionstiden var bestemmelsen ikke omdiskutert og
ingen av statsrettsjuristene omtalte annet punktum sær-
skilt. Det var heller ingen diskusjon i 1905 og den ble
opphevet ved Stortingets redigering i 1905 (se under).97

10.3 Novembergrunnloven § 33 (opphevet 1908)

«Alle Forestillinger om Norske Sager, saavelsom de
Expeditioner, som i Anledning deraf skee, forfattes i det
Norske Sprog.»

Denne bestemmelsen kom inn under stortingsbehandlin-
gen etter at de svenske kommisærenes endelige utkast
var overlevert til Stortinget den 13.10 og fikk § 33 i den
endelige redigeringen.98 Bestemmelsen var naturlig nok
foranlediget av unionsinngåelsen. Den er lite omtalt i

88 Grunnleggende fortsatt om dette Kaartvedt, Fra Riksforsamlingen til 1869 (1964) s. 403–425.
89 Se kommentar til § 15.
90 Stråht, Union och demokrati (2005) bl.a. s. 274–279
91 Se kommentar til tidligere § 110.
92 Se kommentar til (gjeldende) § 120.
93 For NL § 18, første punktum «Kongen lader i Almindelighed indkræve de Skatter og Afgifter, som Storthinget paalægger», se kommentar til gjel-

dende § 18. Se ellers kommentar til §§ 19 (ved note 73) og 75.
94 Storthingsforhandlinger 1814 (1835) s. 393
95 Se Storthingsforhandlinger 1814 (1835) s. 65
96 Storthingsforhandlinger 1814 (1835) s. 393 (enstemmig vedtatt).
97 Se Heiberg s. 1002 jfr s. 1007.
98 Storthingsforhandlinger 1814 (1835) s. 678. sml s. 552 (2.10).
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statsrettslitteraturen på 1800-tallet, sikkert fordi den nor-
ske forvaltningen ikke møtte krav om svenskspråklighet.
En av de få som løftet frem bestemmelsen var bondeak-
tivisten og grunnlovsfortolker Hans Barlien som i 1830
så denne paragrafen like meget i et folkesuverenitetsper-
spektiv som i relasjon til unionen:99

«Denne § viser, at alle offentlige Foranstaltninger skal
være forstaaelig for Folket, fordi, at Alle skal have lige
Adgang til Oplysning om sine Pligter og Rettigheder,
uden hvilket ingen Folkeregjering er mulig. Kun de, som
stræber at tilvende sig større Magt og flere Rettigheder,
end de tilkommer, vil lægge Skjul paa Oplysningen for
Folket.»100

Så spisset det seg likevel til mot Sverige: «Som Følge
heraf maa ikke heller svenske Commando-Ord indføres i
den norske Militair-Etat.»

Da Stortinget skulle redigere Grunnloven som følge av
7. juni-vedtaket (se under) ble det foreslått å inkludere
§ 33 i denne listen siden den nå måtte ansees som overflø-
dig – om men man «kan sige, at ophævelsen af denne
paragraf ikke er en nødvendig følge af 7de juni-beslutnin-
gen».101 Justisminister Hagerup Bull ville imidlertid
beholde bestemmelsen av hensyn til at et «fremmed
sprog» ikke skulle bli brukt i offentlige dokumenter, «og
en grundlovsbestemmelse, som hindrer, at det kan fore-
gaa, kan derfor ikke benegtes at have sin selvstændige
betydning».102 Ganske snart etter 1905 var dette åpenbart
blitt unødig og § 33 ble opphevet i 1908.103

10.4 Novembergrunnloven § 93 (opphevet 1905)

«Norge tilsvarer ingen anden, end sin egen National-
Gjæld.»

Peder Krabbe Gaarder avsluttet kommentaren til NL
§ 93 med den korte setningen: «Grl’s § 93 kunde gjerne
været uskreven».104 Bakgrunnen for denne helt riktige
observasjonen var at det håp som Stortinget høsten 1814
skrev inn i denne bestemmelsen viste seg ikke å bli rea-
lisert, tvert imot. Til historien om Grl. § 93 hører en av
det nye Norges mest dramatiske episoder – den folke-

rettslige plikt til å betale andelen av det dansk-norske
eneveldets statsgjeld.105 Når Stortinget skrev § 93 inn i
forfatningen hadde grunnlovsgiverne Kieltraktatens
artikkel 6 for øyet som bestemte at kongeriket Norge
skulle overta den delen av det danske monarkiets gjeld
som svarte til Norges folkemengde og inntekter sam-
menlignet med Danmark. Dette lovet kongen av Sverige
i egenskap av å ha blitt (iht. Kieltraktaten) kongeriket
Norges nye suveren. Det praktiske arbeidet skulle utfø-
res av de kommisærer som de to land skulle oppnevne
for formålet.106 Mellom 1815 og 1818 ble det ført
intense forhandlinger om dette spørsmålet – uten at § 93
kunne gjøre så mye med den folkerettslige situasjonen.
Igjen kom Norges forhold til Kieltraktaten i sentrum –
og det møysommelige arbeid som var blitt gjort høsten
1814 for å nøytralisere Kieltraktaten som grunnlaget for
den svensk-norske unionen, ble utfordret. Sverige hadde
fremmet påstand om at Danmark hadde brutt Kieltrakta-
tens vilkår fordi det var kongen av Danmark som stod
bak det norske opprøret mot Kieltraktaten. Følgelig
hadde også kongen av Danmark ansvar for at Eidsvolls-
grunnloven var blitt vedtatt, noe som hadde ført til at
Sverige måtte gå til krig for å oppfylle Kieltraktatens
artikkel 4. Dette synspunktet var blitt tilbakevist av kom-
missærene allerede i 1814 og ble heller ikke tatt til følge
av stormaktene i 1818. Men argumentet ble fremsatt nok
en gang av det forente kongeriket Sverige-Norge.

Stormaktene la i 1818 til grunn at Kieltraktaten gjaldt
som en av de sentrale traktatene forankret i Wien-sluttak-
ten (1815) og at Norges andel av den danske statsgjelden
følgelig måtte betales. Norges krav på å trekke tapet av det
gamle nordsjøveldet (som var blitt beholdt av Danmark)
inn i oppgjøret ble avvist av stormaktene. Stortinget og
den norske regjeringen mente også at Sverige måtte kunne
ta en andel av Norges del av statsgjelden da Norge ikke
hadde bedt om å bli delt fra Danmark, ei heller akseptert
gjeldsforpliktelsen. Karl Johan (dels som konge av Norge,
dels som konge av Sverige) drev saken til et ytterpunkt
overfor stormaktene – og Stortinget ble urolig for kongens
politikk overfor Norge, og Karl Johan møtte tålegrensen
til stormaktene, inkludert Russland, som normalt støttet
Sverige. Da saken endte på Kongressen i Aachen i 1818
(som var en fortsettelse av Wienerkongress-systemet) ble
Sverige-Norge direkte truet med militær intervensjon hvis

99 Hans Barlien, Bemærkninger til Kongeriget Norges Grundlov (1830) s. 48–49.
100 Se for øvrig kommentar til gjeldende § 100, 5. og 6. ledd.
101 Heiberg, Unionens oppløsning (1906) s. 1004 (representanten Foss).
102 Heiberg, Unionens oppløsning (1906) s. 1004.
103 «Grundlovsbestemmelse om ophævelse av grundlovens § 33» (12.08.1908, sanksj. 24.10.1908).
104 Gaarder, Fortolkning over Grundloven (1845) s. 413–421 (her s. 421).
105 Historisk behandles dette i alle relevante fremstillinger. Fortsatt er Sverre Steen, Det frie Norge III (1954) viktig. Se inngående fra dansk side

Georg Nørregård, Efterkrigsår i dansk udenrigspolitik 1815–1824 (1960) s. 27–109.
106 Kieltraktaten artikkel 6, se for eksempel. Andenæs, Grunnloven vår (16 utg. 2019) s. 128.
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ikke artikkel 6 ble oppfylt. I protokollen av 14. november
1818 fra kongressen ble det sagt uten omsvøp at unnla-
telse av å oppfylle artikkel 6 ville kunne innebære at
Norge ble ført tilbake til Danmark:107

«The Conference has not only recognised the right and
even obligation for the allies to intervene in the dispute
between Denmark and Sweden, but it has also determi-
ned the mode it deems appropriate to give to this inter-
vention, by approving the project with a collective state-
ment addressed from the four Courts [Storbritania,
Russland, Preussen, Habsburg-Østerrike] to the Court of
Sweden. … In this case, however painful, it will be essen-
tial to agree during this present meeting upon an eventual
assurance that will decide whether the measures propo-
sed by the London Conference [som gikk forut for
Aachen], that is to say a breakdown of diplomatic relati-
ons with Sweden and the reinstatement of all of Den-
mark’s rights concerning Norway, conform to the intenti-
ons of the four Courts, and if it is to such an extent that
they have resolved to push their intentions».

Etter at gjelden var betalt hadde § 93 i realiteten ikke
lenger noen funksjon. At bestemmelsen var nært knyttet
til Kieltraktaten artikkel 6, og deretter ikke hadde betyd-
ning, kom også tydelig frem i Stortingets vedtak om
redigering av Grunnloven etter 7-juni-vedtaket i 1905
(se straks under). Justisdepartementet mente nok at § 93
ikke kunne strykes uten videre, men Stortinget ville det
annerledes, og uten diskusjon ble bestemmelsen vedtatt
strøket – om enn man åpenbart ikke kunne si at § 93 etter
sin ordlyd med nødvendighet fulgte av Stortingets ved-
tak om unionens oppløsning.108

11 Unionsoppløsningen 1905109

På samme måte som året 1814 inneholdt året 1905 en
lang rekke av statsrettslige og folkerettslige betydnings-

fulle hendelser for norsk statsrett og svensk-norsk uni-
onsrett. På samme måte som 1814 har også 1905 vært
gjenstand for mange ulike historiske og rettslige tolknin-
ger. I det følgende gis det bare et riss av de statsrettslige
beslutninger som hadde umiddelbar betydning for unio-
nens oppløsning og enkelte følger dette hadde for
Grunnloven.110

De mest sentrale hendelser og vedtak i tilknytning til
unionsoppløsningen foregikk mellom 11. mars og
27. november 1905. Den 11. mars utnevnte den regje-
rende kronprins Gustav Michelsen-regjeringen og den
27. november utnevnte den nye kong Haakon 7 en ny
regjering Michelsen. Allerede i februar hadde forhand-
lingen mellom Norge og Sverige om den nye norske
konsulatloven om opprettelse av et eget norsk konsulat-
vesen (se overfor) opphørt uten resultater, og Stortinget
hadde nedsatt en eget spesialkomite som skulle håndtere
Stortingets videre skritt. 10. mai informerte komiteen
Stortinget om at det ikke var kommet noe ut av forhand-
lingene med Sverige, og komiteen la frem for Odelstin-
get innstilling til konsulatlov. Både Odelstinget og Lag-
tinget vedtok loven enstemmig. For første gang i norsk
unionshistorie var norsk politikk helt samstemt.

Den 27. mai var det norsk statsråd på Stockholm slott
der følgende hendte:111 Regjeringen la frem den vedtatte
konsulatloven til kongelig sanksjon. Kong Oscar
erklærte at han ikke ville gi sanksjon (jf. NG §§ 30 og
78). Statsrådene erklærte at Kongens handlemåte var en
krenkelse av Norges «frihed, selvstændighed og suvere-
nitæt». Statsrådene erklærte videre at de ikke ville kon-
trasignere Kongens sanksjonsnektelse fordi de umiddel-
bart søkte avskjed som statsråder. Helt fra 1847 hadde
det vært erkjent i norsk statsrett at en statsråd kunne
nekte å kontrasignere en kongelig beslutning såfremt
vedkommende straks søkte avskjed. I strid med praksis
nektet Kongen å godta statsrådenes avskjedssøknader,
men han ba samtidig ikke statsrådene om å sitte videre
som et forretningsministerium. Kongen erkjente at
«nogen anden regjering ikke nu kan dannes». Som Ola

107 Aachen-dokumentet – som ennå ikke er publisert – er oppbevart i Haus- Hof und Staatsarchiv Wien, Kongressakten, Kart. 17, Fasz. 29. Jeg takker
Karin Schneider (Wien) for å gitt meg tilgang til dette dokumentet. Sitatene er hentet fra «Attached to Protocol sub nr. 31 of 12 9bre(?), 1818./To
Count de Fiquelmont/The Emperors envoy to His Majesty the King of Sweden/Aix-la-Chapelle, 14 November 1818».
Note Verbale from the Russian Cabinet concerning the dispute between Sweden and Denmark.
Annex D to Protocol No. 20. Jeg takker Nora Naguib Leerberg for oversettelse.

108 Se vedtaket Heiberg, Unionens opløsning (1906) s. 687 flg, s. 978 (Konstitusjonskomiteens innstilling) og s. 984 (tvil) og så s. 1010 (Stortingets
enstemmige vedtak).

109 Se også kommentar til de følgende bestemmelsene her i boken: §§ 30, 78 og 121 (da 112).
110 Den sentrale kildesamlingen for 1905 er J.V. Heiberg, Unionens opløsning 1905 (1906). Grunnleggende om den rettslige og politiske bakgrunnen

for og virkninger av Stortingets 7. juni-vedtak, se Ola Mestad, «Unionsoppløysinga i 1905: parlamentarisme, strategi og statsrett» i: Mestad/Mic-
halsen (red), Rett, nasjon, union (2005) s. 334–419. Mestad fremholder at den historiske forskningen om 1905, både norsk og svensk, stort sett er
ufullstendig om de statsrettslige sidene ved 1905. Det følgende bygger særlig på Mestads bidrag, i det følgende sitert Mestad op.cit (2005). Se
videre Stråth, Union och demokrati (2005) s. 451–515 og min kritikk av hans tolkning av 1905, Michalsen, Rettshistorisk kritikk (2017), særlig
s. 141–151.

111 Det følgende bygger på Mestad (2005) s. 355–360.
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Mestad har vist kan Kongens handlemåte her bare for-
klares med parlamentarismens prinsipper: Det var umu-
lig for kongen å skaffe en regjering som ville ha tillit i
stortinget, som jo enstemmig hadde vedtatt den kon-
sulatloven som kongen nektet sanksjon.

Fra 27. mai til 7. juni arbeidet Regjering og Storting
for å finne den rette rettslige strategien. Fra kongen eller
Sverige hørtes intet. Den 7. juni 1905 vedtok Stortinget
følgende beslutning:112

«Da statsraadets samtlige medlemmer har nedlagt sine
embeder, da Hans Majestæt kongen har erklæret sig ude
af stand til at skaffe landet en ny regjering, og da den kon-
stitutionelle kongemagt saaledes er traadt ud af virksom-
hed, bemyndiger stortinget medlemmerne af det idag
aftraadte statsraad til indtil videre som Den norske regje-
ring at udøve den kongen tillagte myndighed i overens-
stemmelse med Norges riges grundlov og gjældende love
– med de ændringer, som nødvendiggjøres derved, at
foreningen med Sverige under en konge er opløst som
følge af, at kongen har ophørt at fungere som norsk
konge.»

Stortingets argumentasjon i det berømte 7. juni-vedtaket
for unionens oppløsning var derved uttalt i all klarhet: at
(1) den norske regjeringen hadde rett til å gå av som
regjering i statsrådet i Stockholm 27. mai, (2) at den nor-
ske konge Oscar 2. hadde uttalt at han for tiden ikke
kunne danne ny regjering, hvilket var kongens fremste
konstitusjonelle plikt, og (3) når denne plikten etter en
viss tid ikke ble oppfylt, hadde den norske kongen opp-
hørt å være norsk konge og (4) som følge av dette var
unionen mellom Norge og Sverige under en konge opp-
løst. Avgjørende er her at Stortinget konstaterer at unio-
nen er oppløst og kongen følgelig ikke lenger er norsk
konge. Stortingets vedtak innebar ikke et aktivt vedtak
om å oppløse unionen eller avsette kongen, men å kon-
statere de statsrettslige mekanismer som ble utløst den
27. mai, at kongens atferd hadde resultert i oppløsnin-
gen, i prinsippet uten Stortingets medvirkning.

At unionen ville bli oppløst hvis kongen opphørte å
fungere som norsk konge, var ingen ny tanke i junida-
gene 1905, det var tvert imot forankret i sentral statsretts-
tolkning. T.H. Aschehoug drøftet for eksempel i sin
statsrett den hypotetiske situasjon der den norske konge
skifter konfesjon (dvs. handler i strid med forfatningen),
og som følge av dette taper Norges trone, om enn han
beholdt Sveriges: «Herved vilde Foreningen blive

opløst», skrev Aschehoug, uten forbehold.113 Traktatens
fundament var samme person som norsk og svensk
konge, og når dette ikke lenger var tilfellet, var unionen
også automatisk oppløst, den hadde ganske enkelt ingen
gjenstand.

Stortingets 7. juni-vedtak var samtidig en tolkning av
den svensk-norske unionens rettslige karakter. Det var
en minimumstolkning som forutsatte at det ikke fantes et
unionelt rettssubjekt; om dette hadde det vært ulike opp-
fatninger siden 1814. Men konflikten om utenriksfor-
valtningen hadde skjøvet norske statsrettsjurister i den
retning, også konservative. Tolkningen innebar også at
det ikke kunne være ulike tidspunkter for statsrettslig
endring (opphørt kongefunksjon) og unionens oppløs-
ning i folkerettslig forstand som følge av 7. juni-vedta-
ket. Om dette har det vært ulike meninger. Bo Stråth
fremholder at unionens oppløsning i statsrettslig for-
stand fant sted 7. juni, men folkerettslig 26. oktober, da
Riksakten ble opphevet ved vedtak av den svenske
nasjonalforsamlingen og kong Oscar 2. frasa seg den
norske krone.114 Hvis man legger til grunn at Riksakten
ikke etablerte unionelle organer, kan det rettslige tids-
punktet for statsrettslig og folkerettslig oppløsning ikke
være ulike. Norge hadde gjennom 7. juni-vedtaket tatt
tilbake den faktiske overlatelse av å utøve krig og fred
som den norske kongen hadde overlatt til svensk forvalt-
ning i 1814–1815. Følgelig kunne fremmede stater etter
folkeretten ha anerkjent Norge (dvs. Michelsen- regje-
ringen), men av hensyn til Sverige lot de dette være.
Men det er viktig å se at det ikke hadde vært enighet
gjennom unionstiden om de premisser som Stortinget la
til grunn for sitt vedtak.

Et spørsmål som har vært drøftet var om 7. juni-vedta-
ket innebar et «statskupp» eller en «revolusjon». Både
Kongen og Riksdagen fremholdt dette etter vedtaket.
Også flere nyere forfattere bruker denne karakteristikken
om Stortingets handlemåte.115 Etter mitt skjønn er slike
uttrykk mer villedende enn veiledende. Ord som «stats-
kupp» på det forhold at et enstemmig Storting – valgt på
grunnlag av allmenn stemmerett for menn – trakk konse-
kvenser av at den norske personlige kongemakt ikke
evnet å utøve sine konstitusjonelle plikter, er i hvert fall
ikke opplagt. Eller at beslutningen skulle være «revolu-
sjon» overfor Sverige, som Stortinget med gode rettslige
grunner mente Norge ikke var bundet til på andre måter
enn gjennom den person som bekledde begge kongeem-
betene, og som ikke lenger utøvet sin norske kongefunk-
sjon. Hva Kongen og Riksdagen mer presist mente var

112 Inngående om den møysommelige utformingen av 7. juni-vedtaket, se Mestad op.cit. (2005) s. 371–385.
113 Aschehoug, Norges nuværende Statsforfatning bd I (2. utg. 1891) s. 57.
114 Stråth, Union och demokrati (2005) s. 508 flg.
115 Stråth, Union och demokrati (2005), særlig s. 457–477.
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statskupp eller revolusjon, er da heller ikke lett å få øye
på i alt det som ble skrevet i den retning umiddelbart
etter 7. juni.116 En viktig indikator på dette spørsmålet
var Francis Hagerup som hadde gått av som statsminis-
ter i mars 1905, også fordi han da ikke ønsket å drive
frem en rask oppløsning. Men Hagerup sluttet opp om
Stortingets politikk fra 7. juni. De innvendinger han
hadde i de første lange innleggene på Stortinget 6. juni
gjaldt først og fremst geopolitikk og krigstrussel. Han
uttalte ikke i Stortinget 6. juni at unionsoppløsningen
skulle være ulovlig eller revolusjonær. Tvert imot ga han
mot slutten av debatten viktige bidrag til å gjøre 7. juni-
beslutningen tydeligere på det sentrale punkt at unionen
allerede var oppløst som følge av kongens handlemåte
etter 27. mai.117 Hagerup mente at det hadde vært best
hvis oppløsningen hadde skjedd i to eller tre skritt,118

han likte slett ikke det som skjedde, men dette betyr ikke
at han mente at det foregikk et statskupp. Han uttalte hel-
ler ikke at Stortinget manglet kompetanse til å treffe et
vedtak med de rettsfølger som 7. juni-beslutningen inne-
bar. Men nettopp fordi unionens rettskilder var så spar-
somme måtte det bli rettslig og politisk uenighet om uni-
onens oppløsning.

12 De konstitusjonelle følgene av 7. juni-vedtaket 
1905, særlig Stortingets redigering av Grunnloven, 
jf. § 112 (nå § 121)119

Etter 7. juni med oppløst union oppstod det en rekke
prinsipielle statsrettslige spørsmål. Ett var hvilken rolle
folkeavstemninger skulle ha i statslivet. I 1905 ble det
avholdt to slike avstemninger, nemlig om man var enige
i den «stedfundne Opløsning af Unionen eller ikke» (13
august) og om man var «enig i Stortingets bemyndigelse
til regjeringen om at opfordre prins Carl af Danmark til
at lade sig vælge til Norges konge» (12-13 november).
Et annet – som fulgte av den andre folkeavstemningen –
var debatten om hvilken statsform Norge skulle ha etter
oppløsningen, monarki eller republikk. Et tredje var den
nærmere presisering av den parlamentariske statsform
som kom ut av Stortingets rolle i unionsoppløsningen.
At parlamentarismen ble ytterligere forankret i norsk
statsliv gjennom 1905-året er utvilsomt, slik det også ble

i Sverige.120 Alle disse spørsmålene behandles nærmere
andre steder i boken.

Her vil jeg gjøre rede for en direkte følge av 7. juni-
vedtaket, nemlig Stortingets endrings- eller redigerings-
vedtak den 18. november 1905 av Novembergrunnloven
til en «ny» 1905-grunnlov der de mest åpenbare unions-
bestemmelsene ble ansett falt bort eller endret gjennom
stortingsvedtak. Som følge av at Stortinget konstaterte at
unionen var oppløst oppstod det en vanskelig situasjon
for Grunnloven. Ennå eksisterte mange av November-
grunnlovens bestemmelser etter sin ordlyd som forutsatte
unionen med Sverige (som § 15 med delt statsråd mellom
Kristiania og Stockholm). Hvordan skulle Stortinget gå
frem for å bringe Grunnlovens tekst i overensstemmelse
med norsk statsrett post 7. juni? Den følgende fremstil-
lingen ser bare på de prinsipielle spørsmålene som Stor-
tinget tok stilling til den 18. november og jeg går derfor
ikke i detaljer om hvilke bestemmelser som Stortinget
anså bortfalt eller anså ha fått et nytt regelinnhold. Dette
følger av hver enkelt paragrafs historie.

Stortinget tok stilling til to sentrale spørsmål. Det ene
gjaldt i hvilken form Stortinget skulle treffe sine vedtak:
Skulle Stortinget avsi en autentisk fortolkning av hvilke
grunnlovsbestemmelser som ikke lenger gjaldt og hvilke
som gjaldt? Eller skulle Stortinget erklære grunnlovstek-
stene endret, i form av opphevelser og nye tillegg?
Begge formene var åpenbart problematisk i forhold til
(dagjeldende) § 112.121

Det andre spørsmålet gjaldt Stortingets materielle
valg: Hvilke av Novembergrunnlovens bestemmelser
kunne sies å ha blitt umiddelbart endret av 7. juni-vedta-
ket i en slik grad at forskjellen mellom regelinnhold og
ordlyd krevde en tekstlig redigering umiddelbart for å få
en praktikabel Grunnlov og hvilke kunne utstå til en
ordinær § 112-behandling? Stortinget stod altså i en unik
situasjon: Når den konstitusjonelle unntakssituasjonen
som dette innebar nå gjorde det nødvendig å endre
Grunnlovens tekst, hvor gikk grensene for Stortingets
kompetanse til å endre uavhengig av § 112?122 Om dette
var det diskusjoner. Stortinget var den eneste som kunne
avgjøre følgene av denne usedvanlige statsrettssituasjo-
nen, og Stortinget var i dette øyeblikket fullstendig suve-
ren i forfatningsrettslig forstand. For spørsmålet om for-
men på Stortingets handling var det to synspunkter. Det
ene var at Stortinget bare skulle fastslå ordlyden på de

116 Se Evert Vedung och Margareta Brundin (red.), Unionsupplösningens riksdagar. 1905 speglat i protokoll, anteckningar, dagböcker (2005).
117 Mestad op.cit 2005 s. 375–385.
118 Se Lars Magnus Bergh, «Linjevalget i 1905» i: Mestad/Michalsen (red), Rett, nasjon, union (2005) s. 310–333.
119 Se kommentar til § 121.
120 Se kommentar til § 15.
121 Se for alle relevante kilder i det følgende Heiberg, Unionens opløsning 1905 (1906) s. 982–1011.
122 Se for 1905-debatten i lys av oppfatninger om unntakstilstand, Michalsen, «Unntakstilstand og forfatning» i Michalsen (red.), Unntakstilstand og

forfatning (2013), kapittel 1.
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bestemmelsene som måtte endres som følge av 7. juni-
vedtaket. Det andre standpunktet var at man ikke kunne
anerkjenne at ordlyden allerede var endret gjennom
7. juni-vedtaket, men at Stortinget måtte erklære hvilket
nytt innhold Grunnlovens bestemmelser nå hadde fått
selv om Grunnlovens ordlyd forble den samme inntil
§ 112-vedtaket kunne gjøres.

Stortingets første sentrale premiss var at alle forand-
ringer som skulle skje var de som var «bleven en lige-
frem og nødvendig følge af at foreningen med Sverige
ved stortingets beslutning af 7de juni d.a. er opløst».123

Det var åpenbart at ordlyden til flere av Grunnlovens
bestemmelser var manifest annerledes enn bestemmel-
sens regelinnhold, gitt unionens oppløsning. Problemet
var imidlertid at dette gjaldt for en del paragrafer i sin
helhet og som altså kunne «oppheves» – eller enda mer
korrekt «var opphevet», for å følge logikken fra 7. juni-
vedtaket.124 Annerledes var det for en rekke paragrafer at
bare deler av bestemmelsen hadde fått endret regelinn-
hold og følgelig måtte vedtas i formen av «skal lyde». I
dette arbeidet kunne det fremstå som en blanding av
autentisk fortolkning og grunnlovsendring. Rettskilde-
messig dreide seg om hvordan forholdet mellom lovtekst
og grunnlovsregel skulle artikuleres i vedtakets form.

Statsråd Hagerup Bull argumenterte for Stortingets
rett til formelt å endre lovtekstene i Grunnloven, gjerne
også nydannelser, men helst nok bare endringer av ord-
lyden som reflekterte regelens nye innhold som følge av
Stortingets vedtak 7. juni:

«Det er et mandat, som stortinget har i kraft af, hvad der
her er nødvendigt. Her maa der handles, stortinget maa
fastslaa, hvorledes grundloven lyder. I kraft heraf er stor-
tinget beføiet til at fatte en saadan beslutning. Jeg er gan-
ske vist af den formening, at hvis det var nødvendigt for
at faa en brugbar grundlov – ikke en ønskelig grundlov,
men en brugbar grundlov – at foretage visse nydannelser,
saa maatte stortinget være berettiget til at gjøre ogsaa
dette i kraft af det samme nødvendighedens mandat (…)
det væsentlige er, at stortinget ikke behøver og ikke agter,
… at gjøre forandringer i grundlovens indhold, men kun
at fastslaa dens lydelse».125

Hagerup Bull mente altså at de endringer som 7. juni-
vedtaket innebar som Stortinget hadde myndighet til å
foreta i kraft av den samme «nødvendighetens mandat»

som hadde gitt Stortinget myndighet til 7. juni-vedtaket.
Han gikk altså langt i å gi Stortinget en grunnlovgivende
endringskompetanse uavhengig av § 112. Men dette var
ikke en opplagt posisjon, av minst to grunner: Det ene
var som Wollert Konow fremholdt, at Stortinget «afslog
at indkalle en konstituerende, grundlovsgivende forsam-
ling» og følgelig måtte Stortinget da selv opptre som
dette fordi det var dette som var realiteten. Dette var til-
felle enten det var 7. juni eller 18. november da Stortin-
get traff vedtakene om grunnlovsendring. Derfor skulle
Stortinget si at Grunnloven «skal lyde saaledes som vi
bestemmer». Å konstruere Stortingets vedtak uteluk-
kende som en passiv følge av 7. juni-vedtaket dekket
over Stortingets egen aktive grunnlovgivende handling
og det dekket over de implisitte valg Stortinget faktisk
gjorde blant de mange mulige følger som 7. juni-vedta-
ket hadde for Grunnloven. Selv om en viss bestemmelse
hadde kommet inn i Novembergrunnloven som følge av
unionens inngåelse, var det ikke opplagt at den samme
bestemmelsen også «bør udgaa, naar foreningen ophø-
rer». Et eksempel var § 26 som gjennom November-
grunnloven fikk tillegget om krav til Stortingets sam-
tykke ved angrepskrig;126 men det var, sa Konow, et valg
å slette denne delen av bestemmelsen, fordi den – uan-
sett forhistorie – fortsatt hadde «selvstendig betydning»
utover at det formelle forhold at den var blitt del av
Novembergrunnloven høsten 1814.127

Francis Hagerup mente at det var viktig å fastholde at
«der her ikke er tale om en regelmæssig anvendelse af
grundlovens § 112, at det kun er de ekstraordinære
omstendigheder, som tvinger os til at tage de rent for-
melle konsekvenser af en beslutning, som stortinget alle-
rede har fattet» [7. juni-vedtaket]. Men han kunne ikke
være enig med regjeringen i at man ikke kan «rent for-
melt seet sige, at grundloven nu lyder saaledes efter stor-
tingets beslutning af 7de juni 1905; thi stortingets beslut-
ning af 7de juni 1905 har dog virkelig ikke bestemt
noget med hensyn til grundlovens lydelse» bare «med
hensyn til grundlovens indhold». Dette fulgte av at det
var mulig å ha ulike meninger om hva ordlyden nå var,
noe som innebar at dette var et valg som Stortinget
hadde nå, at det ikke allerede hadde skjedd 7. juni. Det
ledende synspunktet for Stortinget måtte derfor være, sa
Hagerup, at Stortinget ikke gjør noe annet enn bringer
«grundlovens lydelse i overensstemmelse med stortin-
gets beslutning af 7de juni».128 Hagerups bidrag førte til

123 Heiberg, Unionens opløsning (1906), s. 986 (C Berner).
124 Heiberg, Unionens opløsning (1906), s. 987 (Hagerup Bull).
125 Heiberg, Unionens opløsning (1906), s. 987 (Hagerup Bull).
126 Se kommentar til § 26.
127 Heiberg, Unionens opløsning (1906), s. 988–989 (Wollert Konow, H).
128 Heiberg, Unionens opløsning (1906) s. 987–988 (Hagerup).
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at Stortingets to oppfatninger nærmet seg hverandre, og
senere i debatten sammenfattet han det prinsipp som da
syntes å være Stortingets nå, nemlig at «principet for
denne redaktion af grundloven» var «at man kun skal
fjerne det, hvorom alle maa være enige, at det utvilsomt
er dødt og borte efter unionens opløsning».129 Følgelig
hadde Hagerup også fått Stortinget til å bestrebe seg på å
være enige om at alle ordlydsendringene burde vedtas
enstemmig, av åpenbare politiske og forfatningsrettslige
grunner. Nå skjedde ikke dette helt ut, men langt på vei.
Etter Stortingets vedtak var følgende paragrafer av
Novembergrunnloven helt bortfalt: §§ 11, 13, 15, 32, 38,
42 og 93. I tillegg fikk 22 paragrafer endret ordlyd.130

Dermed var den svensk-norske unionen i all hovedsak
fjernet fra Grunnloven om enn noen flere ordinære
grunnlovsendringer skjedde i de følgende årene. Oppløs-
ningen av unionen hadde imidlertid hatt mange andre
mer grunnleggende følger for norsk statsliv. Bortfallet
av unionen innebar bortfall av visse unionelle hensyn
som hadde preget all grunnlovstolkning frem til da. Stor-
tingets aktive rolle i 1905 styrket sammenhengen mel-
lom folkesuverenitet og parlamentarisme som fra da av
ble en overordnet norm i all senere grunnlovstolkning.
Den nasjonale dimensjonen ved unionsoppløsningen
skapte uten tvil en mer nasjonal grunnlov som skulle
komme til å få konsekvenser for grunnlovstolkning, sær-
lig den som angikk suverenitetsrelasjoner til utlandet.

129 Heiberg, Unionens opløsning (1906) s. 999 (Hagerup)
130 Sammenhold Heiberg, Unionens opløsning (1906) s. 979–982 med s. 994, s. 1007 og s. 1010.
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§ 49
Folket utøver den lovgivende makt ved Stortinget. Stortingets representanter velges gjennom
frie og hemmelige valg.

Innbyggerne har rett til å styre lokale anliggender gjennom lokale folkevalgte organer. Nær-
mere bestemmelser om det lokale folkevalgte nivå fastsettes ved lov.

Folket utøver den lovgjevande makta gjennom Stortinget. Stortingsrepresentantane blir valde
gjennom frie og hemmelege val.

Innbyggjarane har rett til å styre lokale tilhøve gjennom lokale folkevalde organ. Nærare føre-
segner om det lokale folkevalde nivået blir fastsette i lov.

Av Ola Mestad (§ 49 første ledd) og Sigrid Stokstad (§ 49 andre ledd)

1 Folkesuverenitetsprinsippet. § 49 første ledd
Første punktum i denne paragrafen uttrykkjer folkestyret
og blir gjerne sett som eit uttrykk for folkesuverenitets-
prinsippet. Folkesuverenitetsprinsippet var ein sentral
teoretisk føresetnad for grunnlovsarbeidet i 1814.1 Til-
legget i andre punktum om frie og hemmelege val kom
først inn i 2014. Og andre ledd om det kommunale sjølv-
styret vart lagt til i 2016, sjå nedanfor.

Også første punktum i første ledd er blitt noko endra
frå 1814-teksten fordi tidlegare stod inndelinga av Stor-
tinget i Odelsting og Lagting der. Føresegna er prinsi-
pielt viktig fordi den uttrykkjer eit grunnleggjande prin-
sipp om representativt demokrati i norsk statsrett, men i
praksis har den vore mindre omdiskutert bortsett frå dei
første åra etter 1814, då den var eit av utgangspunkta for
diskusjonen om organiseringa av Stortinget. Skulle det
vere meir som den amerikanske kongressen, som i prak-
sis nesten berre skulle opptre gjennom sine to avdelingar
eller var det samla Stortinget i plenum ei viktig, eller den
viktigaste, forma? Men denne diskusjonen knytte seg
endå meir direkte til § 75 og dei følgjande føresegnene
om lovbehandlinga. Sjå nærmare kommentaren til § 75.

I dag bør ein òg sjå § 49 i samanheng med formuleringa
i § 2 om at grunnlova m.a. skal tryggje demokratiet.2

På Eidsvoll vart heile paragrafen vedtatt med føl-
gjande ordlyd:

«Folket udøver den lovgivende Magt ved Storthinget, der
bestaaer af 2 Afdelinger, et Lagthing og et Odelsthing.»

Slik stod den heilt til opphevinga av skiljet mellom
odelsting og lagting i 2007, med verknad frå 2009. Då
blei føresegna veldig kort og fyndig: «Folket udøver den
lovgivende Magt ved Storthinget.» Slik stod den til
13. mai 2014 då andre punktum vart lagt til, bortsett frå
språkrevisjonen litt tidlegare i mai same år.

Heilt sidan mai 1814 har § 49 innleidd del C av grunn-
lova og slik vore ein faneparagraf, saman med § 1 til
del A og § 3 til del B om den utøvande makta. Del D om
den dømmande makta er ikkje like elegant innleidd, for
den har riksrettsparagrafane først, før § 88 om at Høgste-
rett dømmer i siste instans, som språkleg ville vore stili-
gare. § 49 blei ikkje endra ved unionsinngåinga med
Sverige hausten 1814. Då var det reglane om den
utøvande makta som måtte endrast. Det reelle innhaldet i
kva den lovgivande makta innebar følgde likevel då som
no mest av dei følgjande føresegnene.

1 Sjå Holmøyvik, 1814 (2012) s. 123–134. Om omgrepet «folket», sjå elles Castberg, Statsforfatning I (1964) s. 245–246. Sjå kommentar til § 79
punkt 5 om bruk av prinsippet i forfatningskampane på 1800-talet.

2 Slik òg Smith, Konstitusjonelt demokrati (2017) s. 171.
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.
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Den prinsipielle formuleringa er likevel viktig. «Fol-
ket» utøver den lovgivande makta utan at det er sagt at
dette byggjer på eit numerisk demokrati. I 1814 var det
ingen teoretisk vanske ved å grunnlovfeste at folket skulle
utøve den lovgivande makta sjølv om røysteretten var
avgrensa. Val- og røysterettsreglane som følgde nedanfor
i grunnlova avgjorde korleis folkeviljen blei bragt fram.

2 § 49 på Eidsvoll
I grunnsetningane som vart vedtatt den 16. april på Eids-
voll før utkastet til grunnlov blei utarbeidd av konstitu-
sjonskomiteen, var det sagt i grunnsetning 2: «Folket bør
udøve den lovgivende Magt gjennem sine Repræsentan-
ter.» Og i den tredje grunnsetninga stod: «Folket bør ene
have Ret til at beskatte sig gjennem sine Repræsentan-
ter.»3 Ein ser at den lovgivande makta er lagt til folket, og
at det skal vere eit representativt system. Meir er ikkje
sagt i grunnsetningane om organiseringa av den lov-
givande makta. Det er ikkje omtalt om det skal vere eitt
eller to kammer i nasjonalforsamlinga. Ved at det er ei
særskild grunnsetning om skattleggingsretten, får ein
inntrykk av at den blir oppfatta som noko anna enn den
generelle lovgivingsmakta. I tillegg kan teksten peike
mot organiseringa av vedtaksprosessen for skattevedtak
ved at det står at folket «ene» skal ha skattleggingsretten.

I grunnlovsutkasta er folket og representasjon
omhandla på litt ulike måtar. Hos Adler-Falsen står det i
§ 14 i grunnsetningane: «Folket kan ikke forpligtes ved
andre Love end dem, som det, ved sine frit valgte Repræ-
sentanter, har givet sig selv.» Dette er ein grunnleggjande
1700-tals fridomstanke. Og som innleiing til avsnitta om
den lovgivande makta skreiv Adler og Falsen: «Den lov-
givende Magt er i Nationens Repræsentanters (Rigsfor-
samlingens) Hænder, og udøves af den, overensstem-
mende med Constitutionen.»4 Det er også Adler og Falsen
som lanserer namna Lagmands-Thing og Odels-Thing.5

Nicolai Wergeland gjekk inn for eittkammer-ordning
og var den som lanserte uttrykket Stortinget for det som
Adler og Falsen kalte Riksforsamling, sjå Wergelands
utkast § 22 andre ledd. Men ein hovudgrunn til at Wer-

gelands utkast, bortsett frå namnet på nasjonalforsam-
linga, ikkje kunne brukast på dette punktet, var hans
oppfatning av kven som var representantane for folket.
Først sa han i § 21 at «Souvereniteten beroer væsentli-
gen hos Folket.». Det høyrest med vår tids øyre tilforla-
teleg nok. Men så står det i § 22 første ledd: «Norges
Constitution er representativ. Representanterne ere en
Konge og et lovgivende Korps» (utheva hos Wergeland).
Og av dette følgde at han ville dele lovgivingsmakta
mellom Stortinget og kongen.6

Føresegna i § 49 blei ganske sikkert utarbeidd av kon-
stitusjonskomiteen basert på Adler og Falsens utkast.7
Nils Höjer tar også dette som utgangspunkt, men lanse-
rer samstundes ideen at den kanskje av komiteen er tatt
direkte frå USAs føderale grunnlov, som i alle fall må ha
vore hovudkjelda til Adler-Falsen. USAs grunnlov av
1787 art. I sec. 1, som er den aller første føresegna i den
amerikanske grunnlova, lydde og lyder framleis lik: «All
legislative Powers herein granted shall be vested in a
Congress of the United States, which shall consist of a
Senate and House of Representatives.»

Ein ser den påfallande likskapen med den norske
endelege teksten bortsett frå at «Folket» ikkje er med i
den amerikanske føresegna. Til gjengjeld er heile den
amerikanske grunnlova innleidd med «We the people»
like ovanfor.

Formuleringa av § 49 var heilt på linje med den andre
grunnsetninga som Riksforsamlinga vedtok 16. april:
«Folket bør udøve den lovgivende Magt gjennem sine
Repræsentanter.»8 Men i staden for å halde på uttrykket
representantar blei Stortinget som institusjon, og med
todelinga i odelsting og lagting, sett inn i grunnlovsteksten.

I konstitusjonskomiteens grunnlovsutkast var ordly-
den nesten som den vedtatte: «Folket udøver sin lovgi-
vende Magt ved Stor-Thinget der bestaae af 2 Afdelin-
ger: et Lag-Thing og et Odels-Thing.»9 Men i dette
utkastet var føresegna ikkje plassert så elegant, som inn-
leiing til den lovgivande makta – og grunnlova hadde
enno ikkje fått si inndeling i delar. I konstitusjonskomi-
teens første utkast, som ikkje blei lagt fram for Riksfor-
samlinga, men er eit arbeidsutkast, er formuleringa litt
annleis: «Den lovgivende Magt udøves af Storthinget.»

3 Riksforsamlingens forhandlinger I (1914) s. 21–22.
4 Riksforsamlingens forhandlinger III (1916) s. 11 (§ 14 første punktum) og s. 23 (§ 69).
5 I sin § 70, og med ei forklaring i note til paragrafen, som knyter forslaget til «landets gamle Sprog». Den samla forsamlinga kallar Adler og Falsen

for Rigsforsamlingen.
6 Sjå Riksforsamlingens forhandlinger III (1916) s. 266. Han komponerte òg Stortinget sitt med representantar for sju ulike sosiale grupper, om ikkje

direkte av stender, sjå utkastet § 24. Så sjølv om det var eitt kammer, var det veldig nøye sett saman. Sjå elles diskusjonen av Wergelands modell i
Holmøyvik, 1814 (2012) s. 331–333.

7 Slik Wergeland, Fortrolige Breve (1830) s. 94: «tagen af det Falsen-Adlerske [!] Grundlovs-Udkast». Inngåande om Adler og Falsens reelle
tokammerordning, særleg om forholdet til den amerikanske grunnlova, sjå Holmøyvik, 1814 (2012) s. 335–343.

8 Riksforsamlingens forhandlinger I (1914) s. 21.
9 Riksforsamlingens forhandlinger I (1914) s. 451 (§ 78)
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Folket er ikkje nemnt. Inndelinga i odelsting og lagting
stod i neste paragraf.10 I tida mellom denne teksten og
det endelege utkastet må komiteen ha tenkt litt meir
prinsipielt og innført folket i føresegna, kanskje nettopp
på grunn av den vedtatte grunnsetninga.

I Riksforsamlinga blei det hard debatt om det var rik-
tig å dele Stortinget i to eller om det alltid skulle opptre
samla. Konstitusjonskomiteen føreslo tokammerløysing.
Motzfeldt og fleire andre medlemer av komiteen gjekk
inn for eitt kammer, men tapte i komiteen. I Riksforsam-
linga tok han opp sitt standpunkt på nytt. Han knytte sitt
forslag direkte til det som hadde blitt framheva som for-
delane ved tokammer-ordning. For å sikre kvalitet og
overveging i lovgivinga føreslo Motzfeldt at ein i staden
for delt behandling i Odelsting og Lagting skulle debat-
tere forslag tre gonger i eit samla storting, på ulike
dagar.11 Sibbern har i si dagbok referert at Falsen og
Sverdrup hadde vist til at todelinga var «taget af de bed-
ste Constitutioner, den engelske og den amerikanske».
Sibbern la til at han visste at komiteen òg hadde lagt vekt
på at todelinga ville gjere det vanskelegare for dei
mange bøndene som kunne bli valde å «faa de naragtig-
ste Ting gjennem».12 Wergeland var også sterkt i favør
av eitt kammer. Han skreiv i Fortrolige Breve at Stortin-
get er «blevet parteret i tvende Afdelinger, et quasi-
Overhuus (Lagthinget) og et quasi-Underhuus (Odels-
thinget)». Og han skreiv vidare om at dette vil bli inef-
fektivt og ikkje passe for eit folk som det norske og for
grunnlova som «tilsteder et frit og ganske uindskrænket
Valg uden Hensyn til Stand». Men han nemner at han
ikkje tok ordet i debatten fordi Motzfeldt hadde talt så
godt mot inndelinga.13 Frederik Schmidt som også var
medlem av komiteen, opplyser i si dagbok at han talte i
mot, og koplar det til hans etterfølgjande siger i det som
blei § 79 tredje ledd, sjå kommentaren til denne.14

3 Kvasitokammersystem og plenum
Komiteutkastet med si modifiserte tokammerinndeling,
det ein kaller ei kvasitokammersystem, blei vedtatt berre

med 54 mot 52 røyster.15 Protokollen identifiserer ikkje
kven som røysta kva slik at vi ikkje veit heilt kor skilje-
linjene gjekk i forsamlinga. Valet mellom eitt og to kam-
mer er altså eit sentralt punkt der Falsen, som den veka
jamvel var president i forsamlinga, med sin store autori-
tet på Eidsvoll nesten tapte ei viktig avrøysting. Truleg
meinte mange at det var meir folkeleg eller «demokra-
tisk» eller egalitært med berre eitt kammer. Holmøyvik
har peikt på at eittkammersystem var eit «sentralt ele-
ment i forventningane til ei norsk grunnlov i 1814».16

Når det gjaldt den praktiske utøvinga av lovgi-
vingsmakta, uttalte Motzfeldt i denne debatten òg at
Stortinget ikkje burde vedta den komande lovboka, men
berre ha den til gjennomsyn, og at den separate lovkomi-
teen skulle utarbeide den endelege lovboka. Det er uklart
om han meinte at kongen skulle sanksjonere den, men
det går eg ut frå.17 Det blei ikkje vedtatt noko om dette,
men det seier noko om tenkinga kring lovgiving.18

Var det slik at formuleringa om inndeling i lagting og
odelsting føresette eller jamvel fastsette at Stortinget all-
tid skulle opptre i dei to tinga, og ikkje samla som Stor-
tinget i plenum? Ordlyden var som nemnt at «Storthin-
get … bestaaer af 2 Afdelinger, et Lagthing og et Odel-
sthing» (utheva her). Det er Nils Höjers oppfatning at
det «förmodligen» ligg eit påbod i dette om behandling i
dei to tinga av alle saker som ikkje uttrykkjeleg er unn-
tatt.19 Men sjølv om Höjers avhandling er den djupaste
studien av grunnlovsarbeidet på Eidsvoll før Eirik
Holmøyviks bok frå 2012, og med særleg vekt på orga-
niseringa av Stortinget, er vel dette elles ei oppfatning
som ikkje har vore delt av andre. Men hans resonnement
tar utgangspunkt i at Adler og Falsen hadde ein fullsten-
dig tokammer-modell og at dette blei framleis forstått
slik i (dei få kjeldene ein har frå) debatten på Eidsvoll.
Alternativet var at Stortinget sjølv kunne avgjere si eiga
organisering bortsett frå i dei uttrykkjeleg regulerte lov-
sakene? Dette spørsmålet kom opp i samband med
behandlinga av det som blei § 75, sjå kommentaren til
denne.

Er det riktig som paragrafen seier at folket utøver den
lovgivande makta, eller er det meir riktig å seie at den er

10 Sjå Riksforsamlingens forhandlinger III (1916) s. 310 (§§ 70 og 71).
11 Sjå Motzfeldts innlegg i Riksforsamlingens forhandlinger I (1914) s. 223–226.
12 Sjå Fure, Eidsvoll 1814 s. 225.
13 Wergeland, Fortrolige Breve (1830) s. 94–95.
14 Schmidt, Dagbøger I (1966) s. 343.
15 Riksforsamlingens forhandlinger I (1914) s. 52. For gjengiving av det ein har frå debatten og diskusjon av dette, sjå Holmøyvik, 1814 (2012)

s. 426–431, og drøfting av korfor løysinga vart som den blei, s. 432–437 og 444. Der peikar han på både at det i Noreg mangla eit sosialt grunnlag
for eit ekte overhus, at folkesuverenitetsprinsippet òg inneber eit teoretisk likskapsideal og på dei historiske likskapsideala med tenkte band tilbake
til norsk mellomalder.

16 Holmøyvik, 1814 (2012) s. 345.
17 Sjå Riksforsamlingens forhandlinger I (1914) s. 225.
18 Sjå kommentaren til tidlegare § 94.
19 Höjer, Norska grundlagen (1882) s. 81.



§ 49 487
delt med kongen? Eivind Smith har uttalt at § 49 «tar
altså munnen for full når den sier at den lovgivende makt
ligger hos Stortinget alene». Han viser til at § 3 i den
danske grunnlova er «mer sannferdig» når den seier at
den lovgivande makta ligg «hos Folketinget og Kongen i
forening».20 Men dette kan diskuterast. Kongens sank-
sjonsrett blei i 1814 av Adler og Falsen ikkje forstått
som del av den lovgivande makta, men berre som eit
utsetjande veto, slik ordninga blei også i grunnlova
§ 79.21 Allereie i 1814 var ordninga i grunnlova såleis at
Stortinget ville vinne fram til slutt, med lovvedtak (og
med grunnlovsvedtak) utan omsyn til kongens stand-
punkt. Folkesuvereniteten var overordna maktforde-
linga.22 Og i dag med parlamentarisme, no jamvel fast-
slått i grunnlova § 15, er det minst like råkande å seie at
folket utøver den lovgivande makta.

I 2007 blei inndelinga i Odelsting og Lagting, kvasito-
kammer-ordninga, oppheva ved samrøystes stortings-
vedtak 20. februar. Dermed blei § 49, saman med ei rek-
kje andre paragrafar, revidert til ordlyden i noverande
første punktum.23 Stortinget har no eit gjennomført eitt-
kammersystem, det som tapte med 54 mot 52 røyster på
Eidsvoll. Sjå kommentaren til § 76 om dette.

4 Frie og hemmelege val
Andre punktum om frie og hemmelege val kom inn i
grunnlova i 2014 i samband med den omfattande grunn-
lovsrevisjonen for å styrkje menneskerettsvernet. Men-
neskerettighetsutvalget (Lønning-utvalet) meinte at ret-
ten til hemmelege og frie val burde grunnlovsfestast.
Bakgrunnen var det internasjonale menneskerettsvernet
i Verdserklæringa om menneskerettane art. 21, FN-kon-
vensjonen om sivile og politiske rettar art. 25 og den
europeiske menneskerettskonvensjonen tilleggsproto-
koll 1 art. 3.24 Det blei grunngitt med at «Grunnlovsfes-
ting av retten til frie og hemmelige valg vil således være

en garanti for at et simpelt stortingsflertall ikke kan rive
ned eller grunnleggende svekke vårt demokrati.»25 Det
er såleis det tradisjonelle argumentet om at grunn-
lovsvern forsterkar eit vern samanlikna med vanleg lov-
festing, som alt eksisterte. Når det gjaldt plasseringa av
den nye føresegna i grunnlova, gjekk Lønning-utvalet
inn for å bruke § 49 etter å ha vurdert nokre andre alter-
nativ. Grunngivinga for § 49 var: «I denne bestemmel-
sen er allerede folkerepresentasjonen tydelig. En supple-
rende setning om at folkesuvereniteten gjennomføres
ved at folket velger representanter til Stortinget gjennom
frie og hemmelige valg, vil gi et mer fullstendig bilde av
hva som menes med folkesuverenitet i § 49.»26

Argumentet om tilknyting til folkesuvereniteten er
godt sjølv om tillegget har noko meir teknisk karakter
enn den flotte formuleringa i første punktum.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen framheva òg det
symbolske ved grunnlovsfestinga: «Komiteen mener at
det å løfte prinsippet om frie og hemmelige valg inn i
Grunnloven vil synliggjøre den grunnleggende betyd-
ning frie og hemmelige valg har for det norske statssty-
ret.»27 Tillegget blei samrøystes vedtatt.28 Dermed er det
grunnlovsfesta andre krav til valordninga enn det som
vart vedtatt på Eidsvoll, sjå kommentarane til §§ 50ff.

5 Det lokale selvstyret. § 49 andre ledd
Ved grunnlovsvedtak av 31. mars 2016 fikk grl. § 49 et
nytt annet ledd. Slik ble det representative demokratiet
på lokalt nivå en del av den konstitusjonelle rammen for
den norske styringsordningen, over 200 år etter at grunn-
loven ble vedtatt og nesten 180 år etter at vi fikk for-
mannskapslovene. Forslag om grunnlovfesting av lokal-
demokrati eller kommunalt selvstyre hadde vært frem-
met og avvist en rekke ganger. Da Stortinget vedtok
bestemmelsen, viste saksordføreren Martin Kolberg til
de lange utviklingslinjene på denne måten:

20 Smith, Konstitusjonelt demokrati (2017) s. 199 og tilsvarande s. 165. Derimot skriv Smith litt overraskande på s. 167 i kursiv at formuleringa i
§ 49 likevel kan forsvarast på grunn av det supensive veto. I alle fall er det sjølvsagt riktig at sanksjon ved kongeleg resolusjon er eit vilkår for gyl-
dig lovvedtak i normaltilfella, sjå kommentaren til § 79. Andenæs, Statsforfatningen (1998) s. 95 nøyer seg med å seie at «[h]elt nøyaktig er denne
programuttalelsen [i § 49] ikke». Om lag likeeins, Andenæs og Fliflet, Statsforfatningen (2017) s. 170, og tidlegare Castberg, Statsforfatning I
(1964) s. 307.

21 Sjå innleiinga til Adler og Falsens grunnlovsutkast, Riksforsamlingens forhandlinger III (2016) s. 5.
22 Dette er det prinsipielle hovudpoenget i Holmøyvik, 1814 (2012), sjå særleg s. 556: «Når desse grunnlovene [inkl. Eidsvollgrunnlova] ikkje gav

det utøvande organet absolutt vetorett overfor lover, var resultatet at folkeviljen var suveren i utøvinga av den lovgjevande funksjonen. Det same
var den ved grunnlovsendringar, sjølve essensen i folkesuverenitetsprinsippet.» Sjå òg meir utførleg s. 529–532 og særleg s. 531 med tilvising til
andre (misforståtte) oppfatningar.

23 Sjå grunnlovsforslag 14 (2003–2004), Dok.nr. 12:14 (2003–2004) og Innst. S. nr. 100 (2006–2007).
24 Sjå for ein gjennomgang av desse, Dokument nr. 16 (2011–2012) s. 251–253.
25 Dokument nr. 16 (2011–2012) s. 253.
26 Dokument nr. 16 (2011–2012) s. 254.
27 Innst. 186 S (2013–2014) s. 32.
28 St.tid. 2014 s. 2532, jf. s. 2530.
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Det betyr at vi er kommet til et punkt i disse lange proses-
sene i vår politiske utvikling der vi mener, veldig sam-
stemt, at det er veldig viktig at vi får på plass denne
bestemmelsen i Grunnloven, og det er bra.29

Forslaget hadde fått bred oppslutning i Stortinget og ble
vedtatt med 158 mot fem stemmer.30

Det representative demokratiet på lokalt nivå er skre-
vet inn i grunnloven som en rett for innbyggerne. Et
alternativ kunne vært å formulere regelen utelukkende
som en plikt for statens myndigheter, men den løsningen
ble ikke valgt. Innbyggerne er gitt en rett til å styre gjen-
nom lokale folkevalgte organer. Det betyr at det må fin-
nes en institusjonell ordning for lokale organer, der
ledelsen skal være folkevalgt. Det er altså ikke nok å ha
en desentralisert struktur ledet av statsforvaltningen.
Gjennom disse lokale folkevalgte organer har innbyg-
gerne rett til å styre lokale anliggender. Her ligger en
begrensning i de lokale folkevalgte organenes kompe-
tanse, men det ligger også et krav om at de skal ha et
minimum av rettslig handleevne og noe å styre over. I
uttrykket rett til å styre ligger en forutsetning om at inn-
byggerne ikke bare skal kunne mene eller uttale seg, de
skal også kunne bestemme. Bestemmelsens andre set-
ning gir Stortinget handlefrihet til å gi nærmere bestem-
melser ved lov. Samtidig markerer den et krav om hjem-
mel i lov for å regulere det lokale folkevalgte nivået.

Både bakgrunnen for bestemmelsen og lovgivers
intensjoner ved vedtakelsen er preget av en ambivalens
når det gjelder rettslig beskyttelse av det lokale folke-
valgte nivået. På den ene siden har det lokale folkevalgte
nivået vært ansett som så viktig og grunnfestet i tradisjo-
nen at det ikke trenger konstitusjonell beskyttelse, på
den andre siden kan grunnlovfesting innebære en makt-
forskyvning som kan true den nasjonale styringen av
samfunnet.

Et spørsmål som har vært viktig for beslutningsta-
kerne er om bestemmelsen gir konstitusjonelt vern for
lokaldemokrati eller kommunalt selvstyre. I debatten har
grunnlovfesting av lokaldemokratiet framstått som min-
dre begrensende for nasjonal styring enn grunnlovfes-
ting av kommunalt selvstyre, og Stortinget falt til slutt
ned på en bestemmelse som ikke nevner uttrykket kom-
munalt selvstyre. Flertallet ønsket konstitusjonell
beskyttelse for det lokale folkevalgte nivået, men de
ønsket ikke at det lokale folkevalgte nivået skulle kunne
påberope seg konstitusjonell beskyttelse av en form for
selvstyre. Begrepsmessig er det imidlertid ikke helt klart

hva som skiller disse uttrykkene fra hverandre. Selv om
demokrati og selvstyre har litt ulik valør, innebærer ikke
uttrykket kommunalt selvstyre noen klar avgrensning av
parlamentets handlefrihet i en enhetsstat, og lokaldemo-
krati forutsetter et visst innslag av egen beslutningsmyn-
dighet dersom uttrykket skal gi mening. Det er heller
slik at grunnlovfesting av lokaldemokratiet også inne-
bærer grunnlovfesting av viktige elementer i det kom-
munale selvstyret. Samtidig gjenspeiler Stortingets til-
nærming en ganske klar og stabil tendens, – det har vært
bred enighet om å ha et lokalt folkevalgt nivå, mens
omfanget av lokalnivåets myndighet og formene for sty-
ring fra nasjonalt hold har vært omstridt.

6 Bakgrunn: Formannskapslovene 1837 – en nød-
vendig utfylling av grunnloven
Det norske demokratiet har funnet sin moderne form i et
samspill mellom demokratisk deltakelse nasjonalt og
lokalt. Det nasjonale demokratiet er nå vanskelig å tenke
seg uten et lokalt demokratisk fundament. Selv om det
hadde vært innslag av lokal styring også før 1837, særlig
i byene, fikk vi med formannskapslovene en ny politisk
arena for folket. Til å begynne med var det demokratiske
elementet svært begrenset også i kommunene, som var
preget av fåmannsvelde med små formannskap som vik-
tigste organ.31 Men etter hvert var kommunene med på å
gi grunnlag for en betydelig videreutvikling av det nor-
ske folkestyret.

Formannskapslovene trådte i kraft den 14. januar
1837. Lovarbeidet hadde pågått siden 1820, og det var
preget av sterk interessekonflikt om hvilken funksjon og
rolle lokale folkevalgte organer skulle ha, men også om
det i det hele tatt skulle vedtas en lov. Fram til 1830 var
det den store lovkomiteen, opprettet under riksforsam-
lingen på Eidsvoll i 1814, som sto for arbeidet. De første
forslagene gikk ut på å etablere en lokal høringsinstans,
mens embetsmennene fortsatt skulle ha avgjørelsesmyn-
digheten.32 I 1830 tok regjeringen over arbeidet, og i
1833 ble Stortinget forelagt en proposisjon. Samme år
ble det også innlevert flere alternative forslag, blant
annet to fra bonderepresentanter i Odelstinget, som nå
hadde tatt en aktiv rolle. Det ene forslaget var radikalt og
tok til orde for full kontroll over skattleggingen på kom-
mune- og amtsnivå, og heller ingen innblanding og kon-
troll av embetsmenn. Stortinget vedtok formannskapslo-
vene i 1833, men fikk ikke kongelig sanksjon. Finansmi-

29 Referater Stortinget (2015–2016) Møte 31. mars 2016 sak 2 s. 2426.
30 Dokument 12:19 (2011–2012), behandlet sammen med Dokument 12:5 (2011–2012) og Dokument 12:26 (2011–2012), Innst. 182 S (2015–2016).
31 Sverre Steen, Lokalt selvstyre i Norges bygder (1968), s. 179.
32 Marthe Hommerstad, Politiske bønder. Bondestrategene og kampen for demokratiet 1814–1837 (2014), s. 210–211.
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nister Jonas Collett begrunnet sanksjonsnekten med at
approbasjonsretten var tatt ut – amtmannens rett til å
godkjenne vedtak som ble gjort av formannskapene.33

Kommunekommisjonen, en særskilt oppnevnt kongelig
kommisjon, fikk så i oppdrag å revidere lovene på nytt.
Regjeringen gikk inn for ny proposisjon der approbas-
jonsretten igjen var innarbeidet. På Stortinget i 1836 ble
det også levert tre forslag fra bonderepresentanter angå-
ende gjenopptakelse av den ikke-sanksjonerte loven fra
1833. Motivasjonen var blant annet å berede grunnen for
bruk av grl. § 79 for det tilfelle at kongen ville nekte
sanksjon på nytt.34 Det endte likevel med at kommisjo-
nens forslag ble vedtatt av Stortinget i 1836 og fikk kon-
gelig sanksjon i januar året etter. Loven la til rette for
relativt vid lokal myndighet forankret i lokalsamfunnet
gjennom egne valgte formenn.35

I ettertid er formannskapslovene blitt stående som
det norske lokaldemokratiets «grunnlov», fordi de la
rammene for de sentrale institusjonene i lokaldemokra-
tiet. Men vi finner også en tradisjon for å se formann-
skapslovene i sammenheng med statsforfatningen og
det nasjonale demokratiet, der formannskapslovene ble
hevdet å levendegjøre statsforfatningens demokrati,
eller å realisere demokratiet som forfatningen ga
grunnlag for.

Forut for vedtakelsen av formannskapslovene la jus-
tiskomiteen på Stortinget vekt på at deltakelse i overvei-
elser og avgjørelser av kommuneanliggender var

en uundværlig Betingelse for den Borgeraand og
Interesse for offentlige Anliggender, som udgjør det beli-
vende Princip i den frie Statsforfatning […]36

Jonas Anton Hielm, jurist, redaktør og embetsmann,
markerte seg som en forkjemper for utvikling av bor-
gerånden gjennom demokratisk deltakelse i denne
debatten.37 Under stortingsforhandlingene uttrykte han
det slik:

Den konstitutionelle Borgeraand udvikler sig kun almin-
delig der, hvor hver Enkelt har Leilighed til politisk Virk-
somhed.38

For disse aktørene var etableringen av kommunene som
lokale folkevalgte organer altså ikke i strid med grunnlo-
vens regler om demokrati og maktfordeling, de var hel-
ler en realisering av grunnlovens underliggende forutset-
ninger. Ved formannskapslovenes 100-årsjubileum så
historikeren Arne Bergsgård formannskapslovene som
en nødvendig utfylling av grunnloven, de åpnet for at
folket kunne ta i bruk makten som grunnloven hadde
gitt, både på Stortinget og ellers i samfunnet:

Dei skapte det breie og sterke grunnlaget som eit nasjo-
nalt demokrati trygt kan byggja på, men som det må ha
òg om det skal bli eit demokrati i ånd og sanning. For dei
små krinsane er det formannskapslovene mykje meir enn
grunnlova som er overgangen ifrå ufridom under embets-
styret og til folkestyre.39

Samtidig var ikke norske myndigheter alene om å utar-
beide lover om lokale folkevalgte organer i 1830-årene.
Sverre Steen har framhevet at utformingen av formann-
skapslovene også kan ses i sammenheng med ytre fakto-
rer, blant annet utløste julirevolusjonen i Frankrike i
1830 reformaktivitet i flere land, og i Sverige pågikk
også arbeid med reformer i lokalstyret.40

7 Grunnlovfesting av lokaldemokrati eller kommu-
nalt selvstyre
Selv om formannskapslovene ble ansett som en forlen-
gelse av grunnloven, kom etter hvert også spørsmålet
om egen grunnlovsregulering om det lokale folkevalgte
nivået på agendaen. Et forslag om grunnlovfesting av at
kommuner «alene ved lov» kan pålegges bevilgnings-
plikt ble fremmet av fem Venstre-representanter allerede
i 1920, men ble enstemmig avvist av Stortinget.41 Neste
forslag om grunnlovfesting av kommunalt/stedlig selv-
styre kom først i 1984, så i 1996, 2000, 2004 og 2008 før
forslaget som nå er vedtatt ble fremmet i 2012. Selv om
representanter fra et bredt spekter av de politiske parti-
ene har vært med på å fremme flere av de tidligere for-
slagene, har de vært langt unna å få tilstrekkelig flertall

33 Arne Bergsgård, Formannskapslovene – opphav og utvikling: Minneskrift til Formannskapslovenes 100-års jubileum (1937), s. 129, Hommerstad,
op.cit., s. 207.

34 Hommerstad, op.cit., s. 207.
35 Op.cit., s. 210.
36 Stortingsforhandlinger 1836–37, 4. overord. St., 2. del, O. 14.11, s. 769–770.
37 Maren Dahle Lauten, Borgeraand udvikler sig kun almindelig der, hvor hver Enkelt har Leilighed til politisk Virksomhed: framveksten av eit

moderne demokratiomgrep under debatten om formannskapslova av 1837 (2010), s. 119.
38 Stortingsforhandlinger 1836–37, 4. overord. St., 2. del, L. 24.11 s. 1035.
39 Bergsgård, op.cit., s. 7.
40 Sverre Steen, Konge og Storting (1962), s. 299. Lauten, op.cit., s. 18
41 Dokument nr. 35 (1920), forslag 15 fra representantene N. Skaar, O. Mjelde, H. Aarstad, Anders Vassbotn og G. Eiesland, forslag til ny innledning

til § 76, Innst. S. nr. 234 (1922) (Anders Vassbotn fikk større gjennomslagskraft som forfatter av Å leva det er å elska.)
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hver gang. Forslaget som ble behandlet i 2012 ble fram-
satt av representanter fra alle de politiske partiene, men
ble avvist med 130 mot 40 stemmer. (A, FrP, SV og SP
stemte imot, mens H, KrF og V stemte for.) Dette forsla-
get ble framsatt på nytt, og det ble igjen avvist den
31. mars 2016. Da samlet Stortinget seg om en beskåret
versjon av forslaget, som altså til slutt fikk tilslutning fra
et nesten samlet Storting. Veien fram mot dette vedtaket
har verken vært bred eller rett, og Eivind Smith har
karakterisert prosessen som hinderløypa.42

Striden om grunnlovfesting kan relateres til ulike syn
på kommunenes rolle. På den ene siden er kommunene
organer for gjennomføring av nasjonal politikk, der for
eksempel kommuneoverskridende styringsbehov innen-
for arealforvaltningen og individuelle rettigheter til vel-
ferdstjenester vektlegges. Kommunenes oppgave blir da
å gjennomføre den nasjonale politikken på mest mulig
effektiv måte. På den andre siden er kommunene en
organisatorisk overbygning over et lokalsamfunn, og for
at kommunene skal kunne ivareta lokalsamfunnenes
interesser, er uavhengighet fra statlig styring og mulig-
het for lokal variasjon viktig. Disse ulike synsvinklene
gjenspeiler et stykke på vei partipolitiske forskjeller, der
Arbeiderpartiet historisk sett har vektlagt nasjonale sty-
ringsbehov mens Høyre og Senterpartiet (tidligere Bon-
departiet) vektla kommunenes uavhengighet fra statlig
styring.43 De partipolitiske skillelinjene avtegner seg
imidlertid ikke like tydelig når det gjelder spørsmålet om
grunnlovfesting av lokaldemokrati eller kommunalt
selvstyre. Flere partiers oppfatning om grunnlovsspørs-
målet har endret seg over tid, medlemmer av de ulike
partiene har ofte stemt ulikt, og innenfor de enkelte par-
tiene har støtte til grunnlovforslag endret seg underveis i
prosessen fra forslag til vedtak.

Et hovedargument mot grunnlovfesting har vært at det
kommunale selvstyret er så viktig og grunnfestet i vår
statsskikk at grunnlovfesting ikke er nødvendig. Et
utslag av dette er at ordet kommuner har vært brukt på to
steder i grunnloven gjennom lang tid. Det gjelder § 58
om at valgtingene avholdes særskilt for hver kommune
og § 100 femte ledd om rett til innsyn i kommunenes

dokumenter og møteoffentlighet. Bestemmelsene forut-
setter at kommunene finnes, og de gir tydelig signal om
at tanken om kommuner som en fast del av styringsord-
ningen har vært rådende, men de kan vanskelig sies å ha
gitt lokaldemokratiet eller det kommunale selvstyret et
konstitusjonelt vern.44

Historikeren Yngve Flo har hevdet at kommunalt
selvstyre, eller som et minimum kommunenes eksistens
som lokalpolitiske og administrative organer, har et sed-
vanerettslig vern på konstitusjonelt nivå.45 Det er imid-
lertid vanskelig å finne rettskildemessig støtte for at vil-
kårene for konstitusjonell sedvanerett er oppfylt. Stortin-
gets mange avvisninger av grunnlovsforslag om lokalde-
mokrati eller kommunalt selvstyre gir ikke holdepunkter
for at de anser seg som bundet av en konstitusjonell
norm. Selv om et eventuelt skille mellom kommunalt
selvstyre og en minimumsvariant som omfatter kommu-
nenes eksistens som lokalpolitiske og administrative
organer ikke er nærmere drøftet, finnes det heller ingen
støtte for en slik norm i rettspraksis, og konstitusjonelt
vern på sedvanerettslig grunnlag har også vært avvist i
juridisk teori.46 Ytre faktorer har hatt betydning også for
vurderingene av grunnlovfesting. For det første har det
lenge vært klart at de fleste vesteuropeiske land har hatt
bestemmelser om kommunalt selvstyre eller lokalt styre
på konstitusjonelt nivå. Eivind Smith skrev i en artikkel
fra 2003 at Norge er et av de få land i Europa der tanken
om lokalt selvstyre ikke er reflektert i konstitusjonen.47

Ola Rambjør Heide gjorde en undersøkelse i 2008 av 25
europeiske staters grunnlover, og fant at alle inneholdt
bestemmelser om kommunalt selvstyre eller lokalt
styre.48 Stortingsrepresentanter har brukt komparativ rett
som argument for sine forslag. I begrunnelsen for forslag
fremmet i 1996 og 2000, var det vist til at nabolandene
har grunnlovfestet kommunalt selvstyre.49 I forslag fra
2004 og 2008 er det uttalt at «de fleste demokratiske
land i Europa har grunnlovsbestemmelser om kommu-
nalt selvstyre».50

En annen sentral ytre faktor er Europeisk charter om
lokalt selvstyre, som Norge ratifiserte med samtykke fra
Stortinget i 1989. Det ble gjennomført i norsk rett ved

42 Eivind Smith «Hinderløypa: Grunnlovsfesting av kommunalt selvstyre i Norge?» (2011).
43 Tore Hansen, Stortinget som lokalpolitisk aktør http://www.forskningsradet.no/prognett-komlov/Artikkel/Stortinget_som_lokalpolitisk_aktr/

1232959373978 lesedato 13. mai 2016.
44 Sigrid Stokstad, Kommunalt selvstyre. Kompetansefordelingen mellom Stortinget, statsforvaltningen og kommunene (2012), s. 71–73.
45 Yngve Flo, Kommunen og konstitusjonen: om statusen til det kommunale sjølvstyret i det norske styringsverket (2000), s. 9 og 27.
46 T.H. Aschehoug Norges nuværende Statsforfatning, bd. III (1893), s. 289–291, Johs Andenæs og Arne Fliflet, Statsforfatningen i Norge, 10. utgave

(2006), s. 273, NOU 1990: 13 Forslag til ny lov om kommuner og fylkeskommuner, s. 338 første og andre spalte, Jan Fridthjof Bernt, Harald Hove
og Oddvar Overå, Kommunalrett (2002), s. 74, Eivind Smith, «En naturlov? Om kommunenes plass på bunnen av forvaltningshierarkiet» (2012).
Se nærmere redegjørelse i Sigrid Stokstad, op.cit., s. 95–108.

47 Eivind Smith, «Grunnlovfesting av kommunalt selvstyre» (2003), s. 8.
48 Ola Rambjør Heide, «Europas grunnlover og det lokale selvstyre» (2008), s. 394.
49 Dok. 12: 11 (1995–1996) i Dokument nr. 12 (2007–2008), s. 25 og Dok. 12: 18 (1999–2000) i Dokument nr. 12 (1999–2000), s. 51.
50 Dok. 12: 9 (2003–2004) i Dokument nr. 12 (2003–2004), s. 30 og Dok. 12: 13 (2007–2008) i Dokument nr. 12 (2007–2008), s. 43.

http://www.forskningsradet.no/prognett-komlov/Artikkel/Stortinget_som_lokalpolitisk_aktr/1232959373978
http://www.forskningsradet.no/prognett-komlov/Artikkel/Stortinget_som_lokalpolitisk_aktr/1232959373978
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passiv transformasjon. Charteret ligger under Europarå-
det, som også har omfattende virksomhet for det lokal-
demokratiske nivået i Kommunalkongressen. Artikkel 2
i Charteret lyder: «The principle of local self-govern-
ment shall be recognised in domestic legislation, and
where practicable in the constitution.» Bestemmelsen
gjelder prinsippet om lokalt selvstyre, og det er enighet
om at dette ikke stiller krav om omfattende regulering
om kommunene, Stortingets og statsforvaltningens kom-
petanse på konstitusjonelt nivå. Spørsmålet om Norge
har vært folkerettslig forpliktet til å grunnlovsfeste prin-
sippet om lokalt selvstyre, har imidlertid vært omstridt.
Uenigheten har dreid seg om hvordan formuleringen
where practicable skal tolkes.

I stortingsproposisjonen om godkjenning av ratifise-
ringen la departementet til grunn at grunnlovfesting bare
var ønskelig og ikke noen rettslig forpliktelse.51 I juri-
disk teori har det vært ulike syn på dette.52 Ved behand-
lingen av tidligere grunnlovsforslag om lokaldemokrati
og lokalt selvstyre ser vi et mønster der de stortingsre-
presentantene som har ønsket grunnlovfesting har ment
at Norge er folkerettslig forpliktet til det, mens de som
har argumentert mot har hevdet at det ikke er noen slik
forpliktelse.

I Innst. 182 S (2015–2016) s. 4–5 fra kontroll- og kon-
stitusjonskomiteen er begrunnelsene for tidligere avvis-
ninger kommentert. De viser til at det blant annet «kan
diskuteres om begrepet lokalt selvstyre er et tilstrekkelig
presist begrep for det lokale demokratis stilling i forhold
til statsmakten». I tillegg hadde det blitt anført at en
grunnlovfesting av det lokale selvstyre kunne begrense
statens handlefrihet og fleksibilitet, fordi det implisitt i
en slik grunnlovfesting ville ligge at statlige myndig-
heter måtte bli mindre detaljstyrende overfor kommuner
og fylkeskommuner. I tillegg er spørsmålet om rettstil-
standen blitt problematisert. De spurte også om en
grunnlovfesting kunne gi kommunene et juridisk funda-
ment for å reise sak mot staten i saker hvor kommunene
ikke er enig i en statlig beslutning.

Usikkerhet om konsekvensene av grunnlovfesting
kunne tenkes redusert ved en utredning. Da Stortinget
avviste forslag om grunnlovfesting i 2007, anmodet
samtidig et enstemmig Storting regjeringen om å opp-
nevne et bredt sammensatt utvalg for å utrede hvilke

konsekvenser en eventuell grunnlovfesting av lokalt
selvstyre ville ha for annen lovgivning.53 Arbeidet med å
oppnevne utvalget drøyde, og før utredningen var kom-
met i gang, ble anmodningen trukket tilbake.54 Det
skjedde i sammenheng med at spørsmålet om grunnlov-
festing for første gang ble gjort til gjenstand for bred
politisk bearbeiding allerede i perioden for forslag med
sikte på neste valgperiode. Representanten Svein Roald
Hansen (Arbeiderpartiet) tok initiativ til å omarbeide et
tidligere framsatt forslag med sikte på å finne fram til en
formulering som kunne vinne bred aksept, og fikk repre-
sentanter for alle partier til å stille som forslagsstillere.55

8 Innhold av og intensjoner bak § 49 andre ledd
Bestemmelsen gjelder lokale folkevalgte organer, og den
nevner ikke det fylkeskommunale eller regionale nivået.
Rent språklig skiller vi gjerne mellom lokalt og regio-
nalt, men det er ikke helt fremmed å la uttrykket lokale
folkevalgte organer omfatte også det fylkeskommunale
nivået. Dette spørsmålet tok imidlertid Stortinget helt
klart standpunkt til, og forutsatte at bestemmelsen bare
handler om primærkommunens stilling overfor statlig
myndighet og ingen andre lokale ordninger, samarbeids-
konstruksjoner eller forvaltningsnivåer. De forutsatte
også at kommunenes antall og geografiske inndeling
skulle forbli et statlig ansvar.56

Alle forslagene som var til behandling den 31. mars
2016 viste til at Norge hadde ratifisert Europarådscharte-
ret om lokalt selvstyre, og derfor forpliktet seg til å
grunnlovfeste prinsippet om lokalt selvstyre i henhold til
artikkel 2 i Charteret. Stortingsrepresentantene tok ikke
opp igjen argumenter fra tidligere strid om den folke-
rettslige forpliktelsen. Komparativ rett ble også trukket
inn av forslagsstillerne, der de viste til at konstitusjoner i
de fleste demokratiske land i Europa gir bestemmelser
om lokaldemokrati eller lokalt selvstyre.

Vi har allerede sett at de lange linjene i demokratiut-
viklingen ble trukket fram av saksordføreren under stor-
tingsdebatten, og at vedtakelsen av forslaget ble ansett
som en milepæl i demokratiseringsprosessen. Martin
Kolberg understreket lokaldemokratiets sterke betyd-
ning.57

51 St. prp. nr. 19 (1988–1989), s. 4 annen spalte.
52 Ola Rambjør Heide har hevdet at Norge ikke er folkerettslig forpliktet med grunnlag i Charteret artikkel 2 (Heide, op.cit.), mens Eivind Smith

(Smith, op.cit. og «Hinderløypa (2011)) og Sigrid Stokstad (Stokstad, op.cit.) konkluderer motsatt.
53 Innst. S. nr. 203 og vedtak nr. 457 (2006–2007).
54 Innst. S. nr. 119 (2008–2009) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2007–

2008.
55 Dok. nr. 12:13 (2007–2008). Se også Smith, «Hinderløypa: Grunnlovsfesting av kommunalt selvstyre i Norge?» (2011), s. 61.
56 Innst. 182 S (2015–2016), s. 8.
57 Referater Stortinget (2015–2016) Møte 31. mars 2016 sak 2 s. 2016.
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Det er, slik vi ser det, en av de sterkeste verdiene i det nor-
ske samfunnet. Lokaldemokratiet har dessuten en meget
sterk oppslutning i befolkningen. Norske kommuner har
vært en avgjørende brikke i den representative, demokra-
tiske velferdsstaten, og kommunene har flyttet reell makt
nærmere enkeltmennesker og lokalsamfunnet. Det er på
denne bakgrunn vi må se endringen i Grunnloven som nå
besluttes.

Samtidig var både saksordføreren og andre opptatt av å
få fram at intensjonene bak grunnlovsforslaget ikke var å
gi kommunene større handlefrihet og Stortinget og stats-
forvaltningen snevrere kompetanse. De framhevet at
kommunenes lokale myndighetsutøvelse skal skje
innenfor den nasjonale rammen, at borgernes rettigheter
og plikter skal være like i hele landet og at innbyggernes
rettssikkerhet ikke skal svekkes gjennom grunnlovsend-
ringen.58 Flertallet i kontroll- og konstitusjonskomiteen
understreket at en grunnlovsbestemmelse om lokalde-
mokratiet ikke vil endre grensen mellom kompetansen
til de kommunale organene og et statlig klageorgan, først
og fremst Fylkesmannen, direktorater og departementer.
De ønsket ikke en utvikling som gir private parter dårli-
gere mulighet til å vinne fram med sine klager enn etter
gjeldende rett.

Argumentasjonen kan framstå som motsetningsfylt,
der det kommunale selvstyre hylles samtidig som det er
et sterkt ønske at maktforholdet mellom lokale og nasjo-
nale myndigheter ikke endres. Begrunnelsen for forsla-
get som ble avvist i 2012 og gjentatt uten å få flertall i
2016 kan illustrere hvordan stortingspolitikerne prøvde
å finne riktig balanse mellom kommunalt selvstyre og
handlefrihet for nasjonale myndigheter. «En mulighet
som omgår problemstillingen knyttet til en begrensning i
statens handlefrihet, er ifølge forslagsstillerne å grunn-
lovfeste lokaldemokratiet.»59 Det kan stilles spørsmål
ved at dette åpner for en «omgåelse».60 Selv om ikke
uttrykket kommunalt selvstyre er brukt i bestemmelsen,
har den elementer som fanger opp viktige elementer i en
form for selvstyre. Egen folkevalgt ledelse i de lokale
organene plasserer kommunene utenfor statsforvaltnin-
gen. Rett til å styre bærer bud om en evne til å treffe
avgjørelser på egne vegne, for eksempel ved å inngå
avtaler og bevilge penger. Bestemmelsen forutsetter at
kommunene har kompetanse til å binde seg selv. Anlig-
gender av lokal karakter innebærer ikke i seg selv noe
krav om at kommunene skal ha offentligrettslig myndig-
het, men det er ikke til hinder for tildeling av slik myn-
dighet. Når dette ses i sammenheng med at nærmere

bestemmelser om det lokale folkevalgte nivået skal gis i
lov, ser vi at flere viktige elementer i det kommunale
selvstyret er innarbeidet i forslaget. Dette gjenspeiles
også i uttalelsen fra Hans Fredrik Grøvan (KrF) i stor-
tingsdebatten:

Lokaldemokratiet og lokal bestemmelsesrett er helt
grunnleggende i vår politikk og styrende for vårt politiske
virke.

Selv om formuleringen selvstyre ikke er brukt, framgår
det klart av ordlyden og intensjonene bak bestemmelsen
at de lokale folkevalgte organenes rolle ikke skal være
begrenset til å være rådgivende organer, de skal også ha
egen vedtaksmyndighet, eller bestemmelsesrett.

Forholdet mellom innbyggerne og de lokale folke-
valgte organene er ikke nærmere presisert, verken i
bestemmelsens ordlyd eller i forslagenes begrunnelse og
debatten utover at det forutsettes at de lokale organene er
valgt av folket. Forslaget som ble avvist i 2012 og deret-
ter framsatt på nytt hadde et tillegg på dette punktet, de
lokale folkevalgte organene skulle være utpekt ved
direkte og frie valg. Også et av alternativene fra forslags-
stillerne bak det forslaget som ble vedtatt, hadde dette
tillegget. Forskjellen i ordlyd kan tilsi at det er en inn-
holdsforskjell, at lokale folkevalgte organer ikke må
være utpekt ved direkte og frie valg. Det er imidlertid
få holdepunkter for at denne forskjellen skal tillegges
stor vekt. Når presiseringen om direkte og frie valg ikke
ble tatt med, var det ikke omtalt av forslagsstillerne, og
heller ikke i komiteinnstillingen eller debatten. Det ser
altså ikke ut til at forskjellen i ordlyd gjenspeiler en til-
siktet ulikhet med hensyn til innholdet. For Stortinget
var det viktig å grunnlovfeste lokaldemokratiet, og i
mangel av holdepunkter for noe annet, er det vanskelig å
se for seg at de ikke har hatt fortsatt utpeking av repre-
sentanter til kommunestyret ved direkte og frie valg for
øye.

«Lokale organer som er utpekt ved direkte og frie valg»
vil regnes som «lokale folkevalgte organer». Spørsmålet
er om «lokale folkevalgte organer» også kan omfatte noe
mer enn organer som er utpekt ved direkte og frie valg,
for eksempel kunne en tenke seg indirekte valg av med-
lemmer i kommunestyret. Etter ordlyden skal de folke-
valgte organene være «lokale». Det innebærer at utpekin-
gen av medlemmene må ha lokal forankring, der
innbyggerne i et avgrenset område gir det folkevalgte
organet mandat til å styre innenfor det samme området.

58 Innst. 182 S (2015–2016), s. 7.
59 Innst. 182 S (2015–2016), s. 2.
60 Smith, op.cit., s. 67.



§ 49 493
Dersom organene skal utpekes av noen andre enn disse
innbyggerne, brytes forutsetningen om at det er innbyg-
gerne innenfor området som har rett til å styre.

Når det gjelder regulering av Stortingets kompetanse, er
utgangspunktet at det ville stått fritt til å gi lovgivning
om kommuner uten den nye grunnlovsbestemmelsen.
Denne bestemmelsen setter noen skranker for lovgiv-
ningsfriheten. Innbyggernes rett til å styre gjennom
lokale folkevalgte organer innebærer en plikt for Stortin-
get til å gi nærmere bestemmelser i lov. Stortinget har
ikke adgang til å fjerne det lokale folkevalgte nivået ved
lov, og lovgiver må gi de lokale folkevalgte organene til-
strekkelig kompetanse til at de kan avgjøre saker av
lokal karakter.

Spørsmålet om hva som er lokale anliggender, er
åpent etter ordlyden, og stortingsbehandlingen gir ikke
mer konkret anvisning. Meningen er at Stortinget skal ha
frihet til å bruke eget hensiktsmessighetsskjønn.

Stortingsbehandlingen viser at representantene var
opptatt av at forslaget skulle demme opp for den skepsi-
sen som stortingsflertallet viste ved behandlingen av for-
rige forslag i 2012, som bygde på at forslaget ville kunne
bli brukt som et politisk redskap i situasjoner der det er
uoverensstemmelse om hvorvidt saken er av lokal karak-
ter eller ikke, og at det ved en framtidig tolkning ikke
ville være en vesensforskjell mellom begrepene «lokalt
selvstyre» og «lokalt demokrati». Konsekvensene kunne
i så fall bli en endring av oppgavefordelingen mellom
forvaltningsnivåene i Norge og et hinder for dynamik-
ken mellom kommune og stat. Under debatten uttalte
saksordføreren at forslaget

… i korthet går ut på å sørge for å avgrense det lokale
selvstyret og uttrykke eksplisitt i forslagsteksten at en
grunnlovfesting ikke skal begrense statens mulighet til å
bestemme hvilke oppgaver kommunene skal gjøre, hvor-
dan virksomheten skal kontrolleres, vedtak overprøves,
osv.61

Det framstår som en klar intensjon at Stortinget skal ha
stor handlefrihet i behold når det gjelder å avgjøre hva
som er lokale anliggender. Handlefriheten omfatter ikke
bare avgjørelsen om hvem som skal ha primærkompe-
tansen til å treffe vedtak i ulike sektorer, men også hvem
som skal kunne overprøve kommunene der de er gitt pri-
mærkompetanse.

Statsforvaltningen er verken plikt- eller rettighetssub-
jekt i bestemmelsen. Men grunnlovfestingen er med på å

tydeliggjøre at kommunene ikke inngår i statsforvalt-
ningshierarkiet og dermed ikke kan instrueres fra orga-
ner i statsforvaltningen uten at det er gitt særskilt hjem-
mel i lov.

Av dette ser vi at Stortinget ønsket å gi konstitusjonell
beskyttelse av noen grunnleggende faktorer for lokalde-
mokratiet, samtidig som de ønsket å beholde lovgivers
handlefrihet med tanke på oppgavefordeling og statlig
overprøving av kommunale vedtak. Ordlyden i bestem-
melsen framhever selvstyredimensjonen, mens argu-
mentasjonen fra stortingsbehandlingen bærer preg av
forbehold:

Flertallet vil også mene at forslaget i Dokument 12:19
(2011–2012), slik det er utformet, ikke må overtolkes
utover den ovennevnte kontekst. Forslaget vil derfor i sin
nåværende form ha karakter av en prinsipperklæring.
Flertallet ønsker ikke at en grunnlovsbestemmelse om
lokaldemokrati skal bli brukt til å innsnevre enkeltborge-
res rettigheter eller rettssikkerhet.62

Når vi ser ordlyden i bestemmelsen og uttalelser fra stor-
tingsbehandlingen i sammenheng, kan vi slutte at den gir
bindende regler til beskyttelse av elementer i det vi kan
kalle kommunalt selvstyre, men at lovgivers handlefri-
het er i behold når det gjelder den nærmere reguleringen.
Det er altså ikke slik at Stortinget både ønsker kommu-
nalt selvstyre og vil unngå det, grunnlovfestingen inne-
bærer at noen grunnleggende elementer i det kommunale
selvstyret skal ha konstitusjonelt vern.

9 Virkninger av § 49 andre ledd
Grl. § 49 annet ledd vil utvilsomt ha en symbolsk funk-
sjon der lokaldemokratiet løftes fram. Den vil være et
høytidelig og varig uttrykk for prinsipper som det er
oppnådd en betydelig enighet om.63 Bestemmelsen med-
fører også at den folkerettslige forpliktelsen til å grunn-
lovfeste prinsippet om lokalt selvstyre oppfylles, slik at
norsk rett ikke lenger er folkerettsstridig på dette punk-
tet.

Bestemmelsen klargjør at kommunene får grunnlaget
for sin virksomhet fra innbyggerne, og at de står utenfor
statsforvaltningshierarkiet. Det betyr at statsforvalt-
ningsorganer ikke kan styre kommunene med grunnlag i
den organisasjons- og instruksjonsretten som gjelder
innenfor statsforvaltningshierarkiet. Statsforvaltningens
myndighet til å styre kommunenes organisering og inn-

61 Referater Stortinget (2015–2016) Møte 31. mars 2016 sak 2 s. 2420.
62 Innst. 182 S (2015–2016), s. 7.
63 Smith, op.cit., s. 61.



C.  Om borgerrett og den lovgivende makt494
holdet i kommunale vedtak må ha særskilt hjemmel i
lov, og statsforvaltningens styring av kommunene kan
ikke bero på generelle oppfatninger om at kommunene
har «delegert statsmyndighet».

Selv om bestemmelsen ikke gir klare føringer om hva
slags oppgaver kommunene skal ha og hvilke over-
prøvingsordninger som skal gjelde, er det grunn til å tro
at den vil få en rolle i politisk argumentasjon i saker om
forholdet mellom lokalt og nasjonalt nivå. I tillegg vil
den få betydning som rettslig argument ved tolkning av
de lovbestemmelsene som til enhver tid gjelder.64

Spørsmålet er så om grl. § 49 annet ledd har skapt ret-
tigheter eller plikter som er egnet til å bli håndhevet med
juridiske midler, i siste instans ved domstolene. Vi har
allerede vist at bestemmelsen gir visse rettigheter for
innbyggerne og noen plikter for lovgiver. Som utgangs-
punkt kan slike rettigheter og plikter håndheves ved
domstolene.

Håndheving ved domstolene forutsetter imidlertid
også at noen har søksmålsadgang. Selv om rettighets-
subjektet i bestemmelsen er innbyggerne, vil det mest
sannsynlig være kommuner som vil være aktuelle saksø-
kere i tvister. I norsk rett har kommunenes adgang til å ta
ut søksmål mot staten vært begrenset. Begrensningen
har bygget på at kommunene ikke har rettslig interesse
jf. tvisteloven § 1-3 i tvister med staten på det offentli-
grettslige området der staten har en form for over-
prøvingskompetanse.65 En slik rettsoppfatning kan også
tenkes å få betydning for vurdering av søksmålsadgang i
saker om lovers grunnlovsmessighet eller gyldigheten
av vedtak truffet i statsforvaltningen. Ordlyden i grunn-
lovsbestemmelsen sier ikke noe om søksmålsadgang for
kommunene i tvister med staten. Samtidig kan lovskra-
vet som følger av bestemmelsen tilsi at kommunene bør
ha søksmålsadgang for å sikre at lovskravet blir respek-
tert. Det kan likevel neppe utledes av grunnloven § 49
annet ledd at kommunene har slik søksmålsadgang.

Dette støttes også av stortingsbehandlingen av forsla-
get, der flertallet i kontroll- og konstitusjonskomiteen
understreket at en grunnlovsbestemmelse om lokalde-
mokratiet ikke vil endre grensen mellom kompetansen
til de kommunale organene og et statlig klageorgan, først
og fremst Fylkesmannen, direktorater og departementer.
Flertallet ønsket ikke en utvikling som gir private parter
dårligere mulighet til å vinne fram med sine klager enn

etter gjeldende rett.66 Samtidig er grunnlovsbestemmel-
sen heller ikke til hinder for å vedta lovregler som gir
kommunene slik søksmålsadgang.

Reguleringen av kommunenes søksmålsadgang i tvis-
ter med staten er endret etter at grunnloven § 49 annet
ledd ble vedtatt. Våren 2017 vedtok Stortinget ny § 1-4 a
i tvisteloven som gir kommunene søksmålsadgang mot
staten i tvister om gyldigheten av nærmere bestemte
overprøvingsvedtak. I tillegg ble kommunene gitt søks-
målsadgang mot innsigelser i plan- og bygningsloven
§ 5-7.67 Kommunenes muligheter til å få prøvd gyldig-
heten av statsforvaltningens overprøvingsvedtak er der-
med betydelig utvidet. Det gjenstår å se i hvor stor
utstrekning kommunene vil benytte seg av de nye mulig-
hetene til å saksøke staten og hvilken rolle grunnloven
§ 49 annet ledd vil spille i slike tvister. Det kan også ten-
kes at spørsmålet om kommuner har søksmålsadgang
kan komme opp i andre tvister enn dem som er omfattet
av de nye reglene. Forholdet vil da være regulert i den
alminnelige regelen i tvisteloven § 1-3. Både utvidelsen
av søksmålsadgangen og den nye grunnlovsbestemmel-
sen vil kunne trekke i retning av en mindre restriktiv
tolkning av tvisteloven § 1-3 i framtida.

Håndhevelse ved domstolene forutsetter også at dom-
stolene utøver en viss prøvingsintensitet. Som utgangs-
punkt må det antas at domstolene vil være tilbakeholdne
med å prøve lovgivning om myndighetsfordelingen mel-
lom offentlige organer, slik vi kjenner det fra «tredelin-
gen» som er beskrevet i Rt. 1976 s. 1 (Kløfta).68 I mot-
satt retning trekker det at grunnlovsbestemmelsen gjel-
der innbyggernes rett. Grunnlovfestingen kan imidlertid
føre til at synet på kommunene som selvstendige retts-
subjekter atskilt fra staten endres, slik at også prøvings-
intensiteten styrkes. Så langt er det imidlertid neppe
grunn til å tro at prøvingsintensiteten vil bli sterk.

Prøvingsintensiteten vil også kunne avhenge av hva
som skal prøves. Noen elementer i bestemmelsen vil ha
sterkt preg av å være rettighet for innbyggerne, mens
andre vil være sterkest preget av å gjelde forholdet mel-
lom ulike offentlige myndigheter. For eksempel vil ret-
ten til å ha lokale folkevalgte organer ha et sterkere ret-
tighetspreg enn vurderingen av hva som er lokale anlig-
gender.

Bestemmelsen vil også få betydning som ramme for-
valtningens frie skjønn. Når statsforvaltningen er klage-

64 Op.cit. 
65 Stokstad, Kommunalt selvstyre (2012) s. 195–231. Se også høringsnotat fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet av 25. januar 2016, med

høringsfrist 27. april 2016 om tvisteløsningsordning mellom stat og kommune mm. I høringsnotatet foreslår departementet at kommunene skal få
søksmålsadgang i nærmere angitte tvister med staten.

66 Innst. 182 S (2015–2016), s. 7.
67 Lov 16. juni 2017 nr. 63 om endringar i forvaltningslova, tvistelova m.m. (overprøvingskompetanse m.m.) Endringene trådte i kraft 1. januar 2018

iflg. res. 16. juni 2017 nr. 757.
68 Stokstad, op.cit., s. 204–219.



§ 49 495
instans for kommunale vedtak, kan som utgangspunkt
også hensiktsmessighetsskjønnet overprøves. Bestem-
melsen vil kunne være en retningslinje for dette skjøn-
net. Samtidig vil virkningen av en slik retningslinje være
ganske begrenset, siden bestemmelsen ikke sier hvilke
anliggende som er lokale og heller ikke legger nærmere
føringer for statlig overprøving av kommunale vedtak.
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§ 50
Stemmeberettigede ved stortingsvalg er de norske borgere, menn eller kvinner, som senest i det
år valgtinget holdes, har fylt 18 år.

I hvilken utstrekning dog norske borgere som på valgdagen er bosatt utenfor riket, men opp-
fyller foranstående betingelser, er stemmeberettigede, fastsettes ved lov.

Regler om stemmerett for ellers stemmeberettigede personer som på valgdagen åpenbart lider
av alvorlig sjelelig svekkelse eller nedsatt bevissthet, kan fastsettes ved lov.

Røysterett ved stortingsval har dei norske borgarane som har fylt 18 år eller fyller 18 år i det året
valtinget blir halde.

I kva mon norske borgarar som på valdagen er busette i utlandet, men elles stettar vilkåra
ovanfor, skal ha røysterett, blir fastsett i lov.

Reglar om røysterett for elles røysteføre personar som på valdagen openbert lir av alvorleg
psykisk svekking eller nedsett medvit, kan fastsetjast i lov.

Av Henrik Bull

1 Innledning
§ 50 er den grunnleggende bestemmelsen om hvem som
har stemmerett ved stortingsvalg. Bestemmelsen må ses
i sammenheng først og fremst med § 53 om tap av stem-
merett og den tidligere bestemmelsen om suspensjon i
§ 52, men også med statsborgerskapslovgivningen –
stemmerett tilkommer bare «norske Borgere».

Få bestemmelser i Grunnloven har vært endret så
mange ganger som § 50, i alt 15 ganger. Det er imidlertid
to begivenheter som skiller seg ut som store endringer i
forhold til det systemet som hadde gått forut. Den første
er innføringen av allmenn stemmerett for menn i 1898.
Den andre er innføringen av stemmerett for kvinner, som
skjedde i to trinn: Fra 1907 betinget av betalt skatt på
inntekt over et visst beløp og fra 1913 allment, som for
menn. Inntil 1898 var stemmeretten tuftet på krav til per-
sonlig og økonomisk uavhengighet. Kravet om økono-
misk selvhjulpenhet forsvant imidlertid ikke med innfø-
ring av allmenn stemmerett. I 1898 ble det nemlig inn-
ført en ny bestemmelse i Grunnloven § 52 om suspen-
sjon av stemmeretten for den som mottok understøttelse
fra fattigvesenet. Bestemmelsen ble opphevet i 1919, og
med en viss rett kan det derfor sies at det først var i 1919

at Norge innførte allmenn stemmerett slik vi i dag vil
forstå begrepet.

Etter 1913 tar endringene av § 50 først og fremst form
av en gradvis senkning av stemmerettsalderen. Den før-
ste senkningen fant sted i 1920, til 23 år, etter at den
hadde vært 25 år siden 1814.

2 Bestemmelsen slik den lød i 1814
Riksforsamlingen på Eidsvoll vedtok § 50 med følgende
ordlyd:

§ 50. Stemmeberettigede ere kun de norske Borgere, som
have fyldt 25 Aar, have været bosatte i Landet i 5 Aar, og
enten

a. ere, eller have været Embedsmænd,
b. paa Landet eie eller paa længere Tid end 5 Aar have

byxlet matriculeret Jord,
c. ere Kjøbstadborgere, eller i Kjøbstad eller Ladested

eie Gaard eller Grund, hvis Værdie i det mindste er
300 Rigsbankdaler Sølvværdie.
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§ 50 497
I den såkalte Novembergrunnloven fra 1814 benyttet
man anledningen til visse endringer i ortografi og tegn-
setting, og dessuten tilføyde man etter «have været
bosatte i Landet i 5 Aar» passusen «opholde sig der».
Dermed innførte man et tilleggsvilkår – man kunne jo
godt tenkes å være norsk statsborger med fem års botid
uten nødvendigvis å være bosatt i landet på valgdagen.

3 Statsborgerskap som forutsetning for stemme-
rett
Stemmeretten var – naturlig nok – forbeholdt «norske
Borgere». Noen bestemmelse om kriteriene for norsk
statsborgerskap fikk imidlertid Grunnloven ikke. I Kon-
stitusjonskomiteens bearbeidede grunnlovsutkast av
30. april 1814 fantes det i § 53 – rett foran § 54 som var
utkastets bestemmelse om stemmerett – en bestemmelse
om statsborgerskap: Norsk statsborger var enhver som
hadde fylt 18 år, talte landets språk og enten var «ind-
født» av norske foreldre eller hadde vært bosatt i riket i
fem år, og som hadde sverget konstitusjonen troskap.
Norsk statsborger var videre «de fremmede, som nu ere
bosatte i Riget og sværge Constitutionen, samt de nu
ansatte Embedsmænd». Under behandlingen i Riksfor-
samlingen 8. mai ble bestemmelsen kritisert av enkelte
som for liberal med hensyn til å la «fremmede» få norsk
statsborgerskap.1 Det var imidlertid ikke konsekvensene
for stemmeretten kritikerne var opptatt av. Det var i ste-
det forholdet mellom § 53 og forslaget til bestemmelse
om utnevnelse av embetsmenn som lå til grunn for kri-
tikken. Ettersom den siste bestemmelsen bare oppstilte
krav om norsk statsborgerskap, ikke ytterligere tilknyt-
ning til landet, mente mange at bestemmelsene medførte
en for vid adgang for «fremmede» til å bli embedsmenn.
Saken ble på nytt oversendt Konstitusjonskomiteen, som
dagen etter rett og slett foreslo å stryke hele § 53 mot å
sette inn krav om å være født av norske foreldre, eventu-
elt lang botid, mv. i bestemmelsen om vilkår for å bli
utnevnt til embetsmann.2 Forslaget ble godtatt av Riks-
forsamlingen. Dermed stod man igjen med et uklart
statsborgerskapsbegrep i Grunnloven. Norge forble uten
statsborgerskapslovgivning helt frem til 1888.

At statsborgerbegrepet i Grunnloven var uklart, frem-
går allerede av en betenkning fra Stortingets konstitu-
sjonskomité som ble behandlet av Stortinget i 1818.3
Komiteen avviste her flere forslag som var fremsatt om å
endre § 50 dithen at «norske Borgere» skulle stå i paren-
tes etter paragrafens første ord «Stemmeberettigede».
Hensikten bak forslagene var å klargjøre hvem som i
denne henseende var å regne som norske borgere, og var
preget av tanken om et skille mellom «aktive» og «pas-
sive» borgere, der de «aktive» var de som hadde stem-
merett. Dette skillet fantes i den franske grunnloven av
1791.4 Forslaget ble avvist med at en slik forandring
ville «medføre aabenbare Urigtigheder»: Endringen
ville stride mot «Begrebet om en Statsborger i Alminde-
lighed». Videre ble det pekt på at ordlyden slik den var –
«Stemmeberettigede ere kun de norske Borgere som …»
– forutsatte at det også fantes norske borgere som ikke
var stemmeberettigede.

Under eneveldet hadde «borger» liten anvendelse som
betegnelse på statens medlemmer, selv om det ikke var
helt ukjent. I stedet talte man om Kongens «undersåt-
ter», og denne betegnelsen ble fortsatt brukt i mange
lover utover på 1800-tallet. Grunnloven § 114 (tidligere
§ 92) bokstav a talte inntil språkreformen i 2014 om
«Statens Undersaatter». Begrepet «undersått» fremhevet
troskaps- og lydighetsplikten snarere enn retten til delta-
kelse i statsstyret.5

Uten nærmere regulering i Grunnloven og uten noen
egen lovgivning om statsborgerskap kom man dermed
under det meste av 1800-tallet til å opprettholde det syn
som hadde vært vanlig før 1814, nemlig at alle med fast
bopel i riket var Kongens undersåtter og dermed også
norske statsborgere.6 Det var et kriterium som ikke bød
på problemer for det store flertallet av befolkningen som
var født i Norge og hadde bodd her hele livet. Spørsmå-
let om kriteriene for erverv av statsborgerskap oppstod i
praksis bare for personer som hadde flyttet til Norge fra
andre land. Disse ble regnet som undersåtter – og der-
med statsborgere – når det ikke forelå noen hensikt om å
forlate landet igjen for på nytt å bosette seg fast i utlan-
det. Dette ble avgjort på grunnlag av de faktiske
omstendigheter – at man tok sin familie med, kjøpte fast
eiendom eller begynte å utøve næring her, var omsten-

1 Riksforsamlingens forhandlinger (1914), bd. I, s. 46.
2 Disse vilkårene ble av redaksjonskomiteen plassert i § 93. Ved revisjonen i november 1814 ble bestemmelsen § 92, der den stod inntil den i 2014

ble flyttet til § 114. Vilkårene bygget i stor grad på en forordning av 15. januar 1776 om «Indfødsret», innført etter Struensees fall som er reaksjon
på de mange utnevnelsene av utlendinger til embetsmenn.

3 St.forh. 1818, bd. 5, s. 58–59.
4 Del II artikkel 2 følgende.
5 Aschehoug, Norges nuværende Statsforfatning, bd. 1, (1891), s. 96–98. Se også sitatet fra NL 1-1-1 i neste fotnote.
6 NL 1-1-1: «(…) alle Kongens Undersaatter, i hvad Stand og Højhed de og ere, som boe, eller Stæd at boe paa eje og have i hans Arve-Riger og

Lande, med alle deris Tyende, Folk og Tienere skulle som ærlige Arve-Undersaatter holde og agte Kongen for det ypperste og højeste Hoved her
paa Jorden over alle menniskelige Love (…)»
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digheter som talte for at oppholdet var fast. Dersom det
helt fra starten av den fremmedes opphold i Norge var
klart at oppholdet ville bli fast, ble vedkommende straks
regnet som norsk statsborger.

At vedkommende beholdt sitt utenlandske statsbor-
gerskap, var ikke til hinder for at man også ble norsk
statsborger.7 Dette fulgte forutsetningsvis av § 53, der
det frem til 1959 het at stemmeretten gikk tapt ved å
«erhverve» borgerrett i en fremmed stat – men altså ikke
dersom man på annen måte hadde kommet til å inneha
utenlandsk statsborgerskap. I 1857 ble det for eksempel
lagt til grunn at en person som også var engelsk statsbor-
ger, var lovlig valgt til Stortinget.8

Krav om fem års botid for å ha stemmerett i kombina-
sjon med de ytterligere kravene om eiendom mv. i § 50,
samt bestemmelsen som stod i § 51 inntil 1899, og som
krevde troskapsed til konstitusjonen som vilkår for inn-
føring i valgmanntallet, sikret imidlertid langt på vei at
bare de statsborgere som følte tilhørighet til den norske
statsdannelsen, kunne utøve stemmeretten.

Da Norge endelig fikk en statsborgerskapslov i 1888,
innførte man et annet kriterium enn fast bopel, nemlig
foreldrenes statsborgerskap. Hovedregelen var at barn
født i ekteskap ble norske statsborgere om mor eller far
var det; barn født utenfor ekteskap fikk norsk statsbor-
gerskap om moren var norsk statsborger.9 Avstamnings-
prinsippet, også kalt jus sanguinis, er det vanligste i
Europa og ligger fortsatt til grunn for norsk statsbor-
gerskapslovgivning. Det andre hovedprinsippet, jus soli,
lar det være avgjørende om man er født på statens terri-
torium. Dette finner vi i dag blant annet i USA, og, i en
noe avdempet form, i Frankrike.

Ved innflytting fra utlandet kunne utlendinger heretter
få norsk statsborgerskap etter bevilling, men kun etter et
visst antall års botid og såfremt de frasa seg sitt uten-
landske statsborgerskap. Det ble altså slutt på at utlen-
dinger kunne bli norske statsborgere straks etter innflyt-
ting når de tok sikte på å bo her fast, og med sitt uten-

landske statsborgerskap i behold. I tillegg kom også
andre ervervsmåter, som for eksempel ekteskap når en
utenlandsk kvinne giftet seg med en norsk mann. En
alminnelig fremstilling av norsk statsborgerskapsrett slik
den har utviklet seg etter 1888 faller utenfor rammene
for denne fremstillingen.10 Visse utviklingstrekk er like-
vel omtalt i kommentarene til § 53 om tap av stemme-
rett.

4 Bare menn over 25 år
At kvinner ikke skulle ha stemmerett, ble ansett som så
selvsagt at det ikke fremgikk av ordlyden i § 50, som
bare talte om «norske Borgere».11 I 1818 ble et forslag
om å presisere at stemmeretten bare tilkom norske bor-
gere «af Mandkjøn», avvist av Stortingets konstitusjons-
komité. Begrunnelsen var at «ligesom at vore Fruentim-
mer ikke endnu have gjort Fordring paa at deeltage i
Statsbestyrelsen, saa kan heller ikke §en forsaavidt mis-
forstaaes og det foreslaaede Tillæg bør, efter Commit-
teens Formening, baade som unødvendigt og lidet pas-
sende forkastes».12

Stemmerettsalderen ble satt til 25 år. Grensen på 25 år
for å ha stemmerett gjaldt også det grunnlovsutkastet av
30. april 1814 som inneholdt attenårsgrensen for stats-
borgerskap – noen sammenheng i så måte mellom stats-
borgerskap og stemmerett så man altså ikke. Helt selv-
sagt var imidlertid denne grensen ikke. I det Adler-Fal-
senske grunnlovsutkast var 21 år foreslått som grense.
Dette er ett av de punkter som prins Christian Frederik
satte spørsmålstegn ved i sine kommentarer til det
Adler-Falsenske utkast: «Skulde Lav Alder eller 25 Aar
ikke udfordres i stedet for 21 Aar?»13 Det skulle vise seg
at et flertall av medlemmene i Riksforsamlingen var av
samme mening. En aldersgrense på 25 år falt sammen
med den daværende grense for å bli «fuldmyndig», og
dermed også med aldersgrensen for de fleste embeter.14

7 Aschehoug, op.cit., s. 99.
8 NOU 2000: 32 pkt. 2.1.1.
9 Lov 21. april 1888 § 1.
10 Se nærmere om dette Erik Dons, Norsk statsborgerrett, Oslo 1947, og Henrik Bull, «Tilhørighet og lojalitet til staten som vilkår for stemmerett: Et

forfatningshistorisk bidrag til lovgivningslæren», i Bugge, Indreberg, Syse, Tverberg (red), Lov, Liv og Lære – Inge Lorange Bcker 70 år, s. 141–
152.

11 Skjønt helt utenkelig var tanken ikke. Den danske grev Holstein-Holsteinborg forfattet våren 1814 «Tanker om Statsforfatning for Norge». Han
mente at alle myndige med fast eiendom innenfor statens grenser burde ha stemmerett – «[l]ad Eiendommen være stor eller liden, ligemeget, det
knytter hvers Interesse til Statens Velfærd (…) – Men Fruentimmer? Betroer Staten dem en urørlig Eiendom – hvorfor skulde de da mindre være
interesserede for Statens gode Forvaltning? eller mindre kjende de dertil duelige Mænd i deres Egn?» Se Riksforsamlingens forhandlinger (1916),
bd. III, s. 105. Det var nok særlig enker som hadde overtatt sin avdøde manns eiendom han har hatt i tankene. Av den siste bemerkningen fremgår
det for øvrig at han uansett ikke hadde tenkt seg at kvinner skulle være valgbare.

12 St.forh. 1818, bd. 5, s. 60.
13 Riksforsamlingens forhandlinger (1916), bd. III, s. 59. Han gjentok samme synspunkt i sine kommentarer til Treschows grunnlovsutkast. Tres-

chow hadde foreslått nettopp 25 år.
14 Ifølge Indst. S. nr. 326 (1920), s. 493–494 (om senkning av stemmerettsalderen fra 25 år til 23 år).



§ 50 499
5 Krav til personlig og økonomisk uavhengighet
Norsk borgerrett, fem års botid i riket samt fylte 25 år
var imidlertid ikke nok – i så fall hadde man allerede i
1814 hatt allmenn stemmerett for menn. Allmenn stem-
merett for menn var ikke helt ukjent i samtiden. New
Hampshires grunnlov av 1792 gjorde bare unntak for
fattiglemmer og dem som hadde fått unntak fra å betale
skatt,15 mens Vermonts grunnlov av 179316 – og mer
betydningsfullt – Frankrikes første republikanske forfat-
ning av 179317 innførte allmenn stemmerett uten inn-
skrenkninger for menn. Terrorveldet i 1793 og 1794
førte imidlertid til frykt i andre land for hva allmenn
stemmerett kunne føre til.18 Den annen franske republi-
kanske forfatning av 1795 innskrenket stemmeretten til
dem som betalte direkte skatt til staten.19

Professor Johan F.W. Schlegel ved Københavns Uni-
versitet hadde i «Den almindelige Statsret» fra 1798 gjort
seg til talsmann for at stemmerett burde forbeholdes de
samfunnsmedlemmer som hadde en «uafhængig Villie».
Det utelukket etter hans mening ikke bare kvinner og
barn, men også andre som stod i et personlig avhengig-
hetsforhold til en annen gjennom å være tjener eller lønns-
arbeider.20 Av de 26 juristene på Riksforsamlingen som
hadde studert juss i København, hadde 22 studert under
Schlegel, blant andre Christian Magnus Falsen.21

Det Adler-Falsenske grunnlovsutkast la imidlertid opp
til en noe annen avgrensning, selv om også det i praksis
forbeholdt stemmerett for dem med en «uafhængig Vil-
lie». Forslaget ga i landdistriktene stemmerett til stats-
borgere som «eie og besidde et Jordegods af 5 lispd.
Tunges Skyld[22] eller derover», og i byene til statsbor-
gere som «ere Embedsmænd eller Borgere, og hvis Ind-
tægter idetmindste udgøre 50 species aarligen».23 Dette
var begrunnet med at bare de statsborgere burde ha

stemmerett «som formodes at have den største Interesse
for dens [statens] Vedligeholdelse».24

Professor Schlegel forfattet for øvrig selv våren 1814
et skrift med «Jdeer til en Constitution for Norge»25 Her
omtaler han ikke vilkårene for stemmerett ved valget.
Slik Grunnlovens valgordning også ble i første omgang,
forutsetter han imidlertid indirekte valg, slik at det første
omgang skulle velges valgmenn, og disse igjen skulle
utse de deputerte til «Rigsdagen». Rett til å være valg-
menn og til å bli utsett til deputert burde ifølge Schlegel
være forbeholdt dem med en grunneiendom over en viss
størrelse og kongelige embetsmenn, «[f]or at udelukke
den fattigste og ordentligviis mindst oplyste del af Fol-
ket fra det umiddelbare Valg af Deputerede».26. Følgelig
må han ha sett for seg mer liberale kriterier for den
grunnleggende stemmeretten.

Konstitusjonskomiteens førsteutkast av 26. april 1814
ga stemmerett til alle borgere – det vil si alle mannlige
borgere – over 25 år med tre års botid (som altså ble
endret av Riksforsamlingen til fem år) unntatt dem som
mottok støtte fra fattigvesenet, tjenestefolk, håndverkss-
venner og læregutter27 samt fabrikkarbeidere og hus-
menn.28 I komiteens bearbeidede utkast av 30. april
1814 var botidskravet sløyfet – det fremgikk da av
utkastet til statsborgerskapsbestemmelse som Riksfor-
samlingen senere forkastet – mens matroser og soldater
uten fast eiendom var blitt tilføyd blant unntakene, og
det samme gjaldt dem som «blot leve af Dag-Arbejde».
Fabrikkarbeidere og husmenn skulle etter dette utkastet
bare være uten stemmerett om de ikke eide «deres paa-
boende pladser».29 Disse utkastene lå nær Schlegels
synspunkt fra 1798.

Under debatten i Riksforsamlingen 8. mai kritiserte
Claus Bendeke forslaget ut fra den koblingen mellom

15 «Every male inhabitant (…) excepting paupers, and persons excused from paying taxes at their own request». En bestemmelse om suspensjon av
stemmeretten for dem som mottok støtte fra fattigkassen kom inn i den norske grunnloven § 52 da allmenn stemmerett for menn ble innført i 1898.

16 Ifølge Aschehoug, op.cit., s. 323, men allerede Vermonts grunnlov av 1777 (Chapter II Section VI og VII) synes å ha innført allmenn stemmerett
for menn over 21 år.

17 Artikkel 4, 7 og 8.
18 Aschehoug, op.cit., s. 323. Det franske nasjonalkonventet suspenderte innføringen av konstitusjonen høsten 1793 etter at den var blitt godkjent ved

en folkeavstemning samme sommer. Den kom derfor aldri til å tre i kraft. Imidlertid var nasjonalkonventet selv blitt valgt sensommeren 1792 i et
valg der alle menn over 25 år hadde stemmerett. I så henseende kunne nok sporene skremme.

19 Artikkel 8. Artikkel 9 ga også stemmerett til dem som hadde deltatt i felttog for republikken. Nicolai Wergelands grunnlovsutkast gjenspeiler dette
i sitt § 24 nr. IV, som gir stemmerett til «enhver Skattytende, og enhver som bærer Vaaben for Landet».

20 Ola Mestad, «Schlegels «almindelig Statsret» – oppskrift for grunnlovsfedre?» (2013), s. 224.
21 Lars Kvestad, «Frå ‘undersaatter’ til ‘norske borgere’» (2014), s. 66–67.
22 Ett «lispund» var i lovgivning fra 1824 definert slik at det i dag ville ha utgjort i underkant av 8 kilogram. Betegnelsen stod egentlig for «livlandsk

pund», det vil si det pundet som ble brukt i Riga. Dette hadde vært en måleenhet siden middelalderen, men med noe varierende verdi avhengig av
tid og sted. «Tunge» var betegnelsen på fullmodent korn.

23 Utkastet §§ 39, 40 og 61.
24 Riksforsamlingens forhandlinger (1916), bd. III, s. 7.
25 Ibid. s. 151 flg.
26 Ibid. s. 155.
27 Bendeke taler om «[håndverks]-Drenge».
28 Riksforsamlingens forhandlinger (1916), bd. III, s. 307.
29 Riksforsamlingens forhandlinger (1914), bd. I, s. 448.



C.  Om borgerrett og den lovgivende makt500
antall stemmeberettigede og antall stortingsrepresentan-
ter som det ellers ble lagt opp til. Han mente forslaget,
særlig for landdistriktenes vedkommende, ville føre til
for mange stortingsrepresentanter og dermed unødig
høye statsutgifter. Han så ingen grunn til å gi stemmerett
til visse grupper som etter forslaget ville få det, nemlig
eldre bønder som hadde overlatt gården til arvingen og nå
levde på føderåd, bøndenes voksne sønner som fortsatt
bodde hjemme, samt omreisende håndverkere på lands-
bygda – «disse 3de Classer Mennesker».30 Hans konklu-
sjon var at stemmerett i landdistriktene bare burde til-
komme embetsmenn og dem som besatt og brukte matri-
kulert jord enten i kraft av egen eiendomsrett eller gjen-
nom bygsling, altså som leilendinger. Også i byene burde
stemmeretten være forbeholdt embetsmenn og dem med
byborgerskap som svarte skatter og avgifter. Dette ville
ifølge hans beregninger bringe antall stortingsrepresen-
tanter ned til mellom 100 til 130 personer, «som synes at
være fuldkommen tilstrækkeligt». W.F.K. Christie kriti-
serte også forslaget for å gå for langt i å gi stemmerett til
bybefolkningen. Han ville innskrenke den til embets-
menn og dem med byborgerskap samt dem med eiendom
eller inntekt over en viss verdi.31

Konstitusjonskomiteen kom så dagen etter tilbake
med et nytt forslag bygget på en kombinasjon av Bende-
kes og Christies tanker. Forslaget ble vedtatt, men slik at
vilkåret om bruk av matrikulert jord som alternativ til å
eie den ble innskrenket til et krav om å ha bygslet jorden
for lengre tid enn fem år. Videre ble komiteens formule-
ring i bokstav c om stemmerett i byene endret fra «svare
borgerlige Tyngder» til «have Borgerskab».32

Tanken bak stemmerettsbegrensningene kan etter
dette antagelig sammenfattes som følger: Det var bare de
som inntok en selvstendig stilling i samfunnet, personlig
og økonomisk, som burde ha del i statsstyret. Den som
etter datidens rettsoppfatning rettslig eller økonomisk
var undergitt en annens myndighet – kvinner, barn, tje-
nestefolk, lærlinger, husmenn osv. – måtte utelukkes.
Kravene til eiendom, kjøpstadsborgerskap eller embete
sørget i praksis for det.

Som vi skal se, bygget kravet om matrikulert jord
antagelig også på en tanke om at stemmeretten burde
avgrenses til dem som betalte skatt. I alle fall i etterhånd
kom skatteplikt til å bli oppfattet som en forutsetning:

Da § 50 ble endret i 1821 for å gi stemmerett til de
såkalte «rettighetsmenn» i Finnmarkens amt, ble end-
ringen begrunnet med at dersom Riksforsamlingen i
1814 hadde kjent til deres stilling, ville de ha vært tatt
med som stemmerettberettigede i § 50 «som andre Skat-
tydende Norges Beboere».33 Eiendomsbesittelse synes
derimot ikke å ha vært oppfattet som avgjørende i seg
selv. For embetsmenn og kjøpstadborgere var stemme-
retten ikke formelt avhengig av eiendomsbesittelse.

Etter dette hadde altså for det første alle embetsmenn,
også forhenværende, stemmerett. Den som var fratatt sitt
embete ved dom, ble imidlertid ansett for å ha tapt stem-
meretten om den utelukkende hadde fulgt av embetet, se
kommentarene til § 53 bokstav a.

Det fremstår ikke som selvsagt at embetsmenn, hvis
karriere i stor grad avhang av kongelig gunst, skulle anses
som tilstrekkelig uavhengige til å ha stemmerett – og det
ble også fremhevet fra bondehold i den politiske debatten
allerede fra 1817. Embetsmennene selv så det ikke uven-
tet annerledes, og selv de ledende bondeagitatorene innså
at den fagkunnskap som embetsmennene innehadde, men
bøndene manglet, kunne være nyttig på Stortinget,34

Videre tilkom stemmeretten alle som eide særskilt
matrikulert jord på landet. I motsetning til hva som
gjaldt for embetsmenn, tilkom stemmeretten ikke for-
henværende eiere – føderådsmenn falt utenfor.35 Grunn-
loven presiserte ikke at jorden skulle være «særskilt»
matrikulert, men dette ble ansett som underforstått. All
jord på landet – om man ser bort fra Finnmarken (våre
dagers Finnmark og Troms fylker) – var nemlig i praksis
matrikulert, slik at bestemmelsen uten en slik avgrens-
ning ville gi stemmerett til alle som eide jord utenfor
kjøp- og ladestedene. «Særskilt» matrikulert var de eien-
dommer hvis eiere eller bygslere hadde skatteplikt som
følge av sin eiendomsbesittelse.36

Særskilt matrikulert jord ga stemmerett uten hensyn til
størrelse og uten hensyn til om eieren også brukte jorden
– det var i det hele ikke noe vilkår at det dreide seg om
drivverdig jord så lenge den overhodet hadde en verdi
som kunne skyldsettes til en hvilken som helst brøkskil-
lings skyld. I 1863 bortfalt til og med dette hinderet, da
den nye matrikkelloven bestemte at enhver særskilt
matrikulert eiendom skulle ansettes til minst ett øres
skyld.37 Det eneste hinderet var da i praksis at man hadde

30 Ibid. s. 212.
31 Ibid. s. 46–47.
32 Riksforsamlingens forhandlinger (1914), bd. I, s. 48–49.
33 Constitutionscommitteens betenkning, Stortingsforhandlingene 1818, s. 178–181.
34 Jf. Marthe Hommerstad, «Et spørsmål om kunnskap? Politisk kompetanse og politisk deltagelse blant bøndene etter 1814» (2014), s. 97–99.
35 Jf. Aschehoug, op.cit., s. s. 324. Et forsøk fra Anders Lysgaard under debatten på Riksforsamlingen 9. mai 1814 om å få føderådsmenn med blant

de stemmeberettigede førte ikke frem, jf. Storthings-Efterretninger 1814–1833, (1874), s. 65.
36 Frederik Stang, Systematisk Fremstilling af Kongeriget Norges constitutionelle eller grundlovsbestemte Ret (1833), s. 146–147.
37 Aschehoug, Norges Nuværende Statsforfatning bd. 1 (1875) s. 309–310.
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råd til å betale utgiftene til selve skylddelingen. Personer
som skaffet seg stemmerett på denne måten, ble kalt
«myrmenn» fordi det ofte dreide seg om myrparseller.
Dette ble – som betegnelsen «myrmenn» indikerer – opp-
fattet som et misbruk, og ved en lovendring i 1884 ble det
i noen grad satt en stopper for det, ved at det ble forbudt å
matrikulere eiendommer med så liten verdi at de ikke
kunne utrede offentlige avgifter og omkostningene ved et
eventuelt tvangssalg.38 Utvidelsen av stemmeretten i
1884 gjorde uansett «myrmannsvesenet» mindre aktuelt.

Grunnloven ga ikke bare stemmerett til odelsbøndene,
men også til dem som hadde bygslet matrikulert jord for
mer enn fem år. For å kvalifisere som bygslingsmann –
leilending – måtte man ha betalt et engangsbeløp, inn-
festingssummen, i tillegg til å betale den årlige leien,
som bestod av den såkalte landskylden og eventuelle
andre avgifter.39 I motsetning til husmenn hadde imid-
lertid ikke leilendinger noen arbeidsplikt på jordeierens
– jorddrottens – grunn, og bygslingsforhold var nokså
utførlig regulert i Norske Lovs 3-14.

Det vanlige var at bygslingskontrakter ble inngått for
leilendingens livstid. Når Grunnloven ga stemmerett til
alle som hadde bygslet for lengre tid enn fem år, hang
nok det sammen med at Christian Adolph Diriks under
debatten på Riksforsamlingen 8. mai hadde gått inn for
dette med den begrunnelse at bøndene i Laurvigens
grevskap, der bygslingskontraktene ble inngått for seks-
årsperioder, ellers ville bli stående uten stemmerett.40

Utelukket fra stemmerett var derimot den som bygslet
for kortere tid enn fem år samt de grupper Bendeke
hadde gått ut mot, ved siden av de gruppene som hadde
vært utelukket allerede ved Konstitusjonskomiteens
opprinnelig forslag – husmenn og tjenestefolk.

Videre fikk alle kjøpstadsborgere stemmerett. Dette
var innehaverne av borgerbrev, det vil si innehaverne av
visse handels- og næringsprivilegier knyttet til byene.41

Med borgerskapet fulgte også en viss skatteplikt,42 hvil-
ket formodentlig forklarer hvorfor Riksforsamlingen
endret Konstitusjonskomiteens formulering i bokstav c

om stemmerett i byene fra «svare borgerlige Tyngder»
til «have Borgerskab».

Utover på 1800-tallet ble handels- og håndverkslov-
givningen endret slik at kravet om kjøpstadsborgerskap
ikke lenger var det stengsel det hadde vært i 1814 –
gebyret for utstedelse av handelsborgerskap kom etter
hvert til å bli kr. 32 og håndverksborgerskap kostet
kr. 16. Det å skaffe seg stemmerett ved å kjøpe seg et
slikt «kvasiborgerskap» ble sett på som en uting på
samme måte som «myrmannsvesenet»,43 særlig fordi
det ikke fulgte noen forpliktelse til faktisk å utøve
næring med borgerskapet. I 1884 ble dette endret, ved en
lov som foreskrev at borgerbrevet først trådte i kraft når
næringsutøvelsen var påbegynt.44 Men samme år ble
stemmeretten utvidet på en slik måte at lovendringen
nok ikke fikk de konsekvenser for stemmeretten som
den ellers ville ha fått.

Dessuten tilkom stemmeretten alle som i kjøpsteder
eller ladesteder eide gård eller grunn til en verdi av minst
300 riksbankdaler sølvverdi. En riksbankdaler tilsvarte
en halv speciedaler. Da kronen ble innført i 1875, til-
svarte 300 riksbankdaler 600 kroner. Ladesteder var tett-
steder langs kysten med mer avgrensede handelsprivile-
gier enn kjøpstedene, og uten det lokale selvstyret som
kjøpstedene hadde. Ladestedene var tilknyttet en over-
ordnet kjøpstad, og handelsmenn, håndverksmestere og
redere i ladestedene måtte ta ut borgerbrev i den kjøpsta-
den som ladestedet var knyttet til. Disse hadde dermed
stemmerett allerede i kraft av sitt borgerskap, slik at
bestemmelsen om stemmerett for dem som eide gård
eller grunn verdt 300 riksbankdaler eller mer, først og
fremst hadde betydning for beboere i kjøpsteder og lade-
steder uten noen form for borgerskap.

De innskrenkningene som Riksforsamlingen foretok i
forhold til Konstitusjonskomiteens første forslag, gjaldt
nok adskillige tusener over hele landet.45 Likevel ga den
nye grunnloven antagelig stemmerett til en større del av
landets befolkning enn i noe annet europeisk land den
gang.46 Nøyaktig hvor stor andel av befolkningen som

38 I praksis betydde det at eiendommen måtte ha en verdi på ca. 20 kroner, jf. Aschehoug, Norges nuværende Statsforfatning, bd. 1, (1891), s. 356–
357.

39 Aschehoug, Nordisk Retsencyclopædi, bind I Den offentlige Ret, Den nordiske Statsret (1885), s. 95. Se også Brækhus og Hærem, Norsk tingsrett
(1964), s. 182.

40 Storthings-Efterretninger 1814–1833, (1874), bd. 1, s. 63 og 65.
41 Alminnelig handel, håndverksvirksomhet ved hjelp av svenner og læregutter, skippernæring og brennevinsbrenning. Derimot fulgte det ikke bor-

gerskap, og dermed heller ikke stemmerett, med bevilling til å drive andre bundne næringer som f.eks. apotek eller alkoholservering, jf. Asche-
houg, op.cit., s. 352. Et benkeforslag under Riksforsamlingen om å gi gjestgivere stemmerett falt etter en bemerkning fra Christian Adolph Diriks
om at den største nytte de gjorde staten, var å skjenke brennevin, og det var en nytte som ikke burde gi dem stemmerett når de ikke eide jord, jf.
Storthings-Efterretninger 1814–1833, (1874), bind 1 s. 64–65.

42 Aschehoug, op.cit., s. 352–353.
43 Indst. S. X 1884 s. 4, Stortingsforhandlingene 1884, bd. 6.
44 Aschehoug, op.cit., s. 353.
45 Sverre Steen, «Hvordan grunnloven blev til», i Paal Berg, Frede Castberg og Sverre Steen, Arven fra Eidsvoll – Norges grunnlov (1945) s. 43.
46 Stein Kuhnle, «Stemmeretten i 1814» (1972), s. 373–390, på s. 389.
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fikk stemmerett, er vanskelig å beregne; tallmaterialet er
dårlig for de relevante kategoriene. Man regner med at
det gjaldt i underkant av 7 % av den samlede befolkning,
men det tallet synes å gjelde dem som også hadde latt
seg manntallsføre, altså dem som ikke bare var stemme-
rettskvalifiserte etter § 50, men som også hadde tatt det
aktive skritt som etter § 51 krevdes for å kunne avgi
stemme.47 I 1859, det første året antall stemmerettskva-
lifiserte ble notert, var registreringsprosenten i manntal-
let 65 % av de stemmerettskvalifiserte. For Bergen er det
beregnet at andelen i 1829 var et sted mellom 60 og
71 %.48 Disse tallene sier noe om hvor demokratisk
Norge var den gang sammenlignet med Norge av i dag,
etter at kvinnene for lengst har fått stemmerett, og stem-
merettsalderen er senket til 18 år. Om man derimot ser
på hvor stor andel av den mannlige befolkning over
25 år som i 1814 tilfredsstilte kravene i § 50, får man et
bedre mål på hvor demokratisk Norge var i et klasseper-
spektiv. Det later da til at ca. 45 % av menn over 25 år
var stemmerettskvalifiserte.49

Man kan stille spørsmål om hvorfor § 50 ble såpass
liberal som den ble. Det har vært antydet at mange av
delegatene på Riksforsamlingen ikke riktig innså hvor
liberal bestemmelsen var.50 Men den ordningen som ble
vedtatt, samsvarte godt med de ideene om personlig og
økonomisk uavhengighet som synes å ha ligget til grunn
for bestemmelsen. At § 50 ville medføre stemmerett for
en stor del av bøndene, og at størstedelen av befolknin-
gen bodde på landsbygda og drev med landbruk, må ha
vært klart for Riksforsamlingens medlemmer.

For øvrig ville det ikke ha vært så greit å finne aksep-
table kriterier for hvordan stemmeretten eventuelt skulle
ha vært avgrenset til bare de velstående blant bøndene –
som vel måtte ha vært alternativet med mindre bonde-
standen skulle ha blitt stående helt uten stemmerett. I
Riksforsamlingens debatt om stemmerettsreglene 9. mai
hadde Falsen gjort et fremstøt for å innskrenke stemme-
retten på landet til dem som eide eller bygslet jord som
var skyldsatt over en viss verdi, slik det Adler-Falsenske
utkast hadde gått ut på. Det ble avvist under henvisning
til «Norges høist urigtige Skyldsætning»: Eiendommer
av samme størrelse kunne være ulikt skyldsatt og der-
med gi stemmerett i ett tilfelle men ikke i et annet. Og
som Teis Lundegaard uttalte i debatten 9. mai: «Bruge-
ren af større Jord kan have mindre Forstand end den, der

har en mindre Jord, og … det er Manden, men ikke Jor-
den, der skal tale på Storthinget».51

At bøndene fikk stemmerett er delvis blitt tilskrevet
den forherligelse av den norske odelsbonden som man
fant i dansk-norsk litteratur på slutten av 1700-tallet.
Ikke minst var odelsbondens deltakelse i de middelalder-
ske ting blitt fremhevet.52 Det synes ikke å ha vært tvil
på Riksforsamlingen om at bønder som eide særskilt
matrikulert jord, skulle få stemmerett, og Falsens forsøk
på å unnta bøndene på mindre bruk fikk liten støtte.

Heller ikke det – etter datidens målestokk – enda mer
radikale grep å gi leilendingene stemmerett synes å ha
vært omdiskutert. Én grunn kan ha vært lovreguleringen
av bygslingskontrakter. Den medførte at leilendinger
ikke stod i det samme avhengighetsforhold til jorddrot-
ten som husmenn og andre forpaktere, der kontraktsfri-
heten hersket fullt ut.53 Leilendingene oppfylte dermed
den underliggende forutsetningen om uavhengighet som
vilkår for stemmerett. Videre betalte de skatt på linje
med odelsbønder. Det er nærliggende å tro at også et
tredje forhold kan ha spilt inn: Mens odelsbrukene domi-
nerte i enkelte landsdeler, var leilendingsbrukene i fler-
tall i andre, særlig i kystdistriktene. Uten stemmerett for
leilendinger ville distriktene med mange leilendingsbruk
bli underrepresentert på Stortinget i forhold til distrik-
tene der odelsbøndene dominerte.

6 Endringer i 1821 og 1884: Utvidelser av den 
begrensede stemmerett for menn
I 1821 ble det gjort en tilføyelse til § 50 bokstav b: «De
som i Finmarken have været Rettighedsmænd i 5 Aar, og
fyldt deres 25 Aar, bør, ligesaavel som de, der eie eller
bruge matriculeret Jord, have Stemmerettighed.» Finnmar-
kens amt omfattet den gang også det som senere ble Troms
fylke. Særlig i det østlige Finnmarkens amt fantes mye
jord som ikke var matrikulert, men mange av dem som
bodde på slik umatrikulert grunn, også samer som drev
med reindrift, var formuende nok til å måtte betale lokale
avgifter av forskjellig slag.54 Disse avgiftene ble omtalt
som «rettigheter», og de som måtte betale dem, ble kalt
«rettighetsmenn». Man fant det rimelig at også disse burde
ha stemmerett, ettersom de «lige med deres Medborgere i
de sydligere Egne af Riget, bidrage forholdsmæssigen

47 Ibid. s. 374 sammenholdt med s. 376.
48 Ibid., s. 374–375.
49 Ibid., s. 385.
50 Jens Arup Seip, Utsikt over Norges historie (1974), bd. I s. 42–43.
51 Storthings-Efterretninger 1814–1833, (1874), bd. 1, s. 64.
52 Se Kvestad, «Frå ‘undersaatter’ til ‘norske borgere’» (2014), s. 73–74.
53 Stang, Systematisk Fremstilling (1833), s. 148–149.
54 Fra 1680 hadde nordmenn i Finnmarkens amt vært fritatt for vanlig skatt til staten, jf. Gunnar Niemi, Vadsøs historie, bd. 1 (1983) s. 243.
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efter deres Ævne til at bære Statens offentlige Byrder». Det
ble også bemerket at uten et slikt tillegg ville Finnmarken
med tiden kunne bli stående nesten uten representasjon
«uagtet det forekommer Committeen at være klart, at man
fra intet Amt heller maatte ønske det fulde Antal Repræ-
sentanter end fra Finmarken, hvis Locale er saa forskjelligt
fra Norges andre Egne, og derhos saa lidt bekjent for de
øvrige Districters Repræsentanter».55

Den neste endringen av § 50 skjedde først i 1884, etter
at det siden 1851 hadde vært fremsatt forskjellige forslag
om utvidelse av stemmeretten, flere av dem basert på at
man skulle gå bort fra eiendom og over til ilignet skatt,
eventuelt i kombinasjon med krav til inntektsstørrelse,
som kriterium for stemmerett.56 Dette var i ferd med å
bli et vanlig kriterium for stemmerett i Europa, slik at
den norske grunnlovens stemmerettskriterier nå frem-
stod som lite tidsmessige.57 Videre ble «myrmennene»
og «kvasiborgerne» som nevnt sett på som en uting, men
man innså at svaret måtte være utvidet stemmerett etter
mer tidsmessige kriterier, slik at behovet for å skaffe seg
stemmerett på denne måten falt bort.58

På Stortinget vokste det særlig utover på 1870-tallet
frem en allmenn erkjennelse av at stemmeretten burde
utvides, men det var uenighet om hvordan – ingen av de
mange forslagene fikk det nødvendige flertall.59 I 1881
ble det grunnlovsmessig flertall for en endring av § 50
som ga stemmerett til alle som ikke var i tjeneste
(«Tyende») i en annens husstand, og som året før val-
gåret60 hadde betalt direkte skatt til stat eller kommune
av en inntekt på kr. 500 på landet og kr. 800 i kjøp- og
ladestedene, forutsatt at vedkommende hadde bodd fast i
kommunen i ett år før valget. Ettersom disse kriteriene
ville føre til at enkelte som hadde stemmerett etter de
eksisterende reglene, ville miste den, ble det nye kriteriet
føyd til de gamle, som dessuten selv ble noe endret.
Stemmerett i landdistriktene skulle nå tilkomme alle
som hadde leid – men ikke nødvendigvis bygslet –
matrikulert jord for mer enn fem år, og dessuten alle som
leide slik jord for kortere tid enn fem år, men først etter
at de hadde brukt jorden fem år etter hverandre og fort-
satt brukte den. Samtidig benyttet man anledningen til å
omsette verdigrensen for eiendom i byene fra gammel til
ny myntenhet: 300 rigsbankdaler sølvverdi ble til 600
kroner. For rettighetsmenn i Finnmark ble det tilføyd at

de fortsatt måtte være det på valgtidspunktet – nok mest
for å oppnå harmoni med den nye bestemmelsen om
bruk av jord i fem år; endringen er ikke nærmere kom-
mentert i forarbeidene. Til gjengjeld ble bestemmelsen
om rettighetsmenn i Finnmarken utskilt fra bokstav b
som ny bokstav c (med tidligere bokstav c om kjøpstads-
borgere forskjøvet til ny bokstav d). Dermed fikk også
rettighetsmenn bosatt i kjøp- og ladesteder i Finnmarken
stemmerett; det hadde de ikke hatt tidligere.61

Endringen ble nektet sanksjon av Kongen, som imid-
lertid ga etter da endringen ble vedtatt på nytt i 1884.

Ifølge de beregninger Stortingets konstitusjonskomité
gjorde, medførte endringene at antall stemmerettskvali-
fiserte i landet økte fra omtrent 139 500 til nærmere
225 000 av i alt ca. 403 000 menn over 25 år.62 Om dette
sammenholdes med beregningen nevnt ovenfor om at 45
prosent av alle menn over 25 år fikk stemmerett i 1814,
viser dette at befolkningsøkningen utover på 1800-tallet
hadde ført til at den stemmerettskvalifiserte andel av
befolkningen i henhold til 1814-kriteriene hadde falt
nokså markant.

Regelen om betalt skatt støtte imidlertid allerede året
etter på et problem, ved at skattelovene av 1882 ga
adgang for kommunestyrene til å fastsette så store skat-
tefrie beløp for menn med stor forsørgelsesplikt at de
ikke ble skattlagt selv om de hadde inntekt over belø-
pene fastsatt i Grunnloven § 50. Dermed tapte de stem-
meretten. Dette ble det rettet på i 1891 ved en regel i
skattelovene om at alle som hadde en inntekt som nevnt
i Grunnloven § 50, skulle betale en minsteskatt på mel-
lom 50 øre og 2 kroner.

7 Allmenn stemmerett for menn i 1898
Allerede utvidelsen av stemmeretten i 1884 var fra stor-
tingsflertallets side ledsaget av unnskyldende kommen-
tarer om at de økonomiske kriterier som ble oppstilt, var
kunstige kjennetegn på «de Egenskaber, man fordrer af
Statsborgere». Når man da «ikke trøster sig til at optage
hver myndig og ustraffet Mand i Mandtallet, med andre
Ord, ikke bringer sig til at indrømme almindelig Stem-
meret», måtte innskrenkingene få en «Karakter af det
midlertidige».63

55 Stortingsforhandlingene 1821, bd. 1 s. 235–236.
56 Indst. S. VI 1881 s. 3–4, Stortingsforhandlingene 1881, bd. 6.
57 Indst. S. X 1884 s. 7, Stortingsforhandlingene 1884, bd. 6.
58 Indst. S. XI 1884 s. 4, Stortingsforhandlingene 1881, bd. 6
59 Indst. S. VI 1881 s. 5, Stortingsforhandlingene 1881, bd. 6.
60 «Sidst forløbne Aar» var Grunnlovens ord.
61 Aschehoug, op.cit., s. 385.
62 Indst. S. VI 1881 s. 8, Stortingsforhandlingene 1881, bd. 6.
63 Indst. S. VI 1881 s. 6, Stortingsforhandlingene 1881, bd. 6.
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Endringene i 1884 ga da heller ikke ro om saken. I
årene etter ble det fremsatt flere forslag om utvidelse av
stemmeretten. Allerede i 1886 ble det fremsatt forslag
om allmenn stemmerett for menn over 25 år med fem års
botid i landet – men likevel slik at stemmeretten skulle
suspenderes etter § 52 for dem som mottok støtte fra fat-
tigvesenet eller hadde gjort det siste år før valget. Forsla-
get oppnådde bare et mindretall av stemmene da det kom
til behandling i 1890. Forslaget kom på nytt opp til
behandling i 1893, og igjen falt det i Stortinget til tross
for at et flertall denne gang gikk inn for det. Heller ikke i
1895 ble det et tilstrekkelig flertall for endring.64

Da saken så kom til behandling på nytt i 1898, var den
overmoden. Et flertall uttalte i komitéinnstillingen at
«[d]et er formentlig overflødigt at give nogen nærmere
Fremstilling af de Grunde, som ikke alene taler for, men
kræver Reformen gjennemført.» Det ble blant annet vist
til at spørsmålet hadde vært et tema under valgkampen i
1897, og man siterte argumentasjonen for forslaget i
komitéinnstillingen fra 1893: Det var rettferdig og rime-
lig at alle borgere som ikke lå samfunnet til byrde, fikk
anledning til å si sin mening ved valg. Ettersom alle nå
gikk gjennom en felles folkeskole, var det ikke lenger
slik at de mindre bemidlede manglet den nødvendige
innsikt. Også den allmenne verneplikten talte for all-
menn stemmerett for menn. Videre ville innføringen av
allmenn stemmerett fjerne den gjæring og misnøye som
fantes i «de saakaldte brede Samfundslag, hos Arbeidere
og Husmænd, fra hvem Kravet udgaar».65 Endelig ble
det vist til at allmenn stemmerett for menn allerede var
innført i flere europeiske land.

Et mindretall viste til at statsforfatningens oppgave
var å tilveiebringe det best mulige statsstyre, og at ingen
derfor i rettferdighetens eller rimelighetens navn kunne
kreve stemmerett hvis «det Heles Tarv kræver annerle-
des ordnede Stemmeretsregler». Mindretallet var for sin
del ikke overbevist om at de «brede lag» ennå hadde den
nødvendige innsikt, felles folkeskole til tross, og mente
at misnøyen i disse lag snarere var av sosial og økono-
misk enn politisk art.66 Det ble også argumentert med at
en majoritet uten skattepliktig inntekt ikke burde kunne
skattlegge en skattebetalende minoritet, og med at de
land som allerede hadde innført mer liberale stemme-
rettsordninger enn den Norge hadde, gjerne balanserte

dette gjennom overhus valgt etter mer restriktive regler
eller en monark med stor makt.67

Flertallets forslag ble vedtatt med 78 mot 36 stemmer,
til ureglementert jubel fra galleriet.68

Fortsatt hvilte imidlertid stemmeretten på en forutset-
ning om en viss økonomisk uavhengighet: Samtidig med
at allmenn stemmerett for menn over 25 år ble vedtatt,
vedtok man å innføre en ny bestemmelse i § 52 om sus-
pensjon av stemmeretten. Ifølge den nye bokstav d i
paragrafen ble stemmeretten suspendert for den som fikk
understøttelse fra fattigvesenet, eller som hadde gjort det
i det siste år før valget. Bare den økonomisk selvhjulpne
var altså fullverdig borger. Først da denne bestemmelsen
ble opphevet i 1919, forsvant siste rest av sammenheng
mellom stemmerett og personlig økonomi.

8 Stemmerett for kvinner i 1907 og 1913
Mindretallet i 1898 hadde i sin argumentasjon mot all-
menn stemmerett for menn pekt på en åpenbar brist i
flertallets argumentasjon: Hvis stemmerett virkelig
skulle baseres på rettferdighet og rimelighet, burde fler-
tallet også ha gått inn for stemmerett for kvinner.69 For-
slag om dette lå nemlig til behandling. Argumentasjonen
fra dem i Konstitusjonskomiteen som var for allmenn
stemmerett for menn, men mot stemmerett for kvinner,
hadde da også vært nokså defensiv: Saken var relativt
ny, og det hadde ennå ikke vokst frem med tilstrekkelig
styrke blant kvinnene selv – tiden var rett og slett ikke
moden ennå, ble det hevdet.70

Forslag om stemmerett for kvinner på lik linje med
menn var blitt fremsatt for Stortinget allerede i 1886, men
i likhet med forslaget om utvidet stemmerett for menn
falt det i 1890. Argumentasjonen mot stemmerett for
kvinner fra Konstitusjonskomiteens flertall den gang var
preget av en nokså nedlatende tone, der ideen om likestil-
ling mellom mann og kvinne ble avskrevet som basert på
«fra selve Livet løsrevne Theorier».71 Forslaget om stem-
merett for kvinner etter de samme begrensningskriterier
som fortsatt gjaldt for menn, fikk likevel 44 stemmer i
Stortinget, mens 77 representanter stemte mot.

Heller ikke i 1893 og 1895 ble det flertall for kvinne-
lig stemmerett, men man ser av Konstitusjonskomiteens

64 Indst. S. XXIV 1898 s. 5–6, Stortingsforhandlingene 1898, bd. 6.
65 Indst. S. XXIV 1898 s. 7, Stortingsforhandlingene 1898, bd. 6.
66 Indst. S. XXIV 1898 s. 10–14, Stortingsforhandlingene 1898, bd. 6.
67 Langeland, «Røyesteretten som mål på politisk kompetanse sidan 1814» (2014), s. 48–49.
68 Stortingsforhandlingene 21. april 1898, s. 509.
69 Indst. S. XXIV 1898 s. 5, Stortingsforhandlingene 1898, bd. 6
70 Ibid., s. 10.
71 Indst. S. XIV 1890, gjengitt i Utsnitt av lovforslag, komité-innstillinger og debatter i Stortinget om Stemmerett for kvinner 17. mai 1814–11. juni

1913, utgitt til 50-årsjubileet i 1963 for allmenn stemmerett for kvinner s. 12.
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innstillinger at stemningen var i ferd med å endre seg.72 I
1893 stemte 58 for, og i 1895 stemte 54 for stemmerett
for kvinner på lik linje med menn.73 Da man kom frem
til innføringen av allmenn stemmerett for menn i 1898,
var det som om man ikke ville la spørsmålet om kvinne-
lig stemmerett komme i veien for den store reformen –
forslagene om kvinnelig stemmerett ble til dels enstem-
mig forkastet. Det var imidlertid klart at man bare skjøv
på spørsmålet.74

Det skulle imidlertid gå ni år, frem til 1907, før tiden
var moden. I 1901 fikk kvinner begrenset stemmerett,
basert på egen eller ektefellens inntekt, ved kommunale
valg. Denne reformen ble, noe paradoksalt, i årene etter
benyttet som argument mot stemmerett for kvinner ved
stortingsvalg: Man måtte først vinne erfaring, ble det
hevdet.75 I 1907 ble det så endelig grunnlovsmessig fler-
tall for å innføre kvinnelig stemmerett, men da etter kri-
teriene som gjaldt for kommunal stemmerett for kvinner:
Stemmeretten var avhengig av at kvinnen året før valget
hadde betalt skatt til stat eller kommune av en ilignet
inntekt på 400 kroner i byene og 300 kroner på landet –
eller at ektemannen hadde betalt skatt av en slik inntekt.
For å sikre at skatterettslige regler ikke skulle frata noen
kvinner stemmerett, ble den regelen om minsteskatt
som, for å sikre menn stemmerett, var blitt tatt inn i skat-
telovene i 1891, nå satt direkte inn i Grunnloven.

Noen prinsipiell begrunnelse for hvorfor stemmeret-
ten for kvinner ikke skulle være allmenn, ble ikke gitt.
Konstitusjonskomiteens flertall synes nærmest å ha
begrunnet standpunktet med at flertallet i Stortinget der-
med ville bli større.76 Nå stemte 96 for og 25 mot. Bare
48 stemte for et forslag om allmenn stemmerett for kvin-
ner.77

Et forsøk på å innføre allmenn stemmerett for kvinner
i 1911 falt fordi flertallet ikke ble stort nok – 73 mot 47
stemmer. Motstanderne hadde nå gitt opp å argumentere

prinsipielt mot kvinnelig stemmerett, og begrunnet sitt
standpunkt med at man fikk vinne mer erfaring før man
gikk til ytterligere utvidelser.78

Allerede i 1913 var så den siste motstand falt. Alle
partier var nå for, og under voteringen stemte ingen mot
innføring av allmenn stemmerett for kvinner.79

9 Stemmerettsalderen senkes i 1920, 1946, 1967 
og 1978
Stemmerettsalderen på 25 år ble stående fra 1814 til
1920. Da ble den senket til 23 år. Allerede i 1910 var det
blitt fremsatt forslag om å senke stemmerettsalderen til
21 år, men forslaget kom den gang i skyggen av spørs-
målet om stemmerett for kvinner. I 1917 ble forslaget på
nytt forkastet etter en kort debatt, og et forslag om 23 års
stemmerettsalder falt også.80 Først i 1920 lyktes det å
oppnå tilstrekkelig flertall for en senkning, men da bare
til 23 år.81

Begrunnelsen for senkningen var den større modenhet
man mente ungdommen mellom 20 og 25 år nå hadde
sammenlignet med tidligere tider – særlig ble det vist til
fremskrittene i utdannelsesnivå, og til at mange i denne
alderen nå faktisk var ansatt i stillinger i det offentlige.
Da var det unaturlig at de ikke hadde stemmerett. Så
langt som til 21 år ville imidlertid flertallet ikke gå, selv
om dette etter 1869 var blitt den alminnelige myndig-
hetsalder.82 Man så ingen sammenheng mellom selvbe-
stemmelsesrett i private affærer og stemmerettsalderen.
Blant annet ble det vist til at unge oppnådde stor grad av
selvbestemmelsesrett allerede ved 18 år, uten at noen
hadde kommet på tanken at attenåringer burde få stem-
merett av den grunn.83 De som gikk inn for 21 års stem-
merettsalder, viste blant annet til myndighetsalderen, og
til at vernepliktsalderen også var 21 år84. Et mindretall

72 Indst. S. No. 181 1893, gjengitt i Utsnitt av lovforslag, komité-innstillinger og debatter i Stortinget om Stemmerett for kvinner 17. mai 1814–
11. juni 1913, utgitt til 50-årsjubileet i 1963 for allmenn stemmerett for kvinner s. 40–41, og Indst. S. XII 1895, gjengitt samme sted s. 50.

73 Utsnitt av lovforslag, komité-innstillinger og debatter i Stortinget om Stemmerett for kvinner 17. mai 1814–11. juni 1913, utgitt til 50-årsjubileet i
1963 for allmenn stemmerett for kvinner s. 81.

74 Utsnitt av lovforslag, komité-innstillinger og debatter i Stortinget om Stemmerett for kvinner 17. mai 1814–11. juni 1913, utgitt til 50-årsjubileet i
1963 for allmenn stemmerett for kvinner s. 62–64.

75 Indst. S. nr. 71 (1901–02), Indst. S. nr. 61 (1903–04), gjengitt i Utsnitt av lovforslag, komité-innstillinger og debatter i Stortinget om Stemmerett
for kvinner 17. mai 1814–11. juni 1913, utgitt til 50-årsjubileet i 1963 for allmenn stemmerett for kvinner s. 80–8 og 84–85.

76 Indst. S. XXXXVIII (1906–07), gjengitt Utsnitt av lovforslag, komité-innstillinger og debatter i Stortinget om Stemmerett for kvinner 17. mai
1814–11. juni 1913, utgitt til 50-årsjubileet i 1963 for allmenn stemmerett for kvinner s. 98.

77 Utsnitt av lovforslag, komité-innstillinger og debatter i Stortinget om Stemmerett for kvinner 17. mai 1814–11. juni 1913, utgitt til 50-årsjubileet i
1963 for allmenn stemmerett for kvinner s. 112.

78 Ibid., s. 114–116.
79 Ibid., s. 118–119.
80 Indst. S. nr. 326 (1920), s. 493.
81 St.forh. 1920, s. 3519–3520.
82 Innst. S. nr. 50 (1978–79), s. 1.
83 Indst. S. nr. 326 (1920), s. 494.
84 Indst. S. nr. 326 (1920).
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ville holde på 25 år som grense, og begrunnet dette sær-
lig med at ungdommen lettere lot seg rive med av øye-
blikkets stemningsbølger enn mer modne voksne. Det
fremgikk klart av innleggene at det var arbeiderbevegel-
sens evne til å virke mobiliserende på ungdommen man
fryktet.85

Stemmerettsalderen på 23 år ble stående frem til 1946,
da den ble senket til 21 år. Denne gangen skjedde det
enstemmig og uten debatt etter at forslag om dette var
tatt med i de politiske partienes fellesprogram i 1945.86

Etter den 2. verdenskrig var det ikke lenger mulig å
hevde at 21-åringer ikke var modne nok. «Den ungdo-
men man kan betro en maskinpistol under krigen, må
man også kunne gi en blyant på valgdagen», het det i en
lederartikkel i bladet «Ungdom» i 1945.87

I 1967 ble så stemmerettsalderen senket til 20 år, mot
to stemmer. De som stemte mot, argumenterte blant
annet med at stemmerettsalder og myndighetsalder
burde være den samme, og myndighetsalderen var fort-
satt 21 år.88 For øvrig var det tverrpolitisk enighet om
senkningen, som både ble begrunnet med ungdommens
modenhet og stigende utdannelsesnivå, og med et ønske
om å legge forholdene til rette for større politisk engasje-
ment blant ungdommen. Også sammenheng mellom
stemmerettsalder og vernepliktsalder, og dermed mel-
lom rett og plikt, var et argument for senkningen.89 Et
forslag om å senke stemmerettsalderen til 19 år falt.90

Egentlig hadde man ønsket å vedta en samtidig end-
ring av regelen om at stemmerettsalderen måtte være
oppnådd før valget ble avholdt, slik det hadde vært siden
1814. I stedet skulle det være nok at stemmerettsalderen
ble oppnådd i løpet av valgåret. Det ville forenkle mann-
tallsføringen. Imidlertid var det forslaget som var frem-
met om dette, beheftet med en formuleringsteknisk man-
gel: Forslaget innebar stemmerett bare for dem som opp-
nådde stemmerettsalderen i valgåret, ikke for noen
annen årsklasse! Denne reformen lot man derfor ligge,
for så å vedta den i 1972.

I 1978 ble den foreløpig siste nedsettelsen av stemme-
rettsalderen enstemmig vedtatt, fra 20 til 18 år. Dette var
nå blitt stemmerettsalderen i en rekke sammenlignbare
land, og det ble pekt på at politisk interesse og utdannel-
sesnivå var økt blant ungdommen. Videre ble sammen-
hengen med verneplikten også denne gangen påpekt –

den inntraff nå fra 1. januar det året man fylte 19 og
omfattet således mange attenåringer.

10 Botidskrav og stemmerett for nordmenn i 
utlandet: Endringer i 1928 og 1972
Fra 1814 frem til 1972 fastsatte § 50 som et vilkår for
stemmerett at man før valget hadde vært bosatt i riket i
fem år og «opholde sig der».

Vilkåret om botid på fem år ble tolket som et krav om
fem års sammenhengende botid, men ikke som krav om
botid i de fem årene rett forut for ervervet av stemmerett.
En utvandret nordmann som hadde oppfylt kravet om
fem års botid før utvandringen, og som deretter etter
flere år vendte hjem, ble ansatt for straks å bli stemme-
berettiget om han for øvrig oppfylte alle vilkår for
dette.91

Krav til opphold i riket på valgdagen ble forstått som
et krav om fast bopel i Norge, ikke som et krav om at
man fysisk befant seg i riket på valgdagen. Det siste
fulgte derimot av kravet i § 60 slik bestemmelsen lød i
1814, om at bare de «inden Riget værende Stemmeberet-
tigede» kunne utøve sin stemmerett, selv gjennom for-
håndsstemmegivning. Motsetningsvis kunne man da
slutte at kravet i § 50 om opphold i Norge på valgdagen
for overhodet å ha stemmerett, måtte bety noe annet.92

Først ved en endring i 1896 ble det åpnet i § 60 for for-
håndsstemmegivning fra utlandet.

Kriteriene for når man måtte anses å ha oppgitt fast
bopel i Norge, var vage og ubestemte. Bestemmelsen ble
ikke ansett å hindre statsborgere med midlertidig fravær
fra riket i å stemme, og midlertidig fravær ble forstått
nokså vidt – fraværet kunne vare i flere år uten at stem-
meretten nødvendigvis gikk tapt. Valgloven 17. desem-
ber 1920 § 23 viste dette tydelig. Inntil en lovendring i
1969 het det her at retten til å avlegge forhåndsstemme
utenfor riket først gikk tapt etter fire års fravær.

Dette ble et problem da Norge etter unionsoppløsnin-
gen fikk sitt eget utenriksvesen: Innebar Grunnloven § 50
at utsendte konsulære og diplomatiske tjenestemenn og
deres familiemedlemmer tapte sin stemmerett? Saken tok
tid. Det nyopprettede Utenriksdepartementets fremstøt
overfor Justisdepartementet om fremsettelse av et forslag

85 Indst. S. nr. 326 (1920), s. 495 og St.forh. 1920, s. 493.
86 Ifølge Innst. S. nr. 24 (1967–68), s. 37.
87 Gjengitt fra Langeland, «Røyesteretten som mål på politisk kompetanse sidan 1814» (2014), s. 57.
88 Forh. S. 1967–1968 s. 1101. (To høyrerepresentanter stemte mot).
89 Innst. S. nr. 24 (1967–68), s. 37.
90 Forh. S. 1967–1968, s. 1106.
91 Aschehoug op.cit., s. 348. Se også s. 8 i Innstilling om stemmerett for norske borgere bosatt i utlandet, avgitt 12. desember 1969 av en sakkyndig

komité oppnevnt av Justisdepartementet og inntatt som vedlegg til St.meld. nr. 64 (1971–72).
92 Aschehoug, op.cit., s. 348.
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om grunnlovsendring for å sikre stemmeretten førte til
proposisjon først i 1923, og da ble forslaget nedstemt
fordi det ikke omfattet tjenestemennenes husstander.93 I
1928 ble det endelig vedtatt et nytt annet ledd i § 50 (som
bare hadde bestått av ett ledd etter innføringen av all-
menn stemmerett også for kvinner i 1913) om at diplo-
matiske og konsulære tjenestemenn og deres husstander
skulle være stemmeberettigede i det valgsogn der de sist
hadde hatt bopel. Dermed gjaldt ikke lenger kravet om
bopel i Norge på valgdagen for dem.

Men hva med andre nordmenn med fast bopel i utlan-
det? Dette ble et problem etter hvert som stadig flere
nordmenn ble bosatt i utlandet for flere år om gangen,
men uten å tilhøre utenrikstjenesten.94 Dette førte i 1972
til at man helt sløyfet kravet i Grunnloven om fast bopel
i riket på valgdagen. Samtidig forsvant også vilkåret om
fem års sammenhengende botid. Det hadde for lengst
overlevd seg selv ved siden av de kravene til forutgå-
ende botid før man kunne få norsk statsborgerskap ved
bevilling, som nå fulgte av statsborgerskapslovgivnin-
gen. I stedet fikk Grunnloven § 50 en bestemmelse om at
det skulle fastsettes ved lov i hvilken grad norske bor-
gere som på valgdagen var bosatt utenfor riket, skal
være stemmeberettigede. Dette erstattet den tidligere
regelen om utenrikstjenesten, som nå var dekket av den
nye regelen. I lovgivningen fikk man så et krav om at
utenlandsbosatte norske statsborgere måtte ha vært fol-
keregisterført som bosatt i riket noen gang i løpet av de ti
siste årene før valgdagen, og dessuten etter søknad være
manntallsført i anledning valget, for å ha stemmerett.95

Regelen er senere endret slik at tiårsfristen for å ha vært
folkeregisterført er opphevet. Har det gått mindre enn
11 år siden man var folkeregisterført, behøver man hel-
ler ikke å søke særskilt om innføring i manntallet for å
kunne avlegge stemme Tilhører man utenrikstjenesten,
blir man automatisk manntallsført, selv etter ti år.96

11 Stemmerett og sinnslidelser: Endring i 1980
Grunnloven hadde helt fra 1814 hatt en regel om at stem-
meretten falt bort ved umyndiggjøring, fra 1814 plassert i
§ 52 om suspensjon av stemmerett, og fra 1954, da sus-

pensjonsinstituttet bortfalt, i § 53 om tap av stemmerett.
Det var ingen bestemmelse om hvordan man skulle for-
holde seg overfor den som led av alvorlig sinnslidelse
uten å være umyndiggjort. Det var likevel blitt ansett som
sikker rett at den som åpenbart var det man i tidligere tider
omtalte som sinnssyk eller åndssvak, manglet forutsetnin-
gene for å stemme.97 Formodentlig berodde denne læren
på det man kan kalle alminnelige rettsgrunnsetninger om
handleevne i offentlige anliggender, men status som kon-
stitusjonell sedvanerett hadde læren neppe.98 Ordningen
ble praktisert ved at manntallsføreren eller valgstyret
skulle avskjære dem man ut fra foreliggende opplysninger
fant klart «utilregnelige» fra å stemme, eventuelt sørge for
at stemmen ble forkastet.

Spørsmålet om å avskaffe Grunnlovens bestemmelse
om at umyndiggjorte ikke hadde stemmerett, kom på
1970-tallet opp som del av en bredere reform av reglene
om umyndiggjøring.99 Samtidig mente man at det var
uheldig at Grunnloven ikke var uttømmende med hensyn
til vilkårene for stemmerett, og det ledet frem til at
Grunnloven burde få en egen bestemmelse om at utilreg-
neliges stemmerett skulle fastsettes ved lov. Da forslag
om dette kom opp for Stortinget i mai 1976, ble det
imidlertid forkastet fordi forslaget inneholdt ordet
«sinnssyk», og det var et ord man nå ville unngå.

Etter dette ble ordlyden i forslaget omarbeidet, og i
1980 ble det vedtatt et nytt tredje ledd i § 50 om at
«Regler om Stemmeret for ellers stemmeberettigede Per-
soner som paa Valgdagen aabenbart lide af alvorlig sjæle-
lig Svækkelse eller nedsat Bevidsthed, kunne fastsættes
ved Lov». Samtidig ble § 53 bokstav e om at stemmeret-
ten falt bort ved umyndiggjøring, opphevet. Den lovmes-
sige oppfølgingen som den nye bestemmelsen forutsatte,
kom i form av en ren prosedyreregel i 1983 om hvordan
valgstyrene skulle forholde seg overfor velgere med
«alvorlig sjælelig Svækkelse eller nedsat Bevidsthed».
Forsøket på en nærmere definisjon i valgloven av hva
dette uttrykket egentlig betydde, ble oppgitt.

I 2002 ble det vedtatt en ny valglov, og utvalget som
hadde utredet lovforslaget, mente at hele ordningen
burde sløyfes. Ettersom det allerede var fremmet grunn-
lovsforslag om å oppheve Grunnloven § 50 tredje
ledd,100 anså ikke departementet det nødvendig å argu-

93 Innstilling om stemmerett for norske borgere bosatt i utlandet s. 6.
94 I forbindelse med vedtakelsen av bestemmelsen om utenrikstjenesten i 1928 hadde det egentlig vært meningen å la bestemmelsen gjelde alle

utsendte statstjenestemenn, men en teknisk feil i dette forslaget førte til at det ble forkastet. Man trøstet seg den gang med at det bare gjaldt én per-
son, en fiskeriagent i Hamburg, og hans problem kunne løses ved å oppta ham i utenrikstjenesten.

95 Lov 11. mai 1973 nr. 22 (om endringer i valgloven av 1920).
96 Nåværende valglov (lov nr. 57/2002) § 2-1 første ledd bokstav c og § 2-4 tredje og fjerde ledd.
97 Slik Stang, Systematisk Fremstilling (1833), s. 37.
98 St.prp. nr. 193 (1975–76), s. 2–3.
99 St.meld. nr. 65 (1975–76), s. 6.
100 Dok. 12 (1999–2000).
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mentere for opphevingsforslaget da proposisjon om ny
valglov ble fremmet. Da grunnlovsforslaget kom til
behandling året etter, i mai 2003, ble det imidlertid
enstemmig forkastet – man så ingen grunn til å endre
ordningen.101

Departementet kom etter dette til at det ville gjøre nok
et forsøk på å få opphevet ordningen, men nå uten å
endre Grunnloven – § 50 tredje ledd bestemte jo bare at
spørsmålet skulle reguleres ved lov, ikke hva loven
skulle gå ut på.102 I 2005 godtok et enstemmig Storting
dette resonnementet. Nå fikk man i stedet en bestem-
melse i valgloven § 9-5 om at personer med alvorlig
psykisk funksjonshemming skulle ha rett til assistanse
ved selve stemmegivningen.103 Dermed er den reelle
rettstilstanden nærmest blitt den motsatte av hva Grunn-
loven § 50 tredje ledd er ment å muliggjøre.

12 Forholdet til stemmerett ved lokalvalg: endring 
i 2003
I 1814 fantes det ikke noe kommunalt selvstyre. Det ble
innført ved formannskapslovene av 1837. Ettersom det
kommunale og fylkeskommunale selvstyret fulgte av
vanlig lov, var det også klart at stemmeretten ved
lokalvalg kunne fastsettes ved vanlig lov og uavhengig
av vilkårene i Grunnloven. Men hensynet til enkelhet i
lovgivningen taler naturligvis for at reglene for stor-
tingsvalg, i alle fall i det store og hele, også bør gjelde
ved lokale valg.

Allerede i 1851 ble det fremmet lovforslag om kom-
munal stemmerett til alle menn over 25 år som hadde
betalt ilignet skatt til stat eller kommune i foregående år.
Men forslaget ble forkastet med den begrunnelse at
stemmeretten ved lokalvalg og stortingsvalg burde være
den samme, og noe tilsvarende grunnlovsforslag forelå
ikke. Når man ser på skjebnen til de forslag om utvidelse
av stemmeretten etter Grunnloven § 50 som deretter ble
fremsatt inntil en endring endelig skjedde i 1884, kan
man vel også gå ut fra at en så radikal utvidelse av stem-
meretten var uakseptabel for stortingsflertallet i 1851.104

Som vi har sett, ble det imidlertid i 1901 innført
begrenset stemmerett for kvinner ved kommunale valg,
mens den samme begrensede stemmeretten ved stor-
tingsvalg først ble innført i 1907.

En presisering i Grunnloven av at § 50 bare gjaldt for
stortingvalg, hadde man ikke funnet grunn til å vedta i
forbindelse med at reglene for stortingsvalg og lokale
valg skilte lag. En slik presisering ble imidlertid vedtatt i
2003, da innledningen til § 50 ble endret til å lyde slik:
«Stemmeberettigede ved Storthingsvalg ere (…)». End-
ringen kom i kjølvannet av valgloven av 2002, men
synes ikke å ha vært drevet frem av noe særskilt behov.
Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité nøyde seg
med å bemerke at det dreide seg om en presisering uten
betydning for innholdet.105 Imidlertid er stemmerettsre-
glene ved lokalvalg og stortingsvalg de siste tiårene blitt
mer ulike ved at også utenlandske statsborgere som er
fast bosatt i Norge, på visse vilkår har fått stemmerett
ved lokalvalg – nordiske statsborgere allerede fra 1978,
andre utlendinger fra 1983.

På begynnelsen av 2000-tallet har det vært fremsatt
forslag om å senke stemmerettsalderen til 16 år. Disse
forslagene har imidlertid ikke fått særlig støtte i Stortin-
get. Flertallet har vist dels til at 18 år nå er den vanlige
grensen også internasjonalt, og dels til at stemmerettsal-
deren da ville være lavere enn myndighetsalderen –
blant annet med den følge at man kunne få umyndige
stortingsrepresentanter med de praktiske og prinsipielle
problemer det kunne medføre.106 Det har imidlertid vært
gjennomført forsøk enkelte steder med 16 års stemme-
rettsalder ved kommunestyrevalgene i 2011 og 2015.
Valgloven av 2002 gir hjemmel til slike forsøk i § 15-1.
Selv om hjemmelen ikke er avgrenset til lokalvalg, kan
den imidlertid ikke brukes til slike forsøk ved stortings-
valg – det ville være i strid med 18-årsgrensen som føl-
ger av Grunnloven selv.

13 Retting av ortografiske feil i 2006
I forbindelse med den store «språkvasken» av Grunnlo-
ven i 2006 for å fjerne alle feil i som etter hvert hadde
sneket seg inn i ordlyden, ble det oppdaget et par feil
også i § 50 tredje ledd. For det første hadde man i 1980
skrevet sjelelig «Svekkelse», mens det korrekte er
«Svækkelse», og et «af» – korrekt stavet i 1980 – var av
en eller annen grunn blitt endret til «av» i 2003, i forbin-
delse med endringen som egentlig bare gjaldt første
ledd. Det ble nå endret tilbake til «af».

101 Innst. S. nr. 209 (2002–2003), s. 4, Forh. S. 2003, s. 2928–2929.
102 Ot.prp. nr. 44 (2004–2005), s. 32–36.
103 Innst. O. nr. 60 (2004–2005).
104 Indst. S. VI 1881 s. 2, Stortingsforhandlingene 1881 bind 6.
105 Innst. S. nr. 209 (2002–2003) s. 1.
106 Innst. S. nr. 118 (2006–2007) og Innst. 253 S (2009–2010). Problemet med umyndige representanter i folkevalgte organer kan løses ved å la min-

stealderen for valgbarhet bli stående på 18 år. Men i så fall må også Grunnloven § 61 endres.
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§ 51
Regler om manntallsføringen og om innføringen av de stemmeberettigede i manntallet fastsettes
ved lov.

Reglar om manntalsføring og om innføring av dei røysteføre i manntalet blir fastsette i lov.

Av Henrik Bull

Manntallet er listen over de stemmeberettigede. Riksfor-
samlingen på Eidsvoll vedtok følgende ordlyd i § 50:

Inden 6 Maaneder efter denne Constitutions Antagelse
skal, i enhver Kjøbstad af Magistraten og i ethvert
Præstegjeld af Fogden og Præsten forfattes et Mandtal
over alle stemmeberettigede Indvaanere. De Forand-
ringer dette efterhaanden maatte undergaae, anføres
ufortøvet deri. Enhver skal, forinden han indføres i
Mandtallet, offentligen til Thinge sværge Constitutio-
nen Troskab.

Bestemmelsen ble vedtatt enstemmig av Riksforsamlin-
gen og stemmer fullt ut så vel med § 55 i Konstitusjons-
komiteens bearbeidede utkast av 30. april 1814 som
komiteens førsteutkast av 26. april 1814.1 Et forslag fra
Peter Ulrik Hount om at edsavleggelsen skulle skje i kir-
ken ved valgforsamlingen, falt. Hount hadde argumen-
tert dels med at dette gjorde akten mer høytidelig, og
dels med at det var mer praktisk for den enkelte. Argu-
mentet mot var at dette var en borgerlig ed, og at den
derfor burde avlegges på tinget, det vil si for en dommer,
slik det gjaldt for andre borgerlige eder.2

I november-grunnloven samme år sløyfet man tids-
fristen på seks måneder – den var jo da i ferd med å løpe
ut – og bestemmelsen om troskapsed ble utskilt til et nytt
annet ledd.

I byene skulle manntallet føres av magistraten, altså
ledelsesorganet for lokalforvaltningen. I 1814 bestod

dette i de større byene av borgermestere og rådmenn
under ledelse av en magistratspresident. Alle var konge-
lige embetsmenn. På landet var oppgaven med å føre
manntall delt mellom fogd og prest, som i praksis kom
til å føre hvert sitt manntall. Manntallsføringen innebar
en plikt for manntallsførerne til å ta stilling til om den
enkelte oppfylte vilkårene for å ha stemmerett, og hvis
ikke nekte innføring.3 Oppstod det strid blant manntalls-
førerne om en person skulle stå i manntallet eller ikke,
kunne dette avgjøres ved alminnelig flertall blant magis-
tratsmedlemmene i byene. På landet, der oppgaven var
delt mellom to personer, gikk ikke det. Formelt var det
slik at ved uenighet de to imellom skulle manntallet ikke
endres. En beslutning om å nekte innføring kunne etter
Grunnloven § 55 innklages til valgforsamlingenes besty-
relse og videre til Stortinget. Det ble antatt at klageretten
ikke bare gjaldt for den stemmeberettigede selv – også
prest og fogd kunne anke spørsmålet videre oppover i
systemet om de ikke kom til enighet.4

Forbildet for bestemmelsen om troskapsed var antage-
lig den franske forfatning fra 1791, som forutså en til-
svarende borgered for å kunne bli «aktiv borger», det vil
si ha stemmerett.5 Det var videre i tidens ånd å kreve for-
skjellige former for løfteseder, og det må derfor ha vært
en naturlig tanke at deltakelse i statsstyret gjennom utø-
velse av stemmerett burde ledsages av en troskapsed til
konstitusjonen.6 I Konstitusjonskomiteens utkast av
30. april 1814 var en tilsvarende ed inntatt som vilkår for
å bli norsk statsborger, men den endelige grunnloven

1 Riksforsamlingens hovedprotokoll 9. mai, se også Riksforsamlingens forhandlinger (1914), bd. I, s. 438, 448 og (1916), bd. III, s. XIII og 307.
2 Storthings-Efterretninger 1814–1833 (1874), s. 65.
3 Aschehoug, Norges nuværende Statsforfatning bd. 1 (1891), s. 416.
4 Aschehoug, op.cit., s. 419–421.
5 Titre III Chapitre Premier Section II Article 2.
6 Innst. S. XX (1889) s. 2.
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fikk ingen bestemmelse om statsborgerskap, se kom-
mentarene til § 50.

Kravet om troskapsed førte straks til praktiske proble-
mer. Mange av de stemmerettskvalifiserte hadde alle-
rede avlagt ed som embetsmenn eller for å få kjøpstads-
borgerskap, og det var en utbredt oppfatning at det måtte
holde. Stortinget mente noe annet.7 Det var også et pro-
blem at troskapseden til dels ble avlagt for feil myndig-
het – presten eller bymagistraten i stedet for en dom-
mer.8

Etter vedtakelsen av manntallsloven i 1828 bedret
dette seg, men man fikk etter hvert et nytt problem med
dissentere som tolket sin kristendom slik at en ed – altså
et løfte under påkallelse av Gud – var ukristelig. I 1845
hadde man derfor fått en dissenterlovgivning som åpnet
for høytidelig forsikring som alternativ for dem hvis
livssyn forbød dem å påkalle Gud ved edsavleggelser.
Mange valgstyrer antok etter dette at en slik forsikring
også kunne brukes ved den edsavleggelse som Grunnlo-
ven § 51 foreskrev. Dette mente Justisdepartementet var
feil, og etter en henvendelse fra en student som i 1885 ba
om å få avlegge forsikring som alternativ til edsavleg-
gelse, ble det fremmet proposisjon i 1886 om å endre
Grunnloven.9

Kravet om edsavleggelse innebar at de stemmeretts-
kvalifiserte måtte ta et personlig initiativ for å bli mann-
tallsført og dermed faktisk kunne utøve stemmeretten.10

Etter valglovgivningen på 1800-tallet skulle manntalls-
førerne to ganger om året offentlig oppfordre de stem-
merettskvalifiserte som ennå ikke hadde gjort det, om å
avlegge troskapseden som § 51 stilte som vilkår for å
utøve stemmeretten.11 Men mange fulgte ikke oppfor-
dringen, og de kom dermed aldri til å benytte seg av den
stemmeretten de hadde etter § 50. Utover på 1800-tallet
begynte man å se dette som et demokratisk problem.
Omtrent samtidig med at regjeringen fremmet proposi-
sjon om høytidelig løfte som alternativ til ed, ble det
også fremmet forslag fra representanten Bentsen om helt
å sløyfe kravet om ed. Konstitusjonskomiteen anbefalte
dette forslaget vedtatt fremfor regjeringens forslag.12 Da

innstillingen kom til behandling i Stortinget, falt imid-
lertid forslaget. Det var ikke fordi noen egentlig ønsket å
beholde kravet om troskapsed eller -løfte – til og med
justisministeren tok ordet i debatten og anbefalte Bent-
sens forslag fremfor regjeringens eget forslag13 – men
fordi forslaget skapte uklarhet med hensyn til manntalls-
føringen: Hvis edskravet bortfalt, bortfalt også den rege-
len som fulgte forutsetningsvis av dette om at bare de
stemmerettskvalifiserte som selv tok initiativet til det,
skulle manntallsføres. Og hva skulle da gjelde – skulle
manntallsførerne være forpliktet til å innføre enhver
stemmerettskvalifisert i manntallet, eller skulle dette
fortsatt være en frivillig sak for den enkelte? Dette var
det delte meninger om, og Grunnloven ville ikke gi noe
svar. Konstitusjonskomiteen hadde forutsatt at dette
skulle reguleres i manntallsloven, men for et tilstrekke-
lig stort mindretall var det ikke godt nok å henskyte dette
til senere lovgivning. Dermed oppnådde forslaget ikke
2/3 flertall.14 Dette ryddet vei for regjeringens forslag,
som ble enstemmig vedtatt noen dager senere.15

I 1899 ble så kravet om troskapsed eller -løfte helt
sløyfet. § 51 har siden overlatt all regulering av mann-
tallsføringen til alminnelig lov. I sentrum for debatten
før endringen i 1899 stod prestenes ønske om å bli fri
forpliktelsen til å opptre som manntallsførere. Denne
rollen var vanskelig å forene med rollen som sjelesørger
for personer som var blitt avvist fra manntallet. Mot slut-
ten av 1800-tallet, da det lokale forvaltningsapparatet
var såpass godt utbygd at det ikke lenger var nødvendig
å involvere prestene i arbeidet, hadde det derfor reist seg
et krav om endre Grunnloven på dette punktet.

Et likelydende forslag om å endre § 51 i 189516

hadde likevel ikke oppnådd det nødvendige flertall da
det kom til avstemning i 1896,17 til tross for at ingen
under debatten tok ordet og talte mot forslaget. De som
i 1899 fortsatt var mot forslaget til endring, var ikke
uenige i at prestene burde fritas for oppgaven, men syn-
tes at det gikk for langt å overlate alle spørsmål vedrø-
rende manntallsføringen til den alminnelige lovgivning
– noen hovedprinsipper burde fortsatt stå i Grunnloven.

7 Jf. jf. St.forh. 1833, bd. 6 s. 292–232, 243 og 262: En kapteinløytnant i marinen fikk sin stemme forkastet av valgstyret da det viste seg at han bare
hadde avlagt embetsed, ikke ed som stemmeberettiget. Stortinget foretok seg intet med saken ettersom han ikke ble ansett for å ha anket avgjørel-
sen til Stortinget, bare – feilaktig – til distriktsforsamlingen. Men fullmaktskomiteen bemerket at dersom saken skulle antas til realitetsbehandling,
måtte valgstyrets avgjørelse bli å stadfeste.

8 Innst. S. XX (1889), s. 3.
9 St.prp. nr. 76 (1886).
10 Aschehoug, Nordisk Retsencyklopædi (1885), s. 102–103.
11 Ibid. s. 415.
12 Innst. S. XX (1889) s. 7.
13 St. forh. for 19. juni 1889. St. forh. 1889, s. 15.
14 St. forh. 1889 s. 1547–1562 (19. juni).
15 Innst. S. nr. 183 (1889) og St. forh. 1889 s. 1797 (28. juni)
16 Innst. S nr. XXXIII (1985.
17 St.forh. 1896 s. 1903–1905 (16. juli).
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Endringsforslaget ble likevel vedtatt med stort fler-
tall.18

Nåværende valglov – lov 28. juni 2002 nr. 57 –
bestemmer i § 2-1 tredje ledd at for å utøve stemmeret-
ten, må velgeren være innført i manntallet i en kommune
på valgdagen. Det vises til kommentarene til § 50 om
stemmerett for norske statsborgere i utlandet. Hvis man
blir forhindret fra å avgi stemme fordi man ikke er
manntallsført, kan man etter valgloven § 13-1 klage, jf.
også Grunnloven § 55. Videre skal manntallet legges ut
for offentlig ettersyn før valget, slik at det er anledning
til å klage før valget avholdes, jf. §§ 2-6 og 2-7.

18 Innst. S. XXXB ((1899–1900) og St.forh. (1899–1900) s. 256–269.
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§ 52 [tom paragraf]

Historikk

Eidsvollsgrunnloven § 52 (Denne bestemmelsen regu-
lerte forhold som suspenderte stemmeretten).

Novembergrunnloven § 52 (Samme innhold som for-
rige).

Endelig opphevet 1954. Tom siden da.

I denne boken se kommentar til tidligere § 52.
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Tidligere § 52

(1814–1954)

Stemmeret suspenderes:
a. ved Anklage til Thinge for Forbrydelser;
b. ved Umyndiggjørelse;
c. ved Opbud eller Fallit, indtil Creditorerne have erholdet fuld Betaling, medmindre Falliten er

foraarsaget ved Ildsvaade, eller andet utilregneligt og beviisligt Uheld.

Av Henrik Bull

1 Innledning. Vedtagelsen i 1814
§ 52 står i dag tom etter å ha blitt opphevet ved grunnlovs-
bestemmelse 26. oktober 1954. Til da hadde § 52 inne-
holdt en bestemmelsen om suspensjon av stemmeretten.
Ordlyden gjengitt ovenfor er den form den fikk i Novem-
bergrunnloven. Opprinnelig var tanken at suspensjon etter
§ 52 betydde at stemmeretten i og for seg var i behold,
men for en tid ikke måtte utøves, mens § 53 om tap av
stemmerett regulerte det egentlige tap av stemmerett, som
var permanent.1 Etter hvert gikk denne distinksjonen tapt,
og dermed også behovet for to paragrafer.

At stemmeretten burde suspenderes og til og med tapes
i visse tilfelle, var en naturlig konsekvens av den tanke
som selve stemmeretten hvilte på i 1814, nemlig at den
skulle være forbeholdt dem som var skikket til å delta i
statens styre. De grunnleggende vilkårene i § 50 forbe-
holdt stemmeretten for dem med en rettslig og økonomisk
selvstendig stilling i samfunnet, mens §§ 52 og 53 unntok
de uhederlige og de uforstandige blant disse igjen. Ut-
øvelse av stemmeretten skulle med andre ord være forbe-
holdt dem som fortjente sine medborgeres aktelse og tillit.

I Riksforsamlingen på Eidsvoll hadde § 52 fått føl-
gende ordlyd:

Stemmeret suspenderes:

a. Ved Anklage til Thinge for Forbrydelser,
b. ved Umyndiggjørelse,
c. ved Opbud eller Fallit, indtil Creditorerne have

erholdt fuld Betaling; medmindre Fallitten er for-
aarsaget ved Ildsvaade, eller andet utilregneligt og
bevisligt Uheld.

Bestemmelsen var i overensstemmelse med Konstitu-
sjonskomiteens utkast av 26. og 30. april 1814, som var
likelydende, likevel slik at Riksforsamlingen vedtok et
tillegg til bokstav c: «[M]ed mindre samme er foraarsa-
get ved Ildsvaade eller ved nogen andet ulykkeligt og
beviisligt Tilfælde».2 Som man kan se, ble dette tillegget
noe endret under den endelige redaksjon av teksten, uten
at det forandret det reelle innholdet.

I Novembergrunnloven samme år rettet man noe på
tegnsetting og ortografi, men ellers ble bestemmelsen
stående uendret.

2 Ulike tolkningsspørsmål
Bokstav a ga opphav til en rekke tolkningsspørsmål, som
ble besvart i årene frem til 1845: Hva mentes med
«Anklage til Thinge», bare offentlig anklage eller også

1 Aschehoug, Norges nuværende Statsforfatning bd. 1 (1891), s. 390
2 Riksforsamlingens forhandlinger (1914), bd. I, s. 49.
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privat anlagte straffesaker? Ble suspensjonen stående
ved lag dersom vedkommende ble frifunnet i første
instans men frifinnelsen ble anket til en høyere instans?
Gjaldt bestemmelsen alle slags straffbare forhold, eller
bare anklage for slike lovbrudd som kunne føre frem til
en straff som etter § 53 medførte tap av stemmeretten?
Det var særlig Stortingets egne avgjørelser om represen-
tantenes fullmakter, jf. § 64, som kom til å være ret-
ningsgivende, ettersom stemmerett er en forutsetning for
valgbarhet, jf. Grunnloven § 61.

Etter noe innledende tvil kom Stortinget til at også pri-
vate anklager var omfattet, til tross for at dette ga bor-
gerne en anledning til å påvirke valgutfallet, ikke minst
hvem som kunne velges, ved å anlegge private straffesa-
ker. Formuleringen «til Thinge», altså overfor en dom-
stol, hadde først og fremst selvstendig betydning ved
privat «Anklage» – at en offentlig anklage innebar dom-
stolsbehandling, sa seg selv.3 Det ble også lagt til grunn
at suspensjonen gjaldt inntil endelig dom var falt, selv
om det var endt med frifinnelse i første instans.4

Et grunnlovsforslag i 1816 om å endre § 52 bokstav a
slik at den direkte viste til de straffene som var nevnt i
§ 53 bokstav a, falt da det kom til behandling i 1818 med
den begrunnelse at «man ved Sagens Anlæg vel ikke har
tilstrækkelig Kundskab om Forbrydelsens Art eller
Beskaffenhed». Med den foreslåtte endringen kunne
man risikere at stemmeretten ikke ble suspendert ved
saksanlegg selv om den tiltalte skulle ende opp med en
straff som medførte tap av stemmeretten etter § 53. Det
ville man unngå.5 Da en konkret sak kom opp i 1833,
ombestemte imidlertid Stortinget seg og kom til at sus-
pensjon bare inntraff ved anklager for forbrytelser som
kunne medføre tap av stemmerett etter § 53 bokstav a.6
Anklage mot embetsmenn og kjøpstadborgere for for-
brytelser som kunne medføre tap av embetet eller bor-
gerskapet, ble imidlertid også ansett for å være omfattet
dersom vedkommende hadde stemmerett bare i kraft av
sitt embete eller borgerskap.7

Bestemmelsen i bokstav b om at stemmeretten ble
suspendert ved umyndiggjøring må ha forekommet som
nokså selvsagt i 1814. Allerede grunnvilkårene for stem-
merett i § 50 bygget som nevnt på tanken om at stemme-

rett forutsatte personlig og økonomisk uavhengighet, og
umyndiggjøring innebar i praksis at man ble fratatt
begge deler. Tanken om økonomisk selvstendighet som
forutsetning for stemmerett forsvant etter hvert, med
endelig virkning fra 1919 da regelen om suspensjon av
stemmeretten ved understøttelse fra fattigvesenet, som
ble vedtatt i 1898, ble opphevet. Økonomisk uforstand,
det tradisjonelle grunnlaget for umyndiggjøring, er
videre ikke ensbetydende med at man mangler de men-
tale forutsetninger for å delta i politiske valg. Likevel ble
regelen om suspensjon av stemmeretten ved umyndig-
gjøring beholdt helt til 1980.

Slik Konstitusjonskomiteen under Riksforsamlingen
hadde foreslått bestemmelsen, hadde bokstav c om sus-
pensjon av stemmeretten for konkursskyldnere sitt
grunnlag i tanken om økonomisk uavhengighet som
vilkår for stemmerett, jf. kommentarene til § 50. Den
som går konkurs, mister rådigheten over sin formue.
Slik sett var det en sammenheng mellom bokstav b om
umyndiggjorte og bokstav c om konkursskyldnere.
Men unntaket som Riksforsamlingen vedtok for dem
som beviselig var gått konkurs på grunn av brann eller
et annet unnskyldelig uhell, viser at også en annen
tanke lå bak, nemlig at det i utgangspunktet heftet noe
suspekt ved det å gå konkurs – svikefull adferd overfor
kreditorene – og at det var dette som begrunnet suspen-
sjonen. Unntaket ble dermed vel så meget en bestem-
melse som knyttet an til tanken bak bokstav a om per-
sonlig hederlighet og medborgerlig aktelse som et vil-
kår for stemmerett.

Også her meldte det seg tolkningsproblemer som ble
løst gjennom praksis knyttet til godkjenning av repre-
sentantenes fullmakter i henhold til Grunnloven § 64.
Det første spørsmålet som kom opp på denne måten,
var betydningen av «fuld Betaling», altså vilkåret for å
få stemmeretten tilbake etter en konkurs: Omfattet
dette også de situasjoner der konkursen hadde endt
med akkord, hvilket ville si at kreditorene frivillig
hadde gått med på å redusere sine krav og så fått betalt
de reduserte kravene fullt ut? Spørsmålet ble i 1833
besvart med ja,8 hvilket i den konkrete saken syntes
rimelig – kreditorene hadde ikke måttet gå med på noen

3 Aschehoug, Norges nuværende Statsforfatning bd. 1 (1891), s. 393. I 1822 hadde flertallet i fullmaktskomiteen inntatt motsatt standpunkt, med den
begrunnelse at stemmerett og valgrett ellers «er givet til Priis for privat Ondskab og de Følger, som Skadelyst eller nedrig Egennytte, igjennem
ubeføiede og chicaneuse private Søgsmaal kunne foranledige», jf. St.forh. 1822, s. 18. Konkret gjaldt saken en som var valgt som representant for
Trondhjems by, og som var blitt rammet av en privat straffesak for ærekrenkelse anlagt av motparten i en sivil rettstvist etter at han under den retts-
saken hadde ytret tvil om ektheten av et dokument som motparten hadde fremlagt under saken. Da saken kom til avstemning i 1822, fulgte imidler-
tid flertallet komitémindretallet syn, jf. St.forh. 1822, s. 27, og dette standpunktet holdt man siden fast ved.

4 St.forh. 1833, bd. 6, s. 238, 243 og 262.
5 St.forh. 1818, bd. 5, s. 69–71.
6 St.forh. 1833, bd. 6, s. 235–236, 243 og 262.
7 St.forh. 1845, bd. 9, s. 27–28.
8 St.forh. 1833, bd. 6 s. 230–232, 242–243 og s. 262.
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stor reduksjon av gjelden, og de hadde endog fortsatt
forretningene med skyldneren og gitt ham ny kreditt
etter konkursen.

På den annen side kan det være så-som-så med frivil-
ligheten når en kreditor går med på å redusere et krav
som uansett synes uinndrivelig med sitt fulle beløp.
Dessuten hadde datidens konkurslovgivning ikke regler
om tvangsakkord, det vil si en domstolskontrollert pro-
sedyre der et kvalifisert flertall kan tvinge et mindretall
til å godta en nedskrivning av gjelden. En konkursskyld-
ner som ville ut av konkursen gjennom en akkord, kunne
selv forhandle med sine kreditorer enkeltvis uten å måtte
gi dem innsikt i hva han tilbød de andre. Det åpnet for
begunstigelse av enkelte kreditorer på bekostning av de
andre.

Det neste spørsmålet som oppstod, var betydningen av
unntaket for «utilregneligt og bevisligt Uheld». Omfattet
dette tap grunnet dårlige konjunkturer – det kunne jo
ikke den enkelte noe for? På den annen side kunne det
hevdes at dårlige konjunkturer var noe alle måtte vente
fra tid til annen og derfor burde ha forberedt seg på. I
1836 inntok man likevel det standpunkt at dårlige kon-
junkturer var omfattet av unntaket.9

I 1842 snudde imidlertid Stortinget, på begge punkter.
Stortinget hadde da fått et mer konservativt flertall sam-
menlignet med «bondestortingene» midt på 1830-tallet.
«Fuld Betaling» ble heretter forstått å bety nettopp det –
man kunne ikke komme rundt dette ved frivillige gjelds-
ordninger – og dårlige konjunkturer var ikke lenger gyl-
dig unnskyldning. Disse standpunktene holdt man siden
fast ved.10

Et tredje spørsmål var hva man skulle gjøre med den
som var insolvent, men som klarte å unngå konkurs.
Spørsmålet kom på spissen i de tilfellene der skyldneren
hadde klart å få kreditorene til å love ikke å slå ham kon-
kurs, mot at han lovet å realisere boet selv. Det smakte
av bevisst omgåelse – en privat akkord uten å gå veien
om et offentlig skifte. På den annen side var det den for-
skjell fra en konkurs at skyldneren i disse tilfellene fort-
satt hadde rådighet over sitt bo og dermed i formell for-
stand fortsatt inntok en økonomisk selvstendig stilling i
samfunnet. Og et prinsipp om at insolvens skulle like-
stilles med konkurs, ville bli ytterst vanskelig å prakti-
sere. Hvordan skulle man i så fall konstatere insolven-
sen? I et splittet Storting falt flertallet i 1845 ned på at
dette falt utenfor § 52 bokstav c – om enn uten særlig
entusiasme for standpunktet.11

3 Nærmere om endringer i bokstav a
I 1877 var tiden kommet for å endre § 52. Forslag om
endring av bokstav a var blitt fremsatt allerede i 1869,
men fordi forslaget var lovteknisk koblet til en endring
av bokstav c om suspensjon ved konkurs, ble det ikke
vedtatt før i 1877, da det ble grunnlovsmessig flertall for
endring av bokstav c. At bokstav a burde endres, hadde
det vært liten uenighet om.

Bokstav a ble endret slik at bestemmelsen nå kom i
overensstemmelse med praksis: Det var «Anklage til
Thinge for Forbrydelser, der kunde medføre saadan
Straf, som i § 53 a er nævnt», som skulle føre til suspen-
sjon av stemmeretten. Samtidig ble imidlertid også § 53
bokstav a endret, slik at § 52 bokstav a dermed indirekte
kom til å få et noe annet reelt innhold enn tidligere.

Konstitusjonskomiteens flertall hadde innstilt på en
annen endring, fremsatt av den statsrettslærde professor
Aschehoug, som også var stortingsrepresentant, der det
het at stemmeretten ble suspendert ved «offentlig Tiltale
for Forbrydelser, der kunne medføre Stemmerets Tab».
Forslaget innskrenket for det første suspensjon til å
gjelde ved offentlig tiltale, men etter endringer i straf-
felovgivningen var suspensjon av stemmeretten etter
privat anklage uansett blitt upraktisk. Blant de straffer
som ble nevnt i § 53 bokstav a, tukthus, slaveri og vanæ-
rende straffer, var den eneste straffen som kunne idøm-
mes etter privat anklage, den såkalte tremarksboten, blitt
avskaffet.12 Videre rammet Aschehougs forslag også
brudd på Grunnloven § 53 bokstav d – kjøp eller salg av
stemmer ved valg – men det ble ikke oppfattet som noe
praktisk problem: Bestemmelsen i bokstav d var ikke
blitt brukt en eneste gang siden 1814.13 Når stortings-
flertallet foretrakk en annen formulering enn den som
var foreslått av Aschehoug, skyldtes det imidlertid mest
at forslagene til endring av bokstavene a og c som nevnt
var knyttet sammen, og flertallet foretrakk, som vi skal
se nedenfor, en annen formulering av bokstav c enn den
Aschehoug hadde foreslått.

Neste endring av bokstav a kom i 1902. Fra da av het
det i bokstav a at stemmeretten ble suspendert «ved
offentlig Tiltale for strafbare Handlinger, der kunne
medføre Stemmerettens Tab» – altså omtrent samme for-
mulering som Aschehoug hadde foreslått i 1877. End-
ringen, som ble enstemmig vedtatt, hang også denne
gangen sammen med en endring av § 53 bokstav a. I
denne bestemmelsen ble det hetende at stemmeretten
gikk tapt ved «Domfældelse for Strafbare Handlinger

9 St.forh. 1836–1837, bd. 4, s. 63–68 og s. 77–78.
10 St.forh. 1842, bd. 1, s. 14–21 og s. 91–98.
11 St.forh. 1845, bd. 7, s. 8–10 og s. 14.
12 Stortingsforhandlingene 16. mai 1977, s. 528.
13 Hevdet under stortingsdebatten i 1877, Tidende S. s. 528.
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overensstemmende med, hvad derom i Lov bestemmes».
Til sammen medførte endringene at vilkårene for sus-
pensjon og tap av stemmerett som følge av straffbare
handlinger helt ble overlatt til den alminnelige lovgiv-
ning.

Konkret var det innføringen av straffeloven av 1902
som førte til endringene. I denne loven var det tatt inn
bestemmelser om at tap av stemmeretten i 10 år var en
tilleggsstraff som automatisk fulgte med straff på feng-
sel i ett år eller mer. Dersom straffen var fengsel i kortere
tid, eller hefte – en noe mindre belastende frihetsstraff
enn fengsel – på tre år eller mer, kunne tap av stemme-
retten idømmes i den enkelte sak dersom den skyldige
ved den straffbare handling hadde vist seg uverdig til å
inneha retten.14 Dette førte til problemer for forståelsen
av § 52 bokstav a: Ble stemmeretten suspendert ved til-
tale for ethvert lovbrudd som i prinsippet kunne medføre
fengselsstraff, eller bare ved tiltale for lovbrudd som
kunne medføre en straff på mer enn ett års fengsel? Ord-
lyden i § 52 bokstav a talte i høy grad for den først-
nevnte forståelsen, men det ga en helt urimelig streng
regel ettersom nesten enhver straffbar handling kunne
medføre fengsel i mindre enn ett år. Stortinget hadde
derfor i 1908, i forbindelse med en stemmerettstvist
under kommunevalget i 1907 som endte i Stortinget, lagt
seg på den sistnevnte forståelsen.15

Samtidig ble arbeidet tatt opp med å endre ordlyden,
og i den forbindelse ble det også fremmet forslag om
helt å oppheve § 52 bokstav a – bortfall av stemmeretten
før dom var falt, stemte dårlig med uskyldspresumsjo-
nen i strafferetten. Konstitusjonskomiteens flertall inn-
stilte på opphevelse av § 52 bokstav a. Et mindretall
mente at flertallet begrunnelse «i og for sig teoretisk set
[er] ganske riktigt», men at det ville stride mot folkets
alminnelige rettsfølelse om stemmeretten var i behold
ved tiltale selv for grove forbrytelser.16

Da forslagene kom til avstemning i 1911, falt flertalls-
forslaget om å oppheve § 52 bokstav a – og det uten at
noen tok ordet mot opphevelse. I stedet ble mindretallets
forslag enstemmig vedtatt, slik at § 52 bokstav a nå kom
til å gå ut på at stemmeretten ble suspendert «ved offent-
lig Tiltale for strafbare Handlinger overensstemmende
med, hvad derom i Lov bestemmes», med andre ord

omtrent samme ordlyd som i § 53 bokstav a. Dette ble så
fulgt opp med ny lovgivning i 1912 der det ble bestemt
at stemmeretten ble suspendert ved tiltale for straffbare
handlinger som kunne medføre strengere straff enn feng-
sel i ett år17 – altså en regel i overensstemmelse med
Stortingets forståelse av Grunnloven § 52 bokstav a i
1908.

Slik ble § 52 bokstav a stående inntil bestemmelsen
ble opphevet i 1954. I mellomtiden hadde en delikat
situasjon oppstått i 1924 da to kommunistiske stortings-
representanter, Olav Scheflo og Eugène Olaussen,18 var
blitt tiltalt for overtredelse av straffeloven av 1902 § 140
om offentlig oppfordring mv. til en straffbar handling.
Grunnlaget for tiltalen var deres politiske agitasjon.19

Strafferammen var inntil 8 års fengsel. Dermed kom den
gamle praksis med å anse valgbarheten for suspendert
når stemmeretten ble det, opp til ny vurdering. Det ble
innhentet betenkninger fra jusprofessorene Lie og Gjels-
vik, som kom til at det ikke var noen nødvendig forbin-
delse mellom suspensjon av stemmeretten og Grunnlo-
vens bud i § 61 om at bare de stemmeberettigede var
valgbare. Grunnloven kunne forstås slik at det først var
ved tap av stemmerett etter § 53 at valgbarheten gikk
tapt. Stortinget burde ikke føle seg bundet av tidligere
praksis i så måte.20 Stortinget grep anledningen til å
endre praksis, og de to representantene fikk sine full-
makter godkjent. Saken førte imidlertid til at Stortinget
ba Regjeringen utrede en opphevelse av suspensjonsin-
stituttet. I St.prp. nr. 42 (1932) gikk Justisdepartementet
inn for å beholde ordningen, men endre Grunnloven § 61
slik at en valgt representant ikke skulle kunne fungere
som sådan så lenge suspensjonen varte. Både dette, og et
subsidiært forslag om å oppheve § 52 bokstav a men
innføre en ny bestemmelse i § 66 om at Stortinget selv
kunne utelukke en representant fra forhandlingene så
lenge vedkommende stod under tiltale for et lovbrudd
som kunne medføre tap av stemmeretten, falt imidlertid
under stortingsbehandlingen i 1935.21

I 1952 ble loven fra 1912 om suspensjon av stemmerett
opphevet, og Grunnloven § 52 bokstav a ble stående uten
innhold. I 1954 ble bestemmelsen så opphevet. Da hadde
det gått nærmere 50 år siden arbeidet med å oppheve
bestemmelsen var blitt påbegynt. Helt ukontroversiell var

14 Indst. S. nr. 131 (1901–1902).
15 St.forh. 1908, bd. 6a Indst. S. XXX (1908) tillæg 2 s. 5–8 og bd. 7b Tidende S. s. 3131–3137.
16 Indst. S. nr. 140 (1910). Sitatet fra s. Stortingsforhandlingene 1910, bd. 6a s. 219.
17 Lov 28. mars 1912 om suspension av statsborgerlig stemmeret.
18 Begge var opprinnelig medlemmer av Det Norske Arbeiderparti, men da partiet brøt med Komintern i 1923, var de med på å danne Norges Kom-

munistiske Parti. Scheflo gikk i 1928 tilbake til Arbeiderpartiet, mens Olaussen etter hvert ble medlem av Nasjonal Samling.
19 Stortinget i plenum holdt en lang og opphetet debatt om saken 27. juni 1924 før saken ble oversendt Fullmaktskomiteen, se St.forh. 1924 s. 2365–

2405.
20 Bilag til Innst. S LXXII (1924).
21 Innst. S. nr. 34 (1935) og St.forh. 1. mars 1935, St.forh. 1935, s. 182. Se også nærmere kommentaren til § 66.



Tidligere § 52 517
opphevelsen ikke – det ble påpekt at man nå stod uten
grunnlovsmessig grunnlag for å innføre lovgivning om
suspensjon av stemmerett ved tiltale for straffbare hand-
linger, og erfaringene fra den 2. verdenskrig tilsa det
kunne være ønskelig dersom man skulle oppleve at et
stort antall stemmeberettigede ble tiltalt for landssvik.
Regjeringen hadde i sitt forslag vist til muligheten for å
vedta dette basert på konstitusjonell nødrett dersom situ-
asjonen skulle oppstå,22 men det ble kritisert som svært
lettvint omgang med et så drastisk rettsinstitutt.23

4 Nærmere om bokstav b
Bestemmelsen om suspensjon ved umyndiggjøring ble
stående som § 52 bokstav b til 1954 da den ble flyttet fra
§ 52 til § 53 i forbindelse med at § 52 for øvrig ble opp-
hevet. Først i 1980 ble bestemmelsen opphevet i forbin-
delse med at man fikk et nytt tredje ledd i § 50 som over-
lot til den alminnelige lovgivning å gi bestemmelser om
stemmerett for personer med alvorlig sjelelig svekkelse
og nedsatt bevissthet. Det vises til kommentarene til
§ 50 om dette.

5 Nærmere om endringer i bokstav c
I 1877, sammen med den første endringen av bokstav a,
fikk bokstav c om suspensjon ved konkurs et tillegg om
at stemmeretten ble gjenvunnet når skyldneren «ved
Akkord igjen er bleven raadig over sit Bo». Det var ikke
enighet om endringen, og forut for vedtakelsen hadde
det gått en lang debatt med flere mislykkede forsøk på
endring. Forslag til endring av bestemmelsen var blitt
fremsatt allerede i 1869, men forslagene falt i 1873 og
1876.

I 1863 var det kommet en ny konkurslov som blant
annet innførte adgang til tvangsakkord, det vil si at et
kvalifisert flertall av kreditorene kunne vedta en gjelds-
ordning for skyldneren som også mindretallet måtte
respektere. Dessuten hadde loven innført omstøtelsesre-
gler rettet mot forfordeling blant kreditorene i tiden før
konkursåpning. Dermed var i noen grad forutsetningene
for Grunnloven § 52 bokstav c og måten den var blitt
forstått på, endret: Akkordforhandlinger skjedde nå i
ordnede former ved offentlig skiftebehandling. Skifte-

retten skulle nekte å stadfeste en akkord dersom skyld-
neren hadde opptrådt uhederlig, eller dersom akkorden
ikke var i kreditorenes interesse. Dessuten fikk skyldne-
ren ved tvangsakkorden tilbake rådigheten over boet, og
dermed den økonomiske uavhengighet som grunnvilkå-
rene for stemmerett i § 50 forutsatte.24

De som var mot endring, begrunnet dette særlig med
at konkurs som ikke skyldtes uhell, måtte anses som en
konsekvens av forkastelig forretningsførsel. Suspensjon
av stemmeretten var da en naturlig konsekvens av dette
inntil kreditorene hadde fått fullt betalt, mente de.25 At
kreditorene gikk med på akkord, selv enstemmig, var
ingen garanti for hederlighet hos skyldneren – og en
hederlig skyldner ville dessuten uansett bestrebe seg på å
gi sine kreditorer full betaling uten hensyn til om det
forelå en juridisk plikt til det, ble det hevdet. Professor
Aschehoug, som var talsmenn for denne fløyen, hadde
rett nok foreslått en viss endring, ved å likestille tilbake-
levering av boet mot løfte om full betaling senere med
full betaling, men det tok primært sikte på de tilfelle der
skyldneren ved avslutning av bobehandlingen hadde
gjeld som ennå ikke var forfalt til betaling: Skyldneren
skulle da straks få tilbake stemmeretten uten å måtte
vente til uforfalt gjeld var blitt betalt.26

Debatten endte med at bokstav c fikk et tillegg slik at
akkord opphevet suspensjonen: Suspensjonen skulle
ikke lenger vare helt til kreditorene hadde fått full beta-
ling; skylderen skulle også få tilbake sin stemmerett når
han «ved Akkord igjen er bleven raadig over sit Bo». Et
flertall på 77 mot 33 foretrakk dette fremfor Aschehougs
forslag.

I 1889 ble det fremmet forslag prinsipalt om å opp-
heve bokstav c, subsidiært om å endre bestemmelsen
slik at suspensjonen bare gjaldt så lenge konkursskyld-
neren mottok midler til sitt underhold fra boet. Det var
flere grunner for et slikt forslag. Dels hadde man i 1887
innført den ordning at stemmerettstap etter Grunnloven
§ 53 bokstav a, altså på grunn av visse former for straffe-
dom, kunne gjenvinnes ved såkalt æresoppreisning. Der-
med kunne konkursskyldnere komme verre ut stemme-
rettsmessig enn dømte forbrytere. Videre var det slik
etter konkursloven av 1863 at det ble nektet konkursåp-
ning i boet til skyldnere som hadde så få midler igjen at
midlene ikke en gang ville dekke omkostningene ved
bobehandlingen. Dermed rammet § 52 bokstav c i prak-
sis ikke de verste insolvenstilfellene.27

22 St.prp. nr. 202 (1952).
23 Johs. Andenæs og Arne Fliflet, Statsforfatningen i Norge (2006), s. 145–146.
24 Indst. S. No. 102 (1877), gjengitt i Stortingsforhandlingene 1877, s. 340–341.
25 Indst. S. No. 102 (1877), gjengitt i Stortingsforhandlingene 1877, s. 336–338.
26 Stortingsforhandlingene for 16. mai 1877, s. 534.
27 Sitert i Indst. S. No. 133 (1893), St.forh. 1899, bd. 6a 1893, s. 360.
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Forslaget falt imidlertid i 1893 – og på nytt i 1895. I
1895 ble det fremsatt et subsidiært forslag, nemlig at sus-
pensjonen skulle vare så lenge boet var til behandling.
Imidlertid falt også dette da det kom til avstemning i 1898
– men da mest fordi det var fremsatt på en slik måte at det
ikke lot seg vedta sammen med allmenn stemmerett for
menn, som da var modent for vedtakelse.28

Lov 6. mai 1899 nr. 1 om akkordforhandling lindret
indirekte virkningen av Grunnloven § 52 bokstav c ved å
innføre muligheten for tvangsakkord uten å gå veien om
konkursåpning først. En slik akkordforhandling, der
skyldneren forble sitt bo rådig, om enn under akkordsty-
rets tilsyn, ble ansett å falle utenfor § 52 bokstav c, og
skyldneren beholdt dermed sin stemmerett.

I 1903 var det så tilstrekkelig flertall for å endre § 52
bokstav c slik at suspensjonen bare skulle gjelde så lenge
boet var til behandling. Bokstav a var i 1902 blitt tilpasset
den nye straffeloven av 1902, der stemmerettstap som
straff bare gjaldt for ti år. Da ble det helt urimelig at stem-
meretten skulle kunne suspenderes på ubestemt tid, og i
realiteten ofte lenger enn ti år, på grunn av konkurs. En slik
suspensjon rimet også dårlig med tankegangen bak all-
menn stemmerett for menn.29 Flertall for helt å oppheve
bokstav c – som det også var forslag om – var det imidler-
tid ikke.30 Flertallet mente fortsatt at så lenge bobehandlin-
gen pågikk, heftet det et spørsmålstegn ved skyldnerens
forretningsmoral: Bobehandlingen kunne komme til å
avdekke misligheter som ville lede til tiltale og straff.31

Med en slik begrunnelse var det imidlertid vanskelig å
se noe behov for bokstav c ved siden av bokstav a, som
jo nettopp omhandlet suspensjon på grunn av tiltale for
straffbare handlinger – noe Justisdepartementet i 1911
påpekte i et forslag om å oppheve bokstav c.32 Da forsla-
get om opphevelse kom til avstemning i 1914, ble det
vedtatt enstemmig og uten debatt.33

6 Ny bokstav d: Suspensjon på grunn av under-
støttelse fra fattigvesenet
Innføringen av allmenn stemmerett for menn i 1898
aktualiserte et annet spørsmål om økonomisk uavhen-
gighet som forutsetning for stemmerett, nemlig om

understøttelse fra fattigvesenet burde føre til suspensjon
av stemmeretten. Så lenge stemmeretten hadde vært
knyttet til formue og inntekt, hadde dette vært en nokså
uaktuell problemstilling – om enn ikke helt: Uten noen
nedre grense for hvor små særskilt matrikulerte eien-
dommer kunne være, se kommentarene til § 50, kunne
man også tidligere ha stemmerett og samtidig behov for
fattigunderstøttelse. Når noen som mottok understøttelse
ville benytte sin stemmerett, hendte det at det vakte for-
argelse blant de andre stemmeberettigede.34

I 1874 ble det fremsatt forslag – av professor Asche-
houg – om at stemmeretten skulle suspenderes for den
som i løpet av siste år før valget hadde mottatt støtte fra
fattigvesenet. Det var i og for seg ingen uenighet om dette,
men forslaget falt fordi det var knyttet til endringsforslag
for øvrig som tapte i konkurransen med andre forslag, se
ovenfor om endringene av § 52 bokstav a og c i 1877.

Mellom 1883 og 1898 ble det fremsatt en rekke for-
slag om utvidelse av stemmeretten, se kommentarene til
§ 50. Mange av dem inneholdt en bestemmelse om sus-
pensjon ved understøttelse fra fattigvesenet – det ble
åpenbart ansett som en nokså selvsagt regel.35 Da man i
1898 var kommet frem til vedtakelsen av allmenn stem-
merett for menn, ble «selvhjulpenhet» fortsatt betraktet
som en forutsetning for stemmerett, og det eneste prak-
tiske kriteriet i så måte var at man ikke mottok under-
støttelse fra fattigvesenet.36 Dermed fikk § 52 en ny
bokstav d om at stemmeretten ble suspendert «ved at
nyde eller i det sidste Aar før Valget at have nydt Under-
støttelse af Fattigvæsenet».

Dette ble nå straks det viktigste grunnlaget for suspensjon
av stemmerett. Innføringen av allmenn stemmerett nærmest
fordoblet antall stemmeberettigede, til i underkant av
450 000. Av disse var ca. 40 000 rammet av suspensjon etter
§ 52, og om lag 33 000 av disse igjen var rammet av den nye
bokstav d. Fire femtedeler var menn som først hadde fått
stemmerett i 1898. Men innføringen av allmenn stemmerett-
førte altså også til at om lag 7 000 menn fikk suspendert en
stemmerett de tidligere hadde kunnet utøve.37

Den nye bestemmelsen viste seg snart å gi urimelige
utslag: Folk som gjennom et langt liv hadde arbeidet
hardt og ikke ligget noen til byrde, kunne bli innlagt på
sykehus uten mulighet til å dekke de løpende kostnadene

28 Indst. S. nr. 98 (1902–03), St.forh (1902–03), s. 261.
29 Indst. S. nr. 98 (1902–03), St.forh (1902–03), s. 263.
30 St.forh. 17. april 1903, bd. 7b s. 2028.
31 Indst. S. nr. 98 (1902–03), St.forh. (1902–03), s. 263.
32 St.prp. nr. 119 (1911), s. 4.
33 St.forh. 7. mars 1914, bd. 7a, s. 312.
34 St.forh. 1851, bd. 8, s. 477–478.
35 Se f.eks. St.forh. 1874 bind 5 Dok. No. 94 forslag XIV.
36 Indst. S. XXIV (1989), s. 8.
37 Klaus Iversen, Suspensjon av stemmerett – utviklingen av grunnlovens suspensjonsbestemmelser fra 1814 til 1954 (1970).
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ved behandlingen selv. Selv om de betalte tilbake den
støtten de hadde fått når de kom seg på bena, hadde det
ingen umiddelbare konsekvenser for suspensjonen av
stemmeretten. Videre oppstod det problemer i forbin-
delse med at plikten til skolegang ble utvidet uten at sko-
lemateriellet ble gratis, og ved innføringen av spesialun-
dervisning for barn med lærevansker, som også kostet
ekstra. Disse i og for seg gode reformene innebar at sko-
legangen ble dyrere. Kunne foreldrene ikke betale det
som barnas skolegang kostet, trådte imidlertid fattigkas-
sen støttende til – men da med den følge at fars stemme-
rett ble suspendert.

Dette ledet i 1904 til endring i formannskapslovenes
bestemmelser om kommunal stemmerett, og i 1908 til
endringer i Grunnloven § 52 bokstav d, som ble vedtatt
enstemmig. Her kom det nå til å hete at stemmeretten
bare ble suspendert ved understøttelse «som ikke inden
Mandtallets Afslutning af vedkommende er tilbagebe-
talt». Videre ble stemmeretten ikke suspendert overho-
det hvis understøttelsen var «modtaget i Form af Indlæg-
gelse paa Sygehus eller Asyl eller til Dækkelse af Udgif-
ter ved anden Sygebehandling, og Understøttelse, som er
foranlediget ved abnorme Børns Undervisning, ved
anordnet særskilt Undervisning for Skolebørn eller ved
Skolebørns Forsyning med Undervisningsmidler».

Dermed var i realiteten selvhjulpenhetskriteriet oppgitt
til fordel for et mer moralsk begrunnet kriterium.38 Følge-
lig meldte spørsmålet seg om ikke også andre grupper
som kunne sies å være blitt avhengige av fattigunderstøt-
telse uten egen skyld, burde få beholde stemmeretten. På
lokalplan forsøkte man noen steder å komme utenom pro-
blemet ved å føre utgiftene til gamle og syke over i andre
kommunale budsjettposter enn posten for fattigbudsjet-
tet.39 Innføringen av allmenn stemmerett for kvinner i
1913 førte dessuten til suspensjon av stemmeretten i med-
hold av bokstav d for en ny stor gruppe.40

Da en rekke forslag om endring, endog opphevelse, av
bokstav d kom opp til avstemning i 1916, møtte forsla-
gene likevel motstand fra dem som ennå ikke var villige
til å oppgi ideen om økonomisk uavhengighet som det
egentlige grunnlaget for stemmerett.41 Andre var mot
med den begrunnelse at det ville innebære stemmerett
også til dem som var blitt en byrde for samfunnet fordi

de ikke ville arbeide.42 Døgenikter og drukkenbolter
hadde heller ikke tilhengerne av opphevelse særlig sym-
pati for. Men stemmerettssuspensjon for dem som ikke
ville arbeide, rammet også arbeidere i streik – og det
gikk for langt, mente tilhengerne av å oppheve bok-
stav d.43

Da forslagene kom til avstemning, var det mest radi-
kale forslaget, om å oppheve bokstav d, nær ved å få det
nødvendige to tredjedels flertall – det manglet bare to
stemmer. Interessant nok var dette forslaget fremsatt av
regjeringen, mens sosialistrepresentantene på Stortinget
noe tidligere hadde fremsatt forslag bare om endring av
bokstav d – nok ut fra en tanke om at det var urealistisk å
få opphevet bestemmelsen.44 Deres forslag, inkludert
unntak for understøttelse ved arbeidsledighet, ble så
vedtatt – to av dem som hadde stemt mot opphevelse,
stemte for dette forslaget.45

Dermed fikk bokstav d en enda mer komplisert avfat-
telse. Nå het det at «Understøttelse, som er modtaget i
Form af Indlæggelse paa Sygehus eller Asyl eller til
Dækkelse af Udgifter ved anden Sygebehandling eller til
Ophold under Sygdom eller Arbeidsledighed, og Under-
støttelse, som gives til Invalider eller Uføre og til gamle,
alderdomssvage Personer, samt Understøttelse, som er
foranlediget ved abnorme Børns Undervisning, ved
anordnet særskilt Undervisning for Skolebørn eller ved
Skolebørns Forsyning med Undervisningsmidler, med-
fører dog ikke Stemmerettens Suspension».

Avstemningen hadde vist at bokstav d var på vei ut.
Allerede i 1919 ble bestemmelsen opphevet – enstem-
mig. Også de som i 1916 hadde vært mot endring, stemte
nå for opphevelse, med den begrunnelse at endringene i
1916 hadde gjort hele bestemmelsen for komplisert og
dermed upraktikabel.46

Ved valget i 1918 hadde det vært 14 710 stemmeberet-
tigede med suspendert stemmerett, av et samlet antall
stemmeberettigede på 1 194 158. Av de 1 779 suspen-
derte i Kristiania var 1 756 suspendert i henhold til § 52
bokstav d, 9 fordi de var umyndiggjorte og 7 fordi de var
satt under tiltale.47

I 1954 ble de gjenværende deler av § 52 – bokstav a
og b – opphevet. Bestemmelsen om umyndiggjøring i
bokstav b ble flyttet til § 53.

38 Iversen, Suspensjon av stemmerett (1970), s. 83.
39 Iversen, Suspensjon av stemmerett (1970), s. 89.
40 Iversen l.c.
41 St.forh. 19. mai 1916, bd. 7b, s. 1166.
42 St.forh. 19. mai 1916, bd. 7b, s. 1169.
43 St.forh. 19. mai 1916, bd. 7b, s. 1174.
44 St.forh. 19. mai 1916, bd. 7b, s. 1174.
45 St.forh. 19. mai 1916, bd. 7b, s. 1188.
46 St.forh. 17. juli 1919, bd. 7b, s. 2523–2524.
47 Indst. S. nr. 279 (1919) St.forh. bind 6a s. 433.
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§ 53
Stemmerett tapes
a) ved domfellelse for straffbare handlinger, i overensstemmelse med hva som bestemmes i lov

om dette
b) ved å gå i fremmed makts tjeneste uten regjeringens samtykke.

Røysteretten misser 
a) den som blir dømd for strafflagde handlingar, i samsvar med føresegner om dette i lov,
b) den som går i teneste for ei framand makt utan samtykke frå regjeringa.

Av Henrik Bull

1 Innledning
Som det fremgår av kommentarene til tidligere § 52,
må §§ 52 og 53 ses i sammenheng. Mens § 52 ga
bestemmelser om midlertidig tap av stemmerett, var
den opprinnelige meningen med § 53 å regulere vilkå-
rene for tap av stemmeretten for alltid. Etter hvert
skulle imidlertid både forståelsen av Grunnloven og
endringer i den alminnelige lovgivning, ikke minst
straffelovgivningen, komme til å utvikle seg slik at
stemmerettstap etter § 53 ikke nødvendigvis var for
bestandig, og i visse tilfelle endog kunne komme til å
vare kortere enn den tidsubestemte suspensjonen, sær-
lig ved konkurs, som fulgte av § 52.

I likhet med § 52 har § 53 gjennomgått en rekke end-
ringer. Selv om § 53, i motsetning til § 52, ikke har endt
opp med å bli opphevet, er det i dag ikke mye igjen av
stemmerettstap som rettsinstitutt i Norge.

Riksforsamlingen på Eidsvoll vedtok § 53 med føl-
gende innhold:

§ 53. Stemmeret tabes:

a. ved at have været dømt til Tugthuus, Slaverie eller
vanærende Straffe,

b. ved at gaae i en fremmed Magts Tjeneste uden Regje-
ringens Samtykke,

c. ved at erhverve Borgerret i en fremmed Stat,

d. ved at overbevises om at have kjøbt Stemmer, solgt
sin egen Stemme, eller stemt i flere, end een Valgfor-
samling.

Riksforsamlingen vedtok enstemmig det forslag Konstitu-
sjonskomiteen hadde fremsatt som § 57 i sitt utkast
30. april.1 Komiteens første utkast av 26. april var da blitt
endret på ett punkt, ved at bokstav c nå gjaldt ervervelse
av fremmed statsborgerskap, mens det i førsteutkastet
gjaldt fravær fra riket i syv år uten regjeringens tillatelse,
med mindre det ble godtgjort at en tidligere tilbakekomst
hadde vært umulig. En slik regel hadde nok vært vanske-
lig å praktisere. I sin endelige form 18. mai ble imidlertid
ordlyden i bokstav a endret på en måte som skulle volde
noe besvær for forståelsen: I stedet for tukthus, slaveri
«og» vanærende straffer ble det til slutt stående tukthus
slaveri «eller» vanærende straffer. Mer om dette nedenfor.

I Novembergrunnloven 1814 rettet man et par skrive-
feil men lot ellers bestemmelsen stå.

Tanken om at stemmerett forutsetter et minstemål av
personlig hederlighet og personlig lojalitet overfor den
stat hvis styre man får delta i, kan sies å ligge til grunn
for § 53 også slik den lyder i dag. Men samfunnsutvik-
lingen har ført til et annet syn på hvor grensen i så måte
skal gå.

Det er særlig § 53 bokstav a om tap av stemmerett
som reaksjon på straffedom som har vært gjenstand for

1 Riksforsamlingens protokoller (1914), bd. I, s. 49.
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


§ 53 521
endring – tre ganger frem til 1902 da bestemmelsen fikk
sin nåværende ordlyd. Resten av bestemmelsen, boksta-
vene b til d, forble uendret fra 1814 til 1935. Da ble bok-
stav c endret, for så å bli opphevet i 1959. Bokstav d ble
stående uendret frem til 2003, da bestemmelsen ble opp-
hevet. Mellom 1954 og 1980 hadde bestemmelsen også
en bokstav e om tap av stemmerett ved umyndiggjøring.
Denne bestemmelsen hadde tidligere stått i § 52 for å bli
flyttet til § 53 i 1954 og er omtalt i kommentarene til
§ 50 og § 52.

2 Nærmere om bokstav a – tap av stemmerett 
som følge av straffedom
Ifølge bokstav a gikk stemmeretten tapt ved idømmelse
av visse typer straff. Tukthus og slaveri var de to former
for straffarbeid som var i bruk i 1814, og straffarbeid ble
klart nok oppfattet som vanærende.2 I det nordligste
Norge kunne arbeid på fiskeværene og for kost og klær i
noen grad tre i stedet for tukthus, og det ble antatt at slik
straff også måtte anses som omfattet.3 Men hva skulle
regnes som vanærende straffer for øvrig? Uttrykksmåten
«eller» vanærende straffer kunne bety at dette omfattet
alle straffer som etter den alminnelige mening førte van-
ære over den dømte på samme måte som straffarbeid.
Stang holdt likevel på at Grunnloven her måtte forstås
slik at i tillegg til straffarbeid var bare vanærende straffer
«i egentlig forstand» omfattet, altså de som etter sitt inn-
hold gikk ut på helt eller delvis å frata den domfelte hans
ære. Dette begrunnet han dels med at det opprinnelige
utkast hadde gått ut på «og» vanærende straffer og altså
var ment å utgjøre en selvstendig kategori, dels med at
det var unaturlig å lese bestemmelsen slik at de spesielle
kategoriene skulle være nevnt før den generelle.4

De egentlige æresstraffene var inndelt i stor og liten
infami.5 Den store infami fulgte som tilleggsstraff med
visse former for dødsstraff og alle lemlestelsesstraffer
som ble offentlig eksekvert av bøddelen, typisk kak-
strykning (offentlig pisking), gjerne med tilhørende
brennemerking, og dessuten som tilleggsstraff når noen

ble dømt for tyveri, svik eller løgnaktig vitnemål for ret-
ten. Også dette skulle straffes med blant annet pisking,
men ikke nødvendigvis offentlig.6 Den store infami
fulgte uansett med.7 På begynnelsen av 1800-tallet ble
lemlestelsesstraffer ikke lenger fullbyrdet og i stedet
omgjort til straffarbeid, men den store infami som til-
leggstraff stod der fortsatt. Endelig fulgte den store
infami også med som tilleggsstraff ved den såkalte tre-
marksboten som etter Norske Lovs 6-21-2 og 6-21-7 var
straffen for ærekrenkelse. Tre mark hadde i middelalde-
ren vært en anselig sum, men fra Christian IVs tid gikk
det 6 mark på én speciedaler.8 Følgelig var det sentrale
ved tremarksboten i 1814 blitt selve ærestapet.

Følgene av den stor infami var betydelige, og de ved-
varte på ubestemt tid med mindre man oppnådde konge-
lig oppreisning eller æresbrev: «Mindremenn», som de
ble kalt, kunne blant annet ikke opptre som saksøker for
domstolene, bare som saksøkt, de kunne heller ikke
vitne i rettssaker, ikke være fadder ved dåpen, ikke bli
meddelt kjøpstadsborgerskap, og eventuelt ervervet bor-
gerskap gikk tapt. En mindremann kunne ikke være
verge for mindreårige eller utføre andre verv eller forret-
ninger som etter loven bare kunne utføres av hederlige
(«gode») menn. Var mindremannen forlovet, kunne den
annen part gå fra forlovelsen.9 At mindremenn heller
ikke skulle kunne stemme ved stortingsvalg, må på
denne bakgrunn ha fremstått som selvsagt i 1814.

Den lille infami fulgte enten av dom eller umiddelbart
som følge av skjellig grunn til mistanke for en forbry-
telse.10 Det fulgte av ordlyden i § 53 bokstav a – «have
været dømt» – at den umiddelbare lille infami ikke med-
førte tap av stemmeretten. Den lille infami som følge av
dom var enten alminnelig eller spesiell. Var den almin-
nelig, kunne den dømte ikke utføre slike verv eller for-
retninger som var forbeholdt hederlige menn, og deres
vitnemål i rettssaker skulle anses som upålitelige. Den
alminnelige lille infami fulgte som straff i visse tilfelle.11

Den spesielle lille infami utelukket den dømte fra en viss
type yrker eller embeter som vedkommende var blitt
ansett som uverdig til. Stang mente at den spesielle lille
infami falt utenfor § 53 bokstav a.12

2 Stang, Systematisk Fremstilling (1833), s. 160.
3 Loc.cit.
4 Stang, Systematisk Fremstilling (1833), s. 162–163.
5 Nørregaard, Forelæsninger over den Danske og Norske Private Ret, første del (1784), § 100 flg., s. 104–110.
6 NL 6-17-33 (straff for første gangs «ringe» tyveri: Pisking – «miste sin Hud» – i fengsel.)
7 Nørregaard, Forelæsninger over den Danske og Norske Private Ret, fjerde del (1788), s. 69 som viser til NL 3-11-8.
8 Én speciedaler ble i 1875 til 4 kroner.
9 Nørregaard, Forelæsninger over den Danske og Norske Private Ret, første del (1784), § 102, s. 105–107.
10 Ibid., s. 107–109.
11 Nørregaard viser blant annet til til Norske Lovs 1-21-13 (den som forsøker å inndrive gjeld fra en som pga. ung alder ikke kan forplikte seg, skal

«aktis lige ved den, som sig ulovlig Contract behielper») 3-19-24 (verger som tar seg til rette overfor sin myndling, skal straffes som den «der sig i
Svig og Underfundighed haver ladet befinde»).

12 Stang, Systematisk Fremstilling (1833), s. 164.
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§ 53 bokstav a lot tap av stemmerett være avhengig av
hva slags straff som var idømt, ikke hva slags forbrytelse
man var domfelt for. Da straffelovgivningen etter hvert
ble endret, først og fremst ved innføring av
kriminalloven av 1842, førte det til problemer. Særlig
innebar mindre bruk av straffarbeid til fordel for feng-
selsstraff til at domfellelse for forbrytelser som tidligere
i praksis hadde medført tap av stemmeretten, ikke lenger
gjorde det. Det var i så måte særlig tyveri og bedrageri
som ble trukket frem.13 I 1869 ble det derfor fremmet
forslag om å endre bokstav a slik at bestemmelsen heret-
ter medførte tap av stemmeretten «ved at have været
dømt til Strafarbeide eller Afsættelse eller til Fængsel
for en Forbrydelse, der omhandles i nogen af Straffelo-
vens Kapitler om Meened, Tyveri, Røveri eller Bedra-
geri». Det var i og for seg alminnelig enighet om dette i
Stortinget, men fordi forslaget var knyttet til en endring
av § 52 bokstav c som ikke vant bifall, falt forslaget. Det
ble først vedtatt i 1877, sammen med endring av § 52
bokstav c, som det da var blitt det nødvendige 2/3 flertall
for. Endringen medførte også at embetsfradømmelse nå
kom inn i § 53, mens det som nevnt i kommentarene til
§ 50 snarere var blitt ansett som en konsekvens av § 50
at stemmeretten gikk tapt i slike tilfelle.14

I 1883 fikk man en lov om såkalt æresoppreisning.
Dette innebar at man på visse vilkår kunne få et vedtak
som skulle innebære gjenvinning av borgerlig aktelse
etter endt soning av en straffedom. Under stortingsbe-
handlingen av lovforslaget fikk det en tilføyelse om at
æresoppreisning også skulle innebære at man fikk til-
bake stemmeretten ved kommunale og fylkeskommu-
nale valg.15 Det lå i forlengelsen av dette at Grunnloven
§ 53 bokstav a burde endres tilsvarende, og i 1887 ble
det enstemmig vedtatt et tillegg til bokstav a om at
«[d]enne virkning af Dommen ophæves ved Erhvervelse
af Æresopreisning».16

Den hittil siste endring av § 53 bokstav a kom i 1902,
i forbindelse med vedtakelsen av straffeloven av 1902.
Straffeloven av 1902 innførte et system med rettighets-
tap som tilleggsstraff til de ordinære straffene, som var
fengsel, hefte (en mildere form for frihetsberøvelse) og
bøter. En slik form for rettighetstap skulle være tap av
stemmerett og rett til offentlig tjeneste – tap av de stats-
borgerlige rettigheter – i ti år.17 Dersom man ble dømt til
fengsel i ett år eller mer, var tap av de statsborgerlige ret-
tigheter en automatisk følge av dommen. Hvis dommen

lød på fengsel i kortere tid enn ett år, eller på tap av
offentlig tjenestestilling, kunne man fradømmes sine
statsborgerlige rettigheter i det enkelte tilfelle dersom
man hadde vist seg uverdig til å inneha disse rettighe-
tene.18 Dette systemet fordret en endring av Grunnloven
§ 53 bokstav a, og i 1902 ble det vedtatt enstemmig og
uten debatt å endre bestemmelsen slik at den fikk det
innhold den fortsatt har: Stemmeretten tapes «ved Dom-
fællelse for Strafbare Handlinger overensstemmende
med, hvad derom i Lov bestemmes».

Ved landssvikanordningen av 15. desember 1944,
senere avløst av landssvikloven 21. februar 1947 nr. 1,
ble «tap av almen tillit» innført som en egen straff. Dette
innebar blant annet tap av stemmeretten for minst 10 år
eller for alltid. Loven kom etter sitt innhold bare til
anvendelse på handlinger begått under den 2. verdens-
krig og ble opphevet ved lov 20. desember 1985 nr. 102,
fordi handlingene da var blitt strafferettslig foreldet.

I 1953 ble bruken av tap av stemmerett som tilleggs-
straff sterkt begrenset. Tap av stemmerett skulle ikke len-
ger være en automatisk følge av noen straffedom. Stem-
merettstap kunne heretter bare idømmes etter en nærmere
vurdering i det enkelte tilfelle ved overtredelse av straffe-
lovens bestemmelser om forbrytelser mot statens selv-
stendighet og sikkerhet, forsøk på statsomveltning og
valgmisligheter.19 Tap av stemmerett som straff ble ikke
videreført i straffeloven av 2005, som trådte i kraft i 2015.
Opphevelsen ble i mellomtiden gjort gjeldende allerede
for straffeloven av 1902. Lov 5. februar 1932 nr. 1 om
ansvar ved handlinger som påtales ved Riksrett, den
såkalte ansvarlighetsloven, har imidlertid i § 3 annet ledd
fortsatt en bestemmelse om at tap av stemmerett i offent-
lige anliggender for den tid retten bestemmer, alltid kan
idømmes som tillegg til den straff som for øvrig idømmes.
For stortingsrepresentanter er konsekvensen at de i så fall
også fradømmes sitt mandat, se kommentarene til § 71.

3 Nærmere om bokstav b og c – tap av stemme-
retten som følge av tilknytning til andre stater
Det kan spørres om man egentlig hadde tenkt seg at det
som nå er bokstav b om å gå i fremmed makts tjeneste,
skulle føre til stemmerettstap for alltid, eller bare for den
tid tjenesten varte – og det samme gjaldt for det som var
bokstav c om å erverve borgerrett i en fremmed stat. I for-

13 Indst. S. No. 102 (1877), St.forh. 1877, bd. 6, s. 335.
14 Aschehoug, Norges nuværende Statsforfatning bd. 1 (1891), s. 351.
15 Indst. S. No. 39 (1887), St.forh. 1887, bd. 6, s. 120.
16 St.forh. 1. mars 1887, St.tidende s. 76–77.
17 Straffeloven 1902 slik den lød i 1902, § 16 nr. 1 jf. § 29 jf. § 30 nr. 2.
18 Lovens § 30 nr. 2.
19 Lov 22. mai 1953 nr. 3.
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bindelse med endringen av bokstav a i 1877 ble det i alle
fall antatt at stemmeretten ble gjenvunnet for den som
igjen ble norsk statsborger, og at den som gikk i fremmed
stats tjeneste, bare tapte stemmeretten mens tjenesten
varte. Spørsmålene hadde fått aktualitet dels i forbindelse
med utvandringen til Nord-Amerika – noen kom tilbake
til Norge etter å ha blitt amerikanske statsborgere under
oppholdet – og dels ved at nordmenn hadde meldt seg til
krigstjeneste for Danmark under de dansk-tyske krigene i
1848–49 og 1864. At det siste, som ble betraktet som en
beundringsverdig handling i samtiden, skulle medføre tap
av stemmeretten for alltid, må ha fremstått som ganske
absurd. Så lenge norsk statsborgerskap var basert på fast
opphold i riket, se kommentarene til § 50, må det også ha
fremstått som opplagt at når en utlending uten tidligere til-
knytning til riket ble norsk statsborger ved å ta fast opp-
hold i riket, måtte det samme gjelde for den som tidligere
faktisk hadde vært norsk statsborger.

En slik forståelse av § 53 bokstav b og c betydde at
bestemmelsene hadde liten praktisk betydning. Både
fremmed statsborgerskap og fremmed tjeneste medførte
den gang stort sett at man måtte oppholde seg i utlandet,
og dermed i praksis ikke kunne utøve norsk stemmerett,
jf. kommentarene til § 60.20 Nærmest den eneste praktiske
måten man kunne gå i fremmed tjeneste på mens man
fortsatt var bosatt i Norge, var inntil unionsoppløsningen i
1905 å være konsul for en fremmed stat. Slik oppnevning
måtte imidlertid godkjennes av norske myndigheter for at
vedkommende skulle kunne utføre sine konsulplikter, og
denne aksepten ble ansett for å være godkjenning også i
henhold til Grunnloven § 53 bokstav b. Oppdrag for frem-
mede stater av mer privat karakter, som å foreta vitenska-
pelige undersøkelser eller å utbetale penger, ble ansett å
falle utenfor bokstav b.21 Senere er også tjeneste i interna-
sjonale organisasjoner antatt å falle utenfor.22

I 1877 falt et forslag om å oppheve bokstav b og c
fremsatt av professor Aschehoug. Forslaget var begrun-
net nettopp med at bestemmelsene hadde liten praktisk
betydning, og komiteinnstillingen gikk ut på at forslaget
skulle bifalles.23 Når det likevel falt, skyldtes det at
Aschehougs forslag var knyttet til andre endringer av
§§ 52 og 53, og et grunnlovsmessig flertall i Stortinget
foretrakk andre forslag til disse endringene. Dermed ble

bestemmelsene stående lenge ennå – men med den tolk-
ningen av dem som man hadde lagt seg på, var det heller
ikke noe presserende behov for å endre dem.

Etter at andre stater etter unionsoppløsningen i 1905
opprettet egne diplomatiske stasjoner i Norge, er § 53
bokstav b blitt særlig aktuell for nordmenn som tar tje-
neste ved slike stasjoner. De trenger samtykke til dette for
å unngå at tjenesteforholdet medfører bortfall av stemme-
retten. Samtykket gis i dag av Utenriksdepartementet.24

Den som går i privat tjeneste hos en utenlandsk diplomat,
og altså har diplomaten selv som arbeidsgiver, anses der-
imot for å falle utenfor § 53 bokstav b.25

Om bokstav b er blitt stående uendret, gjennomgikk
imidlertid bokstav c om tap av stemmerett ved erverv av
fremmed statsborgerskap flere endringer før bestemmel-
sen til slutt ble opphevet i 1959.

Det fulgte av Norges første statsborgerskapslov av
1888 at den som ervervet utenlandsk statsborgerskap,
derved tapte sitt norske. Det gjaldt også dersom det
fremmede statsborgerskapet ble ervervet uten at ved-
kommende hadde søkt om det,26 noe som særlig rammet
kvinner. I Norge, som i de fleste andre land på den tiden,
fikk kvinnen ved ekteskapsinngåelse automatisk samme
statsborgerskap som mannen. Giftet en norsk kvinne seg
med en utenlandsk mann, gikk det norske statsborger-
skapet tapt selv om hun fortsatte å bo i Norge.27

Ved den nye statsborgerskapsloven i 1924 ble dette
endret: Den som ervervet utenlandsk statsborgerskap,
beholdt sitt norske statsborgerskap – og fikk dermed
dobbelt statsborgerskap – så lenge vedkommende fort-
satt å bo i riket.28 Men stemmeretten tapte man like fullt
– Grunnloven § 53 bokstav c om tap av stemmerett ved
ervervelse av statsborgerskap i en fremmed stat gjorde
unntak hverken for den som beholdt sitt norske statsbor-
gerskap i tillegg til det nyervervede utenlandske, eller
for den som hadde ervervet sitt utenlandske statsborger-
skap uten selv å ha søkt om det. Regjeringen fremmet
derfor i 1932 forslag om endring av § 53 bokstav c:
Stemmeretten skulle bare gå tapt for den som ervervet
fremmed statsborgerskap «i Henhold til egen Ansøg-
ning».29 Det var i og for seg et stort flertall for dette for-
slaget, men fordi det var knyttet til forslag om endring av
§ 52 som det ikke var flertall for, falt det sammen med

20 Indst. S. No. 102 (1877), St.forh. 1877, bd. 6, s. 337.
21 Aschehoug, Norges nuværende Statsforfatning bd. 1 (1891), s. 388.
22 Arne Fliflet, Grunnloven, kommentarutgave (2005), s. 248.
23 Indst. S. No. 102 (1877), St.forh. 1877, bd. 6, s. 342.
24 Kgl. res. 3. oktober 1947.
25 Frede Castberg, Norges statsforfatning (1964), bd. 1, s. 253.
26 St.prp. nr. 42 (1932), s. 4.
27 Utkast til nye statsborgerretslove s. 16 og 45, vedlegg til Ot.prp. nr. 34 (1922).
28 Lov 8. august 1924 nr. 3 § 8. Se Innst. O. XXVI (1924), s. 2.
29 St.prp. nr. 42 (1932), s. 4–5.
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disse forslagene da det kom til avstemning i mars
1935.30

Dermed tok man frem et annet forslag til endring av
§ 53 bokstav c som var blitt fremsatt i 1932:31 For kvin-
ner som var bosatt i riket, men som ervervet fremmed
statsborgerskap gjennom ekteskap, skulle tapet av stem-
merett først inntre når de flyttet ut av riket. Stortinget
vedtok i juni 1935 forslaget med stort flertall og nærmest
uten debatt.32 Et subsidiært forslag om at ervervelse av
fremmed statsborgerskap ikke skulle føre til tap av stem-
meretten før ved utflytting fra riket, fikk ikke tilslut-
ning.33 Det ville ha medført at også den som ervervet
fremmed statsborgerskap etter egen ansøkning, ville ha
beholdt sin norske stemmerett så lenge vedkommende
ble boende i Norge, dersom den til enhver tid gjeldende
statsborgerskapslovgivning åpnet for dobbelt statsbor-
gerskap i slike tilfelle.

Den nye regelen i statsborgerskapsloven av 1924 om
dobbelt statsborgerskap hjalp imidlertid ikke dem som
hadde mistet sitt norske statsborgerskap gjennom ekte-
skapsinngåelse før lovens ikrafttredelse 1. januar 1925.
Den nye loven ble forstått slik at de ikke gjenervervet
det norske statsborgerskapet som de hadde tapt under
loven av 1888 selv om de fortsatt bodde i Norge. Dette
ble det rådet bot på året etter. Ved lov 25. juni 1936 nr. 2
ble det bestemt at disse kvinnene etter søknad kunne
gjenerverve sitt norske statsborgerskap.

Statsborgerskapsloven av 1924 ble avløst av lov
8. desember 1950 nr. 3 om norsk riksborgarrett. Etter
denne loven kunne ikke lenger norsk statsborgerskap
falle bort som følge av at man hadde fått utenlandsk
statsborgerskap uten selv å ha samtykket i det. I forlen-
gelsen av dette fremstod det ikke lenger som rimelig at
stemmeretten likevel skulle gå tapt, om enn først ved
eventuell utflytting.34 Dermed ble § 53 bokstav c opphe-
vet i 1959. Etter opphevelsen av bokstav c er det etter
Grunnloven heller ikke noe til hinder for at man kan
beholde norsk stemmerett etter å ha fått utenlandsk stats-
borgerskap på grunnlag av egen søknad – hvis man sam-
tidig beholder sitt norske statsborgerskap. Men statsbor-
gerskapslovgivningen har satt bom for dobbelt statsbor-
gerskap i disse tilfellene, og dermed indirekte også for

norsk stemmerett.35 I desember 2018 ble det vedtatt end-
ringer i lov om norsk statsborgerskap som åpner for dob-
belt statsborgerskap, også slik at den som erverver frem-
med statsborgerskap etter eget initiativ, kan beholde sitt
norske.36

4 Bokstav d om kjøp av stemmer
Ifølge bokstav d gikk stemmeretten tapt «ved at overbe-
vises om at have kjøbt Stemmer, solgt sin egen Stemme
eller stemt i flere end een Valgforsamling». Denne
bestemmelsen ble stående uendret frem til den ble opp-
hevet i 2003, og hadde til da knapt spilt noen rolle. Som
nevnt i kommentarene til § 52, ble det i 1877 antatt at
bestemmelsen overhodet ikke hadde vært brukt. Slike
handlinger er også straffbare,37 men § 53 bokstav d ble
forstått slik at den medførte en plikt for valgstyrene til å
gripe inn mot vedkommende person selv om det ikke
forelå noen straffedom.38 Etter våre dagers syn er en slik
regel rettssikkerhetsmessig betenkelig, og i 2003 ble den
opphevet. Man mente det fikk holde at slike handlinger
var straffbare.39 I 2003 var for øvrig valgmisligheter
fortsatt blant de forbrytelser som kunne medføre tap av
stemmerett som straff, og følgelig føre til tap av stemme-
retten i medhold § 53 bokstav a – men da først etter
straffedom. Som nevnt ovenfor i tilknytning til bok-
stav a, bortfalt imidlertid tap av stemmerett som straff i
straffeloven av 2005.

5 Bokstav e om umyndiggjøring
Ved en endring av § 53 i 1954 fikk bestemmelsen en ny
bokstav e om umyndiggjøring. Tidligere hadde § 52 hatt
en bestemmelse om suspensjon av stemmeretten ved
umyndiggjøring, men da § 52 ble opphevet i 1954, ble
bestemmelsen om umyndiggjøring flyttet fra § 52 bok-
stav b til en ny bokstav e i § 53. Umyndiggjøring og sje-
lelig svekkelse som stemmerettsunntak er behandlet i
kommentarene til § 50 og § 52. Det gjelder også utvik-
lingen etter 1954. Bestemmelsen ble opphevet i 2003.

30 Innst. S. nr. 34 (1935), St.forh. (1935), bd. 6a, s. 117–118 og Tidende S. 1935, s. 182.
31 Dok nr. 12 (1932), nr. 4.
32 Tidende S. (1935), s. 1441–1442.
33 Innst. S. nr. 178 (1935), st. forh. (1935), bd. 6a, s. 366.
34 St.prp. nr. 145 (1956) og Inns. S. nr. 43 (1959).
35 Se lov 10. juni 2005 nr. 51 § 23 slik den lød i 2018: Den som erverver annet statsborgerskap etter søknad eller uttrykkelig samtykke, taper sitt nor-

ske statsborgerskap.
36 Se Prop. 111 L (2017–2018), Innst. 74 L (2018–2019) og lovvedtak 17, 6. desember 2018.
37 Jf. straffeloven 1902 §§ 105–109, straffeloven 2005 §§ 151–153.
38 Andenæs og Fliflet, Statsforfatningen i Norge, (2006), s. 144.
39 Innst. S. nr. 209 (2002–2003) s. 4.
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§ 54
Valgtingene holdes hvert fjerde år. De skal være tilendebrakt innen september måneds utgang.

Valtinga blir haldne fjerdekvart år. Dei skal vere avslutta seinast i september.

Av Marit Halvorsen

1 Innledning

§ 54 regulerer hvor ofte og når på året valg skal holdes. «De
skal være tilendebrakt innen september måneds utgang».
Bestemmelsen er den første av paragrafene om valgordnin-
gen. Valgordningen har blitt endret en rekke ganger og det
er vanskelig å gi en helhetlig oversikt over den ved bare å
kommentere enkeltbestemmelser. Som en innledning til
den samlede reguleringen av valgordningen i §§ 54 til 59
blir derfor de allmenne linjer i utviklingen gjennomgått her
i avsnitt 2–6. I avsnitt 7 er også de nye grunnlovsforslag
som Valglovutvalget la frem i 2020 kort fremstilt. Deretter
følger den konkrete kommentar til § 54 i punkt 8.

2 Allmenne linjer i utviklingen av valgordningen i 
Grunnloven
Valg på representanter til nasjonalforsamling er kjernen i
folkesuverenitetsprinsippet, og tilhører derfor det
bærende element i vår forfatning. Grunnlovens valgord-
ningsregler handler om hvor ofte og når i året valg skal
avholdes (§ 54), hvordan valgene skal bestyres (§ 55),
hvor mange stortingsrepresentanter som skal velges fra
hvor mange valgdistrikter og fordeling av representanter
på distrikter (§ 57), at stortingsvalg skal holdes i hver
kommune, at valget skal være direkte (§ 58) og at valget
skjer som forholdstallsvalg med angivelse av hvordan
forholdstallene utregnes, forbud mot listeforbund samt
regler for fordeling av utjevningsmandater (§ 59).

Formålet med valgreglene er å sørge for at sammen-
setningen av Stortinget på best mulig måte gjenspeiler

velgernes valg, innenfor de rammene loven setter når det
gjelder antall stortingsrepresentanter og mandatforde-
ling på valgdistriktene. Gunnar Garbo (V) sa det slik i
1972: «Hovedformålet med valgordningen er å hjelpe
velgerne til å utpeke de stortingsrepresentanter som de
selv ønsker skal representere folket».1

Fire hovedtemaer kan oppsummere stortingsdebattene
om valgreglene. Det ene tema er knyttet til fordeling av
representanter på valgdistrikter. Fra 1814 og frem til
1952 fikk dette sitt uttrykk gjennom diskusjonen om
«bondeparagrafen», men i bunn og grunn gjenfinnes
temaet i hele 200-års perioden; i debatten i tilknytning til
grunnlovsendringene i 2003 tok det form av diskusjon
om den såkalte arealfaktoren. Det andre store tema på
1800-tallet er spørsmålet om valget skal være direkte
eller indirekte. Dette ble avgjort en gang for alle i 1905.
Et tredje tema er om det skal være flertalls – eller for-
holdstallsvalg. Spørsmålet opptok Stortinget på slutten
av 1800-tallet og frem til forholdstallsordningen ble inn-
ført i 1919. Etter 1919 begynner diskusjonen om utreg-
ningsmetodene, spørsmålet om listeforbund og ikke
minst om utjevningsmandater. Disse problemstillinger
diskuteres opp gjennom hele 1900-tallet og ble siste
gang adressert i grunnlovsendring i 2003.

«Bondeparagrafen» er betegnelsen på den bestem-
melsen som frem til 1952 skulle sikre at fordeling av
stortingsrepresentanter på by- og landdistrikter var 1:2.
Bak regelen ligger problemstillingen om hvorvidt
«utkantdistrikter» bør ha sterkere representasjon enn
«sentrale strøk». Et ganske ferskt eksempel på at denne
diskusjonen stadig er levende, finnes i NOU 2001:3
Valgordningen.2

1 Forh. S. 1972 s. 3097.
2 NOU 2001:3 Valgordningen. Utredningen tar opp dette under overskriften Geografisk og politisk proporsjonalitet, s. 13–17.
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Direkte valg innebærer at velgerne stemmer direkte på
kandidater på en liste. Ved indirekte valg velges valg-
menn, som så utpeker eller velger stortingsrepresentan-
tene.

Flertallsvalg innebærer at den kandidat som får flest
stemmer, vinner mandatet. Motsetningen er forholds-
tallsvalg der et gitt antall mandater fordeles mellom de
partiene eller sammenslutningene som har fått godkjent
sine lister over kandidater, ettersom hvor mange stem-
mer de fikk. Det finnes mange metoder for utregning av
fordelingen.

Listeforbund betyr at flere partier slår sine lister
sammen ved opptelling av stemmene for på den måten å
sikre mandater som de hver for seg ikke får mange nok
stemmer til å vinne.

Et utjevningsmandat tildeles partier som ikke har fått
nok stemmer til å vinne distriktsmandat (dvs. en av de
plassene på Stortinget som er fordelt på valgdistriktene),
men som har fått såpass mange stemmer på landsbasis at
hensynet til rettferdig fordeling etter stemmetall begrun-
ner representasjon. Utjevningsmandater er ofte kombi-
nert med en sperregrense, det vil si at partier som kan
konkurrere om utjevningsmandater, må ha en viss pro-
sent av stemmetallet på landsbasis.

Grunnlovens regler angående stortingsvalg har aldri
uttømmende regulert valgprosessens mange deler. For
eksempel ble reglene om føring av manntall og bestem-
melser som angikk valgforsamlingene – innkalling,
avgivelse av stemmeseddel, opptelling av stemmer,
føring av valgprotokoller og lignende – regulert i egen
lov allerede fra 1828.3 I 1899 ble Grunnloven § 55 sup-
plert med en setning om at valgorganisatoriske regler
skal bestemmes i lov. Den gamle Mandtalsloven ble
erstattet med en ny valglov i 1900.4 Inntil 1985 fantes én
valglov for stortingsvalg og én for kommunestyre- og
fylkestingsvalg. Dagens valglov omfatter regler om
såvel stortingsvalg som fylkestings- og kommunestyre-
valg.

Siden 1814 har flere valgmetoder vært forsøkt.
Grunnlovsfedrene vedtok at stortingsvalg skulle foregå
som indirekte flertallsvalg i hvert valgdistrikt. Kjøpste-
dene (byene) og landdistriktene var forskjellige valgdis-
trikt. Velgerne stemte på valgmenn, som så valgte stor-
tingsrepresentantene. Denne metoden varte til 1905, da
ordningen med valgmenn ble erstattet med direkte valg
på kandidater. Samtidig innførtes flertallsvalg i enmanns-
kretser. Hvert valgdistrikt fikk så mange valgkretser

som distriktet skulle ha stortingsrepresentanter. Den
kandidat som fikk flest av stemmene avgitt i en valg-
krets, ble kretsens representant. Fra 1919 ble valgmeto-
den endret til forholdstallsvalg i flermannskretser, slik
den stadig er. I 1952 ble det slutt på ordningen med at
byene var egne valgdistrikter, og distriktene sammenfalt
med fylkene og deres byer. Utregningsmetoden ble også
forandret. Ved grunnlovsendringer i 1988 ble det innført
utjevningsmandater og sperregrense. Disse reglene ble
igjen justert i 2003, blant annet ved å øke antall utjev-
ningsmandater.

Grunnlovsfedrene vedtok også at valgsystemet skulle
ha innebygget et hensyn til fordeling av representanter
fra by og land, i forholdet 1:2. Opprinnelig var denne
regelen en sikring av forholdsvis sterkere representasjon
fra byene, fordi befolkningen stort sett bodde i landdis-
triktene. Ettersom bosettingsmønsteret forandret seg, ble
byenes fordel av regelen mindre. Den ble opphevet i
1952. Fra 1919 førte mandatfordeling på amtene til en
favorisering av noen amter, særlig i Nord-Norge. Denne
politikken er betydelig modifisert i valgreformen i 2003
bl.a. på grunn av antallet utjevningsmandater. Valglo-
vens regler om mandatfordeling tilgodeser likevel i noen
grad de tynnere befolkede fylkene.

Antallet stortingsrepresentanter skulle i følge Eids-
vollsgrunnloven § 59 være mellom 75 og 100. Hvor
mange som ble valgt, avhang av antallet stemmeberetti-
gede fordi dette antall avgjorde antallet valgmenn, som
igjen ble bestemmende for antallet stortingsrepresentan-
ter inntil et maksimum på fire fra hvert valgdistrikt.
Valgdistriktene var definert som kjøpstad med minst 150
stemmeberettigede innbyggere og som prestegjeld på
landet; antallet valgdistrikter varierte derfor med byenes
størrelse til enhver tid. Bestemmelsen om minimums- og
maksimumsantall representanter ble opphevet i 1842,
hovedsakelig fordi reglenes utforming jevnlig ville
resultere i flere enn 100 representanter. Fra 1859 har
Grunnloven angitt et fast antall representanter, som er
øket fra 111 den gang til 169 i dag, jfr § 57. Antallet
stemmeberettigede bak hver representant har med andre
ord økt dramatisk fra 1814 til 2014.

Statistisk sentralbyrås historiske statistikker (NOS
1968) gir opplysninger om velgermanntallet. Ved hjelp
av opplysninger om antall stortingsrepresentanter kan
man lage interessante regnestykker. I 1815 var det
59.282 velgere oppført i manntallet, og de valgte 87
representanter. Det stod altså i snitt 681 stemmeberetti-

3 Lov, indeholdende Bestemmelser, angaaende Mandtallene over Stemmeberettigede Indvaanere, samt Regler for Valg- og Districtsforsamlinger,
24. juni 1828. Loven fikk tilføyelser 1. juli 1884 og 23. juli 1894.

4 Lov om mandtal og stortingsvalg 24. februar 1900 nr. 4. Senere vedtatte stortingsvalglover var Lov om stortingsvalg 29. mars 1906, Lov om stor-
tingsvalg 17. desember 1920, Lov om stortingsvalg, fylkestingsvalg og kommunestyrevalg 1. mars 1985 nr. 3. Dagens valglov er Lov om valg til
Stortinget, fylkesting og kommunestyrer, 28. juni 2002 nr. 57. Nytt valglovutvalg ble oppnevnt i juni 2017, med frist ut 2019.
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gede bak hver representant. Dette tallet holdt seg noen-
lunde stabilt i mange år. I 1897 hadde antallet stemme-
berettigede økt til 195.956; fordelt på 114 plasser gir det
1.719 stemmeberettigede bak hver, altså nesten en tre-
dobling over 82 år. Etter at menn fikk alminnelig stem-
merett i 1898, skjer den første plutselige forandringen:
de 426.593 som stod i manntallet kunne velge 114 repre-
sentanter, dvs. 3.742 personer bak hver representant.
Flere dramatiske hopp skjedde ettersom kvinner fikk
stemmerett ved stortingsvalg. I 1909 kunne 779.847
stemmeberettigede velge 123 representanter; det gir
6.340 stemmer bak hver. I 1915, det første stortingsvalg
med full kvinnedeltagelse, skulle de 1 134 349 stemme-
berettigede deles på 123 – altså 9.222 på hver represen-
tant. De neste hundre år steg antall stemmeberettigede
kraftig, mens antallet stortingsrepresentanter er økt til
169. I 2013 stod således 21.560 personer bak hver repre-
sentant. Dette er gjennomsnittstall. I hele perioden har
valgreglene ført til favorisering av noen distrikter frem-
for andre, i den forstand at det står færre stemmeberetti-
gede bak hver representant.

Allerede Peder Krabbe Gaarder påpekte denne for-
skjellsbehandling i 1845. Hans skrev: «Forskjellen er
saa stor, at det kan hende, 150 stemmeberettigede Kjøb-
stadsindvaanere velge een repræsentant, medens 1399
stemmeberettigede Landboere ikke erholde flere; lige-
som man har exempel paa, at en By med omtrent 13,000
Indvaanere (Trondhjem) er ligesaa stærkt repræsenteret,
som et Landdistrikt med 95,000 Indvaanere (Kristians-
Amt).»5 Aanund Hylland gir et annet eksempel på
ekstrem forskjell: I 1912 valgte 719 stemmeberettigede i
Flekkefjord én stortingsrepresentant, mens Kristianias
fem representanter i gjennomsnitt representerte 17.816
hver seg.6 Lenge stod det også omtrent dobbelt så mange
stemmeberettigede bak en representant fra Akershus
sammenlignet med en fra Finnmark. Johs. Andenæs nev-
ner som eksempel på ulikheten at det ved valget i 1936
stod 27 000 velgere bak hver Oslo-representant, og bare
vel 4000 bak hver fra Opplandsbyene.7

Det må være riktig å si at valgordningsreglene har
stått på Stortingets dagsorden nesten kontinuerlig fra det
øyeblikket Grunnloven ble vedtatt. Det er fremsatt utal-
lige forslag til forandringer og forbedringer, men de
fleste er ikke blitt realitetsbehandlet. Og valgordning har
ikke vært et tema som har engasjert velgerne i særlig
grad. Bernt A. Nissen skrev treffende i 1945 at «spørs-

målet om reformer i valgordningen meget sjelden har
utkrystallisert seg som folkekrav. Det er stemmerettssa-
ken som har utløst folkekravene, valgordningen har bare
reist akutte reformkrav i de tilfelle hvor valgresultatene
har vært oppsiktsvekkende skjeve …. Dette var særlig
tilfelle etter valgene i 1912 og 1915. Siden, etter at den
nåværende valgordning ble vedtatt, har saken vakt påfal-
lende liten interesse blant velgerne, og de forskjellige
grunnlovsforslag som har foreligget, har praktisk talt
ikke vært kjent».8 Selv om det raskt ble klart at valgord-
ningen fra 1919 som Nissen henviser til, ikke svarte til
forventningene, ble den stående i mer en 30 år til tross
for flere forbedringsforslag. Jakten på den perfekte val-
gordning har så langt tatt nesten 200 år, og den er sikkert
ikke over.

Å ha valgordningsreglene i Grunnloven fører til at det
er mer komplisert å gjøre forandringer, selv forandringer
som «alle» mener er nødvendige. Det er mange ganger
foreslått at deler av valgordningsreglene skulle flyttes ut
av Grunnloven og gjøres til gjenstand for alminnelig lov,
noe som også er gjort ved flere anledninger. Mindretallet
i Valgordningskommissionen av 1917 ville overlate inn-
deling av valgdistrikter og mandatfordelingen til den
alminnelige lovgivning,9 men en slik ordning ble ikke
vedtatt før nesten 100 år senere, i 2003 (jf. Grl. §§ 57,
siste ledd og 59). Regler om den nærmere utregning av
hvordan de avgitte stemmer skal «omgjøres» til stor-
tingsrepresentanter ble flyttet fra Grunnloven til valglo-
ven i 1920 som følge av overgangen fra flertallsvalg til
forholdstallsvalg og stod der til 1988, da utregningsme-
toden igjen ble en del av grunnlovsteksten. I 2003 ble
noen detaljregler igjen tatt ut og plassert i valgloven.
Men hovedprinsippene i vår valgordning er stadig
grunnlovfestet, selvom de har gjennomgått forandringer.
Det er også i samsvar med valgordningens grunnleg-
gende betydning for vår statsskikk.

Alle bestemmelsene i Grunnloven fikk gjennomgå-
ende ny språkdrakt, både nynorsk og bokmål, ved grunn-
lovsvedtaket av 6. mai 2014. Ingen av bestemmelsene
som angår valgordningen ble gjenstand for materielle
endringer. Når det angis hvor mange ganger hver enkelt
bestemmelse er forandret, regnes derfor ikke «overset-
telsen» med.

5 Peder Krabbe Gaarder, Fortolkning over Grundloven og de øvrige Love, som danne Norges Riges offentlige Ret (1845), s. 177.
6 Aanund Hylland, Stortingets geografiske sammensetning (2001), s. 22.
7 Johs. Andenæs, Statsforfatningen i Norge første utgave (1945), s. 121.
8 Bernt A. Nissen, «Gammel eller ny valgordning» (1945), s. 34.
9 Se mindretallsforslaget fra Magnus Nilssen (A), Indstilling II fra den parlamentariske valgordningskommission nedsat ved Stortingets beslutnng

av 276. juni 1917, Valglove, s. 44–48.
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3 Generelt om valgordning og de enkelte grunn-
lovsutkastene 1814
Alle utkastene til grunnlov fra 1814 som foreslår å eta-
blere nasjonalforsamling, hadde regler om stemmerett
og valg.10 Åtte av dem foreslo indirekte valg, og to ville
ha direkte valg.11 Forslagene reflekterte tidens tanker
om hvordan en statsforfatning skulle være, og viste både
at mange av grunnlovsfedrene var godt orienterte i dati-
dens stats- og folkerett og at meningene om den beste
måten å ordne staten på, var mangfoldige.

De forskjellige grunnlovsutkastenes behandling av
mulige valgsystem varierer fra ganske detaljerte disku-
sjoner til bare så vidt å streife spørsmålet.12

Georg Adler og Christian Magnus Falsen har de mest
utførlige forslag angående valg, i utkastets «Andet Capi-
tel. Om Valg-Forsamlingerne», §§ 33–67. Innlednings-
bestemmelsen i kapitlet omhandler hvem som har stem-
merett og hvem som er valgbare. Valgordningen omtales
fra § 40 og ut kapitlet. Valgforsamling skal holdes hvert
annet år i september. Hvert sogns valgberettigede inn-
byggere skal møtes og utnevne valgmenn. I 1814 skal
hvert sogn utpeke to valgmenn, men fra 1815, når mann-
tallet er bragt i orden, skal antall valgmenn bestemmes
etter antallet stemmeberettigede etter utregninger som
ligner på dem som ble vedtatt (§ 41 for landdistriktene
og § 61 for byene). Valgforsamlingene skal velge for-
mann, sekretær og to medhjelpere (§ 42), ingen i for-
samlingen må være bevæpnet (§ 45), velgerne må sverge
at de bare vil stemme på en som er «god norsk Borger og
oprigtig Tilhænger av Constitutionen» (§ 46), og så skal
Grunnloven leses opp (§ 47).13 Valget skal foregå skrift-
lig, og de som ikke kan skrive, får stemme muntlig
(§ 48). Valgmennene skal så møtes igjen i oktober, og
«ved Stemmeflerhed, af deres Midte», velge riksforsam-
lingsrepresentantene. Mandattallet skal bestemmes etter
utregningsregler som også ligner på dem som ble vedtatt
(forslagets § 59 for landdistriktene og § 62 for byene).
Adler-Falsen foreslår at ikke mer enn halvparten av riks-
forsamlingen kan være embetsmenn (§§ 60 og 63). Så
snart en representant er utnevnt, må han avlegge ed på at
han «erkjender Nationens Souverainetet, og lover, at han
med Redelighed og Upartiskhed vil bestyre sit Embede,
efter Constitutionen og Lovene» (§ 65).

Biskop Bugge har også forholdsvis utførlige forslag
om valg, men til en stenderforsamling. Folket skulle
deles i tre stender – geistlige, borgere, bønder (§ 23).

Han foreslo at rådgivende riksdag skulle holdes første
gang i 1817, og siden hvert 6. år eller når Kongen
bestemte (§ 24).

Den geistlige stand skulle etter forslaget fra biskopen
utgjøres av en prest fra hvert amt valgt av prestene i
amtet og en universitetslærer valgt av professorene. Bor-
gerstanden skulle representeres av tre borgere valgt fra
hver stiftstad (dvs. by som er sete for en biskop) og to fra
hver kjøpstad og bondestanden av en bonde fra hvert
fogderi. Biskop Bugges utkast hadde ingen nærmere
bestemmelser om hvordan disse representantene skulle
velges (§ 27), men det kan virke som om han mente val-
gene innenfor hver stand skulle være direkte.

Krigsassessor Peter Elieson mente at utvalgte til bor-
gernes forsamling skulle velges indirekte ved at hver
menighet valgte to valgmenn og det blant disse så skulle
velges representanter i henhold til folketall i amter og
byer, i alt inntil 100 mann (§ 3). Han gjorde ikke for-
skjell på landdistriktene og byene.

Grev Holstein-Holsteinborg hadde i sine «tanker om
statsforfatning for Norge» i avsnittet «A Om den lovgi-
vende Magt» forslag om direkte valg til en lovgivende
forsamling, uten å gå i detaljer om størrelsen på denne
eller hvordan valget skulle foregå (§ 2). Han knyttet
stemmerett og valgbarhet til eiendomsrett – og det ledet
ham til å spørre om ikke også kvinner burde ha stemme-
rett ettersom de eiendomsbesittende kvinner var like
gode formuesforvaltere som menn (§ 3).

Professor Schlegel beskrev i sine «Jdeer til en Consti-
tution for Norge» en «Rigsdag» som bestod av «Depute-
rede frit valgte af Kjøbstederne og Landet» som ikke bør
«bestaae af altfor faae, men paa den anden Side heller
ikke af altfor mange Medlemmer»; mellom 100 og 120
personer, valgt indirekte syntes passende (2det Capitel:
Om Rigsforsamlingerne. Ledende Grundsætninger). Det
ser ut som han mente at alle «Borgere» kunne velge
valgmenn, men at valgmennene enten måtte besitte eien-
dom eller være embetsmann (s 155). Rigsdagen skulle
sammenkalles av kongen.

Oberkrigscommissair Sebbelows forslag var et direkte
demokrati der alle stemmeberettigede hadde rett til å
møte på riksdagen, forslagets pkt 41). Han mente at de
deputerte måtte ses som «fullmektiger» for dem som
ikke kan eller vil møte selv. Kongen kunne innkalle riks-
dagen når det var nødvendig, men minst hvert 2. år, pkt
43).

10 Se utkastene i Rigsforsamlingens forhandlinger 3die Del Grundlovsudkast, (1916); se også om utkastene i Holmøyvik, Maktfordeling og 1814
(2012), kapittel 7.

11 Holstein-Holsteinborg og Sebbelow vil ha direkte valgte representanter, Adler-Falsen, Elieson, Schlegel, Sverdrup/Bergh, Treschow, Vogt, Werge-
land og Anonym I foreslår at velgerne velger valgmenn. Bugge ser ut til å mene at valgene innenfor hver stand skulle være direkte.

12 Alle sitater i resten av dette avsnitt er fra Rigsforsamlingens forhandlinger 3die del Grundlovsudkastene (1916).
13 Se under kommentar til tidligere § 56.
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Forslaget forfattet av professor Georg Sverdrup og
generalauditør Christopher Anker-Bergh ønsket riksfor-
samling hvert annet år, sammen med indirekte valg. De
gav bestemmelser om prosedyren, som skulle finne sted
søndag etter gudstjenesten i hovedsognenes kirke (§ 20).
Inntil 100 stemmeberettigete skulle velge en valgmann,
«for fulde 100 to, for fulde 200 tre, for fulde 300 og der-
over 4, som er det høieste Antal Valgmænd en Bygd maa
udnævne». Fra byene skulle etter forslaget velges tre
ganger så mange valgmenn, inntil 15 (§ 22). Valget
skulle fullføres før jul, slik at valgmennene så kunne
gjøre sitt valg mellom jul og nyttår. De skulle «imellem
dem selv» utpeke en deputert pr 10 valgmenn, opp til
fem deputerte (§§ 21 og 23). Både valgmenn og depu-
terte skulle stå i sine funksjoner i to år, slik at det uten
nyvalg kunne innkalles til overordentlige riksforsamlin-
ger (§ 24).

Professor Niels Treschow, «Forsøg til et forslag om en
constitution for Norges Rige», ville ha indirekte valg til
en National-Forsamling (VI). Hvert kirkesogn skulle
velge to valgmenn, hvorav minst en bonde; valgmen-
nene i hvert amt skulle så velge tre blant seg, hvorav en
embetsmann og to proprietærer eller bønder. I større
byer med flere kirker skulle hver menighet velge fem
valgmenn. Hvis byen bare hadde en hovedkirke, skulle
10 valgmenn velges, hvorav så to ble deputerte. Valgene
skulle innledes med «en Prædiken, hvori Helligheden og
Viktigheden af denne Forretning indskjærpes, orden og
samvittighedsfuldt Hensyn paa Fædrenelandets Vel uden
private Hensigter med Sagtmodighed anbefales».
Presten og de øvrige tilstedeværende embetsmenn skulle
passe på at valget skjedde i ordentlige former (VII). Det
skulle ikke voteres etter stender, og Nasjonalforsamlin-
gens representanter måtte ikke «betragte seg selv som
representanter fra noe bestemt sted eller stand; de hadde
en stemme hver, de var likeverdige og de var alle Natio-
nens deputerede» (VIII). Kongen sammenkalte nasjonal-
forsamlingen hvert år for tre måneder (IX).

Forslaget fra assessor J.H. Vogt er bare gjengitt som
bruddstykker, men det kan leses som om han anbefalte
indirekte valg (punktene 39 og 40).

Nicolai Wergeland ville ha et «Stor-Thing» (og det
fikk han!) indirekte valgt av kirkesognene, § 24. De fem
bispedømmer skulle representeres av to geistlige repre-
sentanter hver, de militære stift av en soldat og en høy
offiser; hvert stift av fire embetsmenn, universitetet og
skoler av to; marinen av en matros og en offiser; og

byboerne unntatt embetsmennene skulle ha 29 represen-
tanter; de 15 amter og to grevskap skulle representeres
av en bonde eller en gods- eller verkseier. Til sammen
ble dette 101 representanter.

Sorenskriver Lauritz Weidemann formulerte i sitt
grunnlovsforslags § 50 detaljerte regler om indirekte
valg. Først skulle hver menighet gjennom «lukte Sedler»
velge menighetens to valgmenn, som så, på «Central-
Forsamlingsstedet, der af Stedets Overøvrighed er
anordnet», igjen ved «lukte Sedler» bestemte hvem av
dem som skulle bli nasjonalforsamlingens representan-
ter.14

Skriftet tillagt Carl Fredrik Ehrensvärd (Gyllembourg)
inneholdt mange advarsler om at en nasjonalforsamling
ikke må modelleres etter svensk forbilde. Ellers mente
forfatteren at organisering av en nasjonalforsamling var
«et af de vanskelige Problemer», men han hadde ikke så
mye å si om det utover hva som ser ut til å være anbefa-
ling om direkte valg til en ett-kammerforsamling.15

Også det anonyme forslag II anbefalte indirekte valg
på valgmenn som skulle velge 87 representanter.

Konstitusjonskomiteen falt, ikke uventet, ned på indi-
rekte valg. Dens forslag til valgregler finnes i utkastets
§§ 53–58 og §§ 61–62. På landet skulle valgforsamlin-
gene holdes i kirkene, i byene på rådhuset eller annet
«beqvemt Sted». Grunnloven skulle oppleses før den
skriftlige stemmegivning. Kjøpstedene skulle utnevne
en valgmann for hver 50 stemmeberettiget som seg imel-
lom eller blant andre i valgdistriktet skulle utpeke repre-
sentanter, «1/4 af deres eget Antal». På landet skulle 100
stemmeberettigete utnevne en valgmann, og så en til for
hver hundrede stemmeberettiget. Disse valgmenn
utpekte representanter på samme måte som i kjøpste-
dene, men «1/10 af deres eget Antal». Videre foreslo
komiteen at ikke flere enn halvparten av representantene
kunne være embetsmenn, og at valgforsamling skulle
holdes hvert tredje år.

4 Teoretiske og praktiske forbilder for valgordnin-
gen i 1814
Hva mente noen av de mest kjente og leste forfattere fra
ti-årene før 1814 om valg og valgsystemer? Det er pas-
sende å begynne med J.F.W. Schlegel, som hadde vært
lærer for så mange av representantene på Eidsvoll.16

Schlegel diskuterer temaet i sin Naturrettens eller den

14 Riksforsamlingens forhandlinger, 1ste Del, Protokoller med Bilag og Tillæg, (1914), s. 143.
15 Ibid., s. 178. Ehrensvärd var opprinnelig svensk, men som involvert i mordet på kong Gustav III levde han som landflyktig i Danmark under nav-

net Gyllembourg. Se Henrik Wergeland, Norges Konstitusjons Historie, Tredje Hæfte (1843), s. 8.
16 Se artiklene til Mestad og Holmøyvik i Ola Mestad (red.), Frihetens forskole. Professor Schlegel og Eidsvollsmennenes læretid i København

(2013) om hvorfor og hvordan Schlegel påvirket den norske grunnloven.
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almindelige Retslæres Grundsætninger.17 I den første
utgaven vier han femte kapittel til «de forskiellige Stats-
og Regierings-Former» og behandler først demokrati-
ene.18 Han beskriver de rene, eller fullkomne, demokra-
tier, der alle borgere umiddelbart tar del i suverenitetsut-
øvelsen. Dette kan bare være aktuelt i små stater; «i store
vilde de saa talrige Folkeforsamlinger foraarsage, at
intet besluttedes, og være en evig Kilde til borgerlige
Uroligheder».19 Det andre alternativ er det representa-
tive demokrati, der borgerne deltar gjennom sine valgte
representanter. Men disse siste, sier Schlegel, «nærme
sig til Valg-Aristokratierne, fordi de ikkun vælges mid-
delbar af Folket (igiennem Electeurs) og ei kunne efter
Grundlovene bindes ved nogen Fuldmagt, men ere
beføiede at handle efter eget Tykke».20 Videre skriver
han: «I repræsentative Democratier maa Landet inddeles
i Districter, der bestaae af et visst Antal active Borgere
og ere berettigede til at vælge én eller flere Repræsen-
tanter i Forhold til deres Antal, eller maaske ikkun Væl-
gere, der atter udnævne Repræsentanterne».21 Schlegel
tar ikke der standpunkt til om valg bør være direkte eller
indirekte, men i «Jdeer til en Constitution for Norge»,
det ovenfor omtalte utkast til norsk grunnlov (datert
1. april 1814) som han sendte prins Christian Frederik,
skriver han at valgene bør være indirekte for «sikkerst at
kunne forebygge de Uordener, Valget kunde medføre».22

Schlegel oppsummerer i sin naturrettsbok diskusjoner
ført av flere forfattere. Jean-Jaques Rousseau, som ble
så mye lest, mente at det ekte folkestyre bare finnes i
land med direkte demokratier, altså slik at alle borgere
med stemmerett gjennom sin tilstedeværelse i forsamlin-
gen utgjør lovgiveren. Når folket lar seg representere i
nasjonalforsamlingen og ikke selv møter opp, er det et
tegn på statens begynnende undergang, og på at folket
ikke lenger er fritt.23 Han diskuterer ikke slike «detaljer»
som direkte eller indirekte valg på representantene. De
Lolme beskriver det engelske systemet med direkte valg
til Parlamentet, og ser ingen problemer med det.24 De
Lolme knytter stemmerett til Parlamentet tett opp til den

engelske pressefriheten: På grunn av pressens grundige
gjengivelse av hva som skjer i Parlamentet, kan folk
flest følge med på hva som skjer der og på den måten
danne seg en mening om hvorvidt representantene de har
valgt, fortjener en ny periode eller ikke.25 Selv om våre
grunnlovsfedre bestemte at «Trykkefrihed bør finde
Sted», kan det vel være at det lille antall norske aviser og
tidsskrifter som fantes i 1814, ikke fremsto som noen
sikkerhet for at almuen kunne skaffe seg tilstrekkelig
opplysning om stortingsrepresentantenes virksomhet.26

Indirekte valg syntes kanskje derfor å gi best garanti for
at de rette menn ble sittende på den nye nasjonalforsam-
lingens taburetter?

Charles Montesquieu skriver i L’esprit des lois (1748)
om statsstyret i England, som han finner er det mest
eksemplariske fordi det er en gjennomført maktfordeling
i og med at Parlamentet har lovgivnings- og beskat-
ningsmyndighet. Av praktiske grunner er det ikke mulig
at hele folket deltar i lovgivningen; de må velge seg
noen representanter. Han gir ingen inngående beskri-
velse av valgordningen, men i noen lange fotnoter til
kap. 6 i første dels bok XI får man vite det viktigste om
systemet. Montesquieu ble tidlig oversatt til dansk og
man må kunne gå ut fra at mange av Eidsvollsmennene
kjente hans bestselger.27

Den nord-amerikanske publikasjonen The Federalist28

diskuterer valg til Representantenes hus og mener at
direkte valg er hensiktsmessig (nr. 59), men når det gjel-
der valg til Senatet, anbefales å overlate valg av senatorer
til delstatenes lovgivende forsamlinger (nr. 62). Federa-
list diskuterer også valgordningen for presidentembetet,
og argumenterer for at dette må skje gjennom indirekte
valg: «Massene» velger dem som er «most capable of
analysing the qualities adapted to the station» og derfor
best kan finne den rette mann til å være president (nr. 68).
Valgordningene som ble anbefalt av the Federalist’s for-
fattere ble også vedtatt. Jeg har ikke funnet kilder som
sier at grunnlovsfedrene hadde lest Federalist, men arti-
klenes ideer var godt kjent i Europa.

17 Joh. Fr. Wilhelm Schlegel, Naturrettens eller den almindelige Retslæres Grundsætninger, Anden Deel (1798).
18 Schlegel, op.cit., s. 154 flg.
19 Schlegel, op.cit., s. 155.
20 Schlegel, op.cit., s. 155.
21 Schlegel, op.cit., s. 156.
22 «Professor Schlegels grundlovsutkast», i Riksforsamlingens forhandlinger 3die Del Grundlovsutkast, (1916), s. 155.
23 Jean-Jaques Rousseau, Samfunnspakten (1958), s. 121.
24 De Lolme, Constitution de l’Angleterre ou etat du gouvernement Anglaise comparé (1778), kap. III, s. 47 flg. de Lolme har lest sin Rousseau, og

diskuterer hans synspunkter grundig. Andre igjen har studert de Lolme, som for eksempel grev Holstein-Holsteinborg som henviser til ham i § 2 i
sitt grunnlovsutkast.

25 De Lolme, op.cit., s. 213–215.
26 Se ellers kommentar til § 84.
27 Charles Montesquieu, Om Lovenes Natur og Aarsag (1770).
28 The Federalist er en samling av 85 avisartikler, trykket i New York mellom oktober 1787 og mai 1788, skrevet av James Madison, Alexander

Hamilton og John Jay. Formålet med artiklene var å argumentere for ratifisering av forslaget til føderal grunnlov for USA.
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I de grunnlover som ble brukt som forelegg for den
norske, er valgordningene forskjellige. For eksempel
foreskrev USAs grunnlov29, jf. ovenfor, direkte valg i
hver delstat til medlemmer av Representantenes hus,
kombinert med en nokså uspesifikk regel om at antallet
representanter skal være proporsjonalt med folke-
mengden i staten (Art. 1, sect. 2). Senatsmedlemmene
skulle utpekes av den lovgivende forsamling i hver stat
(dette ble endret til direkte valg i 1913).30 (Den føderale
grunnloven gjenspeilte ordningene i de statlige grunnlo-
ver.) I den franske grunnloven fra 1791 bestemmes det at
valg til nasjonalforsamlingen er indirekte (seksjon II og
III).31 Den spanske Cadiz-grunnloven 1812 har likeledes
indirekte valg på representantene til Cortes (kap. 3, art.
35–59).32 Begge disse tar opp og videreutvikler systemet
med proporsjonalitet mellom folkemengde og represen-
tanter.

Som nevnt ovenfor, foreslo majoriteten av de trykte
forslagene til Grunnloven at valget skulle skje indirekte.
Det er nok etter modell av den franske 1791-grunnloven.
Det Adler-Falsenske grunnlovsforslag ble i store trekk
avgjørende også for utforming av valgbestemmelsene
slik det ble for så mange av grunnlovsbestemmelsene.
Adler-Falsen inneholder som beskrevet ovenfor et langt
og meget detaljert kapittel «Om Valg-Forsamlingerne»,
som foreskriver indirekte valg, med valgforsamlinger
basert på sogneinndelingen og amtene. Valget på Riks-
forsamling skjedde for øvrig også som indirekte valg, så
det var i og for seg en utprøvet metode også her til lands.
Nesten 100 år senere oppsummerte Stortingets konstitu-
sjonskomité: «Vor nugjældende indirekte valgordning
var efter mønster af den franske konstitution af 1791
optaget i det Adler-Falsenske udkast og gik derfra over i
grundloven af 1814 (§§ 57 og 58) uden at der, saavidt
vides, fremkom nogen forslag i modsat rætning.»33 Hag-
bard Berner skrev i sin avhandling om «Folkesouveræni-
tetsprincipets gjennemførelse i vor grundlov» fra 1878 at
de norske grunnlovsfedre var forsiktige i gjennomføring
av dette prinsippet: «Man proklamerte folkesouveræni-
teten, men begrænsede paa en dobblet maade valget:

først ved indskrænkninger i stemmeretten, dernæst ved
det indirekte valg. Kom man ikke derved i strid med sit
princip? Nei! thi fictione juris repræsenterer den valgte
ikke blot vælgerne i sin valgkreds eller vælgernde i lan-
det, men ogsaa alle de ikke stemmeberettigede i landet
…».34

5 Valgordningen og forhandlingene på Eidsvoll 
1814
Riksforsamlingens forhandlingsprotokoll viser at konsti-
tusjonskomiteens forslag til valgordningsregler ble dis-
kutert den 9. og 10. mai.35 Det var ikke mye diskusjon
om forslagene, bortsett fra når det gjaldt antallet repre-
sentanter og fordeling av dem på valgdistriktene. Soren-
skriver Christies og major Sibberns dagbøker gir nær-
mere opplysninger om hvilke spørsmål som ble disku-
tert.36

Forslaget til § 58 (1814-Grunnloven § 55 om valgets
bestyrelse) frembragte et innlegg fra kaptein Holck, som
mente at stortingsvalgets alvorlighet tilsa at andre enn
sogneprestene skulle være valgbestyrere på landet. Hans
forslag ble nedstemt med 58 mot 52 stemmer.37

Forslagets § 60 (som skulle bli Grunnloven § 57) ga
opphav til diskusjon og avstemning om valgmennene
kunne velge representanter utenfor sin egen midte; noe
som ble vedtatt med 57 mot 47 stemmer. Flertallet,
representert ved sogneprest Grøgaard, argumenterte bl.a.
med at Jacob Aall var godtatt som medlem av Riksfor-
samlingen selv om han ikke var utpekt som valgmann i
sitt distrikt. I samme diskusjon kom forslaget om at 1/3
av representantene skulle være fra byene og 2/3 fra lan-
det. Kaptein Motzfeldt innga forslaget skriftlig sammen
med forslag om totalt antall stortingsmenn på 75.38 Det
ble en viss diskusjon om Motzfeldts forslag og flere
representanter ytret seg; forsamlingen delte seg 52–53.
Georg Sverdrup kom opp med løsningen, nemlig det
som ble Grunnloven § 59, som var en måte å utsette
saken til noe erfaring var vunnet ved første valg.39

29 United States Constitution, 17. september 1787. Den føderale grunnloven gjenspeilte valgregler som gjaldt i forskjellige delstatlige grunnlover.
30 The Seventeenth amendment to the United States Constitution, ratifisert 31. mai 1913.
31 Constitution de 1791, 3. og 4. september.
32 La Constitución de Cádiz, 19 mars 1812.
33 Indst. S XXXXIII (1904–1905) s. 1. Bergsgård, Året 1814, Bind I (1943) gjetter at prins Christian Frederik anvendte indirekte valg til Riksforsam-

lingen etter mønster fra den franske 1791-grunnloven, s. 171. Han er også ganske sikker på at Adler-Falsens forslag har samme grunnlov som
modell, og at grunnlovsfedrene fulgte den nå utprøvede metode fra Riksforsamlingsvalget, s. 329.

34 Hagbard Berner, «Folkesouverænitetsprincipets gjennemførelse i vor grundlov» (1878), s. 34–35.
35 Den Norske Rigs-Forsamlings Forhandlinger paa Eidsvold i Aaret 1814, (1814), Første Bind s. 102–103, Andet Bind, s. 1–4.
36 «Christies Dagbog under Rigsforsamlingen paa Eidsvold» (1860), s. 601–605; «Valentin Christian Wilhelm Sibberns dagbok» (1871), s. 47–50.
37 «Christies Dagbog under Rigsforsamlingen paa Eidsvold» (1860), s. 601–602 og «Valentin Christian Wilhelm Sibberns dagbok» (1871), s. 47.
38 Sibbern skriver at forslaget om fordeling på by og land ble fremsatt av lensmann Lysgaard, bonde Teis Lundegaard, lensmann Apenæs og bonde

Even Lande; se «Valentin Christian Wilhelm Sibberns dagbok» (1871), s. 47 flg. Christie er ikke klar på dette punkt.
39 «Christies Dagbog under Rigsforsamlingen paa Eidsvold» (1860), s. 604.
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Resten av forslagene om valgordningen ble stort sett
vedtatt enstemmig og uten videre debatt, bortsett fra
noen små spørsmål som gav anledning til avstemninger.
Forslaget om å holde stortingsvalg hvert tredje år
(Grunnloven § 54) ble vedtatt med 95 mot 7 stemmer.
Forslaget om at Grunnloven skulle leses opp før valgets
åpning ble enstemmig vedtatt.

Etter redaksjonskomiteens siste finpuss fikk Grunnlo-
ven av 17. mai i alt 6 paragrafer om valgordningen:

§ 54 inneholdt bestemmelsen om hvor ofte valgene
skulle holdes.

§ 55 ga bestemmelser om hvor valg skulle holdes på lan-
det og i kjøpstedene, hvem som skulle bestyre valgene,
hvordan stemmegivning skulle skje og hvordan tvister
om stemmerett skulle avgjøres.

§ 56 bestemte at Grunnloven skulle oppleses før valget.

§ 57 og § 58 anga antall og fordeling av valgmenn og
utregning av antallet representanter de kunne velge i hen-
holdsvis kjøpstedene og på landet.

§ 59 bestemte at det som ble fastsatt i §§ 57 og 58 skulle
gjelde til neste storting, og at de nevnte bestemmelser
eventuelt da skulle justeres slik at forholdet mellom
kjøpstedsrepresentanter og landrepresentanter ble 1:2.
Paragrafen fastsatte også antall representanter i alt til
mellom 75 og 100.

Det ble bare gjort noen ørsmå redaksjonelle endringer i
november 1814.40 Siden kom det ingen endringer før i
1842, bortsett fra i 1816, da Stortinget fastsatte «Lov for
at opfylde Grundlovens Bud i den 59. §».

6 Utblikk
Som kommentarene til §§ 54–59 vil vise, er historien om
valgordningsreglenes utvikling komplisert. Dessuten er
bare de forslag som faktisk ble vedtatt, behandlet her.
Utallige endringsforslag er blitt fremsatt, og også
behandlet, men ikke vedtatt. Stortingsrepresentantene
har i alle år vært opptatt av disse reglene, og det er ikke
så underlig ettersom det jo er akkurat disse reglene som
var bestemmende for at akkurat de representantene fikk
sin plass i stortingssalen.

Grunnlovsfedrene vedtok høyst rudimentære bestem-
melser om valg. De nøyet seg med å trekke opp hoved-
prinsippene, og overlot derved til Stortinget selv å skape
regler som kunne sørge for at prinsippene ble utviklet til
en praktikabel ordning.

Ved siden av de «store» diskusjonene om selve valg-
ordningen har det pågått kontinuerlige debatter om
hvilke deler av regelverket som kan flyttes ut av Grunn-
loven og inn i særlovgivningen. Det er også skjedd at
flyttinger er reversert. Valgordningen begynte som indi-
rekte flertallsvalg på «de beste menn» i grunnlovsbe-
stemte land- og bykretser; da de første politiske partiene
begynte å få betydning for det politiske liv mot slutten
av 1800-tallet, ble valgmannsinstituttet etterhvert over-
flødig og erstattet med direkte valg på partirepresentan-
ter; en kort periode med flertallsvalg i enmannskretser
ble erstattet av direkte forholdstallsvalg; økning i folke-
tall og utjevning av forskjeller mellom by og land med-
førte ny valgkretsinndeling bygget på fylkesgrenser; jak-
ten på et akseptabelt kompromiss mellom en mest mulig
matematisk rettferdig fordeling av mandater på partiene
og bibehold av grunnlovens prinsipp om særbehandling
av de tynt befolkede og fjerntliggende valgdistrikter
bragte justeringer i utregningsmetode, forsøk med liste-
samarbeid og til slutt utjevningsmandater.

Uten at det er sagt i rene ord, kan man likevel lese ut
av den lange endringshistorien at noen regler om valg
må forbli i Grunnloven; folkesuverenitetsprinsippet, det
bærende element i vår forfatning, må komme til uttrykk
på en måte som er klar nok til å fortelle alle som leser
Grunnloven, hvordan Norge har utformet og praktiserer
dette prinsipp.41

7 Forslag til endringer i §§ 54–59 i NOU:6 2020, 
Valglovutvalget
I 2017 utnevnte Regjeringen Valglovutvalget, som fikk i
oppdrag å vurdere alle sider ved valgjennomføringen
samt vurdere behovet for endringer i valgordningen.
Innføring av ny regionstruktur med reduksjon av antall
fylker skapte behov for å se på valgdistriktsinndelingen.
Dessuten har ny teknologi åpnet for nye måter å gjen-
nomføre valg på. I Valglovutvalgets mandat lå også at
utvalget skulle foreslå nødvendige grunnlovsendringer.
Utvalget avga sin innstilling NOU 2020: 6 Frie og hem-
melige valg den 27. mai 2020. Utvalget foreslår end-
ringer i flere grunnlovsparagrafer. Forslagene finnes i

40 Det var en bindestrek i § 54, tekstens deling på to ledd i § 55, en bindestrek i § 56, deling i tre ledd i § 57 og til to ledd i § 58 og noen språkdetaljer
i § 59.

41 Se også kommentar til § 49.
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innstillingens kapittel 26, med spesialmotiver i kapit-
tel 27.

I dette siste avsnittet behandles forslag til endringer i
§§ 54–59. Det dreier seg om språklige og redaksjonelle
endringer, men også noen materielle endringsforslag. Flere
av dem har vekslende flertalls- og mindretallsvariasjoner.
En viktig side ved det hele er at utvalget rydder opp i regel-
verket ved å innføre en bedre disposisjon av stoffet.

§ 54 er en kort formulering som sier at valg skal gjen-
nomføres hvert fjerde år innen utgangen av september.
Denne bestemmelsen foreslås videreført, med språklige
endringer, i ny § 54, første ledd. Ordet «valgting» byttes
ut med «valg», for å understreke at også forhåndsav-
stemming er en del av valget. Dessuten foreslås nye
annet til femte ledd, med hjemler til å forlenge eller
utsette valget, samt gjennomføre omvalg. Bestemmel-
sene er beredskapshjemler som kan benyttes hvis det
foreligger ekstraordinære forhold. Beslutninger etter
§ 54, annet til femte ledd skal tas av Stortinget med kva-
lifisert flertall, eller, hvis Stortinget ikke kan samles, av
Kongen i statsråd (§ 54, fjerde ledd). Til sist foreslås et
sjette ledd som slår fast at et nyvalgt storting ikke kan
omgjøre vedtaket til et tidligere storting om at det skal
holdes omvalg.

Hovedbegrunnelsen for innføring av disse bered-
skapshjemler er hensynet til folkesuverentitetsprinsip-
pet: Hvis det er skjedd noe ekstraordinært som kan hin-
dre en vesentlig del av velgerne fra å utøve sin stemme-
rett under vanlige vilkår, skal Stortinget, i siste instans
regjeringen, sørge for å legge til rette for at valg uansett
kan gjennomføres. Forslag til ny § 54 er enstemmig.

I ny § 55 foreslår også utvalget at «valgtinget» byttes
ut med «valget».42 En materiell endring foreslås ved å
fjerne annet ledd i dagens lovtekst; det vil si at det ikke
lenger er Stortinget som i siste instans skal avgjøre kla-
ger knyttet til stemmerett. Det fremgår av forslaget til ny
valglov § 14-9 at denne kompetansen i stedet legges til
riksvalgstyret. Dette er en oppfølging av reformen i
valgloven av 2002, da lovgiver bestemte at Stortinget
ikke lenger skulle ha kompetanse i stemmerettsspørsmål
under lokalvalgene. Begrunnelsen var at klager over
stemmerett er juridiske, ikke politiske, spørsmål, og at
de som sådan egner seg dårlig for plenumsbehandling i
Stortinget. Den gang ble det ikke fremmet forslag om
endring i grunnloven. Det foreliggende forslag til ny
§ 55 kan ses som en oppfølgning av diskusjonen om
valgloven av 2001.

§ 56 har stått «ledig» siden 1972.43 Valglovutvalget
ønsker at bestemmelser om valgdistriktene hjemles der. I
første ledd inntas bestemmelsen om antallet valgdistrik-
ter. Utvalget er delt både med hensyn til antall valgdis-
trikter og når det gjelder hvordan lovvedtaket om valg-
distrikter skal gjøres. Et flertall mener alminnelig lov er
nok, mens et mindretall vil at antall valgdistrikter må
vedtas med to tredjedels flertall med minst to tredjedeler
av stortingsrepresentantene til stede. I annet ledd
bestemmes at grensene for valgdistriktene vedtas i lov.
Også her deler utvalget seg, slik at et mindretall foreslår
særskilte avstemningsregler.

I forslag til ny § 57 finner vi bestemmelsen om antall
stortingsrepresentanter i første ledd og om mandatforde-
ling i andre ledd.44 Et flertall i utvalget ønsker ett mandat
i hvert valgdistrikt og fordeling av de øvrige etter Saînte-
Legües metode på grunnlag av innbyggertall. Mindretallet
vil at alle mandater fordeles på samme måte som foreskri-
ves i nåværende § 57, femte ledd. Utvalget er samlet om
forslag til tredje – femte ledd, om at hvert valgdistrikt skal
ha minst fire mandater, at mandatene skal fordeles mel-
lom distriktene hvert fjerde år og at de nærmere bestem-
melser om mandatfordeling fastsettes i lov.

Første punktum i ny § 58 er lik den nåværende, med
den lille endring av «valgting» byttes ut med «valg», jfr
forslaget til ny §§ 54 og 55. Resten av dagens bestem-
melse foreslås tatt ut.45

Bestemmelsene i dagens § 59 som angår selve valg-
oppgjøret, videreføres i stor grad i forslag til ny § 59,
men med språklige endringer.46 Dessuten er det uenighet
i detaljer om utforming av reglene om delingstall for
mandatberegningen, om hvor sperregrensen skal gå, og
om hva som skal til for å få utjevningsmandat. Utvalget
har delt seg i flere grupper når det gjelder alle reglene
som foreslås, som nær som forbudet mot listeforbund,
som foreslås enstemmig som nytt sjette ledd. Til nytt
første ledd om tildeling av utjevningsmandater har utval-
get to alternativ. Til andre ledd, om fordeling av direkte-
mandater, foreligger i alt fire alternativ; til tredje ledd
om sperregrense og kriterier for utjevningsmandater har
utvalget ikke mindre enn syv alternative forslag. Til
fjerde ledd, om forholdet mellom utjevningmandater og
stemmetall, og femte ledd, om de nærmere regler om
hvilke distrikter som skal få utjevningsmandater er det
også to alternativer.

Den prinsipielle diskusjonen av Valglovutvalgets for-
slag vil ventelig stå om de nye beredskapshjemlene i

42 Se nærmere kommentar til § 55.
43 Se nærmere kommentar til tidligere § 56
44 Se nærmere kommentar til § 57.
45 Se nærmere kommentar til § 58.
46 Se nærmere kommentar til § 59.
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§ 54 og om de bestemmelsene som tar flere sider ved
valgordningen ut av grunnloven for å bli regulert i
alminnelig lov. Høringsfristen er satt til 31/12 2020.

8 Grunnloven § 54
§ 54 regulerer hvor ofte og når på året valg skal holdes:
«Valgtingene holdes hvert fjerde år. De skal være tilen-
debrakt innen september måneds utgang». Denne
bestemmelsen er blitt endret i alt åtte ganger mellom
1814 og 2014. Fem av endringene dreiet seg om når på
året valg skulle avholdes.

I 1814 ble det bestemt at valg- og distriktforsamlin-
gene skulle holdes hvert tredje år og avsluttes «inden
December Maaned». I 1857 ble desember forandret til
august; i 1869 ble august forandret til desember; i 1898
ble desember forandret til september. September ble for-
andret til november i 1907, og tilbake til september i
1959.

Både Frederik Stang og Peder Krabbe Gaarder frem-
kastet i sine grunnlovskommentarer en lang rekke
mulige vanskeligheter som kan oppstå i valgene, men
som ikke var løst i Grunnloven.47 Hva menes med valg-
distrikt? Hvordan bestemmes grensene for en kjøpstad?
Hvordan skal man håndtere saken hvis en valgmann
eller representant ikke er lovlig valgt, eller ikke får god-
kjent sin fullmakt, eller dør? Hvordan skal man gå frem
hvis den som har ansvaret for å innkalle forsamlingene,
ikke gjør det i tide? Et utall problemer reises, og Gaarder
kommenterer: «… Grundl. er aabenbart ufulstændig i at
opregne de Handlinger fra Storthtingets Side, som maa
tilkomme det med Hensyn til at bestemme, af hvem det
skal bestaa».48

Endringen i 1905, da «Valg- og Distriktsforsamlin-
gerne» ble erstattet med «Valgthingene», var en konse-
kvens av en av de store reformene av valgreglene, nem-
lig overgang fra indirekte til direkte valg. Dette skal
kommenteres nærmere nedenfor, særlig under behand-
lingen av §§ 57–59.

Bare én gang har § 54 vært gjenstand for endringer
med materiell betydning. Det skjedde i 1938, da Stortin-
gets valgperiode ble forlenget fra 3 til 4 år.49 Forslaget
ble behandlet i Stortinget den 5. april, og det var en viss
debatt om både hensiktsmessigheten av lengre valgperi-
oder og om det var tilrådelig å gjennomføre endringen i

1938. Hvis grunnlovsendringen skulle tre i kraft umid-
delbart (slik de forespurte grunnlovsautoriteter hadde
opplyst var riktig juss), ville jo stortingsrepresentantene
som var valgt for tre år, bli sittende i fire år.

Mange av dem som tok ordet i debatten, mente at
saken burde utsettes fordi den ikke var godt nok belyst
under valgkampen og derfor ikke diskutert av velgerne.
Motstanden mot innholdet i endringsforslaget var liten.
Som hovedargumenter til fordel for lengre valgperioder
fremhevet flere representanter både det ødeleggende i å
holde valgkamp så ofte og at effektivt stortingsarbeid
krevet lengre perioder. Konstitusjonskomiteens ordfører,
Olav T. Vegheim (A), påpekte betydningen av å ha større
stabilitet i nasjonalforsamlingen i en tid der diktaturene
grep om seg; stabile styringsforhold kunne trygge demo-
kratiet. Forøvrig var det enighet om at forslaget ikke
inneholdt den store politiske dramatikk. Stortingspresi-
dent C.J. Hambro (H) minnet om at Stortinget i den
inneværende periode hadde behandlet mer enn 100
grunnlovsendringsforlag, og at det stadig lå 22 tildels
meget inngripende forslag til behandling. Valgperiodens
lengde var ingen stor sak. Forslaget ble vedtatt med 123
mot 24 stemmer (tre var fraværende).

Det var også en viss diskusjon om det var riktig at
endringen skulle gjelde fra vedtagelsesdagen, altså slik
at det sittende Stortingets periode ble utvidet med ett år.
Under henvisning til Bredo Morgenstierne og Frede
Castberg påpekte Vegheim at en beslutning om endring
av Grunnloven er gyldig så snart den er undertegnet av
Stortingets president og sekretær, og at den trer i kraft
straks.50 Det ville derfor ikke være grunnlovsstridig om
det Storting som var valgt for tre år, ble sittende sammen
i fire år.

De verdenspolitiske begivenheter kom til å innvirke
på endringen. Etter den nye § 54 skulle det vært stor-
tingsvalg høsten 1940; på grunn av okkupasjonen av
Norge ble det ikke holdt nytt valg før høsten 1945. Stor-
tinget som ble valgt i 1936, ble således sittende mye len-
ger enn det ene året ekstra. Hadde Norgeshistorien vært
annerledes hvis det var blitt valgt nytt storting i 1939?
Både under og etter krigen ble det kraftige diskusjoner
om dette Stortinget kunne fortsette å fungere, eller om
man måtte velge et nytt.51 Løsningen ble at Stortinget fra
1936 ble kalt sammen den 14. juni 1945, og avløst av det
nyvalgte Stortinget den 24. november samme år.

47 Frederik Stang, Systematisk Fremstilling av Kongeriget Norges constitutionelle eller grundlovsbestemte Ret (1833) og Peder Krabbe Gaarder, For-
tolkning over Grundloven og de øvrige Love, som danne Norges Riges offentlige Ret (1845)

48 Gaarder, op.cit., s. 157
49 Innst. S. nr 96 (1937–1938); Forh. S. 1938 s. 618–633.
50 Forh. S. 1938 s. 619.
51 Se om disse diskusjonene Tim Greve, Det Norske Storting gjennom 150 år, bind III, (1964), s. 384–393.
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§ 551

Valgtingene bestyres på den måte som fastsettes ved lov. Stridigheter om stemmerett avgjøres av
valgstyret, hvis kjennelse kan innankes for Stortinget.

Valtinga skal styrast slik det blir fastsett i lov. Valstyret avgjer tvistar om røysterett. Avgjerda kan
klagast inn for Stortinget.

Av Marit Halvorsen

§ 55 henviser selve organiseringen av valgene til vanlig
lovgivning. Bestemmelsen er endret bare to ganger mel-
lom 1814 og 2014, og den eneste materielt viktig end-
ring ble gjort i desember 1899, da bestemmelsene om
valgets bestyrelse ble tatt ut av Grunnloven og overlatt
til å bestemmes i vanlig lov.

Ettersom Grunnlovens regler om organisering av
valget var nokså skissepreget, ble det tidlig behov for
supplerende lovgivning om valgets gjennomføring, og
om manntallsføringen. Allerede i 1828 vedtok derfor
Stortinget de nødvendige bestemmelser i egen lov.2
Grl. § 55 bestemte hvor valgforsamlingene skulle hol-
des – «paa landet i Præstegjeldets Hovedkirke, i Kjøb-
stæderne i Kirken, paa Raadhuset eller et andet dertil
beqvemt Sted» – og hvem som skulle bestyre dem –
«paa Landet af Sognepræsten og hans Medjelpere, i
Kjøbstæderne af disses Magistrater og Formænd».
Ordlydsforandringen i 1899 medførte at slike spørsmål
nå ble overlatt til alminnelig lov. Men § 55 annet ledd,
som overlot stridigheter om stemmerett til valgbesty-
relsen, med rett til å anke avgjørelsen til Stortinget, ble
stående.

Som en del av «valgbestyrelsen» inngikk spørsmålet
om skriftlig eller muntlig valg. Torkel Halvorsen Asche-
houg, som ikke lot noen sten ligge urørt i sin Norges
nuværende Statsforfatning, kommenterte dette under
omtalen av § 55 og de tilhørende bestemmelser i valg-
lovgivningen:

«De tilstedeværende Vælgere kunne afgive sine Stemmer
mundtligt eller skriftligt og i det sidste Tilfælde med eller
uden Navns Underskrift, Valglovens § 14. De skriftlige
Stemmesedler blive at henlægge ulæste, indtil den hele
Stemmegivning er tilendebragt, § 15. Hemmelig Stem-
megivning er altsaa for de personligt mødende Vælgeres
vedkommende tilladt, men ikke paabudt»3.

Enten det skyldtes Aschehougs tydelige påpekning eller
andre årsaker, ble prinsippet om hemmelig valg snart
sikret gjennom en tilleggslov til Mandtallsloven, vedtatt
1. juli 1884. I forarbeidene til endringsloven gis eksem-
pler på det forslagsstillerne karakteriserer som misbruk
av valgsystemet gjennom avsløringer av velgernes iden-
titet. Det var nødvendig å foreta en innstramming:

«Men er vor valglov saa ufuldkommen, at den – selv for
de personlig mødende Vælgeres Vedkommende om
nogen vil benytte sig deraf – aabner adgang til ved far-
vede Stemmesedler eller lignende at lægge Baand paa
Friheden eller Brud paa Valgets Hemmelighed, da maa
det være en uafviselig Plikt at give Tillæg til eller Forand-
ring i Loven for at raade Bod herpaa».4

Gaarder bemerket i 1845 at ordlyden i annet ledd berø-
vet distriktsforsamlingen (som altså utpekte representan-
tene) kompetansen til «at paakjende i andens Instans
Stridigheter om Stemmeret, og i det hele til at paakjende

1 Se over ved kommentaren til § 54 for en generell innledning til Grunnlovens valgordning og bakgrunn i 1814 og for Valglovutvalgets forslag av
2020 til endringer av paragrafen.

2 Lov, indeholdende Bestemmelser, angaaende Mandtallene over Stemmeberettigede Indvaanere, samt Regler for Valg- og Districtsforsamlinger,
24. juni 1828.

3 Torkel Aschehoug, Norges nuværende Statsforfatning, Første Bind, (1875), s. 367.
4 Dokument no 20 (1883), s. 3.
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).
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Gyldigheden af en beviiseligen udkaaret Valgmands
Udvælgelse, samt til at afvise ham, om der ved hans
Udvælgelse findes Mangler», og varslet at han kommer
tilbake til spørsmålet under kommentarene til § 58.5

§ 55 ble diskutert i Stortinget i 1899 sammen med
endringen av § 51 vedrørende manntallsføringen. Av
debatten går det frem at et viktig hensyn bl.a. var å sørge
for at sogneprestene ble fritatt for manntallsføring (jfr
Holcks bekymring i 1814, se ovenfor). Emil Stang (H)
var meget skeptisk til å overlate valgbestyrelse og mann-
tallsføring til «privatlovgivningen»; han mente at Stor-
tinget burde ha kontroll med noe så viktig som valgene.6
Men Stortinget vedtok forandringen i § 51 med stort
flertall (123 mot 7). Forslaget til ny formulering av § 55
fulgte med nødvendighet, og med samme stemmetall.

Lov om mandtal og stortingsvalg ble vedtatt
24. februar 1900 som lov nr. 4; den erstattet den gamle
manntallsloven fra 1828 og gav altså i tillegg de organi-
satoriske bestemmelser for gjennomføring av stortings-
valg.

Den andre endringen i § 55 ble gjort i 1905, samtidig
med endringen fra indirekte til direkte valg jf. nedenfor.
For § 55s vedkommende var forandringene små –
ordene «Valgforsamling» og «Valgbestyrelsen» ble
erstattet med «Valgthing» og «Valgstyret».

5 Peder Krabbe Gaarder, Fortolkning over Grundloven (1845) s. 159.
6 Forh. S. (1899–1900) s. 259.
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§ 56 [tom paragraf]

Historikk

Eidsvollsgrunnloven § 56 (Opplesning av konstitusjonen
ved valg).

Novembergrunnloven § 56 (Samme som forrige).

Opphevet 1972.

I denne boken se kommentar til tidligere § 56.
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Tidligere § 561

(1814–1972)

Førend Valgene begynde skal Constitutionen lydelig oplæses, i Kjøbstæderne af den første
Magistratsperson, paa Landet af Præsten.

Av Hilde Sandvik

På valgdagen ble hele Grunnloven lest opp før oppropet
fra manntallet og valgene kunne starte. På landsbygda
der valgene foregikk i kirka skulle presten lese Grunnlo-
ven.2 I byene var det magistraten, ofte borgermesteren,
som leste. Å lese hele Grunnloven tar omlag en time.
Opplesingen var en markering av den høytidelige hand-
lingen som valgene var. Det var i tråd med tidens skikk.
Offentlige handlinger ble gjerne innledet med opplesing
av viktige dokument, som Guds ord i kirken og konge-
lige forordninger på tinget.

Fra 1828 ble det enda mer å lese opp. Valgloven av
24. juni 1828 bestemte i § 12 at paragrafene om valget i
Valgloven også skulle lese etter at Grunnloven var lest
opp: «Efterat den ved Grundlovens § 56 befalede
Oplæsning af Constitutionen er foregaaet, oplæses dette
Capitel af nærværende Lov, som handler om Valgfor-
samlinger».

Grunnloven ble tidlig trykt, både i lommeformat og
som plakat som kunne rammes inn og henges på veggen.
Det var med andre ord en kjent tekst som ble lest høyt
for de frammøtte hvert tredje år.3

I de største byene, med flere hundre i manntallene og
der alle skulle stemme etter tur, var valgene en langdryg
affære. Opplesing av Grunnlov, valglov og opprop av
manntallet tok lang tid i hovedstaden. Morgenbladet kla-
get høsten 1873 over at opplesingen av manntallene
førte til «formegen Tidsspilde».4 De fleste valgkretser
var langt mindre, og det er ikke undersøkt om misnøyen
med omstendelige valgprosedyrer var utbredt.

I 1892 ble det framsatt forslag til grunnlovsendring av
§ 56. Forslaget hadde flere alternativer, ett var å begrense
antall paragrafer som ble lest opp. Og det var valgstyrets
formann, ikke presten eller magistraten som nå skulle
lese, slik ordningen først var foreslått av Adler-Falsen.5
Forslagsstillere var stortingsrepresentantene Glestad,
Storeng, J. Utheim og Arvesen, alle fra Venstre. Tre
representerte Hedmark: Even Larsen Glestad og Hans
Iversen Storeng var gårdbrukere, Olaus Arvesen var
lærer og journalist. Gårdbruker Peder Johnsen Utheim
representerte Romsdal amt. At forslaget ble framsatt av
representanter fra landsbygda tyder på at det var en
utbredt oppfatning at opplesingen var for omstendelig.

1 Valglovutvalget har i sin innstilling av 2020 foreslått å ta i bruk § 56 med nytt innhold, se over ved kommentar til § 54, punkt 7 om dette.
2 Eidsvollsgrunnlov og Novembergrunnlov hadde identisk tekst og plassering.
3 Både Frederik Stang og Peder Gaarder har en grundig diskusjon om begrepet «Constitutionen», og mener at det omfatter ikke bare Grunnloven,

men at det er «Indbegrebet af den hele ved alle disse Love begrundede, skjønt ingenlunde deri umiddelbart indeholdende, constitutionelle Ret».
Han anbefaler at opplesningen omfatter både Grunnloven og «de Love, hvortil den henviser». Selve hensynet bak § 56, sier Gaarder, «Udbredelse
af Kundskab om Forfatningen», fordret at ikke bare Grunnloven leses opp, men «tillige de øvrige den deels supplerende dels ophævede Grundlovs-
bestemmelser», samt «ogsaa de øvrige Love, som danne vor offentlige Ret». Se Stang, Systematisk Fremstilling af Kongeriget Norges constitutio-
nelle eller grundlovsbestemte Ret (1833) s. 204 og Peder Krabbe Gaarder, Fortolkning over Grundloven (1845) s. 159–160. Denne noten er
forfattet av Marit Halvorsen.

4 Morgenbladet 12. september 1873. Velgerne måtte vente på tur til deres navn ble ropt opp. «Denne ordning førte med sig formegen Tidsspilde».
Sivert Langholm, Elitenes valg (1984), s. 10, viser til denne artikkelen.

5 Se Adler-Falsen § 47 («Constitutionen oplæses derpaa i Forsamlingen af Formanden»), jfr § 42.
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I 1895 anbefalte konstitusjonskomiteen ett av alterna-
tivene i forslaget.6 Stortinget fulgte konstitusjonskomi-
teen og vedtok enstemmig følgende endring av § 56:

«Førend Valgenes begyndelse skal Grundlovens §§ 50–
64 lydelig oplæses af Valgbestyrelsens Formand».7

Konstitusjonskomiteen begrunnet behovet for grunnlovs-
endring med at den omstendelige prosedyren var til hin-
der for valgene og at Grunnlovens innhold nå var kjent
for de fleste.8 Komiteen skrev at i 1814 hadde det hatt
sin betydning at Grunnloven ble lest opp: «Grundloven
var jo et ganske nyt Dokument, som man ikke kunde
vente paa lang Tid vilde finde Vei ind i de mange Hjem,
og dog var det nødvendiget, at Folket fik Kjendskab til
dette sit Frihedsbrev for at kunde varetage sine Rettighe-
der og opfylde sine Pligter». Komiteen mente også at det
hadde bidratt til å gjøre valgene mer høytidelige. Men
etter den tid hadde opplysningen gått framover, og
Grunnloven fantes i de fleste hjem. «Det er nu neppe
mange Hjem, hvor ikke Grundloven har holdt sit indtog.
Ikke sjelden ude i Bygderne træffe man Grundloven
hængt paa Væggen i en med Glas forsynt Ramme». De
fleste kjente Grunnloven, og folket hadde ikke særlig
interesse for opplesningen. Det var få som hørte på den,
og de fleste velgere strømmer inn i valglokalet når de
«antager at opplæsningen er forbi». Konstitusjonskomi-
teen mente at opplesningen var til hinder for valgene og
en plage for valgstyrets formann. Derfor foreslo komi-
teen at bare paragrafene som dreide seg om valget,
§§ 50–64, ble lest opp.

Alminnelig stemmerett i Norge ble derfor innført i en
tid da valgene gikk raskere for seg. Men fortsatt skulle
valgene innledes med en kort opplesing fra Grunnloven.
Noe endringsforslag ble ikke framsatt før på 1950-tallet,
da det ble det foreslått å oppheve paragrafen. Men ved
stortingsbehandling 26. november 1952 falt dette forsla-
get. 88 stemte for og 59 mot.

Den parlamentariske valgordningskommisjon av
11. juni 1968 anbefalte enstemmig opphevelse.9 Valg-
ordningskomiteen fant at opplesning av femten paragra-
fer ikke lenger var hensiktsmessig og at det var for tid-
krevende. Kommisjonen reiste spørsmålet om at valgtin-

gets åpning skulle skje i mer høytidelige former enn bare
å erklære valgtinget satt, men presiserte at det i så fall
var en forutsetning at det skulle være en kort handling.
Utenriks- og konstitusjonskomiteen ba regjeringen
utforme regler med sikte på en enkel og høytidelig
åpning av valgtingene.10 Helge Seip var formann for
komiteen.

I debatten i Stortinget deltok Paul Thyness, Helge
Seip, Erling Petersen, Tor Oftedal og Håkon Johnsen.11

Thyness argumenterte for å beholde paragrafen fordi han
mente den gjorde valghandlingen høytidelig. Opplesin-
gen tok tross alt bare noen minutter. De øvrige mente at
få hørte på opplesingen og at paragrafen hadde utspilt
sin rolle.

Paragrafen ble opphevet i 23. mars 1972 med 111 mot
8 stemmer, 31 var fraværende.12

6 Indst. ang. forslag (nr. 52) fra Glestad, Storeng, J. Utheim og Arvesen til forandr. i gr.lovens § 56 (ang. konstitutionens oplæsning ved valgene).
7 31.05.1895, sanksj. 12.06.1895.
8 Stortingsforhandlingene 1895. Indstilling S No 146 s. 425, Indstilling fra Konstitusjonskomiteen angaaende et af Glestad m.fl. fremsat Forslag til

Forandring i Grundlovens § 56 (Dok No 124 for 1892, No 52)
9 Forslag fra Den parlamentariske valgordningskommisjon, vedtatt til fremsettelse av Svenn Stray, Trygve Bratteli, Guttorm Hansen, Otto Lyng,

Gunnar Garbo, Lars Leiro, Lars Korvald og Finn Gustavsen, A. om opphevelse av Grunnlovens § 56.
10 Stortingsforhandlingene 1972 Innst. S. nr. 158. (1971–72) Innstilling fra utenriks- og konstitusjonskomitéen om endring i Grunnlovens § 56. (Dok.

nr. 13 for 1967–68. Forslag nr. 6 A.)
11 Stortingstidende 1971–72. Forhandlinger i Stortinget 23. mars, s. 2600–2602.
12 Op.cit. 2602.
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§ 57
Det antall stortingsrepresentanter som blir å velge, fastsettes til 169.

Riket inndeles i 19 valgdistrikter.
150 av stortingsrepresentantene blir å velge som distriktsrepresentanter og de øvrige 19 som

utjevningsrepresentanter.
Ethvert valgdistrikt skal ha 1 utjevningsmandat.
Det antall stortingsrepresentanter som blir å velge fra hvert valgdistrikt, bestemmes på grunn-

lag av en beregning av forholdet mellom hvert distrikts antall innbyggere samt areal, og hele
rikets antall innbyggere samt dets areal, når hver innbygger gir 1 poeng og hver kvadratkilometer
gir 1,8 poeng. Beregningen blir å foreta hvert åttende år.

Nærmere bestemmelser om rikets inndeling i valgdistrikter og stortingsmandatenes fordeling
på valgdistrikter fastsettes ved lov.

Det skal veljast 169 stortingsrepresentantar.
Riket blir inndelt i 19 valdistrikt.2
150 av stortingsrepresentantane skal veljast som distriktsrepresentantar og 19 som utjam-

ningsrepresentantar.
Kvart valdistrikt skal ha 1 utjamningsmandat.
Talet på stortingsrepresentantar som skal veljast frå kvart valdistrikt, blir utrekna på grunnlag

av høvet mellom innbyggjartalet og flatevidda i distriktet på den eine sida og innbyggjartalet og
flatevidda i heile riket på den andre sida.3 I denne utrekninga gjev kvar innbyggjar 1 poeng og
kvar kvadratkilometer 1,8 poeng. Utrekninga skal gjerast kvart åttande år.

Nærare føresegner om korleis riket skal delast i valdistrikt, og korleis stortingsmandata skal
delast mellom valdistrikta, blir fastsette i lov.

§ 58
Valgtingene avholdes særskilt for hver kommune. På valgtingene stemmes det direkte på stor-
tingsrepresentanter med vararepresentanter for hele valgdistriktet.

Valtinga blir haldne særskilt for kvar kommune. På valtinga blir det røysta direkte på stortings-
representantar med vararepresentantar for heile valdistriktet.

1 Se nærmere om allmenn historisk bakgrunn for §§ 57–58 og om Valglovskomiteens forslag av 2020 om endringer i disse bestemmelsene i kom-
mentaren til § 54.

2 En språklig endring ble gjort i annet ledd 8. mai 2018, kunngjort ved res. 1. juni 2018 nr. 788.
3 Også i 5. ledds første pkt. ble det gort en språkendring i 2018, jf. forrige note.
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Av Marit Halvorsen

1 Innledning. Tolkningsspørsmålene
§§ 57 og 58 regulerer antallet og fordelingen av stor-
tingsrepresentanter. Bestemmelsene hang fra først av
nøye sammen, ettersom de begge gjaldt antall og forde-
ling av valgmenn og antall stortingsrepresentanter i hen-
holdsvis by- og landdistriktene. Både reglenes innhold
og de mange forandringer griper så sterkt inn i hverandre
at paragrafene her må behandles samlet. De har gjen-
nomgått omfattende endringer siden 1814.

I 1814 bestemte § 57 at kjøpstedene skulle utnevne en
valgmann for hver 50. stemmeberettiget innbygger, som
så skulle velge stortingsrepresentantene etter en formel
på 1/4 av valgmennenes antall, men ikke fler enn fire fra
noen kjøpstad. Hvis en kjøpstad hadde færre enn 150
stemmeberettigete, ble dens valgmenn sendt til nær-
meste kjøpstad for å velge sammen med valgmennene
der og de to kjøpstedene skulle utgjøre et valgdistrikt. På
landet skulle det etter § 58 utnevnes en valgmann for
hver 100. stemmeberettiget, og av deres antall skulle
velges 1/10 til stortingsrepresentanter, inntil i alt fire.

Bestemmelsene gav opphav til mange tolkningspro-
blemer. Frederik Stang går grundig inn på alle uklarheter
reglene gav opphav til.4 Han diskuterer for eksempel at
ladestedene ikke var nevnt og at det derfor var uklart om
de skulle regnes som by eller land. Et annet problem
knyttet seg til hvordan grensene for kjøpstedene skulle
angis: var det etter kjøpstadsprivilegienes utstrekning,
etter skattematrikkelens område, etter rettslig jurisdik-
sjon eller etter geistlig jurisdiksjon? Et tredje problem
gjaldt kjøpsteder med færre enn 50 stemmeberettigede
borgere. Etter ordlyden i § 57 kunne da ingen valgmann
velges, mens det etter § 58 ikke var noe minste tall på
stemmeberettigede for å velge en valgmann fra landdis-
triktene. Og hva med det tilfelle at to kjøpsteder som
etter § 57 skulle utgjøre én distriktsforsamling, lå så
langt fra hverandre at det ikke var mulig å avholde dis-
triktsforsamling innenfor tidsfristen på 8 dager? Skulle
borgerne i disse tilfeller være avskåret fra å utøve sin
stemmerett, eller skulle man slå kjøpstedene sammen
med de omkringliggende landdistrikter i valgforsamlin-
gene? Stangs konklusjoner på disse spørsmål viser at
han ønsket å holde fast i de vesentlige poengene: Det
som skiller land fra by, er byborgerens byprivilegier; det
er viktigere at borgerne får utøvet sin stemmerett enn om
det skjer i by eller land, og at deres valgmenn får være

med i distriktsforsamlingene er viktigere enn å over-
holde tidsfrister. Gaarder tar opp de samme spørsmål
(uten å referere til Stang) i sine bemerkninger til §§ 57
og 58 og anbefaler de samme løsningene.

Særlig Gaarder drøfter også hvilke følger det bør få at
valgmennene, såvel i byene som på landet, ikke overhol-
der tidsfristene på henholdsvis åtte dager og en måned
som gis i § 57 og § 58 for å avholde distriktsforsamling.
Skulle Stortinget forkaste de utkårede representantenes
fullmakter? Gaarder mente at det ville være både skade-
lig og uhensiktsmessig å holde absolutt på disse frister.
Det kunne føre til at hele valgdistrikter ble uten repre-
sentasjon, og det måtte eventuelt holdes nytt valg, med
alle de omkostninger og besvær det medførte (s. 164–
167). Likeså måtte etter begge forfatteres mening dis-
triktsforsamlingene kunne holdes selv om ikke alle valg-
menn møtte frem, og de fremmøtte måtte kunne velge
det antall representanter som tilkom distriktet, altså slik
at tallene i bestemmelsen refererte til hvor mange valg-
menn som kunne møte opp på distriktsforsamlingene og
ikke til hvor mange som faktisk kom.5 Stangs og Gaar-
ders behandling av §§ 57 og 58 viser hvor mange tolk-
ningsproblemer det var mulig å finne i de originale
bestemmelsene. I sine tolkningsløsninger legger de
begge hele veien vekt på hva som var hensiktsmessig og
fornuftig for å fremme reglenes formål: De stemmebe-
rettigede borgere skulle få utøve sin rett slik at Stortinget
ble sammensatt på den måten som best gjenspeilet deres
valg.

2 Endringene av §§ 57 og 58 frem til 1905
§§ 57 og 58 er forandret ikke mindre enn 14 ganger mel-
lom 1814 og 2014. Omtrent halvparten av endringene
gjaldt antall valgmenn/representanter og fordeling av
dem på valgdistrikter, og noen var rent redaksjonelle.
Debattene i Stortinget i tilknytning til de mange forslag
om forandringer i bestemmelsene viser hvor vanskelig
det er å organisere valgene slik at de både tar hensyn til
folketallets størrelse og geografiske fordeling, og til at
de folkevalgte kan representere hele distriktet de er valgt
for. Særlig det siste skulle bli et problem når byer eller
landdistrikter med ulike interesser ble slått sammen i en
valgkrets under samme representanter. Å være den ene

4 Stang, Systematisk Fremstilling af Kongeriget Norges constitutionelle eller grundlovbestemte Ret (1833), særlig §§ 7–12, s. 182–219.
5 Stang, op.cit., s. 214; Peder Krabbe Gaarder, Fortolkning over Grundloven (1845) s. 173.
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representanten fra Hammerfest, Vardø og Vadsø samti-
dig, eller fra Asker og Bærum og Follo, gjorde det ikke
lett å tale velgernes sak.

Den første viktige endringen i §§ 57 og 58 ble gjort
26. november 1859, da både § 57 og § 58 ble supplert
med en tekst kalt «Grundlovsbestemmelser» i tre para-
grafer. § 1 bestemte at kjøpstedene samlet skulle ha 37
representanter, og fordelte dem på landets kjøpsteder.
§ 2 fastsatte landdistriktenes representanter til 54, og
fordelte dem på amtene. § 3 fastslo at de bestemmelser i
grl. §§ 57 og 58 som måtte stride mot disse «Grundlovs-
bestemmelser», ble satt ut av kraft.

Bakgrunnen for de nye bestemmelser var at økningen
av stemmeberettigede i kjøpstedene medførte at påbudet
om forholdstallet 1:2 mellom representanter fra by og
land i Grl. § 59 ikke lot seg gjennomføre hvis man sam-
tidig skulle følge reglene i §§ 57 og 58, som altså anga
forholdet mellom stemmeberettigede og antall valg-
menn. Fra 1830-årene av ble den innebygde motsetnin-
gen i valgreglene et økende og etterhvert akutt problem.
Selv ikke etter at taket på representanttallet ble opphevet
i 1842, kunne alle påbudene oppfylles samtidig. Stortin-
get fryktet at Kongen kunne ta seg til rette med den
begrunnelse at Stortinget ikke var grunnlovsmessig
valgt, og gjenta den plutselige oppløsning av Stortinget i
1836 som førte til riksrettssaken mot statsråd Løvenski-
old.6.

Det var Søren Jaabæk som først fremsatte forslaget
som skulle fastsette mandatfordelingen slik at landdis-
triktene skulle garanteres dobbelt så mange representan-
ter som byene.7 Han fikk følge av Jakob Tollefsen Die-
seth og Ole Gabriel Ueland. De foreslo en rekke varian-
ter av bestemmelser, herunder at det kunne avholdes
suppleringsvalg for å oppnå riktig fordeling. Flere stor-
tingsmenn kom med andre forslag i samme sak.8 Forsla-
gene innebar forskjellige kompliserte ordninger. Da
saken ble debattert i Stortinget 1. juli 1859, fikk profes-
sor Schweigaards forslag tilslutning. Hans ordlyd ga
både et fast antall stortingsmenn – 37 fra kjøpstedene og
74 fra landdistriktene – som varetok forholdstallet mel-
lom by og land, og bestemte antall representanter i alle
valgdistrikt. Denne måten å sikre landdistriktenes repre-
sentasjon var effektiv, men førte til at Grunnloven måtte
endres ofte ettersom befolkningstallet økte i noen valg-
distrikter og mandatfordelingen av den grunn ikke len-
ger var tilpasset folketallet.

De tre paragrafene i «Grundlovsbestemmelser» ble
stående til 1905, da den gamle indirekte valgordning ble

erstattet med direkte valg. § 57 ble igjen virksom, med
omtrent samme ordlyd som «Grundlovsbestemmelse»
§ 1. Det ble vedtatt at Stortinget skulle ha 123 represen-
tanter. Fordeling for byenes vedkommende ble justert på
grunn av forandringer som var skjedd både i antall byer
og i deres innbyrdes størrelse. § 57 fikk også et annet
ledd, om at kjøpsteder som ikke ble nevnt i loven eller
som senere måtte bli anlagt, skulle tilhøre det valgdis-
trikt som ble bestemt ved lov. Ved samme lovendring ble
også § 58 virksom, med ordlyd lignende «Grundlovsbe-
stemmelse» § 2, men med representantantallet økt til 82
og justert på amtene.

Den indirekte valgordningen hadde holdt seg i nesten
hundre år. Først mot slutten av 1800-tallet ble valg-
mannsinstituttet foreldet og overflødig, som følge bl.a.
av de fremvoksende politiske partier og størrelsen på
den stemmeberettigede befolkning. Overgangen til
direkte valg i 1905 var et naturlig svar på utviklingen.9
En mindre opplagt reform var den samtidige innføring
av flertallsvalg i enmannskretser. Partiet Høire hadde
lenge vært tilhenger av forholdstallsvalg, fordi det kunne
lanseres som alternativ til alminnelig stemmerett. Ven-
stre holdt på flertallsmodellen; det var særlig frykten for
avskalling til flere partier som begrunnet Venstres stand-
punkt. Men etter innføring av alminnelig stemmerett for
menn i 1889 måtte begge partier justere standpunkt, og
kompromisset ble da å beholde flertallsvalg, men inn-
føre enmannskretser.

3 Innføring av forholdstallsvalg og mandatforde-
ling på 1900-tallet
Reformen i 1905 var ikke vellykket. Først og fremst rea-
gerte folk på misforholdet mellom avgitte stemmer for
hvert parti og partienes uttelling i form av representan-
ter. Sammenhengen mellom mandatfordeling og avgitte
stemmer er nok det tema som i størst grad har engasjert
velgerne gjennom hele 1900-tallet, spesielt i perioder
der misforholdet mellom det stemmetall partiene faktisk
fikk og antallet representanter som fikk plass på Stortin-
get, var særlig stort.

Allerede i 1919 var dette så følbart at Stortinget den
29. november vedtok å innføre forholdstallsvalg, og
§ 57 og § 58 ble igjen gjenstand for endring. § 57 anga
da det totale antall stortingsrepresentanter, 150, og at
forholdet mellom kjøpstedenes og landdistriktenes
representanter skulle være «som een til to». Regelen i

6 Se Alf Kaartvedt, Det Norske Storting gjennom 150 år, bind I (1964), s. 73–78.
7 Dokument nr. 63 (1857) s. 51 flg.
8 Motzfeldt, Børresen, Sverdrup m.fl., Schweigaard m.fl., Aga m.fl., Oftedahl og Faye m.fl.
9 Se Rolf Danielsen, Det Norske Storting gjennom 150 år, bind II (1964), s. 10 flg.
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§ 59 om 2:1 representasjon fra land og by ble stående,
selv om den nå strengt tatt ble overflødig.

Bestemmelser om fordeling av representanter på de
forskjellige valgdistrikter ble flyttet til § 58. Hvert amt
utgjorde et valgdistrikt, og de 100 landdistrikts-repre-
sentantene ble fordelt på dem. I stedet for å navngi hver
enkelt kjøpstad, samlet bestemmelsen kjøpstedene amts-
vis, og anga hvilke amters kjøpsteder som skulle dele på
et gitt antall representanter, slik at det totale antall ble
50. Byene var altså stadig egne valgdistrikter, men noen
byer måtte dele på representantene. I 1919 hadde Norge i
alt 29 valgdistrikter. Hvert valgdistrikt skulle deles i
valgsogn, som avholdt valgtingene.

Disse endringene i Grunnloven forutsatte at det ble
gitt nærmere regler om utregning av mandatfordelingen i
vanlig lov. Ved valgloven av 1920 ble det bestemt at
utregningen skulle skje etter d’Hondts metode.10

Overgangen fra amt til fylke som administrativ enhet
gjenspeiles i grunnlovsendringen av § 58 i 1923.

Den 12. desember 1952 kom så forandringen som
gjorde slutt på det grunnlovsbestemte forholdstallet mel-
lom representanter fra by og land; annet ledd i § 57 ble
opphevet og «bondeparagrafen» ble historie.

Dette skjedde ikke uten kamp. Debatten ble ført på
grunnlag av Innst. S. nr 299 (1952) som presenterte for-
slag om innføring av utjevningsmandater, forslag om at
by- og landdistriktene skulle slås sammen (det ville i
praksis bety opphevelse av «bondeparagrafen»), om at
representantfordelingen skulle flyttes fra Grunnloven til
valgloven, at Oslos representanttall skulle økes, at
bostedsbåndet skulle oppheves (se artiklene nedenfor
om endringer i Grl. §§ 61 og 63) og at § 56 skulle opphe-
ves (det skjedde ikke ved denne anledning). Debatten
gikk over tre dager (24. – 26. november) og opptar 117
sider i det årets stortingsforhandlinger. Diskusjonen var
konsentrert om innføring av utjevningsmandater og i
noen grad om opphevelse av «bondeparagrafen». Det
underliggende spørsmål var: skal vi ha en valgordning
som fordeler stemmene mest mulig matematisk riktig
mellom partiene, eller er andre hensyn, for eksempel at
«grisgrendte og langtborteliggjande distrikt»11 må tilgo-
deses, at mange små partier er en ulempe, og at det er bra
med et «styringstillegg», viktigere? Tonen i debatten var
ganske skarp. Flere borgerlige representanter ga uttrykk
for at de følte seg lurt av Arbeiderpartiet; partiet hadde i
forbindelse med nedsettelsen av Valgordningskommi-
sjonen uttalt seg til fordel for en valgordning som best

skulle uttrykke folkeviljen, men ville nå ikke være med
på reformer som kunne sørge for mest mulig forholds-
messighet mellom partiene.

Hovedskillet i debatten gikk altså mellom de borger-
lige, som ønsket å innføre utjevningsmandater, eventuelt
i kombinasjon med opphevelse av «bondeparagrafen»
(noe Bondepartiet var sterkt imot), og Arbeiderpartiet,
som ønsket å slå by- og landdistriktene sammen, men
som ikke ville ha utjevningsmandater. I stedet ville AP
skifte utregningsmetode, fra d’Hondt til Lagüe, med før-
ste delingsbrøk justert. Delingstallene i Lagües metode
ville i mindre grad favorisere de store partier, og derfor
medføre matematisk sett bedre representantfordeling.
Forslaget om utjevningsmandater falt, men Stortinget
vedtok med 101 mot 47 stemmer at Oslo skulle tilgode-
ses med 13 representanter (§ 57) og at valgdistriktene
heretter skulle utgjøres av «[E]thvert Fylke med sine
Byer» (§ 58). Bondepartiets 12 og Kristelig Folkepartis
9 representanter stemte alle mot å oppheve «bondepara-
grafen». Høyre og Venstre var delt – et flertall i Høyre
stemte for (14 av 23) og et mindretall i Venstre (5 av 21).
Bare én representant for Arbeiderpartiet stemte imot.
Forslaget om å skifte utregningsmodell fra d’Hondts
metode til Laguës metode (med første delingstall justert
til 1,4) lå som en forutsetning. Denne endringene
skjedde i vanlig lov, og gjenspeiles derfor ikke i Grunn-
loven.

I 1972, 1984, 1988 og 2003 ble antallet stortingsrepre-
sentanter økt til henholdsvis 155, 157, 163 og 169 gjen-
nom endringer i § 57. Samtidig ble mandatfordelingen
på fylkene justert.

Endringen i 1988 var i realiteten mer omfattende enn
det fremkommer av ordlyden, ettersom den innebar et
helt nytt mandatfordelingsprinsipp, nemlig innføring av
utjevningsmandater: Et nytt annet ledd i § 58 bestemte at
av de 163 representanter skulle 8 være utjevningsmanda-
ter.

Like siden 1920-årene hadde mange uttrykt misnøye
med at forholdstallsvalgordningen favoriserte de store
partiene. Adgangen til listeforbund, som fantes i valglo-
ven fra 1930 til 1949 og igjen fra 1985 til 1989, var etter
de borgerlige partiers oppfatning ikke tilstrekkelig effek-
tivt botemiddel.12 Listeforbund skiller seg fra andre for-
mer for listesamarbeid ved at to eller flere partier som
stiller egne lister, kan avgi erklæring om at deres stem-
mer skal telles sammen. Hvis partiene som deltar i et
listeforbund samlet oppnår flere mandater i et valg-

10 Se en kort forklaring på denne utregningsmetodene Store norske leksikon, nettutgaven, https://snl.no/D'Hondts_metode
11 Jf. representanten Neri Valen (V), i Forh. S. 1952 på side 2873.
12 Listeforbund kom etter lange diskusjoner med sterk motstand fra Arbeiderpartiet inn i stortingsvalgloven 1920 § 13 ved lovendring av 21. mars

1930, se Forh. O. 4. mars 1930 s. 376–435 og Forh. L. 11. mars 1930 s. 162 194, og ble tatt ut ved lovendring 10. juni 1949; se den meget lange
debatten i Tidende O. (1949) s. 198–178. I 1985 kom listeforbund inn igjen, se dagjeldende valglov § 44, jf. Innst. O. nr 36 (1984–85), s. 13.

https://snl.no/D'Hondts_metode
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distrikt ved listeforbundet enn hver for seg, skal listefor-
bundet legges til grunn ved valgoppgjøret for distriktet.
Virkningen av et listeforbund er dermed at andre partier
mister mandater de ville ha fått hvis alle partiene hadde
opptrådt hver for seg. Hensikten med listeforbund er å
forhindre at små partiers stemmer «går tapt», hvis de
alene ikke får nok stemmer til å gi uttelling i mandat-
utregningen.

I 1930 vedtok Stortinget tillatelse til listeforbund, som
kom inn i valgloven som § 13 nr. 3. Forslaget ble frem-
satt sammen med forslag til andre endringer i valgloven,
og det ga anledning til en ganske kraftig debatt, med
argumenter som også ble benyttet da ordningen igjen ble
opphevet i 1949. Arbeiderpartiet var den sterkeste mot-
stander av listeforbund både i 1930 og i 1949, men
hadde vært for adgang til listeforbund da partiet var lite.
Representanten Schefloe forklarte hvorfor partiet hadde
snudd: Det ligger i politikkens vesen å ha det standpunkt
som til enhver tid tjener den sak man kjemper for: «Vi,
som representerer arbeiderklassen, tilstår åpent at vår
stillingtagen til dette spørsmål ene og alene er diktert
utfra hensynet til hvad som gagner arbeiderklassen».13

Som stort parti var Arbeiderpartiet mot listeforbund; de
ville tape mandater. Hjemmelen for listeforbund med-
førte en viss, om ikke stor, forandring i mandatfordelin-
gen sammenlignet med hvilken fordeling som ville fulgt
av d’Hondts metode alene.

4 Valgordning og utjevningsmandater 1968–1988
Overgangen fra utregning av mandatfordeling etter
d’Hondts metode til Lagües metode i 1952 var en forbe-
dring utfra hensynet til matematisk rettferdighet, men
utslagene den nye utregningen ga, var ikke store nok til
at det ble ro rundt valgordningen. For mange var løsnin-
gen på problemet med bortkastede stemmer og urettfer-
dig representasjon å finne i en ordning med utjevnings-
mandater – altså at et visst antall stortingsrepresentanter
skulle gis til partiene forholdsmessig etter det totale
stemmetallet – og ikke være avhengig av utregningen av
stemmetallene i hvert distrikt. Forslag om utjevnings-
mandater var oppe til diskusjon på Stortinget ved mange
anledninger, men ble regelmessig forkastet, først og
fremst av Arbeiderpartiets representanter.

Debatten forut for grunnlovsendringen i 1972 kan
tjene som illustrasjon. Valgordningskommisjonen av
1968 hadde foreslått at Stortinget skulle ha i alt 165
representanter, hvorav 150 ble fordelt på valgdistriktene
etter folketall, med minst 4 og ikke fler enn 16 på hvert

distrikt; de øvrige 15 skulle som utjevningsmandater for-
deles på basis av partienes totale stemmetall. Sperre-
grensen (altså at partier som ikke oppnådde en viss pro-
sent av stemmene, ikke kunne være med i konkurransen
om utjevningsmandater) skulle være 3 %.14 Forskjellige
mindretall i Valgordningskommisjonen hadde andre for-
slag. Ett utgjordes av Senterpartiet, som ønsket 11 utjev-
ningsmandater, sperregrense på 3 % og 165 mandater,
men med fastholdelse av bestemt representantfordeling
på valgdistriktene (dette var i realiteten en begrensning
av antallet representanter fra de mest folkerike distrik-
tene). Et annet mindretall bestod av to representanter for
Arbeiderpartiet, som foreslo en økning av antallet stor-
tingsrepresentanter som så skulle fordeles med 2 på Oslo
og 3 på Akershus, men ellers ingen forandringer. Det
siste mindretallsforslaget kom fra Reidar T. Larsen
(NKP) og innebar en radikal reform av antall valgdis-
trikter og hele representantfordelingen, og det ble ikke
tatt opp til diskusjon i det hele tatt.

Flertallet i utenriks- og konstitusjonskomitéen, deri-
blant to fra Arbeiderpartiet, gikk inn for flertallsforsla-
get. Arbeiderpartiets øvrige komitémedlemmer avga en
særmerknad til støtte for sitt mindretallsforslag, og Sen-
terpartiet stod på sitt forslag. Debatten var lang og inni-
mellom følelsesladet, og det falt skarpe ord. Guttorm
Hansens (A) innlegg kunne ha roet gemyttene (s. 3081
flg.). Han forklarte saklig hvorfor han stilte seg bak fler-
tallets forslag, og fremholdt at det var en forbedring ved
at det kunne løse det han så som svakhetene ved den
eksisterende valgordning. Den første svakheten var at
delingstallet på 1,4 og den fastsatte distriktsrepresenta-
sjonen kunne føre til at partier med relativt stort stemme-
tall ikke ble representert. For det annet mente han at valg-
ordningen tilgodeså de middelstore partiene. For det
tredje fremholdt han at valgordningen gav mulighet til
valgtekniske manipulasjoner gjennom forskjellige for-
mer for listesamarbeid. Forslaget om utjevningsmanda-
ter og sperregrense ville rydde opp i disse uheldige sider.
Men Hansens nøkterne tone påvirket ikke nevneverdig.
Flere av representantene fra Arbeiderpartiet som tok
ordet i debatten, var mindre forsonlige og stod steilt mot
flertallsforslaget. Kjell Magne Fredheim, som var en av
de fire bak særmerknaden i komitéinnstillingen, grunnga
Arbeiderpartiets motstand tydelig: «En god valgordning
skal bidra til at de politiske hovedstrømningene blir
kanalisert inn i nasjonalforsamlingen, og en god valg-
ordning bør også gi basis for handlekraftige regjerin-
ger …» (s. 3089). Og videre: «Det foreliggende flertalls-
forslag til ny valgordning vil etter min oppfatning føre til
at vi i overskuelig framtid må basere regjeringsdannelser

13 Tidende O. 1930 s. 377.
14 Se Innst. S. 259 (1971–1972); Tidende S. 1972 s. 3068–3116.



§ 57 og § 58 545
på en eller annen form for koalisjon» (s.s.); noe han per-
sonlig så på med uvilje, på samme måte som han ikke
trodde på mindretallsregjeringer. Einar Førde var av en
annen oppfatning: «Eg har når eg har tatt standpunkt,
lagt stor vekt på det mest opplagde rettferdsargument, at
kvar røyst skal telja likt, og ingen stemme skal vere bort-
kasta. Eg har kome til ut frå eit slikt omsyn at fleirtals-
framlegget frå utanriks- og konstitusjonskomiteen klart
er det beste» (s. 3095).

Stortinget stemte først over Senterpartiets forslag,
som ble forkastet mot 24 stemmer. Deretter ble flertal-
lets forslag forkastet med 81 mot 67 stemmer. Det ble så
votert over arbeiderpartifraksjonens forslag, som, som
nevnt ovenfor, gikk ut på å øke totalantallet mandater
med 5, og fordele dem med to representanter på Oslo og
tre på Akershus, som var de valgdistriktene som hadde
størst folketall i forhold til mandater. Hele den lange
debatten endte altså med bare en liten økning i mandat-
tallet, en justering av valgdistriktene (Bergen gikk inn i
Hordaland fylke) og en økning av representanttallet fra
Akershus og Oslo.

«Men Rocambole var ikke død»; forslaget om utjev-
ningsmandater, som var stilt mange ganger og nedkjem-
pet hver gang, kom endelig inn i valgordningen i 1988,
da Stortinget vedtok ordningen gjennom et nytt 2. ledd i
§ 58; av de 163 representanter skulle 8 være utjevnings-
mandater.

Arbeiderpartiet som så mange ganger hadde motsatt
seg innføring av utjevningsmandater, gikk nå inn for
reformen, og forslag om endring av Grunnloven §§ 57,
58 og 59 ble nå fremsatt av alle partiene på Stortinget.15

Det var med andre ord blitt tverrpolitisk enighet om å
supplere valgordningen med utjevningsmandater. Kon-
stitusjonskomiteens flertall – medlemmene fra Høyre og
Arbeiderpartiet – foreslo 8 utjevningsmandater (Høyre
gikk prinsipalt inn for 10) og en sperregrense på 4 %.
Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og SV ville ha 10
utjevningsmandater og sperregrense på 3 %.

Gunnar Skaug (A) var saksordfører i debatten som
gikk den 10. mai.16 Han siterte fra utenriks- og konstitu-
sjonskomiteens innstilling til forslaget om endring:
«Det bør være et rimelig forhold mellom den oppslut-
ning et parti får ved valg, og den representasjon det opp-
når i Stortinget». Men komiteen hadde også uttalt at valg-
ordningen skal bidra til å etablere styringsdyktige fler-
tall. En forutsetning for at Arbeiderpartiet kunne gå inn

for utjevningsmandater, var at listesamarbeid ble for-
budt. Theo Koritzinsky (SV) hadde en liten finte til
Arbeiderpartiet i sin kommentar til saksordførerens inn-
legg, som han mente var holdt i en vel selvtilfreds tone.
At partiet hadde snudd i spørsmålet, skyldtes etter
Koritzinskys mening ikke ønsket om en mer rettferdig
representasjon: «Det hinder som nå stanser Arbeider-
partiet i dette partitaktikkens langdistanseløp, er at det i
1985 ble innført listeforbund. Jeg kan ikke skjønne
annet enn at den viktigste og mest avgjørende årsak –
trolig den eneste – til at Arbeiderpartiet her har snudd,
er det presset Arbeiderpartiet har opplevd på grunn av
adgangen til listeforbund» (s. 3254). Debatten ble ellers
mest preget av uenighet om antall utjevningsmandater
og hvor sperregrensen skulle legges, og i hvilken grad
den forestående grunnlovsendring kunne betegnes som
historisk eller ikke. Det var også mange som benyttet
anledningen til å komme med hjertesukk over hvor lang
tid det hadde tatt å komme frem til at utjevningsmanda-
ter måtte til – Hanna Kvanmo (SV) viste i sitt innlegg til
at utjevningsmandater første gang ble foreslått i 1923
(s. 3286).17

Etter at forslag om ti utjevningsmandater og 3 % sper-
regrense ble nedstemt av Høyre og Arbeiderpartiet, ved-
tok et enstemmig Storting så den nye valgordningen med
8 utjevningsmandater og 4 % sperregrense. Listeforbund
ble opphevet ved endring av valgloven av 14. april
1989.18

5 Gjeldende valgordning, 2003
Vår nåværende valgordning kommer til uttrykk i § 57
slik den lyder etter endringen den 27. juni 2003. De i alt
19 valgdistrikter skal tilsammen ha 169 representanter,
hvorav 150 velges som distriktsrepresentanter og 19 som
utjevningsmandater – et for hvert valgdistrikt. Videre
angir § 57 i femte ledd den matematiske ligningen for
fordeling av representantene, nemlig et tall som gir
uttrykk for forholdet mellom valgdistriktets areal og inn-
byggere og hele rikets areal og innbyggere, utregnet på
basis av poeng – hver innbygger teller 1 poeng og hver
kvadratkilometer 1,8 poeng. Tallet skal justeres hvert
8. år. I siste ledd finnes regelen om at rikets inndeling i
valgdistrikter og mandatenes fordeling på distriktene
skal bestemmes i lov.19

15 Forslaget var underskrevet av Jakob Aano (KrF), Johan Buttedahl (SP), Hans Hammond Rossbach (V), Hallvard Bakke (A), Jo Benkow (H), Carl
I Hagen (FrP) og Stein Ørnhøi (SV).

16 Tidende S. 1988 s. 3251–3293 og s. 3302.
17 Se debatten i Stortinget 9. november 1923 (Tidende S. 1923 s. 3310 ff)
18 Se for forarbeid til valglovsendringen Ot.prp. nr. 20 (1988–89).
19 Se Lov om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer, 28. juni 2002 nr. 57 med endringer, §§ 11-1 og 11-2 (se endringslov 20. juni 2003

nr. 6).
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Grunnlovsendringene i 2003 (som omfattet §§ 50, 53,
57, 58, 59, 61, 62, 63 og ny § 82) kom som et tverrpoli-
tisk forslag datert september 2000.20 Forslaget ble frem-
satt som et ledd i det større arbeidet med valgreformer
som også resulterte i ny valglov. Forarbeidene til valglo-
ven gir nærmere begrunnelser for og forklaringer på de
forandringene som ble gjort i Grunnloven.21 Ambisjo-
nen for de reformene som ny valglov inneholdt, ble sam-
menfattet av saksordføreren for grunnlovsforslagene,
Kjell Engebretsen (A): nemlig «å skape en valgordning
som lettere enn i dag skal kunne tilpasses skiftningene i
samfunnet, gi en mer rettferdig fordeling av mandatene
mellom valgdistriktene og kanskje også bidra til et økt
engasjement fra folket og til økt valgdeltakelse»
(s. 2918). Martin Engeset (H) sukket: «Det er derfor trist
at det ikke har blitt mer offentlig debatt om denne saken
i forkant av behandlingen» (s. 2919).

Behandlingen i Stortinget gikk den 26. mai og
avslørte skarpe politiske motsetninger. Det var først og
fremst beregningsmodellen i § 57 som ble debattert. At
det måtte gjøres noe for å få en bedre mandatfordeling,
var alle enige om. Virkemiddelet som ble foreslått av
Valglovutvalget, å ta en arealfaktor inn i regnestykket
sammen med valgdistriktenes folketall, var imidlertid
vanskelig å godta for representantene fra Høyre og
Fremskrittspartiet, som ønsket en mest mulig matema-
tisk rettferdig ordning, med lik vekt for hver avgitte
stemme. Fremskrittspartiet varslet imidlertid at de ikke
ville stå på sitt primære standpunkt, men stemme for
flertallsforslaget for å sikre en forandring som tross alt
var en forbedring. Carl I. Hagen gjorde rede for partiets
standpunkt, og avsluttet med å si: «Det blir å velge mel-
lom det som er helt ille, og det som er litt mindre ille.
Derfor er vi kommet til at vi vil stemme for endringen av
Grunnloven, slik at vi får et nytt system, selv om det, sett
med våre øyne, altså ikke er perfekt. Men det er et skritt
i riktig retning» (s. 2921). Høyre valgte å fastholde prin-
sippet om at hver stemme som avgis, skal telle like
meget. Martin Engeset uttalte at en innføring av areal-
faktor representerte noe helt nytt; overrepresentasjon for
distriktsfylkene har hatt til hensikt «å kompensere for
avstand og ikke belønne geografisk størrelse» (s. 2920).
Talerne fra Høyre argumenterte med at den gamle
begrunnelse for favorisering av utkantstrøk, nemlig lang
vei til makten i hovedstaden, ikke lenger er gyldig. Dette
synspunkt ble støttet av SV; Siri Hall Arnøy uttalte at
«eiendom, pengemakt og andre elementer kan være vel
så sentralt i forhold til avstand til makt som geografisk

avstand alene» (s. 2921). Når SV likevel gikk inn for
flertallets forslag, var det for at de minste valgkretsene
ikke skulle få for få mandater til å sikre en god politisk
representativitet. Modulf Aukan (KrF) mente at den
foreslåtte arealfaktor på 1,8 var «det beste tilgjengelege
forsøket på å få sett den ordninga vi har hatt, inn i ein
matematisk formel» (s. 2922). Han refererte til en rekke
andre land med arealfaktorer i sine valgordninger, og
viste til at arealfaktoren fanger opp relevante distriktspo-
litiske hensyn bedre enn noe annet virkemiddel.

Senterpartiet gikk kanskje lengst i å forsvare arealfak-
toren. Odd Roger Enoksen fremholdt at stortingsrepre-
sentantene ikke bare representerer mennesker; de
«representerer også menneskenes livsgrunnlag, deres
muligheter til å skaffe seg arbeid og utkomme og ikke
minst deres eiendomsrettigheter» (s. 2923). Dette inne-
bærer å ta beslutninger om naturinngrep i områder der
det bor få mennesker, og det begrunner en overrepresen-
tasjon. Hans innlegg fikk André Dahl (H) til å kommen-
tere at «påpekingen av at vi ikke bare skal representere
og velge på vegne av folk, men også på vegne av deres
livsgrunnlag og eiendomsrett» var en «artig link» til
regler fra før 1814 som la vekt på inntekt, formue og
eiendom for de valgbare (s. 2926). Martin Kolberg (A)
la i sitt innlegg særlig vekt på fleksibiliteten i den nye
ordningen, med justering av mandatfordelingen hvert
8. år. Han understreket også at bruk av territorium og
areal som ledd i formelen for mandatfordeling er vanlig i
mange land; poenget med arealfaktoren var ikke å gi
«areal en form for stemmerett», men å «trekke inn rele-
vante distriktsmessige og bosettingsmessige hensyn på
en systematisk måte, i tillegg til folketallet» (s. 2924).
Inge Lønning (H) fremsatte Høyres kjernesynspunkt:
Partiet mente at det må kunne gis personstemmer også
ved stortingsvalg (s. 2926–2927).

Det fremgår av debatten at Høyre nok hadde kunnet
godta arealfaktoren mot at en form for personstemmer
hadde funnet vei inn i stortingsvalgene. Men slik forsla-
gene var utarbeidet og med flertallets forkasting av tan-
ken om personstemmer, lå det ikke til rette for noen byt-
tehandel på dette punkt. Høyres 22 representanter stemte
mot forslaget til ny § 57, som da ble vedtatt med 140
stemmer (tre representanter var fraværende) (s. 2930).
Bestemmelsen ble sterkt utvidet sammenlignet med ver-
sjonen fra 1988. Første ledd utvidet antallet representan-
ter fra 163 til 169. Nytt annet og tredje ledd var redigerte
varianter av første og annet ledd i § 58 fra 1988, med
den viktige forskjell at antallet utjevningsmandater nå

20 Forslagstillere var Gunnar Skaug (A), Carl I Hagen (Frp), Einar Stensnæs (Sp), Jan Petersen (H), Kristin Halvorsen (SV) og Lars Sponheim (V), se
Dokument nr. 12:7 (1999–2000) og Innst. S. nr. 209.

21 NOU 2001:03 Velgere, valgordning, valgte; Ot.prp. nr. 45 Om lov om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgloven) (2001–2002);
Innst. O. nr. 102 (2002–2003).
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ble 19, ett for hvert fylke/valgdistrikt, fjerde ledd. Areal-
faktoren fremkommer i femte ledd. Nytt sjette ledd
uttrykker den viktige bestemmelsen om at inndelingen i
valgdistrikter og fordeling av representantene bestem-
mes i vanlig lov.

Den medfølgende forandring av § 58 ble enstemmig
vedtatt. Det meste av bestemmelsens innhold gjenfinnes
i § 57. Den nye ordlyden i § 58 ble nå det som hadde
vært første og annet ledd i § 59; nemlig at hver kom-
mune skal arrangere valg og at valget er direkte i hvert
valgdistrikt.
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§ 591

Valget av distriktsrepresentanter foregår som forholdstallsvalg, og mandatene fordeles mellom
partiene etter nedenstående regler.

De sammenlagte stemmetall for hvert parti innenfor de enkelte valgdistrikter blir å dele med
1,4; 3; 5; 7 og således videre inntil stemmetallet er delt så mange ganger som det antall mandater
vedkommende parti kan forventes å få. Det parti som etter det foranstående får den største kvo-
tient, tildeles det første mandat, mens det neste mandat tilfaller det parti som har den nest største
kvotient, og således videre inntil alle mandater er fordelt.

Listeforbund er ikke tillatt.
Utjevningsmandatene fordeles mellom de i utjevningen deltagende partier på grunnlag av

forholdet mellom de sammenlagte stemmetall for de enkelte partier i hele riket i det øyemed å
oppnå størst mulig forholdsmessighet partiene imellom. Ved en tilsvarende anvendelse for hele
riket og for de i utjevningen deltagende partier av reglene om fordeling av distriktsmandatene
angis hvor mange stortingsmandater hvert parti i alt skal ha. Partiene får seg deretter tildelt så
mange utjevningsmandater at de til sammen med de allerede tildelte distriktsmandater utgjør et
så stort antall stortingsmandater som vedkommende parti etter den foranstående angivelse skal
ha. Har et parti allerede ved fordelingen av distriktsmandatene fått et større antall mandater enn
hva det etter foranstående angivelse skal ha, skal det foretas ny fordeling av utjevningsmanda-
tene utelukkende mellom de andre partier, således at det bortses fra det stemmetall og de dis-
triktsmandater som det førstnevnte parti har oppnådd.

Intet parti kan tildeles noe utjevningsmandat med mindre det har fått minst 4 prosent av det
samlede stemmetall for hele riket.

Nærmere bestemmelser om fordelingen av partienes utjevningsmandater på valgdistriktene
fastsettes ved lov.

Valet av distriktsrepresentantar er eit høvetalsval, og mandata blir delte mellom partia etter
reglane nedanfor.

Røystetalet for kvart parti i kvart valdistrikt skal delast med 1,4; 3; 5; 7 og så bortetter. Det
fyrste mandatet går til det partiet som får den største kvotienten, det neste mandatet går til det
partiet som får den nest største kvotienten, og så bortetter til alle mandata er utdelte.

Listesamband er ulovleg.
Med sikte på best mogleg samsvar mellom røystetal og representasjon blir utjamningsman-

data delte mellom dei partia som er med i utjamninga, på grunnlag av høvet mellom røystetala
deira i heile riket. Kor mange stortingsmandat kvart parti skal ha i alt, finn ein ved å nytte reglane
for tildeling av distriktsmandat tilsvarande for heile riket for dei partia som er med i utjamninga.
Så får kvart parti tildelt så mange utjamningsmandat attåt distriktsmandata det alt har fått, at det
til saman utgjer så mange stortingsmandat som partiet skal ha i alt. Har eit parti alt ved utdelinga
av distriktsmandata fått fleire mandat enn det skulle hatt etter framgangsmåten ovanfor, skal
utjamningsmandata delast berre mellom dei andre partia, såleis at ein ser bort frå det røystetalet
og dei distriktsmandata som det fyrstnemnde partiet har fått.

1 Se nærmere om bakgrunnen for § 59 i sammenheng med valgordningen generelt kommentaren til § 54. Se også nærmere om utjevningsmandater
kommentaren til §§ 57–58. Se for innstillingen av 2020 fra Valgkomiteen som berører denne paragrafen kommentar til § 54 punkt 7.
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Ingen parti kan få utjamningsmandat utan å ha fått minst 4 prosent av det samla røystetalet
for heile riket.
Nærare føresegner om korleis utjamningsmandata til partia skal delast mellom valdistrikta, blir
fastsette i lov.

Av Marit Halvorsen

1 § 59 på 1800-tallet
§ 59 inneholder i dag modellen for vår valgordning –
forholdstallsvalg – og hvorledes mandatfordelingen skal
beregnes. Den er opp gjennom tidene etter 1814 endret
11 ganger. Fra å opprinnelig fastslå antall stortingsrepre-
sentanter og fordeling på by og land, har bestemmelsen
siden 1905 uttrykt modellen for vår valgordning og har
således fått helt nytt innhold sammenlignet med origi-
nalbestemmelsen.

I 1814 var § 59 en slags hjemmel for å forandre
§§ 57 og 58 hvis erfaringen etter det første stortings-
valget skulle vise at reglene ikke gav den bestemte for-
delingen, 2:1, mellom land- og byrepresentanter. § 59
bestemte også det minste og største antall representan-
ter som kunne velges; 75 og 100. Bestemmelsen viste
at grunnlovsfedrene var usikre på hvordan brøkene
som ble angitt for valgmennenes utnevnelse av repre-
sentanter, ville fungere i praksis. Den hadde imidlertid
ikke den ønskede virkning; bestemmelsene i §§ 57 og
58 om at antallet representanter var en funksjon av
antall stemmeberettigede i hver valgkrets inntil maksi-
malt 4, førte til at det ikke var mulig å oppnå den fast-
satte fordeling. Man kunne jo ikke vite på forhånd hvor
mange valgmenn hver valgkrets ville produsere, og
dermed heller ikke hvor mange representanter som til
sist ble utnevnt.

Det første ordentlige storting fikk 61 representanter
fra landdistriktene og 26 fra byene; 2:1-regelen var der-
med forrykket. Det ga anledning til vedtagelsen av Lov,
som nærmere bestemmer Forholdet mellom Kjøbstæder-
nes og Landets Valgdistricters Repræsentanters Antal i
overensstemmelse med Grundlovens 59§ av 8. februar
1816. Heller ikke denne loven hadde den ønskede virk-
ning. Efter valget i 1830 fikk landdistriktene 51 repre-
sentanter og kjøpstedene 31; resultatet gav opphav til
resolusjon fra 1. september 1830: «I overensstemmelse
med §. 3 i Love af 8de Februar 1816 fastsættes herved:
Ved Valg af Repræsentanter til Storthinget fra Landdis-

tricterne skulle herefter Forskrifterne i Grundlovens
§. 58 i alle Henseender tages til Følge».

Det viste seg at heller ikke resolusjonen fra 1830
kunne sikre 2:1-fordelingen. Feilfordeling fulgte med
nødvendighet av påbudene i §§ 57 og 58 sammenholdt
med grensen for maksimalt antall representanter i § 59.

Constitutions-Committeens Indstilling betræffende de
paa det 9de ordentlige Storthing fremsatte Forslag til
Forandringer i Grundlovens §§ 57, 58 og 59, 7de April
1842 fremsetter to forslag som skal avhjelpe det man ser
tydeligere for hvert stortingsvalg, nemlig at det var umu-
lig å oppfylle alle påbudene i §§ 57, 58 og 59 samtidig,
og at representanttallet kom til å bli mer enn hundre ved
neste valg. Det ene forslaget gikk ut på å oppheve hele
§ 59, og la antall representanter bestemmes av valgresul-
tatet, og regne med at fordelingen på by og land ble sånn
noenlunde varetatt gjennom bestemmelsene i §§ 57 og
58; det andre forslaget var bare å oppheve bestemmelsen
om minimums- og maksimumsantall representanter.
Stortinget valgte å la § 59 stå, men uten regelen om
antall representanter. Gaarder bemerket at det «dog maa
antages, at Grundl. ikke fordrer den allernøiagtigste
Efterlevelse, eller at Kjøbstædernes Repræsentanter
aldrig maa udgjøre hverken mere eller mindre end 1/3 af
hele Repræsentationen; Forholdet, kan næmlig, naar
ikke §§ 57 og 58 skulde være idelige Forandringer
underkastede, umuligen til enhver Tid nøiagtig overhol-
des …».2 Med andre ord: Heller ikke denne grunnlovs-
endring kunne bringe orden i 2:1-fordelingen.

Oppfyllelsen av påbudet om fordeling skjedde først
ved grunnlovsendringen i 1859, jf. ovenfor, da et fast
antall representanter ble fordelt på henholdsvis by- og
landdistriktene.

Regelen i § 59 om 2:1 representasjon fra land og by,
som i 1814 skulle sikre de få og folkefattige kjøpstedene
sterk representasjon, ble nå til «bondeparagrafen»; for-
delingsregelen som helt til den ble opphevet i 1952, til-
synelatende favoriserte landdistriktene i stortingsvalg.

2 Gaarder, Fortolkning over Grundloven (1845) s. 176.
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Ordningen fra 1859 fungerte bra fremover mot 1880-
tallet, men da viste svakhetene seg.3 Nye og voksende
kjøpsteder fikk ikke egne stortingsrepresentanter uten
grunnlovsendring, og det førte til at byer som for eksem-
pel Haugesund, som sendte sine valgmenn til distrikts-
forsamlingen i Stavanger, jevnt ble overstemt av flertal-
let der og således ikke fikk egen representant på Stortin-
get. Etter hvert ledet den fastsatte mandatfordelingen til
store skjevheter byene imellom; for eksempel delte Lar-
vik og Sandefjord på én representant, mens Kristi-
ansand, som hadde mindre folketall, sendte to represen-
tanter til Tinget. Over hele landet var slike sammensatte
byvalgkretser kilde til misnøye, fordi store grupper vel-
gere følte at de ikke hadde egen politisk representasjon.
Den andre svakheten i 1859-reguleringen var at den ikke
tok hensyn til at folketallet økte raskt i enkelte valgdis-
trikter, spesielt i Kristiania, slik at antallet stemmer bak
hvert mandat ble overmåte forskjellig – mye mer for-
skjellig enn den bevisste overrepresentasjon for noen
valgdistrikter som grunnlovsfedrene hadde vedtatt.
Dette ble også kilde til krav om forandring.

Aanund Hylland påpeker at i hvert fall frem til
ca. 1950 bodde mer enn to tredjedeler av befolkningen
på landet; bondeparagrafens virkning var derfor mer
symbolsk enn reell.4 Johs. Andenæs skrev i 1945 i første
utgave av Statsforfatningen i Norge:

«En viss favorisering av byene fører altså regelen frem-
deles til, men fortsetter folkemengden i byene å vokse
sterkere enn på landet, er det kanskje ikke lenge før para-
grafen blir det som navnet skulle tilsi: et vern for befolk-
ningen i landdistriktene.»5

Da den tid kom, ble bestemmelsen opphevet.

2 Endring av valgordningen i 1905 – flertallsvalg i 
enmannskretser
Det neste store diskusjonstema om valgordningen gjaldt
direkte eller indirekte valg, og flertallsvalg eller for-
holdstallsvalg. Disse diskusjonene ble ført i en årrekke,
og fikk sin første avgjørelse gjennom grunnlovs-
endringer i 1905. Det var særlig § 59 som da fikk helt
nytt innhold. Første ledd erklærte at valg «af Distriktsre-
presentanter foregaar som Forholdstalsvalg, og Manda-

terne fordeles mellem partiene efter nedenstaaende
Regler».

Det eldste eksempel jeg har sett på trykk i Norge med
argumenter for direkte valg, er i Peder Soelvold, Nogle
Ord om Storthingsvalg, for Lægmanden fra 1832. Han
var med på at middelbart (indirekte) valg kan forhindre
at en uopplyst befolkning blir blendet «af veltalende
Royalister», og at velgerne har «nogenlunde i sin Magt»
å få utpekt de stortingsmenn de ønsker. Men hvis man
derimot kan forutsette «nogen Oplysning og politisk
Indsigt hos Folket, saa synes den umiddelbare Valg-
maade at være at foretrække …»6

Vedtaket om å forandre valgordningen fra indirekte
valg til direkte valg og til flertallsvalg i enmannskretser
ble fattet den 15. mai 1905. Selv om man også tidligere
hadde hatt direkte valg i en del kjøpstadsvalgkretser, var
dette nok den mest dramatiske forandringen i valgsys-
temet som er gjort i Norge. Fra at velgerne stemte på
valgmenn, som så skulle velge stortingsrepresentantene
enten «af deres egen Midte, eller iblandt de øvrige Stem-
meberettigede», skulle velgerne stemme direkte på kan-
didater i hver valgkrets, og den kandidat som fikk fler-
tall, ble stortingsrepresentant fra kretsen. Valgdistriktene
ble inndelt i så mange kretser som distriktet hadde repre-
sentanter på Stortinget.

Til grunn for debatten i Stortinget lå Indst. S XXXXIII
(1904–1905)7 fra konstitusjonskomiteen. Innstillingen
gjør først rede for de mange tidligere forslag om direkte
valg (temaet var behandlet av Stortinget minst et halvt
dusin ganger, og hver gang som flere alternative for-
slag). Årsaken til at ingen av forslagene oppnådde fler-
tall ble av komiteen forklart som en kombinasjon av
betenkeligheter ved selve reformen, at forslagene dels
led av formelle feil, og dels var fremsatt sammen med
omfattende andre endringsforslag som møtte motstand
(innst. s. 5). I 1903 besluttet så Stortinget å «anmode
regjeringen om til fremsættelse for næste storting at lade
udarbeide grundlovsforslag i forskjellige alternativer til
indførelse af direkte valg saavel for det hele land som for
byerne alene, med eller uden indførelse af enmands-
kredse» (innst. s. 4). Stemningen var i ferd med å snu, og
det ble argumentert tydeligere for fordelene med direkte
valg: Folkerepresentasjonen blir mer reell, det vil bli tet-
tere bånd mellom velgerne og de valgte, den alminnelige
politiske interesse får næring, og valgdeltakelsen vil øke.
Direkte valg ville innebære administrative fordeler, fordi

3 Se Danielsen, Det norske Storting gjennom 150 år bd 2 (1964) s. 1–9.
4 Hylland, Stortingets geografiske sammensetning (2001), s. 4.
5 Johs. Andenæs, Statsforfatningen i Norge (1945)
6 Peder Soelvold, Nogle Ord om Storthingsvalg, for Lægmanden, (1832), s. 9 flg.
7 Indstilling fra konstitutionskomiteen angaaende forslag til forandringer i grundloven til indførelse af enmandskreds med direkte valg og forøgelse

af repræsentanternes antal m.v. (Indst. S. XXXXIII). Den omhandler dok. 80 for 1900/1901 (Grundlovsforslag, fremsatte paa det aattiende ordent-
lige storting), forslag 15, 16 og 17. Dokumentet inneholder 45 grunnlovsendringsforslag; av disse dreide 31 seg om valgreglene.
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man slapp to valg. I mange andre land hadde man også
erstattet middelbare med umiddelbare valg på nasjonal-
forsamling; et ytterligere argument for reformen.

Konstitusjonskomiteen diskuterte så de mange frem-
lagte forslag, uten å kunne enes om å innstille noen av
dem. Det var uenighet om forslag til regler om supple-
ringsvalg, om økning av representantenes antall og om
«bondeparagrafen» kunne beholdes. Men komiteens
medlemmer var enige om at landet burde få ny valgord-
ning og at denne burde være direkte valg i enmannskret-
ser. Komiteen overlot derved til Stortinget å komme til
enighet om hvordan dette nærmere skulle gjennomføres.

Stortingsdebatten foregikk 13. og 15. mai 1905. Midt i
den hektiske våren der spørsmålet om unionsoppløsnin-
gen nærmet seg klimaks, tok Stortinget seg tid til å gjen-
nomføre en debatt som fyller 100 sider i Stortingsti-
dende.8 Den preges av mange og lange innlegg, med
mange nervøse røster: Vil «bondeparagrafen» kunne
bestå? Må representanttallet økes? Hvordan skal man
ordne omvalg hvis ingen får flertall? Haster det så veldig
å få dette avgjort nå, kan man ikke vente til det fore-
ligger et tydelig og feilfritt forslag?

Johan Castberg tok ordet ved debattens åpning dag to
og satte ting på plass. Vedtakelsen av reformen var etter
hans mening selvfølgelig. For det første var reformen
allerede inntatt på valgprogrammet til Høire og «dets
allierte»; om Venstre ikke hadde programfestet den,
hadde partiet «i kraft af sin fortid, i kraft af de principer,
som ligger til grund for dets politik» en «dyberegaaende
forpligtelse» til å gjennomføre saken. Det formynderi
som indirekte valg representerer, kom inn i vår grunnlov
og i mange andre lands konstitusjoner etter forbilde av
valgreglene under det franske eneveldet. Men ettersom
«friheden er gaaet frem i landene» er indirekte valgord-
ninger vraket. De liberale har alltid vært for direkte valg;
det har vært de konservative som har motsatt seg dette,
men den tid er nå over, de har forpliktet seg. Castberg
var selv noe skeptisk til enmannskretser, men la gå! Med
hensyn til de argumenter som ble fremført for å utsette
direkte valg nok en gang, var Castberg ikke nådig. Til
argumentet om at suppleantvalget ikke var tilstrekkelig
regulert i forslaget, bemerket Castberg at den slags baga-
teller bør reguleres i privatlovgivningen.

Hovedinnvendingen mot forslaget, at § 59 fikk helt ny
ordlyd og at «bondeparagrafen» dermed forsvant, imøte-
gikk Castberg med henvisning til at § 59 aldri hadde vært
effektiv, og at man derfor i 1859 flyttet fordelingsnøkke-
len til §§ 57 og 58. Der stod den trygt og var ikke gjen-

stand for forandring etter det nærværende forslag. Og inn-
vendingen mot å øke antall stortingsrepresentanter burde
ikke forhindre at man vedtok direkte valg – de to spørsmål
har intet med hverandre å gjøre. Forresten trengte Stortin-
get flere representanter; sammenlignet med andre små
land stod det færre innbyggere bak hver representant enn
hva som ville være tilfelle selv efter en utvidelse. Noen
hadde fremholdt at de ikke kunne stemme for forslaget på
grunn av dets utforminger av omvalgsregler; igjen hevdet
Castberg at man måtte se ting i perspektiv, og ikke la en
detalj forhindre en programfestet og høyst ønsket og
omforent reform. For sin egen del påpekte Castberg at han
gjerne skulle fått en votering over opphevelse av bosteds-
båndet, men det fikk heller være. Han avsluttet med føl-
gende kraftsats: «… da skulde denne reforms gjennemfø-
relse nu være en selvfølge og da vil dette storting ogsaa
paa dette omraade, paa vort indre politiske omraade, blive
et af de viktigste storting, som har siddet samlet, siden vi
fik en fri forfatning».9

Ikke alle lot seg overbevise av Johan Castberg, og
flere talere understreket at de ikke kunne være med på å
oppheve «bondeparagrafen»; det var for dem § 59 som
var selve garantien, og at § 57 bestemte at forholdet mel-
lom by- og landrepresentantene skulle være som 1:2 ble
ikke kommentert av noen av dem. Representanten Akle-
stad var klar i sin tale. Han uttalte: «det ville være meget
letsindig af mig, og jeg ville svigte mit mandat ganske
alvorligt, om jeg vilde række min haand til at skyve ud
grundlovens § 59 …»10 Hans innlegg er et særlig godt
eksempel på «bondeparagrafens» symboltunge stilling i
norsk politikk. Han ville heller ikke gi slipp på valgmen-
nene, som han mente hadde vært «en bra bremse lige
overfor det formynderskab, som bypressen og tildels
forskjellige folketalere har øvet på vælgerne».11

Da saken til slutt ble tatt opp til votering langt på
kveld, stemte 81 for forslaget som kom fra Carl Berner
og den parlamentariske valgkredskommission, mens 36
stemte i mot. Det var altså bare med 3 stemmers over-
vekt at den nye valgordningen ble vedtatt.

3 Innføring av forholdstallsvalg i 1919
Ordningen med flertallsvalg i enmannskretser ble ikke
populær her til lands. Allerede i 1919, den 29. novem-
ber, vedtok Stortinget å gå over til forholdstallsvalg.
Representantene fra alle de politiske partiene var enige
om at valgresultatene i alt for liten grad gjenspeilet stem-

8 Forh. S. 1904/1905 s. 2393–2495.
9 Forh. S. 1904/1905 s. 2432–2440.
10 Forh. S. 1904/1905, s. 2466.
11 Forh. S. 1904/1905, s. 2466.
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metallene. I særlig grad gikk det ut over «socialisterne»
(Arbeiderpartiet). At store land som Frankrike, Italia og
Tyskland omtrent på samme tid erstattet enmannskrets-
valg med forholdstallsvalg i flermannskretser kan kan-
skje også ha hatt en viss betydning for at ordningen så
fort ble forandret; dette poeng ble trukket frem av for
eksempel saksordføreren, Christian Fredrik Michelet, i
debatten om endringsforslaget.12

Debatten i Stortinget forholdt seg til Indst. S. XXXVIII
(1919) fra den forsterkede konstitusjonskomiteen, der det
fremsattes en rekke forslag med underforslag. I alt 10 for-
slag om endringer i valgordningsreglene forelå til behand-
ling i 1919. Fire av forslagene gjaldt forandringer i valg-
kretsinndelingen; det femte forslaget, i tre alternativ (fra
Hagbard Berner, fremsatt av Ivar Tveiten (V)) var et for-
slag om forholdstallsvalg. Dessuten forelå et omfattende
forslag delt i tre grupper, A og B og C, med henholdsvis
åtte, tre og ett alternativ. Gruppe A inneholdt forslag om
forholdstallsvalg i flertallskretser, delvis med bibehold av
flertallsvalg i mindre kjøpsteder; gruppe B foreslo fler-
tallsvalg i enmannskretser men med tilleggsmandater for å
avhjelpe uforholdsmessig liten representasjon, og gruppe
C foreslo flertallsvalg i flermannskretser i valgdistrikter
som velger mer enn en representant, og flertallsvalg i
enmannskretser for resten. Videre forelå et forslag i flere
alternativer med samtidig valg på politisk gruppering, stor-
tingsrepresentant og vararepresentant med kompliserte
utregningsmodeller samt tre forslag som tidligere var
behandlet i Dokument nr. 57 for 1917. Tilsammen utgjorde
denne bukett forslag noe for enhver smak; Chr. F. Miche-
let, formann i Konstitusjonskomiteen og saksordfører,
uttalte da også at dette var en vanskelig sak og at det var
like mange forslag som det var medlemmer i komiteen.13

Komiteen redegjorde i innstillingen for de mange tid-
ligere forslag om direkte valg som var fremsatt, først av
H.E. Berner i en artikkelserie i 1867, og senere både i
den offentlige debatt og som grunnlovsforslag. Stortin-
get hadde behandlet og forkastet forslag om forholds-
tallsvalg omtrent et dusin ganger etter at det først ble
fremsatt i 1883 (s. 15–16). Etter reformen i 1905 gikk
det som sagt ovenfor ikke lenger enn til 1911 før det
igjen ble fremsatt forslag om innføring av forholds-
tallsvalg, uten at det kom til realitetsavgjørelse. Innstil-
lingen beskrev de nedstemmende erfaringer med valg-

ordningen fra 1905, med tabeller som viste i hvilken grad
den førte til misforhold mellom stemmetall og represen-
tanter (s. 17–18). Særlig gikk det ut over socialdemokra-
tene, som ved valget i 1918 forholdsmessig etter stemme-
tallet skulle hatt 41 representanter, men bare fikk 18.

Konstitusjonskomiteen delte seg med hensyn til hva
slags reform som burde innføres. Flertallet foretrakk for-
holdstallsvalg i flermannskretser, mens mindretallet
ønsket å beholde enmannskretsene, men å innføre til-
leggsmandater for å sikre rettferdigere representasjon.

Debatten foregikk 27., 28. og 29. november 1919 og
fyller Stortingstidende fra s. 2847–2988. Michelet
uttalte at dette var den største og vanskeligste sak han
hadde vært med på å behandle (han ble innvalgt på Stor-
tinget i 1910 og var derfor ikke med på debattene i
1905); det «dreier seg jo her om intet mindre end en del-
vis, men dybt indgribende forfatningsrevision foretat i
den bevisste hensigt at forandre denne forsamlings
karakter, eller maaske rettere: lægge den mer op til de
opfatninger, som er de almindelig raadende ute i det nor-
ske folk».14

Til sist ble grunnlovsforslag alternativ A IV fra kon-
stitusjonskomiteen vedtatt med 92 mot 34 stemmer.15

Dette forslaget innebar forholdstallsvalg, og «reglene
herom» – altså hvordan forholdstallene skulle beregnes
– «fastsættes ved Lov under iagttagelse af, hvad Grund-
loven i saa Henseende bestemmer».

Denne grunnlovsregelen ga støtet til revisjon av loven
om stortingsvalg, se Indstilling fra den forsterkede kon-
stitutionskomité angaaende utfærdigelse av love om
stortingsvalg og nomination ved stortingsvalg (Indst. O
XV (1920).16

Den lange debatten om valgloven – den fyller først
148 og så åtte sider i Odelstingsforhandlingene og 39
sider i Lagtingsforhandlingene – dreiet seg om forholds-
vis uviktige spørsmål, som hvilken dag valget skulle
avholdes – og mer substansielle spørsmål, som for
eksempel om velgernes adgang til å kumulere kandidater
slik som ved kommunevalg (det ble ikke vedtatt).17

Adgang til å justere kandidatenes rekkefølge på valglis-
ten og stryke kandidater kom inn i valgloven ved en end-
ring i 2003, i § 7-2, men denne reformen gir ikke vel-
gerne noen egentlig innflytelse på personsammensetnin-
gen i Stortinget.18 Spørsmål om listeforbund og andre

12 Forh. S. (1919) s. 2850.
13 Forh. S. 1919, s. 2848.
14 Tidende S. 1919, s. 2850.
15 Tidende S. 1919, s. 2986.
16 Saken ble diskutert i Odelstinget den 30. november og 1. og 2. desember i 1920, drøftet i Lagtinget 9. desember og sendt tilbake til Odelstinget,

som sendte saken fra seg igjen den 13. desember. Lovene om hhv. stortingsvalg og nominasjon ble ratifisert 17. desember.
17 Tidende O. 1920 s. 1056–1204 og s. 1278–1285; Tidene L. 1920 s. 291–329.
18 Se diskusjonen om personstemmer i NOU 2001:03 Velgere, valgordning, valgte kap. 8, særlig s. 24–247; Ot.prp. nr. 45 Om lov om valg til Stortinget, fyl-

kesting og kommunestyrer (valgloven) (2001–2002), kap. 4, særlig s. 96–97; Innst. O. nr. 102 (2002–2003) s. 6 og Tidende O (2002–2003) s. 741–752.
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former for formelt valgsamarbeid ble også diskutert, og
forkastet. Stortinget var fullt på det rene med at grunn-
lovsreformen i 1919 sammen med den nye valgloven
ikke ville gi noen fullgod forholdstallsfordeling, men det
hastet med å få i stand en ny valgordning, så ytterligere
forbedringer fikk utstå.

4 Grunnlovsvedtak om § 59, 1923–2003
I 1923 ble det gjort en mindre forandring i § 59, ved at
annet ledd gikk ut.

Valgordningskommissionen av 1917 ble bedt om å
arbeide videre med reglene allerede etter stortingsvalget
i 1921, men kommisjonens forslag ble forkastet i 1923.
Det samme skjedde med nye valgordningskommisjoner;
endringsforslag ble forkastet i 1932, 1938 og 1948.

Ikke før i 1952, i samband med oppheving av «bonde-
paragrafen», var et tilstrekkelig stortingsflertall enig om
å innføre nye utregningsmetoder. Stortinget var delt:
Mange ville justere fordelingen ved hjelp av utjevnings-
mandater. Arbeiderpartiet var imidlertid sterkt mot å
innføre utjevningsmandater, og foreslo i stedet å bytte
utregningsmodell. En modifisert utgave av Lagües
metode med minste delingstall 1,4 ville gi både mer
matematisk riktig mandatfordeling og et godt «styrings-
tillegg».19 Dette kompromiss ble satt som forutsetning
for vedtaket om å oppheve «bondeparagrafen».

Stortingsvalgloven ble derfor endret året etter, og
Lagües metode ble inntatt som § 43, 2. og 3. ledd den
17. juli 1953, med minste delingstall satt til 1,4. I Odels-
tinget gikk forslaget til ny § 43 gjennom uten debatt, mens
i Lagtinget reiste representanten Lars Vatnaland (Bonde-
partiet) sterke innvendinger. Han ble imøtegått av Konrad
Knudsen (A), som fremholdt at Arbeiderpartiets sam-
tykke til å oppheve «bondeparagrafen» nettopp avhang av
at ny utregningsmodell ble vedtatt. Det samme uttalte
Sven Nielsen for Høyres vedkommende.20

I 1952 ble både §§ 57 og 58 gjenstand for endring;
ordlyden i § 59 kunne forbli uendret fordi utregningsre-
glene jo stod i valgloven.21

Grunnlovsdebatten i 1972 endte med små forand-
ringer. For § 59s vedkommende ble det gjort en endring i
første ledd i formuleringen om valgsogn; disse ble nå
definert som å være en kommune og ikke som tidligere
«enhver Kjøpstad», «ethvert Herred» og «Ladested med
eget Kommunestyre».

I 1988 ble valgordningen altså endret på et par viktige
punkter, og § 59 ble skrevet om i samband med endring-
ene av §§ 57 og 58. Første og annet ledd forble uendret.
I tredje ledd ble setningen med bestemmelsen om at val-
get foregår som forholdstallsvalg beholdt, men med den
endring at forholdstallsbestemmelsen ble knyttet direkte
til distriktsrepresentantene, og at disse skulle fordeles
mellom partiene etter reglene som ble gitt videre i § 59,
dvs. i fjerde til syvende ledd. Disse ledd ga detaljerte
regler om anvendelsen av Lagües metode på de faste
representantene samt knesatte forbudet mot listeforbund
(4. ledd), bestemte hvordan utjevningsmandatene skulle
fordeles mellom partiene (5. ledd); fastla sperregrense
på 4 % (6. ledd) og fylkesvis fordeling av utjevnings-
mandatene (7. ledd). Representantene fra Kristelig Fol-
keparti, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti stemte
mot å ta utregningsreglene og sperregrenseregelen inn i
Grunnloven, så det ble en komplisert og langvarig debatt
og avstemning.22

De store og de mindre partiene hadde som nevnt oven-
for ikke helt sammenfallende syn på disse spørsmålene.
Alle var likevel enige om at det var hensiktsmessig med
en sperregrense for å unngå «danske tilstander» med
svært mange små partier. Høyre og Arbeiderpartiet
ønsket sperregrense på 4 % sammen med grunnlovsfes-
ting av utregning etter Lagües metode; de mindre parti-
ene gikk inn for sperregrense på 3 %.

KrF, S og SV ønsket heller ikke at regler om utreg-
ningsmetoden skulle tas inn i Grunnloven. Debatten gir
ikke veldig godt grunnlag for å forstå hvorfor disse par-
tiene motsatte seg dette; representanten Jan Petersen (H)
antydet at partiene hadde snudd i spørsmålet på grunn av
at partisammensetningen på Stortinget ville føre til bare
åtte i stedet for 10 utjevningsmandater (s. 3258). Kjell
Magne Bondevik (KrF) svarte på dette ved å vise til at
bare åtte utjevningsmandater sammen med en sperre-
grense på 4 % ville føre til en valgordning som «er så
vidt utilfredsstillende» at det er «desto mer betenkelig å
grunnlovfeste utregningsmåten». Ordningen som kom til
å bli vedtatt, ville klart favorisere de store partiene, og
derfor burde Stortinget «mer fritt kunne vurdere f.eks.
første delingstall og justere det slik at utslagene ble mer
rimelige for mindre og mellomstore partier.» Partiene
foreslo at nytt tredje ledd i § 59 skulle henvise utreg-
ningsmetoden til vanlig lov; dette forslaget falt med 116
mot 34 stemmer. Dermed kom de kompliserte reglene
om utregning, forbudet mot listeforbund og fordeling av

19 Delingstallet er det tallet som det totale antallet stemmer skal deles på. Når første delingstall er 1,4 i stedet for 1, slik den «rene» Lagües metode
foreskriver, blir det litt vanskeligere for små partier å få sine representanter inn.

20 Tidende O. 1953 s. 784, Tidende L. 1953 s. 242–266.
21 Se kommentar til §§ 57–58.
22 Forh. S. 1987–88 s. 3291 3294 og s. 3297–3302.
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utjevningsmandatene inn i Grunnloven § 59 fra 10. mai
1988.

Endringene i 1988 gjennomførte de prinsipielt viktige
reformene med utjevningsmandater og sperregrense,
men det var nok på det rene allerede ved vedtagelsen at
det var behov for mer radikale forandringer. Derfor gikk
det ikke mer enn fem år til neste justering.

Kontroll- og konstitusjonskomiteens innstilling til
endring av § 59 hadde i alt 49 alternative forslag til ny
ordlyd.23 De mange valgmuligheter oppstod gjennom
forskjellige kombinasjoner av sperregrenser for utjev-
ningsmandater og distriktsmandater. Felles for alle alter-
nativer var at bestemmelsene om fordeling av utjev-
ningsmandatene ble overlatt til vanlig lov.

Kontroll- og konstitusjonskomiteens flertall (medlem-
mene fra AP, H og Frp) foreslo vedtatt endringen som
ble betegnet forslag F alternativ 1, mens mindretallet
(SV, Sp og V) ville stemme for alternativ 3. Ikke uventet
var forskjellen på de to alternativene størrelsen på sper-
regrensen for utjevningsmandatene; flertallet holdt på
4 % mens mindretallet mente 3 % var tilstrekkelig. For-
øvrig bestod forandringen fra 1988-bestemmelsen i at
første og annet ledd var tatt ut og flyttet opp i § 58, visse
språklige justeringer, og, som reell endring, bestemmel-
sen i nytt 7. ledd om at fordeling av mandater på valgdis-
trikter skal fastsettes i lov. Dermed ble en del av valgsys-
temet dekonstitusjonalisert; helt siden 1814 var valgdis-
triktene navngitt og deres mandatantall fastsatt i Grunn-
loven. Det førte, som vi har sett, til mange grunnlovs-
endringer ettersom befolkningstallene i valgdistriktene
forandret seg. Etter endringen i 2003 kan justeringer i
mandatfordeling enkelt gjøres gjennom vanlig lov, det
vil si valgloven av 2002. Som fastsatt i § 57, femte ledd,
siste punktum, skal fordeling av representanter på valg-
distrikter foretas av departementet hvert 8. år, altså for
hvert annet stortingsvalg. Flere av detaljbestemmelsene
om mandatfordeling og utregning – for både distrikts-
mandater og utjevningsmandater – ble også satt inn i
valgloven og derfor tatt ut av § 59.

Debatten om endringene i 2003 angikk bare i liten
grad § 59.24 Som nevnt i kommentaren til §§ 57–58, var
det store stridspunktet den nye arealfaktoren. Sperre-
grensen var gjenstand for noen kommentarer, men dette
emnet var så grundig diskutert i endringsomgangen i
1988 at ingen hadde noe nytt å komme med. Voteringen
over ny § 59 ble raskt gjort unna; etter at et forslag fra
SV og KrF om sperregrense på 3 % ble forkastet, vedtok
Stortinget enstemmig kontroll- og konstitusjonskomi-
teens forslag til ny ordlyd i § 59. Det som ble vedtatt
som tredje ledd i 1988, ble nå første ledd; fjerde, femte

og sjette ledd ble til annet, fjerde og femte ledd, med en
viss forenkling av formuleringene om utregningsmeto-
den for fordeling av utjevningsmandater. Forbudet mot
listeforbund, som hadde vært siste punktum i tredje ledd,
utgjør nå hele tredje ledd. Fjerde ledd inneholder de vik-
tigste bestemmelsene om utregning og fordeling av
utjevningsmandatene, mens sperregrensen fremkommer
av femte ledd. Sjette ledd henviser til vanlig lov for flere
bestemmelser om fordeling av utjevningsmandatene.

23 Dok. nr. 12 nr 7 (1999–2000) s. 18–21.
24 Forh. S. nr 194, 27. mai 2003, s. 2918–2927.
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§ 60
Hvorvidt og under hvilke former de stemmeberettigede kan avgi sine stemmesedler uten person-
lig fremmøte på valgtingene, bestemmes ved lov.

Om og korleis dei røysteføre kan røyste utan å møte personleg på valtinga, blir fastsett i lov.

Av Henrik Bull

Grunnloven § 60 gjelder adgangen til å avgi forhånds-
stemme. Bestemmelsen må ses i sammenheng med § 50,
som blant annet regulerer stemmeretten for statsborgere
som er bosatt i utlandet. Grunnloven § 50 og § 60 opp-
stilte opprinnelig et dobbeltvilkår: For å kunne stemme
måtte man være bosatt i Norge, og man måtte dessuten
oppholde seg innenfor rikets grenser på valgdagen. Da
§ 60 ble endret i 1896, ble spørsmålet om forhåndsstem-
megivning helt overlatt til vanlig lovgivning. Forutset-
ningsvis skulle det da også bli mulig å forhåndsstemme
for dem som oppholdt seg i utlandet på valgdagen.

På Eidsvoll i 1814 hadde bestemmelsen følgende ord-
lyd:

De inden Riget værende stemmeberettigede, der ikke
kunne møde formedelst Sygdom, Militairtjeneste eller
andet lovligt Forfald, kunne skriftlig sende sine Stemmer
til dem, der bestyre Valgforsamlingerne, forinden disse
ere tilendebragte.

I Novembergrunnloven samme år ble rettskrivningen
rettet opp på et par punkter, men ellers ble bestemmelsen
stående uendret.

Bestemmelsen stemte helt med Konstitusjonskomi-
teens forslag av 30. april 1814 (utkastets § 63), mens
komiteens første forslag 26. april (§ 57) ikke nevnte
militærtjeneste. Derimot hadde dette forslaget en egen
bestemmelse om at «Jntet væbnet Corps kan som saa-
dant Stemme». Denne siste bestemmelsen ble altså sløy-
fet, formodentlig som overflødig siden det samme kunne

utledes av stemmeretts- og valgbestemmelsene for
øvrig. Men den må vel ha ført til overveielser om hvor-
dan militært personell egentlig skulle utøve stemmeret-
ten dersom de på grunn av tjenesten ikke kunne møte på
valgforsamlingen i det distrikt der de hadde fast bopel.1 I
selve Riksforsamlingen synes bestemmelsen ikke å ha
ført til debatt.2

Hvem som bestyrte valgforsamlingene, gikk frem av
§ 55. Det var på landet sognepresten og hans medhjel-
pere, i byene magistrater og formenn.

Bestemmelsen gjaldt bare for de stemmeberettigede
som befant seg i riket. Sjøfolk og andre som befant seg
utenfor rikets grenser, kunne dermed ikke benytte mulig-
heten til å sende inn sin stemme. Det ble antatt å gjelde
også for dem som var om bord på skip under norsk flagg,
selv om slike skip i annen lovgivning ble ansett for å
utgjøre norsk territorium.

Det avgjørende var i prinsippet om den stemmeberet-
tigede var i riket på valgdagen, ikke om han hadde vært
her da forhåndsstemmen ble avgitt. Det hjalp altså ikke å
forhåndsstemme under opphold i Norge, hvis man på
valgdagen var utenfor landets grenser.3

I 1869 ble det fremmet et forslag om å endre på dette
ved å stryke ordene «inden Riget værende» mellom «de»
og «stemmeberettigede». Forslaget ble imidlertid for-
kastet da det kom til behandling i 1873, med den begrun-
nelsen at det kunne gå så lang tid fra stemmen ble
avsendt til valget ble holdt, at man risikerte at den stem-
meberettigede hadde avgått ved døden i mellomtiden –
en aktuell problemstilling ved det farefulle sjømannsyr-

1 Ved valget til Riksforsamlingen hadde de militære avdelingene fått velge egne representanter. Det skyldtes at de var blitt mobilisert, og mye mili-
tært personell befant seg derfor langt fra sin hjemlige menighet, der valget på de valgmenn som deretter skulle utpeke amtets representanter til
Riksforsamlingen, ellers fant sted, jf. Aschehoug, Norges nuværende Statsforfatning, bd. 1 (1891) s. 7–8.

2 Riksforsamlingens forhandlinger (1914), bd. 1, s. 51.
3 Aschehoug, op.cit., s. 432–433.
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ket – eller at den som hadde fått stemmen, også kunne ha
dødd i mellomtiden.4 Risikoen for dette kunne ha vært
redusert gjennom en bestemmelse om hvor lang tid i for-
veien stemmen måtte ha vært innsendt for å bli godtatt,
men det inneholdt forslaget ikke noe om, ble det påpekt.

Spørsmålet kom opp på nytt i 1896, nå med en rekke
forslag fremsatt fra både venstre- og høyresidene i det
politiske landskapet.5 Forslagene innførte enten ulike
frister eller overlot de nærmere bestemmelser om ord-
ningen til vanlig lovgivning. Flertallet i Konstitusjons-
komiteen var imidlertid fortsatt mot endring, og nå med
det ytterligere argument at sjømannen jo kunne ha gått
over på et skip under fremmed flagg når valgdagen opp-
rant og dermed heller ikke i denne forstand befant seg på
norsk territorium lenger i det avgjørende øyeblikk. Men
man var altså ikke prinsipielt mot endring. Et mindretall
innstilte på endring og foretrakk et forslag som avgren-
set muligheten til å stemme til dem som gjorde tjeneste
på norske skip, og dessuten satte en uttrykkelig tidsfrist
for innsendelse – fra fem til tre uker før valget, avhengig
av hvilken av forskjellige alternative formuleringer man
foretrakk.6 Subsidiært foretrakk de et forslag om at det
skulle overlates til vanlig lovgivning å regulere mulighe-
tene for at «stemmeberettigede, der opholde sig udenfor
Riget» kunne sende inn sin stemme på forhånd. Dermed
ville også andre enn sjøfolk være omfattet. Flertallet
hadde avvist dette forslaget med at vilkårene burde
fremgå av Grunnloven selv og ikke overlates til lovgiv-
ningen for øvrig.

Forslaget om å overlate spørsmålet til regulering i
alminnelig lovgivning var fremsatt av høyrerepresentan-
ten Emil Stang. Da saken ble behandlet i Stortinget, gikk
det opp for venstrefløyen i Stortinget, som hadde utgjort
flertallet i Konstitusjonskomiteen, at de ved å stemme
mot forslaget ville komme i den ubehagelige posisjon å
stemme mot det mest liberale av de fremsatte forslagene,
og dessuten hindre en stemmerettsreform som de prinsi-
pielt var for, men som komiteflertallet hadde gått mot
fordi det mente at de fremsatte forslagene hadde tek-
niske mangler. Stortingsbehandlingen endte dermed med
at Stangs forslag ble vedtatt, mot én stemme, basert på
den forståelse at bestemmelsen ga stemmeberettigede i
utlandet en rett til å stemme, og at det som kunne regule-

res nærmere i alminnelig lovgivning, dermed bare var
hvordan stemmeretten skulle utøves.7

En grunn for venstresiden til opprinnelig å gå mot for-
slagene – et argument som man rett nok fant det noe van-
skelig å gi uttrykk for i rene ord8 – hadde vært frykten
for at skipskapteiner ville øve innflytelse på mannskapet
under stemmegivningen, og dermed føre til flere stem-
mer for de konservative – siden skipskapteiner flest
måtte forutsettes å være politisk konservative. Da beroli-
get det enkelte at Stangs forslag åpnet for en nærmere
lovregulering av hvordan sjøfolkenes stemmegivning
skulle finne sted.9

I 1905 ble § 60 endret ved at ordene «Valgforsamlin-
gerne» ble byttet ut med ordet «Valgthingene». End-
ringen hadde sammenheng med innføringen av enmanns-
kretser, og det vises til det som er skrevet om dette i til-
knytning til § 59.10 Selve begrepet «valgting» var imid-
lertid ikke uløselig knyttet til ordningen med enmanns-
kretser, og er fortsatt i bruk.

På denne tiden var det i ferd med å utvikle seg sterk
misnøye med den måten «forfallssystemet» i § 60 ble
praktisert på. Særlig var det misnøye med valgagenter
som man mente påvirket folk til å stemme på bestemte
partier og til å avgi stemme på forhånd, via agenten, uten
særlig hensyn til om den stemmeberettigede faktisk var i
en slik situasjon at vedkommende etter § 60 hadde rett
til å avgi stemme på forhånd.11 Til dels ble enkelte vel-
gere beveget til å avgi flere stemmer på forhånd til for-
skjellige partier, ettersom den ene agitatoren etter den
andre kom på besøk for å tale sitt partis sak.12 En rekke
forslag til endring, eller til og med opphevelse, av § 60
ble derfor fremsatt i årene mellom 1906 og 1928. Ingen
ble vedtatt, mest fordi man var misfornøyd med innhol-
det i forslagene. Blant annet fant man det uheldig å over-
late alt, også spørsmålet om hvorvidt fraværende skulle
få stemme på forhånd, til alminnelig lovgivning, slik
flere av forslagene gikk ut på.

I 1929 klarte man imidlertid å samle et tilstrekkelig
flertall for en endring som nettopp overlot også spørsmå-
let om «[h]vorvidt» man skulle kunne stemme på for-
hånd, til alminnelig lovgivning.13 Dermed fikk § 60 sin
nåværende form, men unntak for en liten grammatikalsk
feil som ble rettet opp i 2006: «[K]unne afgive sine

4 Begrunnelsen gjengitt i Innst. S. No. 152 (1896), St.forh. 1896, bd. 6a, s. 368.
5 Dokument No. 124 (1892), s. 23–26.
6 Innst. S. No. 152 (1896), St.forh. 1896, bd. 6a, s. 369–370.
7 St. forh. 27.– 28. mai 1896, Tidende S. 1896, s. 1032–1086.
8 Se komiteformann Steens innlegg Tidende S. 1896, s. 1038, som imøtegås av hans partifelle Gunnar Knudsen på s. 1039.
9 Brunchorsts innlegg, Tidende S. 1896, s. 1071.
10 Indst. S. XXXXIII (1904–05).
11 Indst. S. LXXVII (1917), s. 2.
12 Innst. S. nr. 43 (1929), St.forh. (1929), s. 92.
13 Innst. S. nr. 43 (1929), som også gir en oversikt over utviklingen i saken fra 1906.
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Stemmesedler» stod det etter endringen i 1929. Korrekt i
henhold til Grunnlovens språknorm frem til 2014 var
imidlertid «kunne afgive deres Stemmesedler». Slik lød
dermed bestemmelsen mellom 2006 og 2014.
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§ 61
Ingen kan velges til representant uten å være stemmeberettiget.

Ingen kan veljast til representant utan å ha røysterett.

Av Ola Mestad

1 Innleiing. Vedtaking på Eidsvoll
Heilt frå våren 1814 har § 61 innehalde vilkåra for å
kunne veljast som stortingsrepresentant. Men dei har
vore utforma på ulike vis. Endringane har særleg gjeldt
den nedre aldersgrensa, spørsmålet om bustadskrav i
valdistriktet og om statsrådar kunne veljast til Stortin-
get, og i så fall, frå kva for distrikt. Den gjeldande ver-
sjonen av føresegna er svært enkel i det at alle som har
røysterett òg kan veljast, og det er ikkje noko vilkår om
tilknyting til valdistriktet. Sjå likevel kommentaren til
§ 62 om dei som ikkje kan veljast til eller møte i Stor-
tinget.

På Eidsvoll vart § 61 samrøystes vedtatt med føl-
gjande ordlyd: «Ingen kan vælges til Repræsentant,
medmindre han er 30 Aar gammel og har i 10 Aar
opholdt sig i Riget.»1 Dette var einslydande med konsti-
tusjonskomiteens framlegg.2 I konstitusjonskomiteens
første utkast var det i tillegg krav om at representanten
«kan tale Landets Sprog», men det vart altså ikkje halde
oppe i det endelege framlegget.3 Røysterettsalderen var
den gongen 25 år, så ein representant måtte vere fem år
eldre enn dei yngste røysteføre.

2 Endringar og forenkling frå 1905 og framover
Paragrafen blei våren 1905 endra i samband med innfø-
ring av direkte val i enkeltmannskrinsar, som erstatta det
eldre indirekte systemet som hadde stått ved lag sidan
1814, og som bygde på den franske 1791-forfatninga.4
Frå 1905 var ordlyden:

«Ingen kan vælges til Repræsentant, med mindre har er
30 Aar gammel og har i 10 Aar opholdt sig i Riget samt
er stemmeberettiget i det Valgdistrikt, fra hvilket han
udkaares.

Dog kan Enhver, som har været Statsminister eller
Statsraad, udkaares til Repræsentant ogsaa i Valgdistrikt,
hvor han ikke er stemmeberettiget, saafremt han forøv-
rigt er valgbar.»5

I 1905 vart det dermed innført eit bustadskrav for valdis-
triktet, men ikkje så snevert som valkrinsen.

Andre ledd i denne endringa var tatt frå tidlegare § 58
tredje ledd: «Enhver, der har været Statsminister eller
Statsraad, kan udkaares til Repræsentant ogsaa i Valg-
distrikt, hvor han ikke er stemmeberettiget, saafremt han
forøvrigt er valgbar og ikke allerede valgt til Repræsen-

1 Riksforsamlingens forhandlinger I (1914) s. 51. Den skal vere tatt frå den bataviske grunnlova av 1798 art. 32, sjå Höjer, Norska Grundlagen
s. 182.

2 Riksforsamlingens forhandlinger I (1914) s. 450 (§ 64).
3 Riksforsamlingens forhandlinger III (1916) s. 309 (§ 59). Hos Adler-Falsen er opplegget vesentleg annleis fordi det berre var norske borgarar som

kunne delta i valforsamlingane og representantane skulle veljast mellom dei som var valde til valforsamlingane, sjå Adler-Falsens utkast §§ 33, 34,
35 ff og 49, 59 og 61 og 62 i Riksforsamlingens forhandlinger III (1916) s. 15–21. Aldersgrensa for valmenn og dermed representantar skulle vere
25 år, sjå § 49. Som kjent forlet ein ordninga med statsborgarskap, sjå kommentaren til § 50, og dermed måtte desse føresegnene omstrukturerast.
For at ein utlending skulle kunne naturaliserast, måtte han «kunne tale Landets Sprog», og det var truleg opphavet til føresegna i første utkast frå
konstitusjonskomiteen, jf. Adler-Falsen § 35 siste ledd. Også Wergelands og det Sverdrup-Berghske utkast hadde 25 års grense, jf. Riksforsamlin-
gens forhandlinger III (1914) s. 267 (§ 24 V) og s. 206 (§ 19).

4 Forslag i Dok. Nr 80 (1900–01) s. 31–32, sjå òg Inndst. S XXXXIII (1904–05). På s. 1–4 i innstillinga er det gitt eit ryddig oversyn over dei tidle-
gare framlegga om endring av valordninga. Sjå òg kommentaren til § 59.

5 Vedtatt 15. mai 1905, Stortingstidende (1904–1905) s. 2494, jf. Inndst. S XXXXIII (1904–05) s. 15.
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tant for noget andet Distrikt. Dog kan intet Distrikt sam-
tidig have flere end een Repræsentant udenfor sine egne
Stemmeberettigedes Midte.» Ein ser at i 1905 vart ikkje
lenger siste punktum frå § 58 tredje ledd ført vidare.

Denne regelen kom inn som § 58 tredje ledd ved stor-
tingsvedtak 1. juli 1884, i samband med vedtakinga av at
statsrådane fekk rett til å møte i Stortinget, som samstun-
des vart innført i § 74, sjå § 74 andre ledd. Konstitu-
sjonskomiteen uttalte den gongen i si innstilling:

«De Mænd, der har maattet forlade Kongens Raad paa
Grund af Uoverensstemmelse i Anskuelser med Stortin-
get eller dets Flertal, bør aabnes den lettest mulige
Adgang til at blive indvalgte i Storthinget. Det vil give sit
Bidrag til Udviklingen af et sundt og ligevægtigt politisk
Liv, at disse Mænd ved sin Dygtighed, Erfaring og kri-
tiske Indsigt kan styrke Oppositionen i Nationalforsam-
lingen mod de kongelige Raadgivere, der har erobret Stil-
lingen og det Flertal, der slutter sig til dem.»6

Eit gjennomgåande spørsmål hadde lenge vore om ein
sitjande statsråd kunne veljast til Stortinget. § 62 hindra
dette, for der var statsrådane likestilte med embetsmenn
ved statsrådskontora mm. Ved grunnlovsendring 1. juli
1913 vart § 61 andre ledd endra slik at det kunne skje.7
Men dei kunne ikkje, og kan ikkje, møte som stortings-
representantar så lenge dei er statsrådar, jf. § 62 andre
ledd.

I 1948 vart det vedtatt å setje ned alderen for å kunne
veljast til 21 år, som var røysterettsalderen. Då hadde
aldersgrensa vore 30 år heilt frå 1814.8 I 1814 vart også
alderen for å bli statsråd eller høgsterettsdommar sett til
30 år. No i 2018 er det berre høgsterettsdommarar som
framleis har den opphavlege aldersgrensa, sjå Grunnlova
§ 91.

I 1952 vart bustadbandet, altså at ein, bortsett frå tidle-
gare statsrådar, berre kunne veljast frå det valdistriktet
der ein hadde røysterett, oppheva, som del av ei stor val-
reform.9 Men framleis er det slik etter § 63 at den som er
vald utanfor sitt eige distrikt, kan be seg fritatt.

I 1967 blei alderskravet på 21 år formelt oppheva og i
staden kopla til røysterettsalderen.10 Ordlyden vart då:
«Ingen kan vælges til Repræsentant, medmindre han i 10
Aar har opholdt sig i Riget samt er stemmeberettiget.»

Den noverande utforminga, som vart vedtatt i 2003, er
svært enkel. Stortinget fjerna kravet til butid i riket og då
vart retten til å bli vald berre kopla til røysteretten.11 Alle
som har røysterett kan veljast – bortsett frå dei som er
særskilt unntatt i medhald av § 62. Det gjer at føresegna
ikkje lenger treng endrast fordi endringar i røysterettsre-
glane vil automatisk vere omfatta.

6 Indst. S. No. 148 1884 s. 494.
7 Stortingstidende 1913 s. 2174, jf. Indst. S. L (1913). Sjå elles gjennomgangen av spørsmålet op.cit. s. 2144–2146. Bustadbandet vart derimot halde

oppe.
8 Sjå Stortingstidende 1948 s. 88, jf. Innst. S. nr. 111 (1947).
9 Sjå Stortingstidende 1952 s. 2970 og Innst. S. nr. 299 (1952) s. 664–665. Dette blir sagt å følgje opp ei samrøystes tilråding frå Den parlamenta-

riske Valgordningskommisjon (sjå Innstilling I frå kommisjonen s. 50–51).
10 Sjå Innst. S. nr. 24 (1967–1968) s. 38 og St.tid. (1967–1968) s. 1107.
11 Sjå Innst. S. nr. 209 (2002–2003) s. 2 (framlegg G) og s. 5, og St.tid. (2002–2003) s. 2931.
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§ 62
De tjenestemenn som er ansatt ved statsrådets kontorer, statssekretærene og de politiske rådgi-
vere dog unntatt, kan ikke velges til representanter. Det samme gjelder Høyesteretts medlemmer
og de tjenestemenn som er ansatt ved diplomatiet eller konsulatvesenet.

Statsrådets medlemmer kan ikke møte som representanter på Stortinget så lenge de har sete i
statsrådet. Heller ikke kan statssekretærene møte som representanter så lenge de bekler sine
embeter, og de politiske rådgivere ved statsrådets kontorer kan ikke møte på Stortinget så lenge
de innehar sine stillinger.

Tenestemenn som er tilsette ved statsrådskontora, bortsett frå statssekretærar og politiske råd-
gjevarar, kan ikkje veljast til representantar. Det same gjeld medlemmene av Høgsterett og
tenestemenn som er tilsette i utanrikstenesta.

Medlemmer av statsrådet kan ikkje møte på Stortinget som representantar så lenge dei har
sete i statsrådet. Heller ikkje statssekretærane kan møte som representantar så lenge dei er i
embetet, og dei politiske rådgjevarane ved statsrådskontora kan ikkje møte på Stortinget så lenge
dei har stillingane sine.

Av Marit Halvorsen

1 Innledning
§ 62 utelukker personer som innehar visse stillinger fra å
bli valgt til stortingsrepresentanter. Fra begynnelsen av
gjaldt det «Statsraadets Medlemmer og de Embeds-
mænd, som ere ansatte ved dets Comptoirer [forandret
til «Contorer» i november 1814], eller Hoffets Betjente
og dets Pensionister». Senere er bestemmelen endret fire
ganger (i tillegg til språkreformen i 2014).

I 1913 ble statsrådene unntatt fra valgforbudet. Ett nytt
annet ledd bestemte at statsråder ikke kunne møte på Stor-
tinget så lenge de satt i regjeringen. «Embedsmænd» ble
byttet ut med det videre begrepet «Tjenestemænd», som
må tolkes slik at det også omfatter embetsmennene.1

Tilføyelsen i 1928 bestod i at første ledd utvidet valg-
forbudet til å omfatte tjenestemenn i diplomati og kon-
sulatvesen.

Unntak fra valgforbudet ble gjort for statssekretærenes
vedkommende ved endringen i 1976. Deres politiske funk-
sjon plasserer dem sammen med statsrådene heller enn med

tjeneste- og embetsmenn, og begrunnelsen for at de skal
kunne velges, er den samme som for statsrådenes vedkom-
mende. Statssekretærene ble derfor også utelukket fra å
møte i Stortinget, se tilføyelsen i bestemmelsens annet ledd.

I 2003 ble valgforbudet utvidet til å omfatte Høyeste-
retts medlemmer, samtidig som det ble innskrenket ved at
de politiske sekretærer ble sidestilt med statssekretærene
– de kan altså velges, men ikke møte som representanter
sålenge de er i sine stillinger – og «Hoffets Betjente og
dets Pensionister» ble tatt ut av bestemmelsen.

2 Vedtagelsen på Eidsvoll
Begrunnelsen for at personer i visse embeter eller stillin-
ger ikke kan velges som stortingsrepresentanter, ligger i
maktfordelingsprinsippet. Den franske grunnloven fra
1791 løste spørsmålet om valgbarhet for dem som på en
eller annen måte stod i avhengighetsforhold til kongen

1 Se Arne Fliflet, Grunnloven. Kommentarutgave, (2005) s. 271.
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.
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og på andre måter representerte den utøvende eller den
dømmende makt, ved å si at de måtte velge mellom å
være nasjonalforsamlingsrepresentant eller å utøve sin
stilling.2 Den amerikanske forfatningen av 1787 uteluk-
ket dem som har «any Office under the United States»
fra å sitte i Senatet og Representantenes hus.3 Prinsippet
om å hindre at representanter fra den utøvende makt
kunne velges i nasjonalforsamlingen, var således vel-
kjent. Holstein-Holsteinborg skrev i sitt grunnlovsutkast
§ 3, 4 at representantene måtte ha «Uafhængighed fra al
Forbindelse med den udførende eller dømmende Magt»,
og de måtte være fri til å «tale saa fordoms- og tvangs-
frie» som er nødvendig og kan derfor ikke stå i noe
avhengighetsforhold til regenten.4

Konstitusjonskomiteen på Eidsvoll formulerte valgfor-
budet for statsrådene, embetsmenn ansatt «ved deres
Contorer» samt hoffets ansatte og pensjonister i grunn-
lovsutkastet § 65. Det ble vedtatt med 61 mot 38 stemmer
som Grunnloven § 62. Christie gjenga noe av diskusjo-
nen i Riksforsamlingen i sin dagbok.5 Han skrev at Melt-
zer foreslo å la bestemmelsen gjelde for alle som kunne
avskjediges av Kongen uten dom; de var jo heller ikke
uavhengige av ham. Christie og Omsen var enige med
Meltzer, mens «Diriks troede, at alt for mange af Landets
duelige Mænd paa denne Maade vilde udelukkes fra
Storthinget».6 Sibbern beskrev i sin dagbok den samme
diskusjonen.7 I følge ham kom forslaget fra Omsen, og
innvendingen om at man derved kunne miste gode repre-
sentanter kom fra andre, ikke navngitte. Sibbern skrev
videre at han spurte om det at en mann var «independent
af Kongen» var den eneste betingelse for å være en god
representant, og om ikke kunnskaper og innsikter også
«burde sees paa». Da Omsen, som Sibbern beskrev som
«med alle sine gode Egenskaber … opfarende og paas-
taaelig» svarte på spørsmålet, kom de to «lidt i Kladderne
paa hinanden», men Sibbern unnlot å si mere om det
fordi det «… her ikke er Stedet at anføre».8

3 Senere endringer av personkretsen
Bestemmelsen stod altså uendret i 99 år. At det da ble
vedtatt at regjeringens medlemmer kunne velges inn på

Stortinget, var en naturlig følge av det endrede forhold
mellom regjeringen og kongen som fant sted opp gjen-
nom 1800-tallet og som endte med parlamentarismen. I
1814 valgte kongen selv sitt råd; i 1913 hadde Stortinget
i flere tiår hatt kontroll over regjeringen.

Forslaget om å gjøre sittende statsråder valgbare, ble
diskutert sammen med forslaget om å oppheve bosteds-
båndet (Grl § 61), den 1. juli 1913.9 Axel A. Thallaug
(H), som var konstitusjonskomiteens ordfører, rede-
gjorde særlig for forslaget om at sittende statsråder
skulle kunne bli valgt.10 Første gang et slikt forslag var
oppe, var så tidlig som i 1851. Senere ble det gjentatt i
1903, 1908 og 1911, med flere tilhengere for hver gang –
siste gang manglet bare 10 stemmer for det grunnlovs-
messige flertall. Konstitusjonskomiteens flertall på fire
var mot forslaget, mens mindretallet på tre, formannen
inkludert, mente at det ville sikre at «de dygtigste mænd
til enhver tid kan ta sæte i nationalforsamlingen». I alle
«konstitutionelt styrede land» unntatt i Sveits kunne
regjeringsmedlemmer velges til nasjonalforsamlingen,
om enn de ikke kunne ha begge funksjoner samtidig.
Thallaug fremførte en rekke argumenter som viste forde-
lene ved forslagets ordning; en statsråd som kan gå til-
bake til Stortinget hvis han må gå av, vil ikke bli «hæn-
gende ved taburetten i utide», både flertall og mindretall
i nasjonalforsamlingen vil ønske å ha sine beste menn
valgt, og man må formode at disse nettopp sitter i regje-
ring. Hvis sittende statsråder ikke kan velges, blir dyk-
tige politikere utelukket fra fra det offentlige liv i årevis.
Det er ikke til landets gavn.

Tilføyelsen av annet punktum i bestemmelsens første
ledd, som uttrykte forbud mot valg av tjenestemenn i
diplomatiet og konsulatvesenet, ble enstemmig vedtatt,
uten debatt, den 11. mai 1928 (sammen med endringen i
§ 50, som gav disse tjenestemenn stemmerett).11 Innstil-
lingen fra konstitusjonskomiteen påpeker at det i unions-
tiden ikke var aktuelt å gi diplomatene stemmerett.
Norge hadde jo ikke eget untenriksvesen, så diploma-
tene sorterte under det svenske departementet. Unions-
oppløsningen i 1905 forandret situasjonen med et slag,
og Norges nye Utenriksdepartement ba raskt Justisde-
partementet om å foreslå både stemmerett og valgbarhet
for de norske diplomater – det var «ubillig» at de, bare

2 Constitution de 1791, Title III, Sect. 3, Article 4 og 5. Se Holmøyvik/Michalsen, Kilder og årstall i forfatningshistorien (2015) s. 176 (engelsk).
3 Constitution of the United States, Article I Sect. 6, se Holmøyvik/Michalsen, Kilder og årstall i forfatningshistorien (2015) s. 159.
4 Riksforsamlingens forhandlinger, bd 3 (1916), s. 106.
5 «W F K Christies Dagbog under Rikgsforsamlingen paa Eidsvold fra 10 April til 11 Mai 1814», Norske Samlinger, andet bd., (1860), s. 563.
6 Op.cit. s. 604.
7 V. C. W. Sibberns Dagbog paa Eidsvold fra 10de April til 17de Mai, Chrsitiania 1870.
8 Op.cit. s. 49.
9 Se forslagene fra konstitusjonskomiteen gjengitt i Indst. S. L. 1913, og Tidende S 1913, s. 2144–2175.
10 Tidende S 1913 s. 2145–46.
11 Se forslagene fra konstitusjonskomiteen gjengitt i Innst. S. nr. 96 for 1928, og Forh. S. 1911 s. 1528.
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fordi de oppholdt seg utenfor landets grenser, skulle
være avskåret fra statsborgelig stemmerett.12 Justisde-
partementet var ikke enig med Utenriksdepartementet,
så det kom ingen propoisisjon da. Etter en endring i
valgloven av 1920, som gjaldt utenriksfarende sjøfolks
adgang til å stemme, kom spørsmålet opp igjen, og
regjeringen fremmet i 1923 et grunnlovsforslag som ble
behandlet av konstitusjonskomiteen to år senere.13

Komiteen forkastet forslaget med den begrunnelse at det
bare gjaldt de utenlandsboende tjenestemenn, og ikke
deres «hustruer, deres husstand og børn over 23 aar».
Dette «synes at stemme daarlig med grundlovens øvrige
stemmeretsregler og med den raadende opfatning med
hensyn til likestillethet». Komiteen forutsatte at Justis-
departementet ville komme med et nytt forslag «hvori
den av komiteen paapegte mangel er utfyldt». Et slikt
forslag kom da i 1928, og Stortinget vedtok den 11. mai
1928 et nytt annet ledd i § 50 (om stemmerett) og inklu-
derte samtidig tjenestemenn i diplomati og konsulatve-
sen i valgforbudet i § 62, første ledd.

Statssekretærordningen ble innført ved kgl. res.
11. juni 1947. Statssekretærer skulle utnevnes av Kon-
gen og kunne når som helst avskjediges av ham. De sor-
terte direkte under statsråden og fratrådte samtidig med
ham eller henne. Statssekretærenes formelle stilling ble
ikke videre regulert før i 1976, da ordningen ble grunn-
lovsfestet gjennom Grl. §§ 12/14, 22, 23, 62, 74 og 86.14

Saken ble behandlet i Stortinget 1. juni. I innstillingen
fra Konstitujonskomiteen het det: «Det har vært antatt at
statssekretærene har tilhørt den gruppe embets- og tje-
nestemenn som ifølge Grunnlovens § 62, første ledd,
ikke kan velges som stortingsrepresentanter. Statssekre-
tærene har imidlertid anledning til å la seg nominere ved
stortingsvalg. Om de søker og får avskjed før valget, vil
de kunne velges. Det har da også skjedd flere ganger. …
Komiteen finner det riktig at statssekretærene uttrykke-
lig unntas fra valgbarhetshindringen og i så henseende
blir likestilt med statsråder. Dette innebærer at de kan
nomineres til Stortinget uten å si opp sine stillinger, og at
stortingsrepresentanter kan utnevnes til statssekretæ-
rer.»15 På samme måte som statsrådene skulle de ikke
kunne møte som stortingsreprsentanter. Komiteen var
forøvrig av den oppfatning at statssekretærene i det hele
tatt ikke skulle kunne opptre i Stortinget. Det ville med-
føre vanskelige spørsmål bl.a. om deres konstitusjonelle
ansvar. Lars Korvald (Krf), som var saksordfører, rede-

gjorde for forslagets bakgrunn og begrunnelsen for å
grunnlovsfeste en ordning som i og for seg godt kunne
fungere med hjemmel i reglementet fra 1947, nemlig
fordelen ved å få statssekretærordningen etablert som et
regulært element i det grunnlovsorganiserte statsstyret.
Forslaget ble vedtatt etter en kort debatt mot 9 stem-
mer.16

Den 26. mai 2003 vedtok Stortinget at denne ordnin-
gen også skal gjelde for statsrådenes politiske rådgivere.
Ved samme anledning ble bestemmelsen forandret slik at
Hoffets ansatte og pensjonister ble gjort valgbare, mens
høyesterettsdommere ble inkludert i valgforbudet.
Behandlingen i Stortinget var meget kort.17 Kontroll- og
konstitusjonskomiteen var delt med hensyn til forslaget
til revisjon av § 62.18 Uenigheten dreide seg om hvor-
vidt bare departementenes embetsmenn eller også depar-
tementenes tjenestemenn skulle være avskåret fra å bli
valgt. Flertallet (medlemmene fra AP og SV) mente det
var tilstrekkelig å utelukke embetsmennene, men
mindretallet (H, FrP og KrF) mente at mange av departe-
mentenes tjenestemenn i realiteten står i samme stilling
som embetsmenn med hensyn til mulige lojalitetskon-
flikter, og ønsket rettstilstanden opprettholdt for dem.
Alle var enige om at høyesterettsdommerne burde inklu-
deres i valgforbudet, at Hoffets ansatte og pensjonister
skulle ut av bestemmelsen og at de politiske sekretærer
skulle behandles på samme måte som statssekretærene.
På grunn av kravet om 2/3 flertall, ble mindretallets for-
slag vedtatt.

12 Innst. S. nr. 96 fro 1928, s 217.
13 Se St. prpr. nr. 123 for 1923 og Indst. S. nr. 44, 1925.
14 Se kommentarer til disse bestemmelsene.
15 Innst. S. nr 350 (1975–1976), s 7. Forslag nr 2 i Dok. nr. 13 for 1971–1972.
16 Se Tidende S 1976 s. 3960–63.
17 Se Tidende S 2003 s. 2931.
18 Se Innst. S. nr 209 (2002–2003).
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§ 63
Enhver som velges til representant, er pliktig til å motta valget, med mindre han eller hun
a) er valgt utenfor det valgdistrikt der vedkommende er stemmeberettiget
b) har møtt som representant på alle storting etter forrige valg
c) har avgitt skriftlig erklæring om at vedkommende ikke ønsker å stå på en valgliste.

Regler for innen hvilken tid og på hvilken måte den som har rett til å nekte valg, skal gjøre
denne rett gjeldende, fastsettes ved lov.

Det skal likeledes bestemmes ved lov innen hvilken tid og på hvilken måte en som velges til
representant for to eller flere valgdistrikter, skal avgi erklæring om hvilket valg han eller hun vil
motta.

Den som blir vald til representant, har plikt til å ta imot valet, om vedkommande ikkje
a) er vald utanfor det valdistriktet der ho eller han har røysterett,
b) har møtt som representant på alle storting etter førre val,
c) har gjeve skriftleg fråsegn om at ho eller han ikkje vil stå på ei valliste.

Frist og framgangsmåte for å gjere retten til å nekte val gjeldande blir fastsett i lov.
Like eins skal det fastsetjast i lov når og korleis ein som er vald til representant for to eller

fleire valdistrikt, skal gje fråsegn om kva val ho eller han vil ta imot.

Av Ola Mestad

1 Innleiing
Dette er den grunnleggjande føresegna om at den som er
lovleg vald til stortingsrepresentant har plikt til å motta
valet og møte dersom ikkje visse særskilde grunnar ligg
føre. Det er straffbart å la vere å møte når Stortinget trer
saman «utan gyldig forfall» eller å la vere å delta i for-
handlingane «utan gyldig grunn», jf. ansvarlegheitslova
(lov 5. februar 1932 nr. 1) § 12. Møteplikt har vore
hovudregelen heilt frå 1814 og er utslag av at å vere
representant er «et statsborgerlig Ombud», som Asche-
houg skreiv, ikkje ei stilling.1 Den som blir vald har plikt
til å møte, kan ikkje forhandle om godtgjersla og får
ikkje skadebot for eventuelt økonomisk tap som måtte
oppstå. Det siste følgjer av § 65.

Dei som etter andre føresegner ikkje kan veljast, har
sjølvsagt heller ikkje plikt eller rett til å motta val. Sjå
kommentaren til §§ 61 og 62.

Slik § 63 står no uttrykkjer den eit viktig representati-
vitetsprinsipp i det norske valsystemet. I utgangspunktet
skal ein representant representere sitt eige valdistrikt,
derfor kan han eller ho seie nei til val utanfor sitt distrikt,
jf. § 63 første ledd bokstav a). Dette prinsippet har på
ulike vis gjeldt heilt frå 1814.

Frå 1984 til 2020 inneheldt § 63 òg eit anna represen-
tativitetsprinsipp, om partimedlemsskap: Ingen skulle
tvingast til å representere eit anna parti enn sitt eige, der-
for kunne den som var medlem av eit politisk parti, nekte
å bli vald på ei liste frå eit anna parti, jf. første ledd bok-
stav d slik det lydde fram til 2020. I 2020 blei den fri-
taksgrunnen som står i bokstav c) vedtatt. Med det blei
den strenge borgarplikta i grunnlova, som hadde gjeldt
frå 1814, endra, sjå meir nedanfor i avsnitt 4. No kan ein
seie at ein ikkje er villig utan å måtte vise til medlem-
skap i eit anna parti.

1 Aschehoug, Statsforfatning I (1891) s. 453. Tidlegare var det straffbart ikkje å møte etter ansvarlegheitslova av 7. juli 1828 § 10, op.cit. s. 454.
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.
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2 Vedtakinga og debatten på Eidsvoll
I 1814 vart føresegna vedtatt med følgjande ordlyd på
Eidsvoll:

«Enhver, som vælges til Repræsentant, er pligtig at mod-
tage Valget, medmindre han hindres derfra ved Forfald,
der kjendes lovligt af Valgmændene, hvis Kjendelse kan
underkastes Storthingets Bedømmelse. Den, som to paa
hinanden følgende Gange har mødt som Repræsentant
paa et ordentligt Storthing, er ikke forpligtet til at mod-
tage Valget til det derpaa følgende ordentlige Storthing.
Hindres en Repræsentant ved lovligt Forfald fra at møde
paa Storthinget, træder den, som næst ham har de fleste
Stemmer i hans Sted.»

Bakgrunnen for reguleringa ser ut til å vere den
bataviske grunnlova av 1798.2 Bortsett frå redaksjonelle
endringar er den vedtatte regelen lik konstitusjonskomi-
teens endelege utkast, som var ei vidareføring av før-
steutkastet.3 I førsteutkastet var det berre ein generell
regel, utan det spesifikke unntaket for den som hadde
møtt på to påfølgjande ordentlege storting. Her må
komiteen ha tenkt seg om under arbeidet og kome til at
då var borgarplikta utført.

Utkastet frå komiteen vart vedtatt med «mere end 2/
3 af de Tilstedværende Vota» utan at protokollen seier
kva usemja gjaldt.4 Ut frå Christies og Sibberns dagbø-
ker ser det ut til at den gjaldt om ein representant
kunne seie seg fritatt allereie når han hadde sete ein
periode. Det skal representantane Peder Jørgen Clou-
mann og Tellef Huvedstad (Talleiv Huvestad) ha føre-
slått. Cloumann skal ha spurt «om da en saadan Mand
skulde straffes, blot fordi han var retskaffen og due-
lig?» Til dette skal Riksforsamlingas sekretær Christie
ha sagt, i følgje eige referat, «at i Tilfælde jeg var en
Mand, der besad fortrinlige Evner til at være mit Føde-
land tjenlig, vilde jeg aldeles ikke ansee det for en Straf
at anvende dem til Fødelandets Gavn». Sibbern skreiv
at «Secretair Christie gjendrev dette meget vakkert».5
Men det var altså innvendingar både frå embetsmanns-

og bondehald.6 Dette viser at det i 1814 ikkje utan
vidare vart oppfatta som gjevt å bli vald som stortings-
representant.

I november 1814 blei siste punktum i § 63 skilt ut som
eige ledd, men elles blei ikkje teksten endra.

3 Fritakingsgrunnane utviklar seg
Som det framgår av formuleringa frå 1814, var det Stor-
tinget som hadde den endelege avgjerda av om nokon
hadde ein lovleg forfallsgrunn. Men det så lenge det var
indirekte val, var det valmennene som først skulle ta
standpunkt til om det låg føre rett til fritak. C.M. Falsen
drøfta det praktiske ved avgjerda, særleg korleis det
skulle handterast dersom fritaksspørsmålet kom opp
etter at representanten hadde tatt plass. Då var det uprak-
tisk, iallfall i høve til distriksrepresentantar å kalle
saman valmennene på nytt, og då burde Stortinget ta
avgjerda med ein gong.7

Eit spørsmål som blei drøfta av Steenbuch, og som
seier noko om samsfunnsstrukturen i åra rundt 1814, var
om ein vald representant kunne nektast å dra på Stortin-
get av nokon overordna:

«At nogen Anden end den udnævnte Repræsentant selv,
til Ex. en eller anden ham overordnet Authoritet, skulde
være berettiget, eller forpligtet til at protestere mod hans
Afreise paa Grund af hans andre Embedsforretninger, kan
ordentligvis ikke bifaldes.»

Steenbuch drøfta likevel om militærteneste kunne vere
fritaksgrunn etter analogi frå § 60 (om at den som var i
militærteneste kunne røyste per brev). Men elles «vilde
et sligt Forbud af Andre i Almindelighed finde ligesaa-
lidt Medhold i Sagens Natur, som i Grundlovens
Bogstav og Aand».8

Ordlyden i § 63 slik den opphavleg var formulert, gav
eit visst skjønnsrom ved avgjerda. C.M. Falsen nemnde
berre «Sygdom» som fritaksgrunn «i Almindelighed», i

2 Sjå Höjer, Norska grundlagen (1883) s. 183, som viser til den bataviske grunnlova av 1798 Reglem. B, art. 7 og 8, og Reglem. A, art. 34, og i til-
legg for så vidt gjeld vararepresentantar, til den franske 1791-grunnlova titre III, chap. 1. sect. III, art. 1 og 2.

3 Sjå Riksforsamlingens forhandlinger I (1914) s. 450 (§ 70), Riksforsamlingens forhandlinger III (1916) s. 309–310 (§ 65).
4 Riksforsamlingens forhandlinger I (1914) s. 51 (§ 70).
5 Christies Dagbog (1860) s. 606 og Sibberns Dagbog (1870) s. 50. Sibbern skriv at føresegna vart vedtatt samrøystes, men det stemmer ikkje med

protokollen eller Christies Dagbog.
6 Dette er ein av dei sjeldsynte gongene at det blir vist til bonderepresentantane på Eidsvoll på ein seriøs måte. Henrik Wergeland skreiv om Huve-

stad: «Et udmærket Eksemplar af disse, især i Historie, belæste norske Fjeldbønder, som stundom overrasker den reisende. Kunde ikke ‘sættes’
(som det heder) i Snorre, og besad derhos, i Dybet af den elskværdigste Beskedenhed, under sin Telekofte, flere Kundskaber i Udenverdenens His-
torie og Geografi. Disse fremtraadte engang saa overraskende under en Diskurs, Prinsen førte i Anledning af et af de sidste napoleonske Feltslag,
at denne udraabte: ‘hvilke Bønder der dog er i Norge!’ Han udtrykte sig – hvad dengang var sjeldent mellem de norske Bønder – ogsaa skriftligen
korrekt og klart.» Sitert etter NBL 2. utg. Cloumann var fut i øvre Telemark og eldste representant på Eidsvoll, sjå NBL 2. utg.

7 Falsen, Norges Grundlov (1816) s. 89.
8 Steenbuch, Norges Grundlov (1815) s. 117–118.
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tillegg til det å ha møtt på to storting. Men han opna for
at Stortinget også kunne ta standpunkt til «andre særde-
les Omstændigheder».9

Frederik Stang hevda i 1833 at også «Billighed», altså
omsynet til om det var rimeleg at nokon skulle motta
valet, måtte kunne vere ein lovleg forfallsgrunn. Han
meinte at «extraordinairt Velfærdstab» burde kunne gi
tilstrekkjeleg grunn til å la vere å møte og viste m.a. til at
stortingsdietten ikkje ville gi representantane «fuld
Erstatning». Så heldt han fram:

«Hvilket Tab forøvrigt der kan ansees for at være, i Sam-
menligning med det sædvanlige og med Hensyn paa Indi-
videts Formuesforfatning, saa betydelig, at det indehol-
der skjellig Grund til Fritagelse, og hvilket der ikke kan
ansees uden som ordinairt Tab, kan naturligvis ei ved
nogen almindelig Regel angives.»10

Stang sjølv, i tråd med opplegget av boka, viste ikkje
til praksis. Men det finst fleire tilfelle der valde repre-
sentantar eller vararepresentantar har bede om å få
godkjent forfall av økonomiske eller familiære
grunnar. I 1851 bad kjøpmann i Bergen Herman von
Tangen om å få utsett tida for å møte som innkalt vara-
representant fordi det ville kollidere med hans nord-
landshandel som var av «betydeligt Omfang» og som
han ikkje kunne finne ein annan «duelig Mand» til å
overta. Dette blei ikkje godtatt av Stortinget sjølv om
fullmaktskomiteen ikkje tvilte på saksframstillinga.
Den viste til at dette kunne medføre at «mange
næringsdrivende Borgere og navnlig mange Handels-
mænd» ville kunne pårope seg liknande forhold og det
ville ikkje «harmonere» med ordninga i grunnlova.11

Aschehoug viser likevel til tilfelle der nokon har fått
fritak på grunn av sannsynlege økonomiske tap på
grunn av fråvær frå forretningane.12

Fritaksgrunnane og dei nærmare reglane har blitt
endra fleire gonger, både reelt og av omsyn til omleggin-
gar av valordninga. I 1869 blei regelen om å ha møtt på
to storting endra til å ha møtt på tre storting, altså ein full
periode under den nye ordninga med årlege storting. Det
var i realiteten berre ei tilpassing til den nye ordninga. I

tillegg blei føresegna om innkalling av vararepresentant
noko endra.13

I 1884 blei eit særskilt unntak frå plikta til å motta val
innført i § 63 i samanheng med at ein endra § 58, deret-
ter § 61, til at tidlegare statsministrar og statsrådar kunne
veljast også utanfor sitt heimedistrikt, men slik at kvart
distrikt berre kunne ha ein representant som ikkje høyrde
til i distriktet. Sjå kommentaren til § 61. Dermed måtte
ein som konsekvens endre § 63 til at den som var
«udkaaret i Henhold til § 61 andet Passus», og altså ville
ført til at eit distrikt hadde meir enn ein representant frå
utanfor distriktet, blei fritatt. Dette var berre ei følgje av
endringa i § 61.14

I 1905 blei det, i samband med innføringa av ny
valordning med direkte val i einmannskrinsar, innført i
§ 63 som andre ledd ei føresegn om at framgangsmåten
når ein ville gjere gjeldande ein fritaksgrunn, skulle fast-
setjast ved lov.15 Dette er framleis, berre med ein vidare
ordlyd, regelen i § 63 andre ledd. Samstundes vart det
vedtatt at reglane om innkalling av vararepresentant
skulle fastsetjast i lov. I samband med at valordninga i
1919 gjekk over til forholdsval i fleirmannskrinsar, den
ordninga som i hovudsak gjeld framleis, vart det fastsett
i § 63 tredje ledd at det skulle fastsetjast i lov når den
som var vald i fleire krinsar, måtte seie frå kva for krins
vedkomande ville representere.16

I 1938 vart § 63 første ledd endra slik at det stod at
den som hadde møtt «paa alle ordentlige Storthing efter
samme valg» i staden for tre storting. Dette var ei
naudsynt følgje av overgangen til fireårige stortings-
periodar som var vedtatt 5. april same år.17

I samband med valreforma i 1952 vart det som no er
§ 63 første ledd bokstav a) om at ein kan nekte å motta
valet dersom ein er vald utanfor det valdistriktet der ein
sjølv har røysterett, innført.18

I 1984 fekk § 63 første ledd den strukturen som er no,
men seinare er bokstav c) om rett til fritak når ei har fylt
seksti år, seinare fjerna. I 1984 blei ordlyden av første
ledd dermed følgjande:

«Enhver, som vælges til Repræsentant, er pligtig til at
modtage Valget, medmindre:

9 Falsen, Norges Grundlov (1817) s. 95.
10 Stang, grundlovbestemte Ret 1833 s. 225–226.
11 Stortingforhandlinger 12. juni 1851 s. 52.
12 Aschehoug, Statsforfatning I (1891) s. 454–455.
13 Sjå St.tid. 1868–1869) s. 818, jf. Dok. nr. 89 (1865–1866) s. 5 (alternativ C) jfr s. 1, og Indst. S. nr. 88 (1868–1869).
14 Sjå St.tid. (1884) s. 725, jf. Indst. S. nr. 148 (1884) på s. 494.
15 Sjå St.tid. (1904–1905) s. 2494, jf. s. 2490.
16 Indst. S. XXXVIII (1919) s. 9 jf. s. 4, jf. St.tid. (1919) s. 2986.
17 Sjå Innst. S. nr. 250 (1938) og St.tid. (1938) s. 1677.
18 Sjå Innst.S nr. 299 (1952) s. 664 og St.tid. 1952 s. 2970.
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a. Han er valgt udenfor det Valgdistrikt, indenfor hvilket
han er stemmeberettiget.

b. Han har mødt som Repræsentant paa alle Storthing
efter forrige Valg.

c. Han have fyldt 60 Aar senest i det Aar Valgthinget
holdes.

d. Han er Medlem af et politisk Parti, og han er valgt paa
en Valgliste der ikke udgaar fra dette Parti.»

Utanriks- og konstitusjonskomiteen meinte det var riktig
at det framleis var få fritaksgrunnar og at dei som var
burde stå i grunnlova sjølv. Punkt a) og b) var vidarefø-
ring frå det som alt stod, men rydda teknisk opp i, medan
c) og d) var nye i 1984. Innføring av dei nye grunnane
bygde m.a. på vurderingane i Valglovutvalget av 1980.19

Fritaksgrunnen i d) bygde på erfaringar folk hadde hatt
med å prøve å bli stroken av ei liste der dei ikkje ønskte
å stå. Det er første gongen politiske parti blir omtalt i
grunnlova, akkurat 100 år etter at dei første politisk par-
tia i Noreg vart danna. Aldersregelen i bokstav c) synest
ikkje vere særskilt grunngitt i innstillinga.20 I Stortinget
blei det vist til at aldersregelen hadde møtt ein del kri-
tikk, men saksordføraren heldt fram at det ikkje var
meint som ei aldersgrense.21

I 1990 blei ordninga med overordentlege storting opp-
heva og då vart ordet «ordentlige» naturleg nok tatt ut av
teksten i § 63.22

I 1992 kom det som no er § 63 andre ledd inn i grunn-
lova. Poenget med endringa var at tidlegare kunne den
som var vald vente til etter valet med å seie frå om det
blei godtatt. No blei det innført ein regel om at dette
skulle regulerast i lov, og underforstått, der ordnast slik
at ein skulle seie frå på førehand.23

I 2003 blei retten til å krevje fritak for stortingsval ved
60 år oppheva igjen, som del av endring av valordninga.
Alder blei «på prinsipielt grunnlag» avvist som fritaks-
grunn.24 Dermed blei føresegna i det som sidan 1994
hadde vore første ledd bokstav c), fjerna. Etter dette har
§ 63 berre vore retta språklege, i 2006 og i den generelle
språkreforma i 2014.

Eit spørsmål som av og til oppstår i praksis er om ein
representant som får eit viktig verv eller stilling utan-
lands, kan krevje seg fritatt, eller bli fritatt. Då stortings-
representant Jens Stoltenberg blei utnemnd som general-
sekretær i NATO i 2014, gjekk han straks ut av Stortin-
get, først fordi han blei tilsett i Utanriksdepartementet
for å førebu seg på stillinga, og dermed ikkje var valbar
etter grunnlova § 62, og deretter fekk han permisjon av
Stortinget for dei to gjenverande stortinga i perioden
(2015–2017).25 Stortingets forretningsorden § 5 fastset
at søknad om permisjon skal behandlast av Stortinget
etter innstilling frå presidentskapet.26

Eit aktuelt spørsmål gjeld om ein straffedom gjer at
ein representant ikkje kan veljast, eller har krav på fritak.
Det er ikkje tilfelle.27

Ei særskild side ved plikta til å motta stortingsval i
§ 63 er stemmeplikt ved voteringar i Stortinget dersom
ein ikkje har lovleg forfall. I Noreg kan ein ikkje, i mot-
setning til i mange land, stemme blankt.28

4 Oppheving av borgarplikta i 2020
I 2016 blei det av ei brei politisk gruppering sett fram
forslag om endring av ombodsplikta i grunnlova, altså
plikta til å stå på ei valliste og plikta til å ta imot eit verv
og fungere i det. Endringsforslaget gjaldt oppheving av
§ 63 første ledd bokstav d og innføring av ein ny bok-
stav c med følgjande ordlyd «har gjeve skriftleg fråsegn
om at ho eller han ikkje vil stå på ei valliste».29 Dette
medfører at ein person altså kan nekte seg oppført på ei
valliste og vedkomande vil då heller ikkje kunne veljast.
Dei nærmare reglane må fastsetjast ved endring i val-
lova. Den som er vorten vald, vil framleis ha plikt til å
møte som i dag. Bakgrunnen for framlegget var kritikk
frå Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa
ved Kontoret for demokratiske institusjonar og mennes-
kerettar om at den norske reguleringa kunne vere i strid
med FN-konvensjonen om sivile og politiske rettar art
22 og Den europeiske menneskerettskonvensjonen art

19 NOU 1982: 6 Om ny valglov inneheld ein grundig gjennomgang av fritaksgrunnar, m.a. bygd på ein gjennomgang utført av Stortingets kontor og
ei utgreiing av Lovavdelinga i Justisdepartementet, sjå s. 31–37.

20 Sjå Innst. S. nr. 209 (1983–1984).
21 Sjå St.tid. (1983–1984) s. 4201 (saksordførar Aano), sjå òg s. 4203 (Guttorm Hansen) og voteringa s. 4203–4204, vedtatt mot ei røyst (Ingrid I.

Willoch, som argumenterte prinsipielt rundt dei ulike fritaksgrunnane.).
22 Vedtak 29. mai 1990, sjå Innst. S. nr. 189 (1989–1990).
23 Sjå Innst. S. nr. 117 (1991–1992) og St.tid. (1991–1992) s. 3126–3127.
24 Sjå Innst. S. (2002–2003) nr. 209 s. 3 og 5.
25 Slik Smith, Konstitusjonelt demokrati (2017) s. 188, sjå òg Smith op.cit. note 26 om Erik Solheims permisjon då han blei spesialrådgivar i Utan-

riksdepartementet. Sjå vidare kommentaren til § 71.
26 Stortingets forretningsorden (September 2018).
27 Sjå Tore Bråthen, Straffedømte og stortingsvervet, TfR 1986 s. 502ff. og Andenæs og Fliflet, Statsforfatningen (2017) s. 196–197.
28 Slik Smith, Konstitusjonelt demokrati (2017) s. 193.
29 Sjå grunnlovsforslag 30 (2015–2016) i Dokument nr. 12:30 (2015–2016).
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11.30 Framlegget vart samrøystes vedtatt 7. januar
2020.31

Med det vart, av omsyn til reglane om at ingen skal
kunne tvingast til å vere medlem av eit politisk parti,
prinsippet om plikta til å motta val, som hadde stått i
grunnlova sidan 1814, oppheva. Men den som er vald
har framleis plikt til å møte.

30 OSCE/ODIHR Election Assessment Mission Report Norway Parliamentary Election 14. september 2009, side 4, og OSCE/ODIHR Election
Assessment Mission Report Norway Parliamentary Election 9. september 2013, anbefaling nr. 1, side 3. Om dette spørsmålet, sjå òg Andenæs og
Fliflet, Statsforfatningen (2017) s. 195 med note 331.

31 Sjå Innst. 129 S (2019–2020) og sak nr. 4 7. januar 2020.
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§ 64
De valgte representanter forsynes med fullmakter hvis lovlighet bedømmes av Stortinget.

Dei valde representantane får tildelt fullmakter. Stortinget avgjer om fullmaktene er lovlege.

Av Ola Mestad

1 Innleiing
Hovudpoenga med § 64 er at dei nyvalde representan-
tane må dokumentere at dei er valde og at det er Stortin-
get sjølv som tar standpunkt til om ein representant er
lovleg vald. Grunnlova § 64 har tradisjonelt blitt forstått
slik at den avskjer rett til å gå til domstolane med saker
om avviklinga av valet.1 Dette blir uttrykt ved at ein prø-
ver («avgjer», «bedømmes») om fullmaktene er lovlege.
Bortsett frå språklege endringar i 2014 har § 64 berre
vorte endra i samband med innføringa av direkte val
våren 1905. Då blei føresegna endra til slik den framleis
ser ut: «De valgte Repræsentanter forsynes med Fuld-
magter, hvis Lovlighed bedømmes af Storthinget.»2

I vår tid er det Riksvalstyret som utferdar fullmaktene
og sender dei til Stortinget, jf. vallova (lov 2002 nr 57)
§ 11-8. I nyare tid har det kome internasjonal kritikk mot
Noreg for at det ikkje er høve til å få overprøvd Stortin-
gets avgjerder om lovlege val, sjå nedanfor. Vallovutva-
let har i 2020 føreslått innført ei ny klageordning.

På Eidsvoll vart § 64 vedtatt med denne ordlyden:

«Saa snart Repræsentanterne ere valgte, forsynes de med
en Fuldmagt, underskrevet, paa Landet af Overøvrighe-
derne og i Kjøbstæderne af Magistraten, saavelsom af

samtlige Valgmænd, til Beviis for, at de, paa den i Consti-
tutionen foreskrevne Maade, ere udnævnte. Disse Fuld-
magters Lovlighed bedømmes af Storthinget.»

Føresegna var ein litt omskriven versjon av § 64 i Adler
og Falsens grunnlovsutkast.3 «Overøvrighederne» var
biskopen og amtmannen, magistraten var dei embets-
mennene som styrte ein by, typisk borgarmeistrar eller
rådmenn, eventuelt byfuten i mindre byar. Tillegget om
at Stortinget avgjer om fullmaktene er lovlege ser ut til å
ha kome inn hos konstitusjonskomiteen.4 Det er heilt i
tråd med J.F.W. Schlegsl lærebok, som i 1798 sa at
regjeringa «overlader de tvetydige Valg til den lovgi-
vende Forsamlings endelige Afgiørelse».5

Bruken av ordet fullmakt i grunnlovteksten peiker
direkte på at Noreg var og er eit representativt demokrati,
og at dei tenkte slik i 1814. Ein representant må kunne
dokumentere representasjonen, og det gjer ein gjennom
ei fullmakt, på same måte som i privatrettsleg representa-
sjon.6 Underskriftene på fullmakta slik det vart formulert
i 1814 sikra at embetsmennene så vel som dei folkevalde
valmennnene skreiv under. Slik kopla ein dei folkevalde
og embetsmennene og sikra gjensidig kontroll. Ordninga
med valmenn blei oppheva ved innføringa av direkte val i

1 Ot.prp. nr. 45 (2001–2002) s. 240, Castberg, Norges statsforfatning II (1964) s. 158, Karl Harald Søvig, «Hvem dømmer i valgtvister?», i Fest-
skrift til Nils Nygaard; Nybrott og odling, red. Kai Krüger, Kåre Lilleholt, Gudrun Holgersen (2002), s. 625–639 på s. 627 og Smith, Konstitusjo-
nelt demokrati (2017) s. 262.

2 Sjå forslaget i Dok. nr. 80 1900–1901 s. 33.
3 Sjå Riksforsamlingens forhandlinger III (1916) s. 21. Den amerikanske føderale grunnlova fastsette òg at dei to kammera sjølve skulle avgjere om

vala var lovlege, sjå Article I Section 5 Subsection 1: «Each House shall be the Judge of the Elections, Returns and Qualifications of its own Mem-
bers, …».

4 Sjå dens første utkast § 64, op.cit. s. 309. At det blei Over-Øvrigheden og ikkje berre amtmannen som skulle skrive under, kom inn mellom først
og andre utkast i konstitusjonskomiteen.

5 Schlegel, Naturretten bd. II (1805) s. 157.
6 Ein kan elles merke seg at heller ikkje i 1814 blei representantane i grunnlova kalt stortingsmenn, men nettopp representantar, sjølv om berre menn

kunne veljast.
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1905. Det er klart at underskriftene på fullmaktene var
viktigare i ei tid då kommunikasjonane og dermed beho-
vet for fysiske fullmaktsdokument var vesentleg annleis i
1814 enn det seinare har vorte.

2 Prøving av fullmaktene
Historisk har prøvinga av fullmaktene ofte vore viktig,
både om kven som kunne veljast og korleis valet var
gjennomført. På 1800-talet var prøvinga av fullmaktene
i periodar svært omfattande, og politisert. Det gjaldt
både dei første tiåra etter 1814 og igjen rundt 1884 i den
store striden mellom høgre og venstre. I den tid stor-
tingssesjonane var meint å vere korte, kunne fullmakts-
prøvinga likefullt ta dagevis. I 1833 gjekk det meir enn
10 dagar av sesjonen før ein kunne ta til med noko anna
arbeid, i 1830, som hadde rekorden, gjekk det 18 dagar.7
Praksisen med ein særskild fullmaktskomité i Stortinget
tok til allereie i 1814. Behandlinga av fullmaktsspørs-
måla i Stortinget gjekk i ei årrekkje for lukka dører og
det gjorde behandlinga endå meir løyndomsfull.

Perioden med sterkt politisert fullmaktsprøving var i
følgje Alf Kaartvedt særleg 1814–1836, men med skift-
ande omstridde tema, først om personlege og politiske
motsetningar internt i Stortinget, men frå 1821 særleg
strid mellom Stortinget og kongemakta.8 Av dei mest
velkjende sakene er vel avvisinga av bonderepresentan-
tane Halvor Hoel og Nils Bru (Broe) i 1815 og embets-
mannen Bredo Henrik von Munthe af Morgenstierne i
1824.9 Seinare i hundreåret var det særleg tvist om full-
maktene i 1883–1895. Dette var ein periode då Venstre
kjempa seg fram og røysterettsreglane var innfløkte etter
utvidinga av røysteretten i 1884. Venstre synest å ha
utnytta sitt fleirtal i Stortinget til stadig å reise spørsmål
ved vala av Høgre-folk.10 Dei grunnlovs- og valrettslege
spørsmål som var grunnlag for prøvingane, kunne vere
av svært ulike slag, men det kan vi ikkje gå meir inn på
her.11

I ein heilt annan samanheng var det i medhald av ana-
logi frå § 64 at Stortinget åleine kunne avgjere at det

stortinget som var valt i 1936 skulle fungere i fire år
trass i at då det blei valt, var grunnlovsregelen om tre års
funksjonstid framleis gjeldande. Det same grunnlaget
vart vist til då det vart avgjort at det same stortinget som
på ny møtte i 1945, var eit lovleg storting.12

For tida er ordninga for prøving av fullmaktene slik at
det utgåande stortinget i sin siste sesjon vel ein komité
kalt «den forberedende fullmaktskomité» som, før eit
nyvalt storting trer saman, skal levere ei førebels innstil-
ling til administrasjonen i Stortinget «om alle valg- og
fullmaktsspørsmål som en må regne med kan få virkning
på sammensetningen av det nye storting». Dette følgjer
av Stortingets forretningsorden.13 Det nyvalde stortinget
vel så ein fullmaktskomité som behandlar den førebels
innstillinga. Inntil fullmaktene er godkjent har represen-
tantane «midlertidig sete og stemme».14 Det kan vere
tale om ein ganske omfattande gjennomgang i medhald
av § 64 og § 55. Til dømes er innstillinga etter 2017-
valet på 75 sider. Nesten alle sidene blir utgjort av inn-
stillinga frå den førebels fullmaktskomiteen og avgjer-
der frå Riksvalstyret i klagesaker.15

I forarbeida til den gjeldande vallova frå 2002 er for-
holdet til grunnlova § 64 (og § 55) drøfta. I proposisjo-
nen gjekk regjeringa inn for meir vidtgåande administra-
tiv kontroll med gjennomføring av val, men slik at ingen
avgjerder av departementet ville kunne binde
avgjerdsmakta til Stortinget i medhald av § 64. Dermed
ville ikkje endringane vere i strid med § 64 sjølv om dei
ville kunne føre til at Stortinget fekk færre spørsmål om
feil å ta standpunkt til. Forslaget fekk ikkje gjennomslag
i Stortinget der ein samla kontroll- og konstitusjonsko-
mité ønskte å halde fram med å la departementet berre
førebu og uttale seg om klagesakene før dei blei avgjort
av Stortinget.16

3 Internasjonal kritikk og endringsframlegg
At Stortinget har den endelege avgjerdsmakta, vil truleg
bli endra. Med utgangspunkt i observasjon av valet i
2009 tilrådde Demokrati- og menneskerettskontoret i

7 Sjå Kaartvedt, Det Norske Storting I (1964) s. 154–171 om fullmaktsprøving fram til 1869, eksempla er frå s. 155.
8 Kaartvedt op.cit. s. 158.
9 Kaartvedt op.cit. s. 160, 164 og 167–168.
10 Sjå Danielsen, Det Norske Storting II (1964) s. 106–112 generelt om fullmaktsprøving i perioden 1870–1908 og s. 110 om den hardaste stridsperi-

oden.
11 Sjå Aschehoug, Statsforfatning I (1891) s. 468–486 for relativt utførleg gjennomgang av ulike spørsmål som har vore oppe i fullmaktsprøvingane

fram til utgivingstidspunktet for boka hans.
12 Castberg, Norges statsforfatning I (1964) s. 142–143.
13 Sjå Stortingets forretningsorden (September 2018) § 3. Den førebuande fullmaktskomiteen blei oppretta i stortingssesjonen 1902–03, men dei før-

ste åra førte det likevel ikkje til så mykje spart tid som ein hadde vona, sjå Danielsen, Det Norske Storting II (1964) s. 111.
14 Stortingets forretningsorden (September 2018) § 1 tredje ledd.
15 Sjå Innst. 1 S (2017–2018).
16 Sjå Ot.prp. nr. 45 (2001–2002) s. 239–240 og Innst. O. nr. 102 (2002–2003) s. 9 om § 13-1 fjerde ledd.
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Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa
(OSSE) m.a. at i Noreg, «consideration should be given
to providing the legal right to appeal with regard to all
election related matters and election results».17 Dette
førte til ein prosess der den norske regjeringa 31. mai
2010 bad Venezia-kommisjonen sjå nærmare på slike
spørsmål. Ein felles rapport frå Europarådets Venezia-
kommisjon og OSSEs Demokrati- og menneskeretts-
kontor konkluderte då m.a. med:

«In order to meet international standards and commit-
ments, Norway should include the judiciary in the
process of electoral dispute resolution. It should provide
for final appeal on all election-related complaints to a
court. Furthermore, the final validation of the election
should include a possibility of appeal to a high judicial
body, such as the Supreme Court. This solution should
entail the need for constitutional amendment.»18

I denne fellesfråsegna frå to tunge internasjonale organ
blir det såleis sagt at grunnlovsendring må til på eit
punkt der grunnlova har vore uendra sidan 1814. Dette
har regjeringa følgt opp i mandatet til den nye vallovut-
valet som skal gi innstilling ved utgangen av 2019.19

Den norske ordninga kan òg tenkjast å vere i strid med
Den europeiske menneskerettskonvensjonen art 13 om
retten til effektivt rettsmiddel, sett i samanheng med til-
leggsprotokoll 1 art. 3 der det er fastsett at statar skal
«hold free elections at reasonable intervals by secret bal-
lot, under conditions which will ensure the free expres-
sion of the opinion of the electorate in the choice of the
legislature». Desse føresegnene har blitt tolka slik av
Den europeiske menneskerettsdomstolen at det det må
kunne skje ei rettsleg uavhengig overprøving av tvistar
kring valet.20 Då grunnlova § 49 vart revidert i 2014 slik
at den tok inn føresegna om frie og hemmelege val
bygde dette delvis på føresegna i tilleggsprotokoll 1 art.
3 slik at eit krav til uavhengig overprøving kanskje no òg
ligg i § 49. Sjå kommentaren til denne.

Vallovutvalet har i 2020 føreslått endring av § 64 for å
gi grunnlag for ei ny klageordning, som skal gi rett til å
klage over den avgjerda Stortinget tar om fullmaktene.21

17 Sjå avsnitt 1 i Joint opinion on the electoral legislation of Norway – Adopted by the Council for Democratic Elections at its 35th meeting (Venice,
16 December 2010) and by the Venice Commission at its 85th Plenary Session (Venice, 17–18 December 2010) på https://www.venice.coe.int/
webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2010)046-e

18 Op.cit. avsnitt 44.
19 Sjå mandatet på https://www.regjeringen.no/no/dep/kmd/org/styrer-rad-og-utvalg/valglovutvalget/mandat-for-valglovutvalget/id2577295/
20 Slik Eirik Holmøyvik, «Den norske stortingsvalordninga og europeisk rett», manuskript datert 22.02.19, med grunnlag særleg i dommen frå 2010

Grosaru v. Romania, no. 78039/01 frå Den europeiske menneskerettsdomstolen, og tidlegare Karl Harald Søvig, «Hvem dømmer i valgtvister?», i
Festskrift til Nils Nygaard; Nybrott og odling, red. Kai Krüger, Kåre Lilleholt, Gudrun Holgersen (2002) s. 632–635.

21 Sjå NOU 2020:6 s. 391 og 404–405.
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§ 65
Enhver representant og innkalt vararepresentant får av statskassen godtgjørelse bestemt ved lov
for reiseomkostninger til og fra Stortinget og fra Stortinget til sitt hjem og tilbake igjen under
ferier av minst 14 dagers varighet.

Dessuten tilkommer det ham eller henne godtgjørelse, bestemt ved lov, for vedkommendes
deltagelse i Stortinget.

Alle representantar og innkalla vararepresentantar får frå statskassa lovfastsett godtgjersle for
kostnader til reiser til og frå Stortinget og frå Stortinget til heimen og attende under feriar på
minst 14 dagar.

Dessutan får dei lovfastsett godtgjersle for deltaking på Stortinget.

Av Ola Mestad

1 Innleiing. Vedtakinga i 1814
Føresegna fastset at representantar, og vararepresentan-
tar som møter, har krav på godtgjersle og dekning av rei-
sekostnader. Godtgjersla er ikkje løn fordi å vere repre-
sentant er eit verv, ikkje ein jobb. På Eidsvoll vart rege-
len fastsett slik: «Enhver Repræsentant er berettiget til
Godtgjørelse af Statskassen for Reiseomkostninger til og
fra Storthinget og for Underholdning i den Tid, han der
opholder sig.»

Slik stod den i nesten 100 år. Føredømet var kanskje
USAs grunnlov frå 1787. Det sentrale prinsippet bakom
betaling til representantar var at dermed ville alle borga-
rar kunne la seg velje til Stortinget, utan omsyn til om
dei hadde råd til det, i motsetning til det som gjaldt i den
britiske og den franske nasjonalforsamlinga.1 Eidsvolls-
juristane hadde lært dette synspunktet hos sin lærar
J.F.W. Schlegel som hadde skrive at «Retfærdighed»
krev at representantane «nyde een til Arbeidets Vigtig-
hed og Vanskelighed svarende Gotgiørelse i Penge foru-

den en fortrinlig udvortes Hæder, saalænge de have
denne Funktion». Så heldt han fram med grunngivinga:
«Det modsatte vilde medføre, at allene Rige kunne væl-
ges til Repræsentantere, og at de Uformuende, skiønt
maaske mere duelige, udelukkes fra denne Værdig-
hed».2

Det var likevel ein skilnad frå den amerikanske. I den
var det krav på «compensation for their services» medan
det i den norske var for «den Tid» representanten opp-
heldt seg på Stortinget.3 Den norske regelen var dermed
kopla til den tida som vart brukt. I utgangspunktet skulle
Stortinget berre møtast kvart tredje år, og berre nokre
månader kvar gong. Framlegget i utkastet til Adler og
Falsen var derimot på linje med den amerikanske rege-
len med fast godtgjersle for kvart år ein møtte som repre-
sentant.4 Allereie i første utkast frå konstitusjonskomi-
teen er likevel godtgjersla knytta til den tida ein møter på
Stortinget utan at endringa er forklart.5 Og det blei ved-
tatt samrøystes av Riksforsamlinga.6

1 Kaartvedt, Det Norske Storting I s. 138.
2 Schlegel, Naturretten bd. II (1798) s. 159.
3 Sjå US Constitution art. 1, section VI, § 1. Skilnaden blir m.a. påpeikt av W. Konow i stortingsdebatten i 1910, sjå S.tid. 1910 s. 400–401, med til-

vising til T.H. Aschehoug i Stortinget i 1869.
4 Sjå Adler-Falsens utkast i Riksforsamlingens forhandlinger III (1916) s. 30 og 31 (§ 104 b og § 107).
5 Riksforsamlingens forhandlinger III (1916) s. 310 (§ 66). Professor Schlegels grunnlovsutkast er endå meir presist enn det han hadde skrive i lære-

boka og gjekk ut på at det skal vere fri reise og «Diætpenge saalænge Rigsdagen varer», sjå op.cit. s. 156. Dette forslaget kan vere følgt opp av
Riksforsamlinga.

6 Riksforsamlingens forhandlinger I (1914) s. 52 (§ 71).
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).
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2 Utvikinga i godtgjersla frå diett til årleg sum
Heilt frå 1816 til grunnlovsendring i 1910 vart godtgjer-
sla fastsett som diett, altså med pengar per dag Stortinget
var samla. I lov av 14. juni 1816 vart dietten fastsett til 2
spesiedalar, og ½ spesiedalar ekstra til den som heldt seg
med ein tenar, pluss dekning av utgifter til husvære mm.
At alle representantar skulle få lik diett og lik køyregodt-
gjersle var i utgangspunktet svært omstridd. Likskaps-
prinsippet kunne like godt tilseie at kvar skulle få etter
sin stand så dei kunne halde oppe den levemåten dei var
vane med. Lova vart vedtatt etter omfattande diskusjon
der Lagtinget stod mot Odelstinget og lovvedtaket vart
gjort i plenum. Dersom dietten skulle vere lik for alle
«saa vilde deraf følge, at enten almuesmanden maatte
kunde erholde meer end han behøvede, i forhold til sine
fornødenheder i det daglige liv, eller den conditionerede
mand ikke tillægges det, som var tilstrækkeligt for ham,
for at erholde de ting, som ved opdragelse og vane vare
blevne til nødvendigheder for ham».7 Men likt for alle
blei det. Etter kvart gjaldt det også skyssgodtgjersla.

For stortingsrepresentantar som hadde større
næringsinntekter kunne vervet medføre økonomisk tap
og det blei drøfta om grunnlova § 105 analogisk kunne
brukast som grunnlag for å tilkjenne skadebot utover
dietten. Men det blei forkasta både i Stortinget, og i
rettsvitskapen av Frederik Stang.8

Ved lov av 25. september 1845 blei dietten auka til 3
spesiedalar under samlingane og 2 ½ spesiedalar på
reise. Dette gjaldt, etter kvart omrekna til kroner, fram til
1910. Tilsynelatande var det eit stabilt system, men heilt
frå 1866 var det stadig framlegg om endringar. Til dels
var det ønske om ein fast sum for kvart storting, til dels
ønske om å redusere dietten fordi somme meinte den var
for høg, til dels var det på tale å fastsetje eit tak for høg-
ste opptente diett under eitt storting. Nokon av forslaga
var grunngitt med spareomsyn, andre av ønske om å hin-
dre at Stortinget sat samla for lenge.9 I dette var det både
høgre/venstre-dimensjonar og sparepolitikk. I debatten
vart endringsforslag til dels sett opp mot grunnlova § 80
om at «Storthinget forbliver samlet, saalænge det finder
det fornødent». Tak på eller kutt i dietten ville kunne
undergrave dette prinsippet. Det var òg spørsmål om ein
ved vanleg lov utan grunnlovsendring kunne fastsetje
ein fast sum når ordlyden i § 65 tilsa at ein skulle ha for
underhald «i den Tid» representanten var ved Stortinget.

I 1910 fekk endeleg eit endringsframlegg grunnlovs-
fleirtal og føresegna fekk følgjande ordlyd:

«Enhver repræsentant og indkaldt varamand erholder
godtgjørelse av statskassen for reiseomkostninger til og
fra Stortinget og fra Stortinget til sitt hjem og tilbake
igjen under ferier av mindst en maaneds varighet, samt
for havte utgifter til kur og pleie i sygdomstilfælde.

For deltagelse i et ordentlig Storting tilkommer han
dessuten en godtgjørelse av tre tusen kroner.

Har repræsentant og varamand fra samme valgkreds
deltat i et ordentlig Storting, fordeles godtgjørelsen imel-
lem dem i forhold til den tid, hvori hver av dem har del-
tat.

For deltagelse i overordentlig Storting er godtgjørel-
sen tolv kroner daglig.»10

Med dette gjekk ein bort frå at godtgjersla var knytta til
samlingstida. I staden vart det altså ei fast årleg godt-
gjersle på 3.000 kr. I vedtaket låg òg ein tillit til at pen-
geverdiar stod fast.

Ei lita endringa i ordlyden i tredje ledd blei vedtatt i
samband med valordningsreforma i 1919 då ein gjekk
bort frå einmannskrinsar.11

Trua på faste pengeverdiar varte ikkje lenge. I «krigs-
og dyrtiden» i og rundt første verdskrigen viste det seg at
ein ikkje kunne nøye seg med den summen som var fast-
sett i grunnlova. Sidan grunnlova ikkje kunne endrast
raskt nok, blei det i staden vedtatt «dyrtidstillegg» i 1917
og seinare, m.a. på grunn av fallet i pengeverdien.12 Det
vart sett fram forslag om at dei nærmare reglane igjen
skulle fastsetjast i lov, slik det hadde vore frå 1816 til
1910. Det blei vedtatt i 1923, då § 65 fekk følgjande ord-
lyd:

«Enhver repræsentant og indkaldt varamand erholder av
statskassen godtgjørelse bestemt ved lov for reiseomkost-
ninger til og fra Stortinget og fra Stortinget til sit hjem og
tilbake igjen under ferier av mindst 14 dagers varighet,
samt for de havte utgifter til kur og pleie i sygdomstil-
fælde.

Dessuten tilkommer han godtgjørelse likeledes
bestemt ved lov for deltagelse i Stortinget.»

Dette er i realiteten den regelen som vi har framleis, men
med eit prinsipielt viktig unntak. I 1986 blei retten til

7 Kaartvedt, Det Norske Storting I (1964) s. 140–142, og generelt s. 138–145, sitat frå s. 141 (etter stortingsforhandlingane 2. november 1815).
8 Sjå Kaartvedt op.cit. og Stang, Norges grundlovbestemte Ret (1833) s. 229–230.
9 Utviklinga er ryddig gjennomgått i Indst. S. XXXVII (1910) s. 1–7. Dette er innstillinga om grunnlovsendringa i 1910. Sjå òg historikken med

nokre andre detaljar i Indst. S. LXXXV (1923) s. 1–3.
10 S.tid. 1910 s. 430–431.
11 Sjå Indst. S. nr. XXXVIII (1919) s. 4 og 37 og grunnlovsvedtak 29.11.1919 i S.tid. (1919) s. 2986.
12 Indst. S. LXXXV (1923) s. 4 og 5.
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gratis legehjelp og medisin for stortingsrepresentantar
oppheva. Heretter var dei underlagt vanlege ordningar.13

I dag følgjer dei nærmare reglane av stortingsgodt-
gjerslelova 2016 nr. 106 som i § 1 første ledd viser til
grunnlova § 65. Den regulerer godtgjersle og dekning av
reisekostnader både for tenestereiser og for reiser til og
frå heimen mm. Frå 1. mai 2019 er den faste årlege godt-
gjersla for representantane kr 987 997.14 Pensjonar er
regulert av stortings- og regjeringspensjonslova 2011
nr. 60. Pensjonar er ikkje omfatta av grunnlova og fell
utanfor framstillinga her.

13 Sjå S.tid. (1985–1986) s. 2824.
14 https://www.stortinget.no/no/Stortinget-og-demokratiet/Representantene/Okonomiske-rettigheter/ 
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§ 66
Representantene er på sin reise til og fra Stortinget samt under sitt opphold der befriet fra per-
sonlig heftelse, med mindre de gripes i offentlige forbrytelser. Heller ikke kan de utenfor Stor-
tingets forsamlinger trekkes til ansvar for sine ytrede meninger der. Etter den der vedtatte orden
er enhver pliktig til å rette seg.

På reisa til og frå Stortinget og medan dei er der, er representantane fritekne frå pågriping, om
dei ikkje blir gripne i offentlege brotsverk. For meiningar ytra i forsamlingane til Stortinget kan
dei ikkje dragast til ansvar utanfor desse forsamlingane. Alle har plikt til å rette seg etter den
ordenen som er vedteken av Stortinget.

Av Stian Øby Johansen1

1 Innledning
§ 66 har stått innholdsmessig uendret siden Eidsvoll-
grunnloven hvor den hadde følgende ordlyd:

«Repræsentanterne ere paa deres Reise til og fra Storthin-
get, samt under deres Ophold der, befriede fra personlig
Heftelse, med mindre de gribes i offentlige Forbrydelser;
ei heller kunne de udenfor Storthingets Forsamlinger dra-
ges til Ansvar for deres der yttrede Meninger. Efter den
der vedtagne Orden er Enhver pligtig at rette sig.»

Paragrafen inneholder tre bestemmelser rettet mot stor-
tingsrepresentantene: to rettighetsbestemmelser (frihe-
ten fra personlig heftelse og ytringsimmuniteten2), samt
én pliktbestemmelse (plikten til å rette seg etter Stortin-
gets forretningsorden). Sistnevnte bestemmelse er dess-
uten hjemmelen for Stortingets forretningsorden.

Av de to rettighetsbestemmelsene er det ytringsimmu-
niteten som har hatt praktisk betydning. Likevel, selv om
friheten fra personlig heftelse knapt har blitt aktualisert i
de drøye 200 årene Grunnloven har vært i kraft, har den

gitt opphav til en viss teoretisk debatt. Det er særlig for-
muleringen «med mindre de gripes i offentlige forbrytel-
ser» som har skapt hodebry.

Stortingsrepresentantenes ytringsimmunitet har gitt
opphav til både en rikholdig teoretisk debatt og en del
praksis – deriblant noen høyesterettsavgjørelser. Opprin-
nelig ble dette forstått som en bred immunitetsbestem-
melse. Ved inngangen til 1900-tallet tok særlig Jon
Skeie, i sin doktoravhandling om ærekrenkelser, et opp-
gjør med den tidligere rettsforståelsen.3 Han hevdet at
ytringsimmuniteten var begrenset langs flere linjer, og
fikk etter hvert støtte fra Bredo Morgenstierne. Senere
teori og høyesterettspraksis har derimot beveget seg i
retning av oppfatningene på 1800-tallet, om at § 66 gir
uttrykk for en bred ytringsimmunitet, hvis formål er å
sikre Stortingets uavhengighet.

Ytringsimmunitetens selvstendige betydning har like-
vel blitt redusert de siste tiårene, hvor den generelle
ytringsfriheten i samfunnet er blitt styrket og injuriever-
net svekket. Det kan heller ikke lenger anlegges mortifi-
kasjonssøksmål mot ærekrenkelser, noe som gjør den

1 Takk til Ola Mestad for veiledning i oppstartsfasen og gode innspill til skrivingen, samt til vitenskapelig assistent Mikkel Hamar for hjelp med kor-
rektur og kildesjekk.

2 Sistnevnte rettighetsbestemmelse blir vanligvis omtalt som representantens «ytringsfrihet» i statsrettslig teori. Jeg har likevel valgt å bruke begre-
pet ytringsimmunitet. Bestemmelsen gir en immunitet fra å bli stilt til ansvar – den gjør altså ikke det som i utgangspunktet er ulovlige ytringer
rettmessige. Dette følger logisk av at immuniteten kan oppgis og at representantene uansett kan holdes ansvarlige i Stortinget, se nedenfor. Se også
Eivind Smith, Konstitusjonelt demokrati (2017) s. 191, som benytter det lignende begrepet «forumimmunitet».

3 Jon Skeie, Om ærekrenkelser efter norsk ret (1910).
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).
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omfattende debatten om hvorvidt ytringsimmuniteten
også gjaldt mortifikasjonssaker til ren rettshistorie.

Bestemmelsen om Stortingets forretningsorden er av en
ganske annen karakter enn de to rettighetsbestemmelsene.
I tillegg til den eksplisitte plikten for stortingsrepresentan-
tene til å følge forretningsordenen, gir den implisitt
uttrykk for Stortingets selvbestemmelse over sin egen
organisasjon. Det ligger også implisitt i bestemmelsen at
Stortinget er det eneste organ som kan fastsette krav som
skal gjelder for stortingsrepresentantene som representan-
ter. Dette siste fremgår også, for ytringers del, av ytrings-
immunitetsbestemmelsen; det er bare utenfor Stortinget at
representantene ikke kan trekkes til ansvar.

2 Vedtagelsen på Eidsvoll
Alle tre bestemmelsene var med i Konstitusjonskomité-
ens førsteutkast § 67.4 Paragrafen ble gjentatt i § 72 i
Konstitusjonskomitéens andreutkast 30. april 1814,5 og
ble enstemmig vedtatt uten debatt under riksforsamlin-
gens møte 10. mai 1814.6 Redaksjonskomitéen endret
deretter paragrafens nummer til 66. Fra Konstitusjons-
komitéens førsteutkast til den endelige Grunnloven
skjedde det bare små ortografiske endringer.

De to rettighetsbestemmelsene i § 66 finner man spor
av i flere av grunnlovsutkastene som var kjent på Eids-
voll, samt i Riksforsamlingens eget reglement. Både fri-
heten fra personlig heftelse og ytringsimmuniteten fin-
nes i det Adler-Falsenske utkast § 104 bokstav b siste
setning og bokstav c:

«b)Lagmændene erholde for deres Tjeneste en Skadesløs-
holdelse, som bestemmes for hver til 500 Specier hvert
Aar de møde paa Rigsforsamlingen, og betales af Stats-
Cassen. Sammenkaldes de av Kongen, uden for den
sædvanlige Tid, erholde de deres Reise-Omkostninger

erstattede og Diæt-Penge. De ere, under deres Tjenes-
tetid, samt Reise til og fra Rigsforsamlingen befriede
for Arrest, med mindre de skulde lade sig befinde i For-
ræderie eller andre capitale Forbrydelser.

c) For deres Taler og Stridigheder paa Lagmands-Thin-
get kunne de ikke tiltales.»7

Det senere grunnlovsutkastet fra overkrigskommissær
Sebbelow, datert 20. mars 1814,8 har også med begge
rettighetsbestemmelsene, men i en mer ordrik form:

«Ingen maa paa Reisen til og fra Rigsdagen, langt mindre
saalænge Rigsdagen varer, arresteres. Saa maa ei heller
Nogen som giver Møde der, kunne saggives, lægges til
Had, eller eftertragtes, fordi han aabenhjertig og med Fri-
modighed, uden at lægge sine Ord paa Vægtskaalen
yttrer sine Tanker om hvad han anseer for gavnligt eller
skadeligt, rigtigt eller urigtigt; da det er Normandens
Hovedkarakteer, at tale det simple oprigtige Sprog med
Varme og Frihed, uten at mene det ilde.»9

Det andre av de to anonyme grunnlovsutkastene, som på
dette punkt hovedsakelig var en direkte oversettelse av
den franske grunnloven av 1791,10 inneholdt også begge
bestemmelser:

«Natjonens Representantere ere ukrænkelige, de kan ei
nogensinde, hverken vorde sagsøgte, anklaget eller dømt
for hvad de have sagt, skrevet, eller foretaget sig med
Hensyn til deres Hverv, som Representant.

I criminelle Handlinger kan de vorde grebne paa frisk
Gjerning, dog bør det lovgivende Corps ufortøvet under-
rettes derom.»11

Dessuten inneholdt Riksforsamlingens eget reglement
for forhandlingenes gang, vedtatt 12. april 1814, en
bestemmelse om ytringsimmunitet i § 9:

4 Riksforsamlingens forhandlinger, bind III (1916) s. 310.
5 Riksforsamlingens forhandlinger, bind I (1914) s. 451.
6 Riksforsamlingens forhandlinger, bind I (1914) s. 52.
7 Den lovgivende forsamling i det Adler-Falsenske utkastet var delt i to kamre: «Lagmands-Thinget» og «Odels-Thinget» – slik Stortinget også var

fra 1814 til 2009. I § 106 i det Adler-Falsenske utkast ble § 104 bokstav a og c, men ikke bokstav b, gitt tilsvarende anvendelse for Odels-Thinget.
Siste setning i bokstav b (bestemmelsen om frihet fra personlig heftelse) skulle ifølge utkastets ordlyd altså ikke gjelde for Lagmands-Thinget. Det
er ikke lett å se en logisk forklaring for denne forskjellen, og det er mulig den er et resultat av en inkurie. Det er for eksempel mulig at Adler og
Falsen, da de skrev § 106, hadde sin oppmerksomhet rettet mot første setning i § 104 bokstav b, om Lagmændenes godtgjørelse, som ikke var ment
å skulle gjelde tilsvarende for Odels-Thingets representanter (sistnevntes godtgjørelse fremgår av § 107). Men dette argumentet kan like gjerne
snus på hodet: reglene om godtgjørelse til Odels-Thingets representanter i § 107 er innholdsmessig identiske med reglene som gjelder for Lag-
mands-Thinget i de første to setningene av § 104 bokstav b. Om man tar det Adler-Falsenske utkastet § 104 (bokstav b og c) og §§ 106–107 på
ordet, er den eneste forskjellen mellom Odels-Thinget og Lagmands-Thingets representanter at førstnevnte ikke er omfattet av friheten fra person-
lig heftelse.

8 Det Adler-Falsenske utkast ble antagelig skrevet i midten av februar 1814, før det ble kalt inn til grunnlovgivende forsamling 19. februar. Se Eirik
Holmøyvik, Maktfordeling og 1814 (2012) s. 295.

9 Riksforsamlingens forhandlinger, bind III (1916) s. 196.
10 Constitution française (1791) chapitre premier, section V, article 7–8.
11 Riksforsamlingens forhandlinger, bind III (1916) s. 290.
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«Ingen kan udenfor Forsamlingen drages til Ansvar for,
hvad Meninger han i Forsamlingen ytrer.»12

Av disse utkastene er det det Adler-Falsenske utkast som
ligger tettest opp mot den endelige § 66. Særlig tydelig
er dette når det gjelder friheten fra personlig heftelse,
hvor ordstillingen er identisk. Overkrigskommissær
Sebbelows utkast til bestemmelse om frihet fra personlig
heftelse har derimot en annen ordstilling. Sebbelows
utkast er også mer absolutt enn både det Adler-Falsenske
utkast og den endelige teksten, siden det ikke er noen
unntak verken fra representantenes heftelsesfrihet eller
ytringsimmunitet. Det andre anonyme grunnlovsutkastet
er, på den ene side, mer absolutt, ved at representantene
som hovedregel gis fullstendig immunitet for både ytrin-
ger og handlinger. På den annen side er immuniteten der
funksjonelt begrenset «med Hensyn til deres Hverv, som
representant».

3 Særlig om forhistorien til friheten fra personlig 
heftelse
Selv om det Adler-Falsenske utkast ligger tettest opp
mot Eidsvollsgrunnloven § 66, er det både språklige og
innholdsmessige forskjeller mellom dem når det gjelder
friheten fra personlig heftelse.

Den første ordlydsforskjellen av betydning gjelder
rekkevidden av friheten. Det Adler-Falsenske utkast
§ 104 bokstav b siste setning gjelder stortingsrepresen-
tantenes frihet fra «Arrest» under «deres Tjenestetid»,
samt på reisen til og fra Stortinget («Rigsforsamlin-
gen»). I Eidsvollsgrunnloven § 66 er representantenes
frihet fra personlig heftelse begrenset til reisen til og fra
Stortinget, «samt under deres Ophold der».

Det er likevel uklart hvor betydningsfull denne for-
skjellen er. Det avhenger av forståelsen av begrepet
«Tjenestetid» i det Adler-Falsenske utkast. Hvis «Tje-
nestetid» forstås som hele valgperioden – i det Adler-
Falsenske utkast § 76 to år og i 17. mai-Grunnloven § 71
tre år – er forskjellen betydelig.13 På den annen side
tyder den umiddelbare konteksten på at begrepet «Tje-

nestetid» ikke er ment slik. Hvis friheten fra personlig
heftelse i det utkastet skulle gjelde for hele valgperio-
den, ville det ikke vært nødvendig å også ta inn bestem-
melsen om frihet fra heftelse på reisen til og fra Stortin-
get. Begrepet «Tjenestetid» i det Adler-Falsenske utkast
må nok derfor forstås som bare den perioden Stortinget
er samlet. Det er derfor neppe noen reell innholdsmessig
forskjell mellom dette utkastet og § 66.

En annen forskjell er bruken av begrepet «Arrest» i
det Adler-Falsenske utkast § 104 bokstav b siste setning
og «personlig Heftelse» i § 66. I den forbindelse er det
viktig å presisere at begrepet «Arrest» hadde en annen,
og langt videre, betydning på 1800-tallet enn i dag. End-
ringen i ordlyd fra det Adler-Falsenske utkast til Eids-
vollsgrunnloven på dette punkt innebar derfor neppe
noen realitetsforskjell.14

En tredje og sentral forskjell er formuleringen av unn-
taket fra stortingsrepresentantens frihet fra personlig
heftelse. I det Adler-Falsenske utkast kan det bare gjøres
unntak om en stortingsrepresentant «skulle lade sig
befinde i Forræderie eller andre capitale Forbrydelser». I
§ 66 er unntaket derimot utvidet til å gjelde «offentlige
Forbrydelser» generelt,15 men samtidig innskrenket til å
kun gjelde hvis en stortingsrepresentant «gribes i» en
slik forbrytelse.

Nils Höjer hevdet at bestemmelsen i den norske
grunnloven om frihet fra personlig heftelse hadde sitt
egentlige opphav i følgende bestemmelse i den ameri-
kanske grunnloven av 1778:

«[representantene] shall in all Cases, except Treason,
Felony and Breach of the Peace, be privileged from
Arrest during their Attendance at the Session of their
respective Houses, and in going to and returning from the
same».16

Höjer hevder at det er åpenbart («ögonskenligt») at først
Adler og Falsen, og deretter Konstitusjonskomitéen,
begge har bygget direkte på den amerikanske grunnlovs-
bestemmelsen.17 Hvis Höjer har rett, kan dette forklare
en av endringene fra det Adler-Falsenske utkast til Eids-
vollsgrunnloven – nemlig rekkevidden av friheten fra

12 Riksforsamlingens forhandlinger, bind I (1914) s. 11.
13 På 1800-tallet møttes Stortinget hvert tredje år, og var bare samlet i 7–8 måneder av gangen, se T.H. Aschehoug, Norges nuværende Statsforfat-

ning, bind 1 (2. utg. 1891) s. 489–490. I henhold til 17. mai-Grunnloven § 66 var representantene bare fritatt fra personlig heftelse de månedene
Stortinget var samlet, samt på reisen til og fra. Om «Tjenestetid» i det Adler-Falsenske utkast forstås som hele valgperioden, ville det betydd at fri-
heten fra personlig heftelse var langt mer omfattende.

14 Hva gjelder opphavet til formuleringen som er brukt i 17. mai-Grunnloven, se nedenfor (teksten ved fotnote 18).
15 Begrepet «offentlige Forbrydelser» har muligens sitt opphav i det Adler-Falsenske utkast del C, som gjaldt straffeprosess. I utkastet § 176 er

offentlige forbrytelser legaldefinert, og omfatter ikke bare forbrytelser mot «Constitutionen», men også blant annet forbrytelser mot den offentlige
orden og forbrytelser mot menneskers liv eller personlige frihet.

16 Constitution of the United States of America (1787) article I, section 6, clause 1.
17 Nils Höjer, Norska grundlagen och dess källor (1882) s. 183.
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personlig heftelse. Formuleringen i Grunnloven («paa
deres Reise til og fra […] samt under deres Ophold») er
identisk med den amerikanske grunnlovsbestemmelsen
(«during their Attendance […] and in going to and retur-
ning»), sett bort fra ordstillingen.

4 Særlig om forhistorien til stortingsrepresentan-
tenes ytringsimmunitet
Når det gjelder stortingsrepresentantenes ytringsimmu-
nitet er det språklig sett ganske stor forskjell mellom alle
de siterte utkastene og den endelige § 66 første setning
i.f. Samtidig er det liten innholdsmessig forskjell mellom
utkastene og den endelig vedtatte bestemmelsen. Om
man sammenligner det Adler-Falsenske utkast § 104
bokstav c med § 66 første setning i.f. er det kun én for-
skjell som ser ut til å ha innholdsmessig betydning. Det
er endringen fra «tiltales» i det Adler-Falsenske utkast til
«drages til Ansvar» i Grunnloven.

I følge Höjer var også det Adler-Falsenske utkast
§ 104 bokstav c basert på en bestemmelse i den ameri-
kanske grunnlovens bestemmelse om ytringsimmunitet
for representantene:18

«for any Speech or Debate in either House, they [repre-
sentantene] shall not be questioned in any other Place.»19

Ved oversettelsen ble de siste få ordene i den amerikan-
ske grunnlovsbestemmelsen («not be questioned in any
other Place») til «ikke tiltales».20 Denne oversettelsen –
eller endringen – kan tyde på at Adler og Falsen ønsket å
snevre inn representantenes ytringsimmunitet til bare å
omfatte strafferettslig forfølgning. På den annen side er
uttrykket som er brukt i den amerikanske grunnlovsbe-
stemmelsen vanskelig å oversette direkte til norsk. Dess-
uten ble begrepet «tiltales» på den tid ikke bare brukt om
straffesaker, men også om sivile søksmål.21 Det er derfor
sannsynlig at Adler og Falsen ved sin oversettelse ikke
hadde til hensikt å innsnevre immuniteten.

Formuleringen «drages til Ansvar» i Eidsvollsgrunn-
loven innebærer derfor antagelig ingen utvidelse av
immuniteten, selv om ordlyden er forskjellig fra, og mer
generell, enn i det Adler-Falsenske utkast. Både straffe-

rettslig og sivilrettslig ansvar synes omfattet av 17. mai-
Grunnlovens ordlyd.22

Det er tre mulige kilder til denne ordlydsendringen:
utkastet fra overkrigskommissær Sebbelow, det andre
anonyme grunnlovsutkastet, den amerikanske grunn-
lovsbestemmelsen om representantenes ytringsimmuni-
tet, og/eller riksforsamlingens reglement § 9. Höjer hev-
det, som nevnt, at Konstitusjonskomitéen, slik som
Adler og Falsen, baserte seg direkte på den amerikanske
grunnlovsbestemmelsen.23 Også ytringsimmunitetsbe-
stemmelsens utforming kan tyde på at Höjer hadde rett.
Formuleringen Eidsvollsgrunnloven («udenfor Storthin-
gets Forsamlinger drages til Ansvar») ligger tettere opp
mot ordlyden i den amerikanske grunnlovsbestemmel-
sen enn grunnlovsutkastet til Sebbelow og det andre
anonyme grunnlovsutkast. På den annen side er de tre
kritiske ordene («drages til Ansvar») formulert identisk i
riksforsamlingens reglement § 9 og Grunnloven § 66
første setning i.f. Ordlyden ellers i riksforsamlingens
reglement § 9 er derimot klart forskjellig fra den i § 66,
bortsett fra at vi finner igjen uttrykket «Meninger».

Det kan derfor virke som at både det Adler-Falsen-
ske utkast, riksforsamlingens reglement, og konstitu-
sjonskomitéens utkast var direkte inspirert av den ame-
rikanske grunnlovsbestemmelsen på dette punkt. Av de
ulike oversettelsene av den vanskelig tilgjengelige pas-
susen «questioned in any other Place» ble den i Riks-
forsamlingens reglement § 9 («drages til Ansvar»)
foretrukket.

5 Særlig om forhistorien til plikten til å rette seg 
etter Stortingets forretningsorden
Siste setning i Eidsvollsgrunnloven § 66, plikten til å
rette seg etter Stortingets forretningsorden, fant sin
endelige form i Konstitusjonskomitéens førsteutkast.24

Bestemmelsen er deretter bokstavrett gjentatt i andreut-
kastet,25 samt i den endelige grunnlovsteksten.26

Det finnes spor av bestemmelsen i det Adler-Falsen-
ske utkast § 105 bokstav a, hvor «Odels-Thinget» gis
myndighet til å «bestemme selv […] de Regler, hvoref-
ter det vil handle». Det er verdt å merke seg at §§ 101–
104, om «Lagmands-Thinget», ikke inneholder noen til-

18 Nils Höjer, Norska grundlagen och dess källor (1882) s. 183.
19 Constitution of the United States of America (1787) article I, section 6, clause 1 i.f.
20 Mine uthevelser.
21 Se Rt. 1957 s. 33 (Havlær) på s. 36.
22 Dette var det imidlertid betydelig debatt om på 1900-tallet, særlig i forbindelse med mortifikasjonssøksmål, se nedenfor.
23 Nils Höjer, Norska grundlagen och dess källor (1882) s. 183.
24 Riksforsamlingens forhandlinger, bind III (1916) s. 310.
25 Riksforsamlingens forhandlinger, bind I (1914) s. 451.
26 Riksforsamlingens forhandlinger, bind I (1914) s. 52.
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svarende hjemmel for å gi slike regler. Det er usikkert
om denne forskjellen var tilsiktet av Adler og Falsen.27

Den lovgivende forsamlings behov for å kunne vedta
sine egne prosedyreregler var dessuten anerkjent i andre
grunnlover som ble brukt på Eidsvoll. Den amerikanske
grunnloven av 1787 inneholdt for eksempel en bestem-
melse om at «[e]ach House may determine the Rules of
its Proceedings».28

6 Tolkningen av friheten fra personlig heftelse
Det er særlig fem spørsmål som reiser seg når det gjelder
friheten fra personlig heftelse. Samtlige ble identifisert
og drøftet allerede på 1800-tallet.

Det første er heftelsesfrihetens utstrekning i tid – sær-
lig forståelsen av uttrykket «på sin reise til og fra» Stor-
tinget. Stang la til grunn at friheten varte «i saa lang Tid,
som rimeligen medgaaer til Reisen».29 Gaarder ser ut til
å slutte seg til dette, men med en noe mer presis formu-
lering: «i saa lang Tid, som efter en rimelig Reiseplan
behøves for betimelig at infinde sig».30 Når en stortings-
representant først har kommet frem til Stortinget, gjelder
friheten fra personlig hefte under hele stortingssesjonen
og på reisen hjem igjen når sesjonen er formelt avslut-
tet.31

Ved minst en anledning har en representant blitt
pågrepet på sin reise til eller fra Stortinget i strid med
§ 66, da politiet i Bergen pågrep en stortingsrepresentant
på Flesland flyplass fordi det forelå skjellig grunn til
mistanke om narkotikalovbrudd. Da han ble pågrepet
var representanten i ferd med å ta et fly til Oslo for å
møte på Stortinget. Han ble løslatt etter noen timer, og
anmeldte senere den ulovlige pågripelsen til Spesialen-
heten for politisaker. Spesialenheten la til grunn at repre-

sentanten «var på vei til Stortinget for å utøve sitt verv
som stortingsrepresentant og at han var beskyttet av
arrestfriheten i Grunnloven § 66.32 Likevel ble saken
mot politiadvokaten som hadde besluttet pågripelsen
henlagt som intet straffbart forhold. Politiadvokaten
hadde vært oppmerksom på Grl. § 66, og hadde besluttet
at representanten «ikke skulle pågripes dersom han var
på vei til Stortinget eller eventuelt på vei til sin stortings-
leilighet».33 Denne begrensningen ble riktignok ikke
nedtegnet i pågripelsesbeslutningen som kom frem til
tjenestepersonene som faktisk gjennomførte pågripel-
sen, men dette innebar ifølge Spesialenheten ikke straf-
feansvar.34

Et annet spørsmål er om § 66 kun beskyttet en alle-
rede valgt representant mot fremtidig heftelse, eller om
den også innebar en plikt til å løslate en person som for
eksempel var varetektsfengslet i det han ble valgt inn på
Stortinget. Stang hevdet at førstnevnte forståelse måtte
legges til grunn, og Gaarder sluttet seg under sterk tvil til
dette.35 Senere forfattere kommenterer ikke problemstil-
lingen, og den ser ikke ut til å ha dukket opp i praksis.

Det tredje spørsmålet er rekkevidden av uttrykket
«personlig heftelse». Her har det siden 1800-tallet her-
sket bred enighet om at dette omfattet både sivil og straf-
ferettslig arrest.36 For sivil arrest var friheten ubetinget.
Sivil arrest, bedre kjent som «gjeldsfengsel», ble riktig-
nok avskaffet i Norge på midten av 1800-tallet.37 For
strafferettslig arrest var friheten betinget, se neste spørs-
mål. Soning av fengselsstraff faller helt utenfor begrepet
«personlig heftelse». Har en stortingsrepresentant blitt
endelig dømt i en straffesak, må representanten sone sin
straff selv om han eller hun for tiden møter på Stortin-
get.38

Det fjerde spørsmålet bestemmelsen reiser er tolknin-
gen av unntaket «gripes i offentlige forbrytelser». Det

27 Reglene om «Odels-Thinget» og «Lagmands-Thinget» i §§ 101–107 i det Adler-Falsenske utkast fremstår i større grad enn resten av utkastet som
et uferdig hastverksarbeid. Årsaken kan ha vært at Adler og Falsen stort sett bygde på systematikken i den franske grunnloven av 1791, bortsett fra
at de valgte et kvasi-amerikansk tokammersystem istedenfor det franske ettkammersystemet, se Eirik Holmøyvik, Maktfordeling og 1814 (2012)
s. 335–336. Det er derfor godt mulig at fraværet av en hjemmel for «Lagmands-Thinget» til å gi sine egne prosedyreregler var en inkurie.

28 Constitution of the United States of America (1787) article I, section 5, clause 2.
29 Frederik Stang, Systematisk Fremstilling af Kongeriget Norges constitutionelle eller grundlovbestemte Ret (1833) s. 230.
30 Peder Krabbe Gaarder, Fortolkning over Grundloven og de øvrige Love, som danne Norges Riges offentlige Ret (1845) s. 193.
31 Per Helset og Bjørn Stordrange, Norsk statsforfatningsrett (1998) s. 234.
32 Spesialenheten for politisaker, Påtalevedtak: A anmelder ulovlig pågripelse til Stortinget (15. august 2016) sak nr. 10965295 750/15-123, dok.

nr. 10, s. 4.
33 Spesialenheten for politisaker, Påtalevedtak: A anmelder ulovlig pågripelse til Stortinget (15. august 2016) sak nr. 10965295 750/15-123, dok.

nr. 10, s. 2 og 5.
34 Spesialenheten for politisaker, Påtalevedtak: A anmelder ulovlig pågripelse til Stortinget (15. august 2016) sak nr. 10965295 750/15-123, dok.

nr. 10, s. 5.
35 Frederik Stang, Systematisk Fremstilling af Kongeriget Norges constitutionelle eller grundlovbestemte Ret (1833) s. 231; Peder Krabbe Gaarder,

Fortolkning over Grundloven og de øvrige Love, som danne Norges Riges offentlige Ret (1845) s. 193.
36 Stang, op.cit. s. 230; Gaarder, op.cit. s. 194; T.H. Aschehoug, Norges nuværende Statsforfatning, bind 1 (1891) s. 463; Frede Castberg, Norges

statsforfatning, bind 1 (1964) s. 278; Johs. Andenæs og Arne Fliflet, Statsforfatningen i Norge (2017) s. 198.
37 Se Lov Indeholdende Forandring i Lovgivningen om Gjældsfengsel og Gjældsarrest samt om Konkurs og Konkursers behandling av 3. juni 1874.
38 Stang, op.cit. s. 231; Aschehoug, op.cit. s. 463; Castberg, op.cit. s. 278.
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gav etter hvert opphav til betydelig debatt. Samtlige for-
fattere på 1800-tallet understreket at begrepet «offent-
lige forbrytelser» omfatter alle straffbare forhold som
påtales offentlig.39 Det var også bred enighet om at
uttrykket «gripes i» måtte tolkes noe utvidende: stor-
tingsrepresentanter kan ikke bare undergis personlig hef-
telse hvis de gripes på fersk gjerning, men også når det
foreligger «utvivlsomme Beviser».40

Ved inngangen til det 20. århundre tok imidlertid
Francis Hagerup et oppgjør med 1800-tallets fortolknin-
ger av dette unntaket. I følge ham innebar ikke «gripes i»
noe forsterket beviskrav – § 66 vernet med andre ord
ikke stortingsrepresentantene mot strafferettslig arrest
overhodet.41 Hagerup fikk senere tilslutning fra Morgen-
stierne.42 Ingen av dem drøftet imidlertid problemstillin-
gen inngående, og begge viste kun til Aschehoug som
representant for det motsatte syn.

Stemningen snudde igjen med på midten av 1900-
tallet, når Castberg hevdet at en så innskrenkende for-
tolkning «sikkert ikke [er] riktig».43 Til støtte for dette
pekte Castberg på bestemmelsens formål om å gjøre
stortingsrepresentantene uavhengige av den utøvende
makt, og den historiske bakgrunn – særlig bestemmel-
sens forhistorie i det Adler-Falsenske utkast.44 Cast-
bergs konklusjon var at «forutsetningen for at represen-
tanten skal kunne arresteres [er] at han gripes «in fla-
granti», eller at det på annen måte er åpenbart at han
har begått den forbrytelse han siktes for». Senere for-
fattere deler Castbergs syn om at § 66 oppstiller et sær-
lig strengt beviskrav for arrestasjon av stortingsrepre-
sentanter.45

Et femte spørsmål, som også ga opphav til betydelig
debatt, var om friheten fra personlig heftelse faller bort
hvis en stortingsrepresentants stemmerett blir suspen-
dert. Slik Grl. § 52 bokstav a lød frem til 1877, ble en
borgers stemmerett suspendert allerede ved «Anklage til
Thinge for Forbrydelser».46 Stang hevdet at en slik til-

tale mot en stortingsrepresentant også måtte medføre at
friheten fra personlig heftelse etter § 66 bortfalt, fordi
den tiltalte ikke lenger oppfylte vilkårene for å bli inn-
valgt på Stortinget, jf. § 61.47 Gaarder var sterkt uenig i
denne tolkningen: det ville være «meningsløst, at en
Ræpresentant skulde være fri for personlig Heftelse,
naar han ikkedestomindre ikke kunne afgive Møde paa
Stortinget paa Grund af, at hans Stemmeret allerede ved
den blotte Anklage til Thinge var suspenderet».48 Dess-
uten ville en slik fortolkning gjøre vilkåret «gripes i
offentlige forbrytelser» overflødig, siden en tiltale alene
førte til suspensjon av stemmeretten – uavhengig av
bevisenes styrke eller om representanten ble grepet på
fersk gjerning.49

En variant av denne problemstillingen dukket opp i
praksis ved i alle fall en anledning, under det 10. ordent-
lige Storting i 1842. Da ble en stortingsrepresentant fra
Drammen sendt hjem, fordi hans stemmerett ble suspen-
dert som følge av at han var gått konkurs, jf. dagjeldende
Grl. § 52 bokstav c. I følge Gaarder brøt Stortinget da
Grl. § 66.50

Forholdet mellom § 66 og regelen om suspensjon av
stemmerett i § 52 ble hyppig debattert i årene deretter,
med en topp i mellomkrigstiden. I 1929 ble det foreslått
å oppheve § 52 bokstav a, samtidig som bestemmelsen
om frihet fra personlig hefte i § 66 skulle fjernes og
erstattes med et nytt annet avsnitt:

«Hvis en representant på grunn av straffbare handlinger
undergis varetektsfengsel, hefte eller fengsel, skal ved-
kommende fengselsmyndighet uten opphold innberette
forholdet til Stortinget efter hvis forlangende represen-
tanten straks løslates og videre rettsforfølgning stilles i
bero sålenge tinget er samlet.»51

Ved behandlingen av forslaget i november 1931 og
januar 1932 delte henholdsvis komitéen og Stortinget

39 Stang, op.cit. s. 231; Aschehoug, op.cit. s. 463.
40 Stang, op.cit. s. 231. Se også Gaarder, op.cit. og Aschehoug, op.cit. s. 463.
41 Francis Hagerup, Den norske straffeproces, bind 2 (1905) s. 382.
42 Bredo Morgenstierne, Lærebok i den norske statsforfatningsret, bind 1 (1926) s. 329.
43 Castberg, op.cit. s. 278.
44 Castberg, op.cit. s. 278. Castbergs redegjørelse for bestemmelsens historiske bakgrunn er riktignok litt unyansert sammenlignet med redegjørelsen

ovenfor.
45 Per Helset og Bjørn Stordrange, Norsk statsforfatningsrett (1998) s. 235 følger Castbergs linje fullt ut. Eivind Smith, Konstitusjonelt demokrati

(2017) s. 191 legger tilsynelatende opp til et enda strengere beviskrav, slik at en stortingsrepresentant bare kan bli pågrepet på fersk gjerning («in
flagranti»).

46 Min uthevelse. Se også kommentaren til tidligere § 52.
47 Stang, op.cit. T.H. Aschehoug slutter seg til dette i Aschehoug, op.cit. s. 463, uten nærmere begrunnelse. Se også kommentaren til § 61.
48 Gaarder, op.cit. s. 195.
49 Gaarder, op.cit. s. 195. Gaarder erkjente riktignok at den dagjeldende ansvarlighetsloven av 1828 § 2 bokstav h støttet Stangs fortolkning: «[Med

bøter straffes den som har foretatt eller medvirket til] at Nogen ved ubeføiet Anklage til Thinge for Forbrydelser er bleven hindret fra Stemmerets
Udøvelse, eller fra at møde som Repræsentant ved Storthinget.» (Min uthevelse.)

50 Gaarder, op.cit. s. 196.
51 Dok.nr. 14 (1929) s. 7.
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seg omtrent på midten, og endringsforslaget ble følgelig
ikke bifalt.52

Et beslektet forslag ble lagt frem i juni 1932, hvor
endringen i Grl. § 66 utelukkende bestod i å legge til et
nytt avsnitt med følgende ordlyd:

«Storthinget kan beslutte at en Ræpresentant, som er under
offentlig Tiltale for en strafbar Handling, som kan medføre
Tab af stemmeretten, skal være udelukket fra at deltage i
Storthingets Forhandlinger, indtil endelig Dom er afsagt,
eller til det er afgjort, at Tiltale ved den endelige Dom ikke vil
tabe sin Stemmeret, eller at Forfølgningen er indstillet.»53

Dette forslaget ble fremsatt sammen med et forslag om å
oppheve § 52, hvis bokstav a den gang slo fast at stemme-
retten ble suspendert ved offentlig tiltale for straffbare
handlinger.54 Som nevnt ovenfor, var det antatt at hvis en
stortingsrepresentants stemmerett ble suspendert, så ble
han eller hun samtidig suspendert fra stortingsvervet. Selv
om § 52 ble foreslått opphevet, var det likevel ønskelig å
ha rettsgrunnlag for å kunne utelukke stortingsrepresen-
tanter som var tiltalt for straffbare handlinger, fra forhand-
lingene. Disse forslagene ble ikke bifalt, men det var
skarp votering: 68 stemmer for og 65 mot.55 Når Grl. § 52
til slutt ble opphevet i 1953 skjedde det uten å endre Grl.
§ 66.56 Det finnes derfor i dag ingen hjemmel i Grunnlo-
ven for å utelukke en stortingsrepresentant fra forhandlin-
gene som følge av tiltale for straffbare handlinger.

Etter at Grl. § 52 ble opphevet i 1954 gikk dette spørs-
målet over i rettshistorien. I dag kan stemmerett bare fra-
tas etter endelig dom, som en del av straffen. Som nevnt
ovenfor beskytter ikke friheten fra personlig heftelse
etter § 66 stortingsrepresentantene fra konsekvensene av
en endelig straffedom.

7 Stortingsrepresentantenes ytringsimmunitet
Ytringsimmuniteten som Grl. § 66 gir stortingsrepresen-
tantene er begrenset til ytringer fremsatt i «Stortingets

forsamlinger». Ikke bare ytringer i selve stortingssalen,
men også ytringer fremsatt for stortingskomitéene eller
andre stortingsorganer regnes omfattes.57 Ytringer i de
politiske partiers gruppemøter, i vandrehallen, i stor-
tingsrestauranten og lignende er neppe omfattet.58

Videre er både muntlige og skriftlige ytringer vernet.59

Det har vært diskutert om det er noen saklig begrens-
ning i ytringsimmuniteten, siden ordlyden i § 66 taler
om «meninger» snarere enn «ytringer». Forarbeidene
gjennomgått ovenfor, gir ikke god veiledning på dette
punkt. Flere av utkastene bruker formuleringer som er
videre enn i den vedtatte grunnlovsteksten, se f.eks. det
Adler-Falsenske utkast § 104 bokstav c: «Taler og
Stridigheder». Det samme gjelder de utenlandske konsti-
tusjonene som ble brukt på Eidsvoll, herunder den ame-
rikanske grunnloven. I den endelige teksten i § 66 bru-
kes imidlertid uttrykket «Meninger», som ser ut til å
være hentet fra Riksforsamlingens reglement § 9, men
ellers ligner bestemmelsen på de andre utkastene og for-
bildene.

Spørsmålet ble livlig debattert i statsrettslig teori i før-
ste halvdel av 1900-tallet. Morgenstierne argumenterte
for et unntak for injurierende ytringer, samt ytringer
«hvor det utilbørlige ligger i selve de benyttede uttryk
[…] eller i meddelelse av faktiske forhold, hvor derfor er
sat straf».60 Skeie tok til ordet for en lignende begrens-
ning, nemlig at immuniteten ikke gjaldt tilfellet der «den
ærekrenkende ytring aabenbart ikke har noget med
sagen at gjøre» eller tilfeller der det fremsettes «en
bevidst usand beskyldning».61 Castberg og Andenæs
argumenterte derimot for en begrensning langs litt andre
linjer, nemlig at det må være «naturlig sammenheng»
mellom ytringen og den aktuelle saken som Stortinget
behandler.62

Justisdepartementets lovavdeling kom likevel til den
motsatte konklusjon – at det ikke er noen saklig begrens-
ning i ytringsimmuniteten – i sin redegjørelse for stor-
tingsrepresentanters ytringsimmunitet i 1952.63 Spørs-
målet ble prosedert for Høyesterett i forbindelse med
den såkalte Havlærsaken, men plenumskjennelsen fra

52 Innst. S. (1932) nr. 6, s. 21–22; Tidende S. (1932) s. 38.
53 Dok.nr. 12 (1932) s. 7.
54 Se kommentarene til tidligere § 52 og til § 61.
55 Tidende S. (1935) s. 183.
56 Tidende S. (1954) s. 2393.
57 Aschehoug, op.cit. s. 463–464; Dok.nr. 5 (1952) s. 4.
58 Dok.nr. 5 (1952) s. 4; Johs. Andenæs, Statsforfatningen i Norge (1998) s. 118; Eivind Smith, Konstitusjonelt demokrati (2017) s. 190. Per Helset og Bjørn

Stordrange, Norsk statsforfatningsrett (1998) s. 233–238 stiller seg riktignok noe tvilende til hvor sikkert det er at partigruppenes møter faller utenfor § 66.
59 Aschehoug, op.cit. s. 463–464.
60 Morgenstierne, Lærebok i den norske statsforfatningsret, bind 1 (1926) s. 330.
61 Skeie, Om ærekrenkelser efter norsk ret (1910) s. 355.
62 Frede Castberg, Norges statsforfatning, bind 1 (1947) s. 426–427; Johs. Andenæs, Statsforfatningen i Norge (1948) s. 140.
63 Dok.nr. 5 (1952) s. 3–4. Lovavdelingen la avgjørende vekt på bestemmelsens forarbeider og formålet med ytringsimmuniteten. Lovavdelingens

gjennomgang av det historiske materialet var riktignok ganske selektiv, se fotnote 1 i Dok.nr. 5 (1952) s. 3–4.
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1957 lot uttrykkelig spørsmålet om det var et slikt
«naturlig sammenheng»-vilkår stå åpent.64

I en senere kjennelse fra Høyesterett fra 1981 ble en
side av spørsmålet om saklig begrensning omtalt. Saken
gjaldt utsagn i en klage til Protokollkomitéen på Stortin-
get, som senere også ble sitert i innstillingen til Odelstin-
get. En person som fant disse utsagnene ærekrenkende,
gikk til mortifikasjonssøksmål mot Stortinget. Høyeste-
rett uttalte at ytringsimmunitetsbestemmelsen i § 66 ikke
kunne forstås

«så snevert at den bare omfatter de rene meningsytringer.
Bestemmelsen må også være til hinder for at representan-
tene trekkes til ansvar for sitater eller gjengivelser av
andres ytringer, når disse inngår i representantenes inn-
legg i Stortingets forsamlinger, herunder komitéeinnstil-
linger.»65

Kjennelsen gjør det klart at ytringsimmuniteten etter
§ 66 omfatter mer enn bare meningsytringer. Samtidig
sier den ingenting om de lærer som har vært foreslått i
teorien av Morgenstierne, Skeie, Castberg og Andenæs
om at det må være saklig sammenheng mellom en ytring
og saken som behandles på Stortinget for at immuniteten
skal gjelde.66 Senere forfattere har likevel vært kritiske
til å oppstille et vilkår om saklig sammenheng.67

I kjennelsen fra 1981 slo Høyesterett også fast at man
ikke kan omgå stortingsrepresentantenes ytringsimmu-
nitet ved å anlegge saken mot Stortinget som institusjon:

«Det vil under enhver omstendighet være representantens
ytring som er gjenstand for søksmålet, og en mortifika-
sjonsdom vil i realiteten ramme ham på samme måte som
om han selv var saksøkt.

[…]
[H]eller ikke […] offentliggjøringen av komitéinnstil-

lingen i Stortingstidende kan gi grunnlag for et mortifi-
kasjonssøksmål mot Stortinget ut fra et utgiveransvar.
[Et slikt søksmål er utelukket] allerede ved den slag-

vidde det er rimelig å gi grunnlovens § 66[…]. Under
enhver omstendighet [er det] avgjørende at det foreligger
en grunnlovsbestemt plikt for Stortinget til å offentlig-
gjøre forhandlingene «ved Trykken», jfr. grunnlovens
§ 84.»68

Hvorvidt stortingsrepresentantene er immunisert bare
mot straffeforfølgelse, eller også mot sivile søksmål og
mortifikasjonssøksmål var lenge svært omstridt. Grunn-
lovsfortolkerne på 1800-tallet, med et mulig unntak for
Falsen,69 var riktignok samstemte: Gaarder la til grunn
at Riksretten «er den eneste domstol» som kan dømme
en representant for ytringer fremsatt i Stortingets for-
samlinger.70 Aschehoug ga enda tydeligere uttrykk for at
stortingsrepresentantene var immunisert mot alle former
for sivile søksmål: «Selv om den fornærmede indskræn-
ker seg til at paastaa Ytringen mortificeret, maa Sagen
afvises.»71

Rundt år 1900 kom kritiske stemmer på banen, og
argumenterte for en langt mer begrenset immunitet. I sin
doktoravhandling om ærekrenkelser hevdet Jon Skeie at
ytringsimmuniteten ikke verner representantene mot
mortifikasjonssøksmål.72 Dette fordi det «i denne, kræn-
kendes frifinnelse, rettes der nemlig intet retsligt ansvar
mot injurianten».73 Samtidig erkjente Skeie at «dersom
man skal være siker på ansvarsfrihed i alle tilfælde, hvor
den virkelig er saglig begrundet, maa man helt udelukke
ansvar i alle tilfælde, fordi domstolene kan tage feil».74

Spørsmålet om ytringsimmuniteten etter § 66 og mor-
tifikasjon kom på spissen i en kjennelse avsagt av Kristi-
ania forhørsrett i 1923. Fra Stortingets talerstol hadde
representant Tønder uttalt at det i Kristiania var illegale
brennevinsforretninger som fikk operere fritt selv om
politiet var kjent med deres virksomhet. Dagen etter inn-
kalte politiet Tønder til avhør, for å få

«bragt paa det rene […] hvilke gaukeforretninger hr. Tøn-
der sigter til, da dette er politikammeret ubekjendt, og
videre at hensigten med avhørelsen ogsaa er at søke at faa

64 Rt. 1957 s. 33 (Havlær) på s. 35.
65 Rt. 1981 s. 692 på s. 695.
66 Andenæs er riktignok noe mer forbeholden i senere utgaver av sin lærebok, se Statsforfatningen i Norge (8. utg. 1998) s. 118.
67 Fliflet ser ut til å ha tatt Andenæs’ drøftelse et skritt videre i Johs. Andenæs og Arne Fliflet, Statsforfatningen i Norge (2017) s. 199, hvor det skri-

ves at grensen for når det er en slik «naturlig sammenheng» vil være «umulig å trekke, og en slik begrensning i ansvarsfriheten ville derfor under-
grave den beskyttelse som paragrafen tilsikter å gi representantene». Se også Per Helset og Bjørn Stordrange, Norsk statsforfatningsrett (1998)
s. 236.

68 Rt. 1981 s. 692 på s. 696.
69 Christian Magnus Falsen, Norges Grundlov (1816) s. 98 kan tolkes i denne retning, men helt klar er uttalelsen ikke.
70 Gaarder, op.cit. s. 197. Se også Frederik Stang, Systematisk Fremstilling af Kongeriget Norges constitutionelle eller grundlovbestemte Ret (1833)

s. 233.
71 Aschehoug, op.cit. s. 464.
72 Jon Skeie, Om ærekrenkelser efter norsk ret (1910) s. 359–360.
73 Skeie, op.cit. s. 359–360.
74 Skeie, op.cit. s. 356.
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de for Kristiania politi æresfornærmende uttalelser mor-
tificert.»75

Tønder nektet å møte til avhør, under henvisning til Grl.
§ 66. Forhørsretten ga Tønder medhold i at han ikke
hadde forklaringsplikt – med en todelt begrunnelse. At
Tønder ikke hadde plikt til å forklare seg for politiet ble
begrunnet med henvisning til straffeprosessuelle regler.
Når det gjaldt mortifikasjonsspørsmålet og § 66 pekte
Forhørsretten på at det var uenighet i teorien om hvordan
bestemmelsen var å forstå, og uttalte:

«Baade ordlyden av og hensigten med bestemmelsen,
nemlig at repræsentanterne i Stortinget frit skal kunne
yttre sig, synes at peke i den retning, at det ikke bare er
egentlig straf idømt av de almindelige straffedomstolene
som de skal været sikret imot.

Ved et mortifikationssøksmaal i henhold til straffe-
proceslovens § 2 III drages stortingsrepræsentanten i til-
fælde ogsaa til ansvar for sin yttring, da der i stevnemaa-
let maa sies at ligge en opfordring til at føre bevis for
yttringens riktighet. Retten antar derfor under tvil, og
uagtet det i det enkelte tilfælde kan virke urimelig, at en
stortingsrepræsentant maa kunne møte et søksmaal som
nævnt med den indsigelse, at for sine yttringer i Stortin-
get kan han ikke drages til ansvar utenfor dette.»76

Kjennelsen ble stadfestet av Høyesterett uten nærmere
begrunnelse.77

Selv i etterkant av dette støttet Morgenstierne opp om
Skeies standpunkt, og gikk enda lenger: han påstod at det
var tvilsomt om § 66 verner representantene mot sivilt
injuriesøksmål med påstand om erstatning.78 Fullt så langt
gikk ikke Castberg og Andenæs, men de la begge til grunn
at ytringsimmuniteten etter § 66 ikke verner stortingsrepre-
sentantene fra mortifikasjonssøksmål.79 Castberg under-
streket riktignok at spørsmålet var «særdeles tvilsomt».80

Det neste, og tilsynelatende avgjørende, kapittel i
denne sagaen ble innledet under en debatt i Stortinget i
januar 1952 om landssvikoppgjøret. Representant
Wright uttalte seg da om representant Bunkholts forhold
på en måte som sistnevnte fant ærekrenkende.81 I etter-
kant av møtet ble Wright bedt av Bunkholt om å trekke
tilbake uttalelsen, men Wright nektet.82 Stortingets pre-
sidentskap ba umiddelbart deretter Justisdepartementet
om en redegjørelse av de juridiske sidene av stortingsre-
presentantenes ytringsimmunitet etter Grl. § 66.

Utredningen av mai 1952, forfattet av Justisdeparte-
ments lovavdeling, redegjorde grundig for både mortifi-
kasjonsspørsmålet og andre sider av stortingsrepresen-
tantens ytringsimmunitet.83 Lovavdelingen anså det
«overordentlig tvilsomt om et mortifikasjonssøksmål
mot en stortingsrepresentant er forenelig med Grunnlo-
vens § 66.»84 Selv om en mortifikasjonskjennelse ikke
har «[r]ettslige skadevirkninger», påpekte Lovavdelingen
at «faktisk vil den imidlertid skade stortingsrepresentan-
ten og da i første rekke hans virke som representant» og
at det ville «være en kjensgjerning at en vanlig domstol
setter seg til doms over en stortingsrepresentant».85

Til tross for disse innvendingene la Lovavdelingen
avgjørende vekt på tre forhold: For det første, at «uttryk-
ket ‘drages til ansvar’ ikke [dekker] mer enn straffe-
ansvar og erstatnings-ansvar».86 For det andre, at siden
mortifikasjonsinstituttet var «alminnelig kjent og i bruk
på Grunnlovens tid» ville det vært «nærliggende å gi
§ 66 en annen formulering, om det hadde vært tanken å
avskjære adgangen til mortifikasjonssøksmål».87 For det
tredje, at bestemmelsen var et unntak fra det «vern kren-
kede vanlige rettsregler har mot ærerørige påsagn [og
derfor] ikke uten tvingende grunner [burde] undergis en
utvidende fortolkning».88 Lovavdelingens konklusjon
var følgelig at § 66 ikke vernet stortingsrepresentantene
fra mortifikasjonssøksmål.

Utenriks- og konstitusjonskomitéen var i sin innstil-
ling, avgitt i juni 1953, tydelig uenige i Lovavdelingens

75 Rt. 1923 s. 429 (Tønder) på s. 430.
76 Rt. 1923 s. 429 (Tønder) på s. 431.
77 Rt. 1923 s. 429 (Tønder).
78 Bredo Morgenstierne, Lærebok i den norske statsforfatningsret, bind 1 (3. utg. 1926) s. 330. Han mener likevel at det «bør kanskje antas» at ytrings-

immuniteten omfatter slike søksmål.
79 Frede Castberg, Norges statsforfatning, bind 1 (2. utg. 1947) s. 426–427; Johs. Andenæs, Statsforfatningen i Norge (2. utg. 1948) s. 140.
80 Castberg, op.cit. s. 426.
81 C.J. Hambro, «Stortinget og ytringsfriheten» i C.J. Hambro, Alf Kaartvedt, Rolf Danielsen, m.fl. (red.) Det norske Storting gjennom 150 år, bind 4

(1964) s. 1–65, på s. 22.
82 C.J. Hambro, op.cit. s. 22.
83 Dok.nr. 5 (1952).
84 Dok.nr. 5 (1952) s. 6, høyre spalte.
85 Dok.nr. 5 (1952) s. 7, venstre spalte.
86 Dok.nr. 5 (1952) s. 7, venstre spalte.
87 Dok.nr. 5 (1952) s. 7, venstre spalte.
88 Dok.nr. 5 (1952) s. 7, venstre spalte.
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konklusjoner.89 Komitéinnstillingen, som hovedsakelig
ble ført i pennen av C.J. Hambro,90 gjennomgår et
omfattende historisk og komparativt materiale, som det
er ikke er mulig å sammenfatte her.

Når det gjaldt mortifikasjonsspørsmålet spesielt, så
åpner komitéinnstillingen med å påpeke at den tolk-
ningstvil Lovavdelingen viste til «i de forløpne 139 år
aldri er kommet til uttrykk i Stortinget».91 Komitéen
trakk videre «den stikk motsatte» slutning enn Lovavde-
lingen om betydningen av at mortifikasjonsinstituttet var
kjent på Eidsvoll i 1814: «Når dette institutt overhodet
ikke er nevnt i Grunnloven, er det likefrem fordi ingen
tenkte sig den mulighet at det kunde bringes i anven-
delse på meninger som var ytret i ‘Storthingets Forsam-
linger’».92 Komitéen var også uenig i Lovavdelingens
forståelse av ordlyden «drages til Ansvar».93 Komitéen
understreket dessuten at misbruk av ytringsfriheten
«praktisk talt [var] ukjendte i Stortingets praksis».94

Det avgjørende for komitéen ser likevel ut til å ha vært
ytringsimmunitetsbestemmelsens formål. Der Lovavde-
lingen hadde fokus på uavhengigheten fra den utøvende
makt, legger komitéen til grunn at «Grunnlovens givere
hadde en videre hensikt».95 Dessuten mente komitéen at
«i moderne tid er de hensyn som kunde true representan-
tenes uavhengighet ikke så meget hensynet til den utø-
vende makt som hensynet til interessegrupper, korpora-
sjoner og organisasjoner».96

Komitéinnstillingens konklusjon var derfor at det var

«utvilsomt at den ansvarsfrihet for ‘ytrede Meninger’,
som Grunnloven § 66 hjemler representantene, har været
ment i videste forstand. […] At den utelukker ethvert
søksmål for de vanlige domstole – det være sig straff, til
erstatning eller til mortifikasjon. Og at denne ansvarsfri-
het er en uerstattelig og umistelig del av de rettsgoder
Grunnloven har villet skjenke folkets kårne representan-
ter.»97

Under behandlingen av innstillingen i Stortinget i juli
1953 ble rekkevidden av ytringsimmuniteten gjenstand
for betydelig debatt, og møtet ble ikke avsluttet før klok-
ken 00:40 natt til lørdag.98 Det var under denne debatten
Hambros berømte uttalelse om Grunnlovstolkning falt:
«det er en fullkommen misforståelse å tro at Grunnloven
er jus, og at det fortrinnsvis er jurister som skal fortolke
den».99 Debatt var det også i dagspressen, med innlegg
fra blant annet professor Johs. Andenæs og den danske
professoren Stephan Hurwitz.100 Stortinget vedtok til
slutt (med stort flertall) å slutte seg til komitéinnstillin-
gens konklusjon.101

Parallelt med dette oppstod den såkalte Havlær-saken,
som til slutt endte i en plenumskjennelse fra Høyesterett
om stortingsrepresentantenes immunitet fra mortifika-
sjonssøksmål. I en debatt i Stortinget om A/S Norsk
Havlærfabrikk 16. februar 1953 kom stortingsrepresen-
tant Alfred Nilsen med en del uttalelser om fabrikkens
direktør, Holger Nielsen, som sistnevnte mente var ære-
krenkende. Direktør Nielsen anla derfor mortifikasjons-
sak for Tromsø byrett. Representant Nilsen viste til § 66,
men ble ikke hørt av byretten, som under dissens
erklærte uttalelsene døde og maktesløse. Representant
Nilsen anket deretter direkte til Høyesterett, som valgte
å ta saken til behandling i plenum.102

Høyesterett avsa 26. januar 1957 (dissens 13–2) en
plenumskjennelse der mortifikasjonssøksmålet ble
avvist som stridende mot § 66. Flertallet fant for det før-
ste ingen holdepunkter for at ordlyden «ansvar» i Grl.
§ 66 var «brukt i den mer stringente og avgrensede
betydning som senere tiders juridiske fagterminologi
muligens har tillagt ordet».103 Selv etter «moderne
alminnelig sprogbruk» kunne man ifølge flertallet «van-
skelig hevde at «ansvar» entydig bare omfatter straff- og
erstatningsansvar».104 Ordlyden pekte med andre ord
ikke i noen spesiell retning.

89 Innst. S. (1953) nr. 180.
90 Tidende S. (1953) s. 2165, venstre spalte.
91 Innst. S. (1953) nr. 180 s. 316, venstre spalte.
92 Innst. S. (1953) nr. 180 s. 322, høyre spalte.
93 Innst. S. (1953) nr. 180 s. 323, venstre spalte.
94 Innst. S. (1953) nr. 180 s. 323, venstre spalte.
95 Innst. S. (1953) nr. 180 s. 324, høyre spalte.
96 Innst. S. (1953) nr. 180 s. 324, høyre spalte.
97 Innst. S. (1953) nr. 180 s. 325, venstre spalte.
98 Tidende S. (1953) s. 2156–2184.
99 Tidende S. (1953) s. 2178.
100 En lettere revidert versjon av de to professorenes innlegg finnes i Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskab (1954) på henholdsvis s. 97–107 og

s. 108–115. Se også de senere innleggene fra forhenværende høyesterettsjustitiarius Emil Stang og den danske landsdommer J. Trolle på henholds-
vis s. 208–211 og 212–215.

101 Tidende S. (1953) s. 2184.
102 Rt. 1957 s. 33 (Havlær) på s. 33–35.
103 Rt. 1957 s. 33 (Havlær) på s. 35.
104 Rt. 1957 s. 33 (Havlær) på s. 36.
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Spørsmålet om § 66 verner stortingsrepresentantene
mot mortifikasjon måtte derfor ses på som «et tolknings-
spørsmål, og som tolkningsmiddel får […] Grunnlovens
tilblivelseshistorie en stor betydning».105 Flertallet så
det som «sannsynlig at eidsvollsmennene ikke særlig har
tenkt på mortifikasjon», men at det var naturlig å anta at
de hadde ønsket å innføre en ordning tilsvarende «de
forbilder de brukte».106 Det ble så vist til det Adler-Fal-
senske utkast § 104 bokstav c og den amerikanske
grunnlovsbestemmelsen om ytringsimmunitet, som fler-
tallet slo fast at «på dette punkt er Grunnlovens nær-
meste forbilde».107 Begge disse forbildene tolket flertal-
let dithen at de var til hinder for både straffesaker og
(alle) sivile saker.108

Flertallet reiste deretter spørsmålet om utviklingen
etter 1814, hvor man etter hvert fikk en praksis med
«rene mortifikasjonssøksmål», førte til at man måtte
tolke § 66 innskrenkende.109 Dette spørsmålet ble
besvart benektende, og flertallet la stor vekt på de fak-
tiske virkningene av mortifikasjon:

«den alminnelige oppfatning legger noe annet og mer i en
mortifikasjon enn at den er en – i forhold til injurianten
nøytral – oppreisning for fornærmede. Faktisk vil en dom
på mortifikasjon av folk flest bli oppfattet som en konsta-
tering av at beskyldningen er usann, ikke bare av at det
ikke er ført bevis for dens sannhet. Og den som har frem-
satt uttalelsen, vil for den alminnelige oppfatning lett bli
stående som den som har fart med uetterretteligheter selv
om han subjektivt sett har opptrådt uklanderlig. Faktisk
vil derfor mortifikasjonen regelmessig være et onde for
den som har fremsatt uttalelsen.»110

På denne bakgrunn konkluderte flertallet at, siden Grl.
§ 66 historisk og prinsipielt hindrer søksmål mot stor-
tingsrepresentanter, er det «ikke tilstrekkelig grunn til å
gjøre noe unntak for den slags søksmål som de moderne
«rene mortifikasjonssaker» representerer».111 Flertallet
ga seg imidlertid ikke med dette, men føyet til at de ville

kommet til samme resultat om man så bort fra det histo-
riske stoff og tolket § 66 alene ut fra de reelle hensyn
som begrunner den. I den forbindelse la flertallet særlig
vekt på (1) at mortifikasjon ikke nødvendigvis er mindre
hemmende enn «en aldri så liten erstatning», (2) at selv
om vern mot den utøvende makt var det mest aktuelle i
1814 så omfatter § 66 også injurier mot private, og (3) at
hensynet til beskyttelsen av individene som blir injuriert
ivaretas gjennom muligheten til å stille stortingsrepre-
sentantene til ansvar i Stortinget.112

Stortingsrepresentantenes ytringsimmunitet beskyt-
ter dem bare fra å bli dratt til ansvar «utenfor Stortin-
gets forsamlinger» – for eksempel ved de ordinære
domstolene. Det er derimot utvilsomt at representan-
tene kan holdes til ansvar innenfor Stortingets forsam-
linger.113

Hva som menes med «Stortingets forsamlinger» har
vært diskutert i flere sammenhenger, blant annet etter
plenumskjennelsen av 1957. Da kunne man kanskje for-
ventet at direktør Nielsen ville la saken ligge. Det gjorde
han imidlertid ikke. Direktør Nielsen sendte nemlig et
brev til Regjeringen der han ba om å få utbetalt en billig-
hetserstatning (ex gratia-erstatning) for den skade og tap
han hadde lidt som følge av stortingsrepresentant Nil-
sens uttalelser.114 Saken ble sendt til Stortinget for
behandling, og Justiskomitéen ba professorene Castberg
og Andenæs om en uttalelse om sakens konstitusjonelle
sider.115 De konkluderte at:

«Det kan konstitusjonelt ikke være noe til hinder for at
Stortinget bevilger en billighetserstatning […] dersom
Stortinget efter en inngående saksbehandling kommer til
det resultat at det ikke er ført bevis for beskyldningen.
[…] Representanten blir ikke ved en slik bevilgning truk-
ket til ansvar utenfor Stortingets forsamlinger.»116

Justiskomitéen anmodet også professor Kristen Ander-
sen om en uttalelse. Han var uenig med sine kolleger, og
advarte mot å innvilge en billighetserstatning.117 I sin

105 Rt. 1957 s. 33 (Havlær) på s. 36.
106 Rt. 1957 s. 33 (Havlær) på s. 36.
107 Rt. 1957 s. 33 (Havlær) på s. 36–37. Høyesterett viser her også uttrykkelig til Nils Höjer, Norska grundlagen och dess källor (1882) s. 183 for å

underbygge sine argumenter.
108 Rt. 1957 s. 33 (Havlær) på s. 36.
109 Rt. 1957 s. 33 (Havlær) på s. 37.
110 Rt. 1957 s. 33 (Havlær) på s. 38.
111 Rt. 1957 s. 33 (Havlær) på s. 38.
112 Rt. 1957 s. 33 (Havlær) på s. 38–40.
113 Rt. 1957 s. 33 (Havlær) på s. 40.
114 C.J. Hambro, «Stortinget og ytringsfriheten» i C.J. Hambro, Alf Kaartvedt, Rolf Danielsen, m.fl. (red.) Det norske Storting gjennom 150 år, bind 4

(1964) s. 58.
115 C.J. Hambro, op.cit. s. 58–59.
116 Dok.nr. 2 (1959–1960) s. 3–4 (min uthevelse). Om vilkåret «utenfor Stortingets forsamlinger», se nedenfor.
117 Tillegg til Dok.nr. 2 (1959–1960).
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innstilling valgte Komitéen, etter grundige overveielser,
likevel å foreslå en billighetserstatning på kr. 50 000.118

Stortinget debatterte deretter saken over to lange
dager, og besluttet at billighetserstatning ikke skulle inn-
vilges.119 Men direktør Nielsen ga likevel ikke opp. Han
søkte på ny om billighetserstatning i 1962. Først i 1964 –
etter nok en omfattende debatt – fattet Stortinget nok et
vedtak om å ikke innvilge ham billighetserstatning.120

I stortingsdebattene var det et gjenvendende tema om
ytringsimmuniteten etter § 66 forhindret Stortinget fra å
gi billighetserstatning. Likevel har det i senere statsretts-
lig teori blitt lagt til grunn at Stortinget selv kan bevilge
billighetserstatning uten hinder av Grl. § 66.121

Det som i alle fall er sikkert er at en stortingsrepresen-
tant kan bli ilagt sanksjoner for sine ytringer av andre
Stortingsorganer – særlig stortingspresidenten.122 I følge
Stortingets forretningsorden § 55 er «[u]passende eller
fornærmelig […] tale […] ikke tillatt». Brudd på forret-
ningsordenen kan sanksjoneres – enten med advarsel,
fratagelse av ordet, eller bortvisning ut dagen, jf. forret-
ningsordenen § 58.

Stortingets praksis fra begynnelsen av 1800-tallet
tyder dessuten på at representantene kan stilles for riks-
rett. Dette ble implisitt lagt til grunn av Stortinget alle-
rede i 1818. Da ble stortingsrepresentant (og pastor!)
Abel beskyldt for å ha ærekrenket stortingsrepresentant
Krogh. Etter at Abel nektet å erklære sine uttalelser døde
og maktesløse, vedtok Stortinget i plenum å be Odelstin-
get vurdere å åpne riksrettssak mot ham.123 Odelstinget
fant imidlertid at det «efter sakens Sagens naaværende
beskaffenhed» ikke var ønskelig å ta ut riksrettstiltale.124

En lignende episode oppstod i 1822, da stortingsrepre-
sentant Flor i møtet 26. oktober ytret seg i (det som den
gang var) sterke ordelag om andre stortingsrepresentan-
ter.125 Stortingsrepresentant Landmark mente at Flors

ytringer var ærekrenkende, og foreslo at Flor skulle stil-
les for riksrett.126 Etter en debatt i Stortinget frafalt imid-
lertid Landmark sitt forslag, med den begrunnelse at
Flor var «syg da han nedskrev denne Tale; en liden Rap-
tus er upaatvivelig overfaldet ham, og jeg finder, at man
med syge Folk ikke bør være saa nøieregnende».127

Det var også bred enighet i statsrettslig teori på 1800-
tallet om at stortingsrepresentantene kunne holdes
ansvarlig av riksretten for sine ytringer.128 Senere har
det imidlertid blitt stilt spørsmålstegn ved om riksretten
faktisk er en av «Stortingets forsamlinger». I første halv-
del av 1900-tallet inntok både Skeie, Castberg og
Andenæs det motsatte standpunkt: at Riksretten, som da
bestod av en tredjedel Høyesterettsdommere og to tred-
jedeler lagtingsmedlemmer, ikke kunne sies å være en av
«Stortingets forsamlinger».129 Castberg endret imidler-
tid syn i den senere utgaven av sin statsforfatningsretts-
bok.130

Etter riksrettsreformen i 2007 har argumentet om at
riksretten ikke er en av «Stortingets forsamlinger» blitt
styrket. Riksretten består i dag av fem høyesterettsdom-
mere og seks lekfolk – sittende stortingsrepresentanter
kan ikke lenger være medlem av riksretten. Riksretten
fremstår nå i større grad som «et selvstendig statsor-
gan»,131 og den tidligere stortingspraksis må med refor-
men ha mistet mye av sin relevans og vekt. Derfor kan
stortingsrepresentantene i dag neppe kan holdes ansvar-
lig ved riksretten for ytringer fremsatt i Stortingets for-
samlinger.132

Hvor vidt den enkelte stortingsrepresentant kan velge å
oppgi ytringsimmuniteten har også vært gjenstand for
debatt. Gaarder hevdet allerede i 1845 at immuniteten
kunne oppgis.133 Samme synspunkt ble lagt til grunn i en
stiftoverrettsdom fra 1850, som etter anke ble opprettholdt
av Høyesterett.134 Aschehoug la på sin side til grunn at en

118 Innst. S. nr. 74 (1959–1960).
119 Tidende S. (1960) s. 1418. Se også den fyldige omtalen av saken i C.J. Hambro, op.cit. s. 58–61.
120 Tidende S. (1964) s. 1578.
121 Per Helset og Bjørn Stordrange, Norsk statsforfatningsrett (1998) s. 239; Johs. Andenæs og Arne Fliflet, Statsforfatningen i Norge (2017) s. 200.
122 Frederik Stang, Systematisk Fremstilling af Kongeriget Norges constitutionelle eller grundlovbestemte Ret (1833) s. 233.
123 Stortingsforhandlinger 1818, August, s. 189 og 272.
124 Stortingsforhandlinger 1818, September, s. 484 og 210.
125 Episoden er utførlig redegjort for i Innst. S. (1953) nr. 180 s. 319–322.
126 Stortingsforhandlinger 1822, November, s. 1.
127 Stortingsforhandlinger 1822, November, s. 13.
128 Stang, op.cit. s. 233; Gaarder, op.cit. s. 197; Aschehoug, op.cit. s. 464. Riksrettsansvar for slike ytringer fremsatt i Stortinget forutsetter imidlertid

at det er tilstrekkelig hjemmel for straff i ansvarlighetsloven, jf. Grl. § 96.
129 Skeie, op.cit. s. 357; Frede Castberg, Norges statsforfatning, bind 1 (1947) s. 426; Johs. Andenæs, Statsforfatningen i Norge (1948) s. 140.
130 Frede Castberg, Norges statsforfatning, bind 1 (1964) s. 282.
131 Johs. Andenæs og Arne Fliflet, Statsforfatningen i Norge (2017) s. 200.
132 Johs. Andenæs og Arne Fliflet, op.cit. s. 200–201 former riktignok ingen konklusjon, annet enn å påpeke at spørsmålet er av «akademisk karak-

ter». Det samme gjorde Per Helset og Bjørn Stordrange, Norsk statsforfatningsrett (1998) s. 240.
133 Gaarder, op.cit. s. 197 i.f.
134 Rt. 1851 s. 452 på s. 461–462. Saksøker var Peder Krabbe Gaarder(!), som mente seg injuriert i Stortinget av representant Birch-Reichenwald.

Sistnevnte ønsket saken behandlet i domstolene, og oppga derfor uttrykkelig sin ytringsimmunitet etter § 66.
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stortingsrepresentant bare kunne oppgi sin ytringsimmu-
nitet i forbindelse med en privat injuriesak; en strafferetts-
lig tiltale måtte derimot avvises av retten ex officio.135

Skeie, Castberg og Andenæs la derimot til grunn at
immuniteten ikke kunne oppgis i første halvdel av 1900-
tallet.136 Deres fortolkning fikk deretter solid tilslutning
fra Justisdepartementets lovavdeling i 1952: «Det synes
ikke tvilsomt at det synspunkt Skeie m.fl. inntar er det
rette.»137 Stortingets utenriks- og konstitusjonskomité
tok imidlertid i sin innstilling fra 1953 klar avstand fra
Lovavdelingens uttalelse, og løfter frem den nevnte
stiftoverrettsdommen fra 1850.138 Castberg og Andenæs
fastholdt likevel sitt syn om at immuniteten ikke kan
oppgis i senere utgaver av sine bøker, og fikk tilslutning
av Helset og Stordrange.139

Ytringsimmuniteten er den delen av Grl. § 66 som har
gitt opphav til størst debatt og uenighet – både på Stor-
tinget, i juridisk litteratur, og i domstolene. Om man skal
oppsummere den historiske utviklingen er det naturlig å
dele den inn i tre epoker. Først 1800-tallet, hvor det ble
tatt til orde for en svært bred og formålsorientert fortolk-
ning av ytringsimmuniteten.

Deretter snur stemningen i første halvdel av 1900-tal-
let. Denne andre epoken sammenfaller omtrent med parla-
mentarismens gjennombrudd og løsrivelsen fra Sverige,
og det kan tenkes at disse større konstitusjonelle omvelt-
ningene har påvirket tolkningen av § 66. Når den ut-
øvende makt på begynnelsen av 1900-tallet var under Stor-
tingets kontroll, og Norge ikke var underlagt den svenske
kongemakt, er det lett å tenke seg at behovet for en bred og
absolutt ytringsimmunitet for stortingsrepresentantene
syntes mindre. Den avgjørende personen for stemnings-
skiftet i denne epoken ser ut til å ha vært Jon Skeie – selv
om han etter å ha foreslått en mer restriktiv fortolkning av
ytringsimmuniteten i § 66 som nevnt erkjente at «dersom
man skal være sikker på ansvarsfrihed i alle tilfælde, hvor
den virkelig er saglig begrundet, maa man helt udelukke
ansvar i alle tilfælde, fordi domstolene kan tage feil».140

Den tredje epoken, etterkrigstiden, preges sterkt av
debattene omkring Havlærsaken. Stortinget ga i den for-
bindelse klart uttrykk for sitt syn om at ytringsimmunite-
ten etter § 66 var vid. Stortinget understreket også at
bestemmelsens formål var å sikre Stortingets uavhengig-
het – ikke bare fra den utøvende makt, men også fra
andre samfunnsaktører. Høyesterett kom til samme kon-
klusjon i plenumskjennelsen av 1952 – riktignok uten å
nevne Stortingets syn overhodet.

8 Plikten til å rette seg etter Stortingets forret-
ningsorden
Grunnloven § 66 ble tatt i bruk nærmest umiddelbart
som hjemmel for å vedta Stortingets «Reglement» den
7. oktober 1814 (i dag benevnt Stortingets forretningsor-
den).141 I det følgende skal jeg kort kommentere forret-
ningsordenens rettslige status, før blikket rettes mot
plikten til å følge den. Forretningsordenens innhold og
dens historiske utvikling blir ikke behandlet.

Forretningsordenen er underordnet Grunnloven, slik
en forskrift er underordnet en lov. Bestemmelsene i for-
retningsordenen kan derfor ikke stride mot Grunn-
loven.142

Etter ordlyden i Grl. § 66 siste setning har alle (tidli-
gere: «Enhver») plikt til å rette seg etter Stortingets for-
retningsorden. Det er altså ikke bare stortingsrepresen-
tantene som er bundet av forretningsordenen, men også
andre. For eksempel regjeringsmedlemmer som møter i
Stortingets forsamlinger, personer som blir innkalt til
høringer etter Grl. § 75 bokstav h, og publikum som
overværer forhandlingene.143

Brudd på forretningsordenen kan sanksjoneres. Som
nevnt ovenfor, fremgår noen sanksjoner direkte av for-
retningsordenen slik som tap av taletid og utestengelse
for resten av dagen.144 I 1923 ble det foreslått å bytte ut
siste setning i § 66 med et nytt avsnitt:

135 Aschehoug, Norges nuværende Statsforfatning, op.cit. s. 464. Slik også Bredo Morgenstierne, Lærebok i den norske statsforfatningsret, bind 1
(1926) s. 330–331.

136 Skeie, op.cit. s. 356–359; Frede Castberg, Norges statsforfatning, bind 1 (1947) s. 428; Johs. Andenæs, Statsforfatningen i Norge (1948) s. 140.
Det er riktignok bare Skeie som uttrykkelig forholder seg til oppfatningene i 1800-tallets teori.

137 Dok.nr. 5 (1952) s. 4–5.
138 Innst. S. (1953) nr. 180 s. 317–319.
139 Frede Castberg, Norges statsforfatning, bind 1 (1964) s. 280; Johs. Andenæs, Statsforfatningen i Norge (1998) s. 118; Per Helset og Bjørn Stor-

drange, Norsk statsforfatningsrett (1998) s. 239.
140 Skeie, op.cit. s. 356.
141 Stortingsforhandlinger 1814, Oktober, s. 15. Vedtaket gikk ut på å gi reglementet for riksforsamlingen på Eidsvoll tilsvarende anvendelse for Stor-

tinget, inntil et mer fullstendig reglement ble utarbeidet. For ordens skyld kan det nevnes at Eidsvollgrunnloven § 83 bokstav b også ga hjemmel
for at Stortinget kunne bestemme «sit indvortes Politie» uten behov for kongelig sanksjon. Se også kommentaren til tidligere § 82, som videreførte
Eidsvollgrunnloven § 83.

142 T.H. Aschehoug, Norges nuværende Statsforfatning, bind 2 (2. utg. 1892) s. 16.
143 Aschehoug, op.cit. s. 16–17; Morgenstierne, op.cit. s. 339.
144 Stortingets forretningsorden § 58.
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«Stortinget bestemmer sin Forretningsorden, hvorefter
Enhver pligter at rette sig, og fastsætter de Forholdsregler
og Ordensstraffe som findes nøædvendige til at sikre
dens Overholdelse. Utelukkelse fra Møterne kan ikke
anvendes som Ordensstraf ut over Thingsamlingen.»145

Forslaget formål synes å ha vært å få en hjemmel i
Grunnloven for å vedta ordensmessige bestemmelser
som er mer vidtrekkende enn de som den gang gjaldt.
Endringsforslaget ble imidlertid ikke vedtatt.146 Det ble
ansett å være overflødig, siden Stortinget allerede hadde
tilstrekkelig hjemmel til å vedta ordensstraffer i medhold
av Grl. § 66.147 Forslaget ble fremsatt på nytt i 1935 og
1948, men ble av samme grunn heller ikke da bifalt.148

Brudd på forretningsordenen – i alle fall de «grove og
gjentagne forsætlige brudd» – vil dessuten utgjøre brudd
på representantenes konstitusjonelle plikt etter § 66 til å
følge forretningsordenen.149 Følgelig kan en represen-
tant som ikke retter seg etter forretningsordenen bli stilt
for riksrett.150

9 Fremtiden, Europa, og Grunnloven § 66
Regler om parlamentarisk immunitet, slik som reglene i
Grl. § 66 om arrestfrihet og ytringsimmunitet, er vanlige i
Europa. Det er imidlertid stor variasjon i hvordan reglene
er utformet.151 Europarådets Veneziakommisjon publi-
serte i 2014 en rapport om parlamentarisk immunitet i
Europa. Veneziakommisjonens konklusjon var at bestem-
melser om ytringsimmunitet var «well founded, and that
there appears to be little need for reform of such rules».152

Når det gjaldt bestemmelser om frihet fra personlig hefte,
var kommisjonen derimot langt mer skeptisk:

«[they] should be subject to critical review and reassess-
ment. Such rules may still be legitimate, but they are not
a necessary part of a well-functioning modern demo-
cracy, and they can be misused in ways that may under-
mine democracy, infringe the rule of law and obstruct the
course of justice.»153

Det er også andre argumenter som kan tale for en reform
eller opphevelse av friheten fra personlig heftelse etter
Grl. § 66. For eksempel er det en viss spenning mellom
Norges tiltredelse til den internasjonale straffedomstol
(ICC) og Grl. § 66, fordi det følger av ICC-statuttene
artikkel 27 nr. 1 at «official capacity as […] a member of
[…] parliament, an elected representative or a govern-
ment official shall in no case exempt a person from cri-
minal responsibility under this Statute».154

Likevel er det ingen tegn til at en slik reform er på
trappene. Noe av årsaken kan være at bestemmelsen om
frihet fra personlig hefte i praksis ikke blir påberopt.155

145 Innst. S. (1926) nr. 95.
146 Tidende S. (1926) s. 2478.
147 Innst. S. (1926) nr. 95 (se også den vedlagte betenkningen om § 66 forfattet av professor Mikael H. Lie).
148 Dok.nr. 23 (1935) s. 5; Innst. S. (1937) nr. 50; Tidende S. (1937) s. 259. Dok.nr. 20 (1948) s. 5; Innst. S. (1951) nr. 89; Tidende S. (1951) s. 1123.
149 Peder Krabbe Gaarder, Fortolkning over Grundloven og de øvrige Love, som danne Norges Riges offentlige Ret (1845) s. 198.
150 Straffen vil i så fall være bøter, se ansvarlighetsloven § 12 siste setning.
151 Veneziakommisjonen, Report on the scope and lifting of parliamentary immunities adopted by the Venice Commission at its 98th plenary session

(2014) Europarådets dok.nr. CDLAD(2014)011e, avsnitt 7–8.
152 Veneziakommisjonen, op.cit. avsnitt 198.
153 Veneziakommisjonen, op.cit. avsnitt 199.
154 Problemstillingen er så vidt nevnt i Eivind Smith, «Grunnlovsendring eller grunnlovsbrudd? Norge og den internasjonale straffedomstolen» i Peter

Lødrup m.fl. (red.) Rettsteori og rettsliv: Festskrift til Carsten Smith (2002) s. 763–775 på side 765.
155 Per Helset og Bjørn Stordrange, Norsk statsforfatningsrett (1998) s. 235.
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§ 67
De på forannevnte måte valgte representanter utgjør kongeriket Norges Storting.

Representantane som er valde på den ovannemnde måten, utgjer Kongeriket Noregs Storting.

Av Nora Naguib Leerberg

1 Innledning. Bestemmelsens innhold

Grunnloven § 67 tilhører nok ikke de mest oppsiktsvek-
kende bestemmelsene i den norske forfatningen. Likevel
har den en helt grunnleggende betydning i norsk sam-
funnsliv. Denne bestemmelsen gir vår lovgivende for-
samling navn – Storting.

Bestemmelsen konstaterer at de foregående bestem-
melsene om valg av representantene (jf. §§ 50–64) tilret-
telegger for at de sammen utgjør den lovgivende forsam-
ling, og navngir den: Storting.1 Ordet Storting dukker
først opp i Grunnloven § 6,2 men det er i § 67 begrepet
får sitt meningsinnhold.

Bestemmelsen slår fast at når et stortingsvalg er gjen-
nomført i tråd med reglene i grunnloven, danner de
valgte representantene sammen Stortinget. Den er en
kvalifikasjonsnorm. Det betyr imidlertid ikke at ethvert
tilfelle der reglene ikke er fulgt automatisk fører til at et
valg blir underkjent og erklært ugyldig. Dette er kun til-
felle der den begåtte feil må antas å ha hatt virkning på
eller betydning for valgets resultat.3

At representantene valgt etter grunnlovens foran-
nevnte bestemmelser utgjør landets Storting innebærer
at Norges Storting i grunnlovens øyne ikke er et bestemt
fysisk sted – men en samling spesifikt valgte individer.
Sammen utgjør disse individene – representantene –
Stortinget og således rikets lovgivende forsamling.
Grunnloven bruker uttrykket Storting om selve institu-
sjonen, noe som gjøres klart i denne bestemmelsen.4

Men uttrykket brukes også om det enkelte «ordinære
storting», som i § 68.

At det tok mer enn femti år før Stortinget fikk et per-
manent samlingsted synes å understreke at dette er en
institusjon som bygger på de folkevalgte representan-
tene (individene) som utgjør det, ikke bygningen de
møtes i. Frem til 1866 hadde Norges folkevalgte sitt
virke flere steder. Fra høsten 1814 og frem til 1854 møt-
tes de i lokalene til Christiania lærde Skoles (Christiania
Kathedralskole) som holdt til i Dronningens gate, på
hjørnet av Tollbugata (bygningen er nå revet). Fra 1854
til 1866 ble møtene i Stortinget holdt i Universitetets
lokale som i dag er kjent som Gamle festsal i Urbygnin-
gen på Karl Johans gate i Oslo.

2 Eidsvoll 1814 – Hva er et navn?
Under Riksforsamlingen på Eidsvoll bygget konstitu-
sjonskomiteen sitt grunnlovsarbeid på elleve grunnset-
ninger. Den andre grunnlovsgrunnsetningen som ble
vedtatt sammen med de andre ni 16. april, forutsatte at
Norge skulle ha en folkevalgt lovgivende nasjonalfor-
samling: «Folket bør udøve den lovgivende Magt gjen-
nem sine Repræsentantere».

Det ble fremmet flere grunnlovsutkast fra de frem-
møtte og andre på Eidsvoll med forslag til en bestem-
melse som «introduserte» rikets lovgivende forsam-
ling. Det materielle innholdet i de ulike forslagene

1 Se Mads T Andenæs/Ingeborg Wilberg, Grunnloven: Kommentarutgave (1983/1990), s. 90.
2 § 6 (4): «Når en til Norges krone arveberettiget prins eller prinsesse fødes, skal hans eller hennes navn og fødselstid tilkjennegis førstholdende

storting og antegnes i dets protokoll.» Ordet «storting» nevnes 107 ganger i grunnloven og dukker opp i 56 grunnlovsbestemmelser.
3 P.K. Gaarder, Fortolkning over Grundloven og de øvrige Love, som danne Norges Riges offentlige Ret (1845), s. 198, og Fliflet, Grunnloven. Kom-

mentarutgave, (2005), s. 286.
4 Selv om bestemmelsen gjennomgikk en liten språklig endring i 2014, har den stort sett vært uendret siden den ble vedtatt på Eidsvoll i 1814.
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.
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varierte ikke i særlig grad. Men dette var heller ikke
særlig overraskende, ettersom alle de moderne forfat-
ningene hadde bestemmelser om folkevalgte lovgi-
vende forsamlinger, som kongress og nasjonalforsam-
ling.5 Det som imidlertid skilte de foreslåtte bestem-
melsene fra andre forfatninger, var at det også ble fore-
slått forskjellige navn på nasjonalforsamlingen. Og det
var selve navnet som ble debattert av Riksforsamlingen
på Eidsvoll i 1814.

Det første Adler-Falsenske grunnlovsutkast hadde i
sin § 69 en bestemmelse som benevnte representantfor-
samlingen som «Rigsforsamling»: «Den lovgivende
Magt er i Nationens Repræsentanter (Rigsforsamlin-
gens) Hænder, og udøves af den, overeensstemmende
med Constitionen.»6 Det Sverdrup-Berghske utkastet
inneholdt også i § 5 en betegnelse på hva den lovgivende
forsamling skulle hete: «Det norske Folks Deltagelse i
Rigets Bestyrelse skeer ved en Representation under
Navn av Rigsforsamling, som til lovbestemte Tider og
ellers når Omstændighederne kræve det af Kongen sam-
menkaldes.»7

Nicolai Wergeland foreslo å kalle den lovgivende for-
samling Stor-Thing i sitt grunnlovsutkast:

«[…] Men den lovgivende Magt deles mellem Kongen
og et Korps, en Nationalforsamling, under Navn af Stor-
Thing. Saavel Konge som Stor-Thing er af og for Folket,
af alle og for alles Bedste, og ej af sig selv eller for deres
egen partikulære Nytte.»8

Ordet «Storting» var en ny skapning, lagt i støpeskjeen
av forsamlingen på Eidsvoll for å beskrive rikets nye
lovgivende forsamling og nyopprettede institusjon.
Dette var ikke et umiddelbart naturlig valg, og valg av
navn til den nye lovgivende forsamlingen for et nytt
selvstendig Norge var viktig. Det var likevel ikke en av
de store debattene.

Senere, i Konstitusjonskomiteen, fremmet Falsen
uttrykket Al-Thing, men dette ble forkastet av de øvrige
medlemmene av komiteen, kanskje fordi institusjonen
de var i ferd med å etablere ikke egentlig kunne sies å
være et «allting», men en forholdsvis liten representativ

forsamling. Debatten 10. mai 1814 var sentrert rundt
forslaget til Adler-Falsen om å kalle den nasjonale for-
samling, Althing, og Wergelands forslag, Storthing. Det
ble spøkt med at ordet «Storthing» ville medføre assosia-
sjoner til «småting», og at dette ville være uheldig for
den nye nasjonalforsamlingen. Etter debatten 10. mai
1814, skrev pastor Nicolai Wergeland:

Vi have saaledes faaet et nyt Navn for en lovgivende
National-Convent. I Committeen var Betænkelighed, om
denne P [Wergeland]s. nye Benævnelse kunde bruges, da
Smaathing, syntes at kunne falde i det Latterlige: men til-
sidst forekom det dog Committeen bedre end Althing i
det Falsen-Adlerske Udkast.9

Navnet «Stor-thing» slo gjennom såpass fort i forsamlin-
gen at spørsmålene om assosiasjoner osv. aldri kom helt
frem. Derfor samlet man seg – under en viss tvil – rundt
Wergelands uttrykk Storthing, et nytt ord som ikke
hadde et tidligere meningsinnhold.

Konstitusjonskomiteens første utkast la frem følgende
bestemmelse oppført som § 63: «Disse saaledes
udvalgte Repræsentantere udgjøre Kongeriget Norges
Storthing.»10

Konstitusjonskomiteens andre og endelige utkast til
bestemmelsen sto oppført som § 68 og lød slik: «De saa-
ledes udvalgte Repræsentanter udgiøre Kongeriget Nor-
ges Stor-Thing.»11

En vesentlig grunn til at ordet «Storthing» ble så raskt
akseptert var fordi det harmonerte så godt med Adler-
Falsens forslag om å kalle de to avdelingene i nasjonal-
forsamlingen for odelsting og lagmannsting (som Kon-
stitusjonskomiteen etter hvert forkortet til lagting). De to
første begrepene «Storthing» og «Odelsthing» var
nydannede, mens det siste begrepet var lånt fra lag-
mannsinstitusjonen som ble avskaffet i 1797, men bar
ellers ingen annen likhet med den nye institusjonen enn
selve navnet. Selve leddet «-ting» var på sin side godt
kjent blant den voksne befolkningen i 1814 ettersom det
var en generell betegnelse på et offentlig møte av en
bestemt art, derav «vårting og høstting», «byting»,
«tingstue,» «tingalmue» osv.12

5 Se f.eks. den amerikanske konstitusjon, the Constitution of the United States, art. 1, section 1 «All legislative Powers herein granted shall be vested
in a Congress of the United States, which shall consist of a Senate and a House of Representatives.» og den franske 1791 konstitusjon, Constitution
du 3 septembre 1791, Titre III: Des pouvoirs publics, Préambule article 3: «Le pouvoir législatif est délégué a une Assemblée nationale composée
de représentants temporaires, librement élus par le peuple, pour être exercé par elle, avec la sanction du roi, de la manière que sera déterminée ci-
après.»

6 Riksforsamlingens forhandlinger III (1916) s. 23.
7 Riksforsamlingens forhandlinger III (1916), s. 203 og 206.
8 Riksforsamlingens forhandlinger III (1916), s. 266 (§ 22 andre ledd).
9 Eli Fure, Eidsvoll 1814, (2013), s. 223.
10 Riksforsamlingens Forhandlinger III (1916) s. 309.
11 Riksforsamlingens Forhandlinger I (1914) s. 450.
12 Alf Kaartvedt, Det Norske Storting gjennom 150 år, (1964), bind I, s. 13–14.
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Den endelige vedtatte teksten lød: «De paa forestaa-
ende Maade valgte Repræsentanter udgjøre Kongeriget
Norges Storthing» og sto uendret 4. november 1814.

Bestemmelsen er lite omtalt i statsrettslitteraturen, og
ingen av de større statsforfatningsverkene synes å ta noe
særlig merke av bestemmelsen. Andre nevner ikke
bestemmelsen i det hele tatt. I seg selv er det kanskje
ikke uventet. Bestemmelsen er som nevnt en kvalifika-
sjonsnorm og reiser ingen særlige rettslige spørsmål.
Den kvalifiserer hva som skal gå inn under et sentralt
rettsbegrep som er normert – i dette tilfellet begrepet
Storting.13

Det foreligger likevel en vesentlig nyvinning i
moderne tid i forhold til grunnlovsfedrenes grunnsetnin-
ger. I dag er stortingsrepresentantene tilknyttet politiske
partier ved utøvelsen av sine folkegitte mandat. De poli-
tiske partiene har på den måten atskillig innflytelse på
hvem som blir valgt gjennom sine lister. Det er imidler-
tid viktig å understreke at representantene som velges
har et personlig mandat, og at dette ikke tapes om repre-
sentanten forlater sitt parti.14

Selv om dette ikke er en av grunnlovens «store og
prinsipielle» bestemmelser som har inspirert side opp og
side ned i litteraturen eller timevis med debatt, har den
vært helt grunnleggende i vår nasjonale bevissthet. I sin
enkelthet slår den kort fast hvordan vi velger våre repre-
sentanter og hva vi kaller dem når de er samlet som lov-
givende forsamling. Ordet Storting har i løpet av 200 år
blitt et grunnleggende begrep i norsk samfunnsliv, og det
er et til dags dato et velklingende navn på vår lovgivende
forsamling.

13 Torstein Eckhoff og Nils Kristian Sundby, Rettssystemer. Systemteoretisk innføring i rettsfilosofien, (1991), s. 100.
14 Fliflet fremhever i sin kommentarutgave partitilhørighet – sammen med valgreglene – ved sin fremstilling av § 67, se Fliflet, Grunnloven. Kom-

mentarutgave, (2005), s. 286–287.
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§ 68
Stortinget trer sammen i alminnelighet den første hverdag i oktober måned hvert år i rikets
hovedstad, med mindre kongen på grunn av overordentlige omstendigheter, for eksempel fiendt-
lig innfall eller smittsom syke, velger en annen by i riket. En slik bestemmelse må da betimelig
bekjentgjøres.

Stortinget kjem i regelen saman i hovudstaden den fyrste kvardagen i oktober kvart år, om ikkje
kongen på grunn av usedvanlege omstende, så som fiendsleg åtak eller smittsam sjukdom, vel
ein annan by i riket. Ei slik avgjerd må gjerast kjend i tide.

Av Nora Naguib Leerberg

1 Innledning
§ 68 fastsetter Stortingets ordinære samlingstidspunkt
og møtested. I dag trer Stortinget normalt sammen den
første hverdag1 i oktober, hvert år i rikets hovedstad –
Oslo. Stortinget kommer sammen for å gå i gang med
sine forhandlinger på samme tidspunkt hvert år. Helt
fra 1814 har valg av sammentredelsestid ført til mange
debatter om hva som er det mest egnede tidspunktet for
Stortinget å tre sammen, og ulike hensyn har spilt inn:
Alt fra bøndenes behov til å være hjemme på gårdene
til onnene og sledeføre på vinteren via hygieniske for-
hold i hovedstaden og behovet for samordning med
Sverige under unionen eller budsjetterminen, til mer
høytsvevende argumenter om offentlighet, har vært
anført i diskusjonene om å innføre vår-, sommer- eller
høstsesjoner.

De ulike begrunnelsene for endelig valg av tidspunkt
viser bestemmelsens praktiske natur. Dette har også gitt
seg uttrykk i dens ordlyd. Uttrykket «i alminnelighet»
må antas å forholde seg til de tilfeller der det kan være
svært vanskelig eller umulig for Stortingets medlemmer
å komme sammen på den dagen § 68 angir, for eksempel
på grunn av krigstilstand. I så tilfelle får Stortinget tre
sammen snarest mulig deretter slik også var tilfellet etter
freden i 1945, jf. nedenfor om debatten som da oppsto
om sammentredelsestidspunktet.

§ 68 gjør også unntak for alminnelig møtested, og
fastsetter at dersom det foreligger «overordentlige
omstendigheter» kan kongen velge «en annen by i riket»
som Stortingets samlingssted. To tilfeller av slike
omstendigheter er spesifikt nevnt: Fiendtlig innfall eller
smittsom syke. Siden 1814 er unntaksbestemmelsen kun
anvendt en gang, som følge av Tysklands angrep på
Norge 9. april 1940 da Stortinget flyttet til Hamar og
Elverum. Selv om bestemmelsen angir to konkrete
eksempler på «overordentlige omstendigheter», følger
det av ordlyden at disse ikke er ment uttømmende. Selv
om forarbeidene for øvrig er tause på dette punkt, må det
også antas at hendelser som naturkatastrofer, terror-
anslag og lignende som truer Stortingets ordinære sam-
lingssted må anses som tilstrekkelig ekstraordinære til å
omfattes av unntaket.

Eidsvollsgrunnloven bestemte at Stortinget skulle tre
sammen hvert tredje år. Ordningen med årlige storting
ble først innført ved grunnlovsendring i 1869. I kraft av
§ 68 trer Stortinget regelmessig sammen uten innkal-
lelse. Det er denne regelmessige (nå årlige) samlingen
som kalles «ordentlig storting» (i motsetning til det som
tidligere ble kalt «overordentlig storting», se kommentar
til § 69). Hvert ordentlige storting betegnes kronologisk
som det første, det andre osv. Alle de årlige «ordentlige
storting» i en og samme valgperiode betegnes som et

1 Før språkreformen i 2014 ble uttrykket «søgnedag» brukt i bestemmelsen. Med søgnedag eller hverdag menes alle dager som ikke er søndag eller
helligdag.
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.
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særskilt storting og ikke som nye møter av det samme
storting. Dette medfører en egen plass i nummerrekken,
således at Stortinget som trådte sammen oktober 2014
var det 159. ordentlige storting, som etterfulgte det 158.
ordentlige storting som trådte sammen høsten 2013.

Bestemmelsen i § 68 om at stortinget «trer sammen»
må sees i sammenheng – men ikke forveksles med –
bestemmelsen i grl. § 74 om åpning av Stortingets for-
handlinger. Dette skjer først etter at Stortinget har «kon-
stituert seg», som innebærer at fullmaktskomiteen har
kontrollert at alle representantene er lovlig valgt og det
nye Stortinget har valgt presidentskap. Stortingspresi-
denten erklærer da Stortinget lovlig konstituert.2

2 Eidsvoll 1814
Under Riksforsamlingen ble det i grunnlovsutkastene
lagt frem flere forslag med hensyn til Stortingets (nasjo-
nalforsamlingens) samlingstid. Noen mente det var til-
strekkelig med sesjoner hvert 20. år, mens andre ønsket
samling hvert år. Det mest kjente grunnlovsutkastet, det
Adler-Falsenske, foreslo at den lovgivende forsamling
skulle møtes annet hvert år (utkastets § 71). Mens Nico-
lai Wergelands utkast, som for øvrig ikke ble lagt frem
under Riksforsamlingen, uttrykker at Stortinget skulle
«træde sammen hvert tredie Aar, om end Kongen for-
sømmer at kalde den.»3

Det hersket også noe uenighet om sesjonenes varighet
(nå regulert i § 80). Noen av Riksforsamlingens med-
lemmer fremholdt at det var tilstrekkelig med 8 dager,
andre ønsket tre måneder. Det er tydelig at eidsvolls-
mennene gjennom sine noe konservative anslag ikke for-
utså omfanget av arbeidsmengden nasjonalforsamlingen
i fremtiden ville bli møtt med. Dette er også synlig i dis-
kusjonene rundt § 67 (om stortingsvalg, som ble § 54).
Om dette skrev Christie i sin dagbok:

«Professor Sverdrup troede, at det ej var fornødent at
holde Storthing hvert 3die Aar, men det var nok hvert 5
Aar»

«Jeg observerede, at naar man seer hen til de mange og
vigtige Forretninger, der paaligge Storthinget, efter § 81
[som ble § 75], og især efter samme §s Litr. b, c, d, og i,

saa vil det formeentlig indsees, at Storthingets Samling
vil blive fornøden oftere end hvert 5te Aar. 7 Stemmer
antoge Sverdrups Forslag, hvorimod 95 var for at § skulle
antages som den er.»4

De fleste som overhodet uttalte seg om dette mente at
Kongen skulle bestemme fra gang til gang, hvor nasjo-
nalforsamlingen skulle møtes. Enkelte mente det burde
være hovedstaden, andre hadde ikke forholdt seg til
spørsmålet om et bestemt møtested for Stortinget.
Noen av representantene mente møtene burde finne
sted i en festningsby, mens andre uttalte at nasjonalfor-
samlingen aldri måtte samles i nærheten av militære
tropper. Ønsket om skjerming mot påvirkning fra mili-
tærvesenet gjenspeilet seg i konkrete krav til geo-
grafisk distanse mellom nasjonalforsamlingen og mili-
tære tropper. Det ble uttalt at militærmakten skulle
være minst 2, 3 eller 4 mil – noen så mye som opptil 6
mil – unna representantenes samlingsted. Det hersket
en tydelig frykt for militærmaktens mulige innflytelse
over den lovgivende forsamling og flertallet av dem
som fremmet forslag understreket at folkets represen-
tanter skulle nyte full handlefrihet. Hovedintensjonen
om å holde statsmaktene strengt adskilt synes å ha vært
et gjentagende imperativ, men hvilte nok mest på en
symbolsk forestilling om at geografisk distanse mellom
de ulike statsmaktene ville hindre at den utøvende makt
skulle tilegne seg utilbørlig innflytelse over den lovgi-
vende forsamling.5

I konstitusjonskomiteens utkast var § 68 oppført som
§ 73 og det protokollerte utkastet nevnte ikke noe om
militær tilstedeværelse eller distanse fra militære trop-
per:

Storthinget aabnes i Almindelighed den første Søgnedag
i Februar-Maaned hvert 3de Aar i Rigets Hovedstad, med
mindre Kongen, paa Grund af overordentlige Omstæn-
digheder, saa som fiendligt Indfald, smitsom Syge, o.d.l.,
der til bestemmer en anden Kjøbstad. Saadan Bestem-
melse maa da betimeligen kundgjøres.

Bestemmelsen ble lest, debattert og vedtatt 10. mai
1814. Riksforsamlingsdeltager major Sibbern skrev føl-
gende om diskusjonen av bestemmelsen i sin dagbok fra
perioden 10. april til 17. mai 1814:

2 Jf. Stortingets forretningsorden (per mars 2020) §§ 1–3. Se mer i kommentar til § 74.
3 Riksforsamlingens forhandlinger III s. 266–267. Wergeland valgte å presisere denne stortingsperiodiseringen to steder i sitt utkast, i § 26 og § 27.

Se Wergeland, Fortrolige Breve (1830) s. 93.
4 Christian C.A. Lange, «W.F.K. Christies Dagbog under Rigsforsamlingen paa Eidsvold fra 10de April til 11te Mai 1814», (1860), s. 605.
5 Se Alf Kaartvedt, Det Norske Storting gjennom 150 år, Bind I, (1964), s. 8. Det hører også med til historien at denne frykten ikke var urimelig

ettersom Karl Johan i 1821 samlet en hær på Etterstad (den såkalte Lystleiren) mens Stortinget satt sammen for å presse det i forbindelse med dets
behandling av gjeldsoppgjøret med Danmark, jf. Store norske leksikon (2005–2007) om «Etterstad»; og «adelsaken», jf. Ola Mestad, «Krig, poli-
tikk og veddemål på Stortinget», (2008).
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§ 73. Omsen foreslog, at ethvert Storthing, forinden det
gik fra hverandre, skulde bestemme, naar det følgende
skulde være. Andre vilde, at Storthinget for de betydelige
Omkostningers Skyld kun skulde være hvert 5te Aar.
Diriks foreslog, at Kongen kunde bestemme Stedet, hvor
Storthinget skulde holdes, kun det skede i en By.6

Nicolai Wergeland på sin side, presiserte i sin dagbok at
det var Sverdrup som ønsket at Stortinget skulle holdes
hvert 5 år, og var selv overbevist om at samling hvert
tredje år var ideelt:

Sverdrup vilde, at Storthinget kun skulde holdes hvert 5te
Aar, og Diriks, at det kunde overlates Storthinget at
bestemme naar det følgende skulde holdes. Flere frem-
hævede derimod Vigtigheden af at Tiden blev bestemt,
forat forebygge en lang og skadelig Udsættelse, og at de
midlertidige Anordninger, som kunde været Landet til
Meen, fik for lang Gyldighed. Den foreslaaede Tid af
hvert 3die aar var ogsaa upaatvivelig den passende som
hverken for lang eller kort.7

Også Bryn understreket i sin korrespondanse om det
som foregikk på Eidsvoll at det var viktig at det ikke
gikk for lang tid mellom hvert storting for å kunne
avverge «en lang og skadelig Udsættelse, og at de mid-
lertidige Love, som kunde være skadelige for Rige, ikke
fik en for lang Gyldighed.»8

Den endelige bestemmelsen vedtatt av Riksforsamlin-
gen lød som følger:

§ 68. Storthinget aabnes i Almindelighed den første Søg-
nedag i Februarii Maaned hvert 3die Aar i Rigets Hoved-
stad, medmindre Kongen, paa Grund af overordentlige
Omstændigheder, saasom fiendtlig Indfald eller smitsom
Syge dertil bestemmer en anden Kjøbstad. Saadan
Bestemmelse maa da betimelig bekjendtgjøres.

3 Endring i november 1814
Det første forslaget til endring av § 68 kom allerede høs-
ten 1814. Landsdommer Nansen hadde anført et ønske

om at neste storting skulle holdes neste år på samme tid
som den svenske Riksdag (januar), mens pastor Johann
Garmann leverte et skriftlig forslag om å utsette neste
ordinære storting til juli måned. Garmann begrunnet
dette med at det ville foreligge et stort antall viktige
saker som skulle tas under behandling ved neste storting
og at saksmengden på grunn av de nye omstendighetene
frembrakt av unionen, antagelig ikke ville kunne ferdig-
behandles innen februar. Det ville derfor være ønskelig å
utsette neste Storting til begynnelsen av juli. Ifølge Gar-
mann var sommeren, særlig av hensyn til representan-
tene fra Nordland og Finnmark, uansett den «mest
bekvemme for ethvert Storthings Holdelse».9

Stortinget bifalt imidlertid enstemmig Konstitusjons-
komiteens mening om at bestemmelsen hovedsakelig
skulle forbli som den var, med et lite tillegg at «i Riget»
skulle følge ordet «kjøbstad».10 Poenget med dette var at
Stortinget ikke skulle kunne møtes i Sverige. Slutten av
første setning ble dermed lydende slik: ««medmindre
Kongen, […], dertil bestemmer en anden Kjøbstad i
Riget».

Mot den første sesjonens avslutning, den 23. novem-
ber 1814, besluttet Stortinget likevel at neste ordentlige
storting skulle begynne sine forhandlinger den «første
søgnedag» i juli 1815.11 Stortinget begrunnet dette med
at da det hadde overveiet hvorvidt det neste ordinære
Storting burde samles i februar eller ikke. Stortinget
fremhevet særlig hensynet til det store antallet innkomne
utredninger fra stortingskomiteene som skulle fore-
legges neste storting. Dette sammenholdt med de
«adskillige Foranstaltninger, overensstemmende med
Constitutionen, skulle føies efter Overlegg med Sverrigs
Rigsdag», syntes å tale for en utsettelse.12 Kun seks
medlemmer dissenterte. Stortingsrepresentant Lysgaards
dissens understreket hvor ødeleggende en stortingssam-
ling som trakk utover sommermånedene, ville være for
bondestanden:

… mit Votum var Nei, altsaa imod Udsættelsen af Stort-
hinget, af de Grunde, at nærværende Storthing, efter min
Formening, ei har Ret til verken at forestaae eller gjøre
Forandring i den nu antagne Grundlov, ligesom det bliver
ødeleggende for Bondestanden, der kommer til at møde

6 Sibbern skriver at bestemmelsen ble vedtatt med 59 mot 41 stemmer, i samsvar med det som er oppført i Riksforsamlingens Forhandlinger I
(1914) s. 52, se Michael Birkeland, V.C.W. Sibberns dagbog paa Eidsvold fra 10de april til 17de mai 1814. (1871), s. 50. Byfogd Wulfsberg på sin
side hevder i sin dagbok fra Riksforsamlingen at bestemmelsen ble vedtatt med 51 mot 49. Se Yngvar Nielsen, Bidrag til Norges Historie i 1814,
Bind I, (1882), s. 446.

7 Henrik Wergeland, Hartvig Lassen, Henrik Wergelands Samlede skrifter, niende bind, (1857), s. 298
8 Se sorenskriver Thomas Bryns brev til sogneprest S.G. Abel i Laurits L. Bryn, Eidsvoldsmannen Thomas Bryn (1968), s. 103.
9 St. Forhandlinger 1814, 1. Overordentlige Storthing, s. 463–464.
10 St. Forhandlinger 1814, 1. Overordentlige Storthing, s. 464.
11 St. Forhandlinger 1814, s. 822–823
12 St. Forhandlinger 1814, s. 822–823.
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ved næste Storthing, da alle Sommermaanedene ville
gaae med til Stothingets Afholdelse, Hen- og Tilbagerei-
sen, og saaledes fraværende alle tre Aandene …13

Tinget trådte sammen 1. juli 1815, ble åpnet av statthol-
der grev Essen 5. juli og oppløst av kronprinsen 6. juli
1816.14

Noe senere i 1816 luftet Falsen noen tanker om det
første stortingets travle samlingstid og påtvungne effek-
tivitet, men holdt likevel fast ved et optimistisk syn om
Stortingets fremtid:

At de første Storthing, inden Landets forvirrede Penge-
væsen bliver bragt i Orden, og inden den nye Lovbog bli-
ver færdig og antaget, vil behøve længere Tid, kan ikke
forundre Nogen. Siden ville tre Maaneder formodentlig
være mer end tilstrækkelig for Storthingets Forhandlin-
ger.15

Diskusjonen rundt problemstillingen, om Stortinget
hadde tilstrekkelig tid til å behandle alle de saker som
ble lagt frem, skulle vise seg å bli et springende punkt i
debattene om det mest hensiktsmessige tidspunktet for
Stortingets samling, som vedvarte gjennom 1800-tallet.

4 Sesong og sesjon
Den historiske utviklingen av § 68 kan oppfattes som en
evig diskusjon av fordeler og ulemper ved å ha høstse-
sjon eller vårsesjon. Til nå har tidspunktet for Stortingets
årlige sammentreden vært endret i alt fem ganger, og
foreslått endret nærmest utallige ganger.

Fra 1814 til 1857 ble Stortinget normalt åpnet ved før-
ste hverdag i februar.16 Det eneste unntaket var det første
ordentlige Storting i 1815, jf. omtalen av dette over.
Hovedhensynene bak Riksforsamlingens beslutning om
å gå inn for vårsesjon, var at det var betraktelig enklere å
ta seg frem på vinterføre enn om høsten. Ettersom de
regnet med at sesjonene ikke ville vare lengre enn
ca. 3 måneder, ville det også være brukbart sledeføre for
reisen hjemover. Det var dessuten enklere å være borte
fra det daglige arbeidet om vinteren enn i sommer- og
høstmånedene – særlig for bøndene, men også for
embets- og handelsmenn.17

I løpet av 1840-årene vokste det frem et stadig større
engasjement for å innføre høstsesjoner. Begrunnelsen
varierte, men den teknologiske fremgangen som hadde
funnet sted i løpet av de siste tiårene medførte at reisetid
som hensyn som talte mot høstsesjon, var noe svekket.
Dampskipsrutene langs kysten var blitt utvidet og vei-
nettet både forsterket og tettere (særlig fra 1850-årene).
Behovet for godt sledeføre var dermed noe redusert som
det tungtveiende argumentet for å opprettholde vårsesjo-
ner.18 Stortingssesjonene hadde også en tendens til å
trekke ut i tid og kunne vare helt ut i juli–august, noe
som var tungvint for flere av stortingsrepresentantene.
Særlig de som var næringsdrivende.

At det nå var enklere å reise på høsten enn om vinte-
ren talte for høstsesjoner. Statskassen ville også spare
med en slik ordning siden reiseutgiftene var lavere, og
det var enklere og mer hensiktsmessig å være borte fra
jordbruk, handelsnæring og produksjonsbedrift på sen-
høsten og vinteren enn i sommerhalvåret.

I en odelstingsdebatt fra 1857 uttrykte den konserva-
tive representanten U.A. Motzfeldt at «den koldere aars-
tid er bekvemmere til anstrængt aandsarbeid end som-
meren».19 Johan Sverdrup (den kommende Venstre-
leder) påpekte på sin side at sommertiden også hadde
sine fordeler. Vintersesongen i Norge innebar gjerne at
Stortinget så å si var avskåret fra resten av Europa i poli-
tisk og litterært henseende, og at Christiania var isolert
fra resten av landet:

… det er meget ofte af Vigtighed for Storthinget navnlig
i financiel Henseende at erholde Underretninger fra
Utlandet, hvilket at Sommeren ere langt lettere at tilveie-
bringe. Desuden er det en naturlig Sag at Nationen ønsker
at gjøre sig bekjend med Thingets Forhandlinger; men
om Vinteren bliver disse næsten blot tilgjengelige for
Christiania Publikum.20

Slik Sverdrup her formulerer seg, fremgår et ideal om at
folket skulle holdes orientert om folkestyrets virke sto
sterkt. Dette har en klar side til prinsippet om offentlig-
het i Stortingets forhandlinger – ikke bare for dem som
hadde anledning til å følge dem på nært hold, men for
hele nasjonen.

Det utslagsgivende argumentet for overgangen til
høstsesjonen synes likevel å ha vært hensynet til budsjet-

13 St. Forhandlinger 1814, s. 822–823.
14 Tallak Lindstøl, Stortinget og statsraadet: 1814–1914. D. 1(1914), s. 29.
15 Christian Magnus Falsen, Norges Grundlov (1816), s. 101.
16 Indst. S. XXXXVI 1906/07, s. 4.
17 Kaartvedt, op.cit., s. 150–152.
18 Kaartvedt, op.cit., s. 152.
19 Stortingstidende 2/7 1857 s. 19.
20 Stortingstidende 2/7 1857 s. 20.



§ 68 595
terminen. Regjeringen hadde allerede i 1824 lagt frem
forslag om sommersesjon kombinert med en utsettelse
av budsjetterminens avslutning fra 1. juli til 31. desem-
ber.21 Der ble det understreket at grl. § 75 bokstav a
bestemte at skatter, avgifter, toll og andre offentlige byr-
der pålagt av Stortinget ikke skulle gjelde lengre enn til
1. juli det året nytt ordentlig Storting trådte sammen
(med mindre det ikke da ble uttrykkelig fornyet av det
sammentrådte storting). Stortinget hadde store vansker
med å ferdigstille skatte- og tollpåbudene før 1. juli, dvs.
før de gjeldende påbud faktisk trådte ut av kraft. Og i de
tilfellene hvor Stortinget faktisk rakk det, var det også
behov for tid til å gjøre påbudene kjent.22

Vanskelighetene med å ferdigbehandle budsjett, skatt
og tollpålegg førte naturlig nok til en rekke formelle og
praktiske problemer. Det kunne for eksempel føre til en
overgangsperiode der ingen tollpålegg var i kraft, noe
som rettslig sett ville medføre vanskeligheter i forholdet
mellom stat og skattyter. I tillegg var det mer normalt
enn ikke, at tollsatsene ble for sent formidlet for skatte-
oppkreveren.23 Dette skapte også problemer for den
offentlige administrasjon ettersom administrasjonen ide-
elt sett i god tid før 1. juli burde hatt oversikt over de sat-
ser som kom til anvendelse og følgelig de midler som
ville være tilgjengelig for neste budsjettermin.

Selv om flere ønsket å bøte på ovennevnte problemer
gjennom en forlenget vårsesjon med sommersesjon
kombinert med flytting av budsjetterminen, var det
likevel mange som hadde forbehold mot grunnlovs-
endringene av forskjellige grunner. Representanten
Adolf Bredo Stabell argumenterte i 1845 mot dette
fordi samlingstidspunktet i § 68 fungerte som en slags
garanti mot at Kongen ville våge å oppheve Stortinget
etter tre måneder slik han egentlig hadde rett til etter
grl. § 80. Stabell argumenterte for at Stortinget kunne,
slik forholdene var lagt til rette, «under mindre frede-
lige omstændigheder lade være at indlade sig paa bud-
gettet og paa denne maade tiltvinge sig til at forblive
samlet».24

Det var generelt tilbakeholdenhet mot å endre Grunn-
loven og skepsis mot å skape en lengre periode fra bud-
sjettvedtagelse, ettersom dette ville åpne muligheten for
utstrakt spekulasjon fra handelsstandens side. Hvis toll-

satsene ble bestemt i «for god tid» før de faktisk trådte i
kraft, ville tariffendringene kunne oppmuntre til speku-
lasjon med alvorlige følger for statskassen. Det ble også
hevdet at Stortinget uansett var i sin fulle rett etter
Grunnloven til å fornye gjeldende tollsatser dersom det
fortsatt ikke var ferdig med budsjettbehandlingen innen
1. juli.

Selv etter betydelig debatt i løpet av 1840-årene, ble
det aldri vedtatt noen endring av tidspunktet for Stortin-
gets sammentreden. Det regjerte en optimistisk ånd i
Stortinget om at stortingsforretningene ville kunne dri-
ves frem og samlingsperiodene forkortes ved hjelp av en
forbedret og mer hensiktsmessig forretningsorden.25

Men denne optimistiske ånden ble svekket fra storting til
storting. I 1857 vedtok derfor Stortinget å bytte til høst-
sesjoner samtidig som budsjetterminen ble forlenget til
1. april året etter at Stortinget var trådt sammen.26

Nasjonalforsamlingen la i denne omgang liten vekt på
spekulasjonsmomentet, som hadde vært så fremtredende
og fryktet tidligere. Høstsesjonsreformen varte likevel
ikke lenge, og var allerede på nytt endret da Stortinget
trådte sammen i 1871.

Ved overgangen til årlige storting i 1869, avskaffet
Stortinget altså høstsesjonene og samlingsdagen ble
endret tilbake til den «første Søgnedag i Februar». Hen-
synene bak endringen var at det var ønskelig med en
samlingstid som gikk parallelt med den svenske Riksda-
gen og at representantene skulle slippe å tilbringe den
mørkeste årstid i det «usunde Kristiania». I tillegg ville
vårsesjoner virke minst forstyrrende for bonderepresen-
tantenes arbeid hjemme på gårdene. Tanken var at med
en samling på vel tre måneder,27 ville de fleste rekke
hjem til våronna. Stortinget trådte som nevnt sammen
den «første Søgnedag i Februar» fra 1871.28 Om dette
skrev T.H. Aschehoug i 1891, da Norge fortsatt var i
union med Sverige at:

Denne Tid er ikke i alle Henseender den bekvemmeste,
men vil vanskelig blive forandret, saalenge det i Sverige
er Regel, at Rigsdagen møder den 15. Januar. Man anseer
det nemlig hensigtsmæssigst, at begge de forenede Rigers
Repræsentationer have sine Forhandlinger nogenlunde
paa samme Tid.29

21 Kgl. Prp. til Forandring i Grl. § 75a (Forandring i Budgetterminen) samt Rolls Forslag til Forandring i §§ 54 og 68 (Forandret Samlingstid for Stor-
tinget).

22 St. Forhandlinger 1842, 6 s. 313 flg., St. Forhandlinger 1845, 7 s. 279 flg. Se også S. Eft. 1845 s. 521 flg.
23 Kaartvedt, op.cit., s. 450.
24 Storthings-Efterretninger 1845 s. 523.
25 Sml. St. Forhandlinger 1848, 6, Innst. CCX, s. 832.
26 St. forhandlinger 1854, 6, nr. 29 IV s. 294 flg; Innst. S. nr. 68 1857 og Stortingstidende 2/1857 s. 19 flg.
27 Indst. S. 1868/69 nr. 88, dok nr. 86, s. 4.
28 Rolf Danielsen, Det Norske Storting gjennom 150 år, bind 2, (1964), s. 97
29 T.H. Aschehoug, Norges Nuværende Statsforfatning, bind 1, (1891), s. 466.
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Aschehoug utdypet ikke hvorfor dette var «hensigts-
mæssigt». Selv om det forelå en union var de to nasjone-
nes lovgivende forsamlingers virke og budsjetter adskilt,
både formelt og reelt.

Misnøyen over vårsesjonene kom likevel raskt til-
bake. Vårsesjonen varte stadig lengre og lengre, og
tvang dermed representantene til å bli sittende utover
sommeren. Selv om regjeringen hadde ønsket og regnet
med en relativt kort samlingstid på tre måneder, satt
Stortinget allerede i 1879 samlet i hele 140 dager, ti år
senere i 153 dager og i 1898 så mye som 170 dager.30

Konstitutionskomitéens innstilling i 1898 påpekte at
representantene nå var nødt til å treffe avgjørelser i «de
vigtigste og vanskeligste Sager (…) under Sommervar-
mens svækkende Indflydelse». I tiden etter 1871 var
det stadig slike «praktiske» og «helsemessige» hensyn
som spilte inn da det gjentatte ganger ble fremmet
grunnlovsforslag om endring av samlingstidspunkt.
Det eneste det var enighet om var hva som forårsaket
de lange samlingsperiodene. Stortinget satt lenge fordi
det stadig fikk mer å sysle med, ikke på grunn av man-
glende arbeidsevne eller -vilje. Statsminister Sverdrup
bemerket dette under en debatt i 1885, der han uttrykte
følgende:

Disse Klager over at (…) Sesjonerne er for lange, er
meget gamle. Jeg har hørt dem for 30 Aar siden, og jeg
har senere ofte hørt dem gjentagne; men der blev svaret
av Mænd, hvis Vidnesbyrd jeg tænker at Høire selv vil
lægge Vægt paa, bl.a. af Professor Schweigaard, at det
var en af de ubilligste Klager (…) at beskylde Storthinget
for at lade det mangle paa Arbeidsflid og Iver i at se For-
retningerne fremmet. Han pleide at sige ved saadanne
Leiligheder (…) at der nok ikke var i nogen Nationalfor-
samling i Verden, som arbeidede saa strengt som Norges
Storthing.31

Under 1800-tallet siste tiår var debatten om de ulike
sesjonenes hensiktsmessighet en viktig del av et politisk
spill. Der Høyre mente at de altfor lange sesjonene var
grunnet i representantenes innblanding i selv de minste
ting som egentlig tilhørte administrasjonens sfære, så
Venstre dette som en seier for folkets selvbestemmelses-
rett. Stortingets utvidede funksjonstid må også sees på

som en styrking av den lovgivende forsamlings posisjon
i forhold til regjeringen.

I perioden 1874 til 1898 var grunnlovsforslag om
gjeninnføring av høstsesjonene oppe til behandling ved
flere anledninger. Tilsvarende var ønsket om å holde
storting samtidig med den svenske Riksdagen stadig
oppe til debatt.32 Enkelte av reformens tilhengere viste
særlig til bøndenes næringsmessige behov for sommer-
fri. Stortingsrepresentant Peder Rinde innvendte mot
dette i 1898, at dersom arbeidet ble fordelt på en høst- og
en vårsesjon, med bare et kortere avbrudd for julefeiring,
ville representantene være hjemme igjen innen påske.33

Representanten Qvam hadde på sin side allerede i 1884
hevdet at vårsesjoner kun passet for embetsmenn, rik-
menn og pensjonister – ikke for det «praktiske livs
menn».34 Det er tydelig at argumentene var del av et
politisk spill mellom bygd og by. Allerede i 1882 hevdet
Aschehoug at en oppdeling av arbeidet i to samlinger
ville medføre et såpass stort tidstap at det ville virke som
en katalysator i retning av permanente Storting. Ønsket
om høstsesjoner var i realiteten et ønske om lengre stor-
tingssamlinger.35 De partipolitiske motsetningene i
saken ble stadig tydeligere mot slutten av 1800-tallet.
Venstre frontet høstsesjoner, mens Høyre ønsket en sam-
menhengende vårsesjon, helst med en fremskyting av
samlingsdagen så tidlig som 9. eller 15. januar. Venstre
fikk grunnlovsmessig flertall ved valget i 1897 og kunne
dermed få gjennom vedtagelse av forslag om innføring
av høstsesjon. Høsten 1898 trådte Stortinget sammen
den «første Søgnedag» etter 10. oktober, i tråd med Ven-
stres preferanse.36

Men også denne «preferansen» var kortlevd. I 1906
forpliktet både Høyre og Venstre seg til å avskaffe høst-
sesjonene i sine respektive valgprogrammer. Endringen
kom allerede i 1907 da Stortinget vedtok grunnlovsfor-
slaget om å endre samlingstidspunktet til den «første
søgnedag etter 10de januar».37 Det er likevel verdt å
merke seg at sosialistene som på dette tidspunktet
utgjorde et lite mindretall, ønsket å beholde høstsamlin-
gene og hadde i dette henseende tatt over Venstres gamle
posisjon og argumenter fra 1890-årene. I følge stortings-
representant Chr. H. Knudsen var forslaget om avskaf-
felse av høstsesjoner «i sit væsen reaktionært» og ga
uttrykk for: «… en tendens (…) til at ville ad indirekte

30 Danielsen, op.cit., s. 94, jf. også Halvdan Koht, Johan Sverdrup, bind II, (1922), s. 49 flg.
31 Stortingstidende 1885, s. 808.
32 Se oversikten i Innst. S. XXXIII/1898 – Indstilling fra Konstitutionkomiteen angaaende forslag til forandring i Grundlovens bestemmelser om

Storthingets sammentræden m.v. (Dok. No. 159 for 1895: No. 31 til og med No. 37.)
33 Stortingstidende 1898 s. 1115.
34 Stortingstidende 1884 s. 314.
35 Stortingstidende 1882 s. 398
36 Danielsen, op.cit., s. 97–98.
37 Innst. S. XXXXVI/1906/07. St. 1906/07 s. 3239–89.
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vei indskrænke Stortingets kontrol med regjeringsmag-
ten, og det er et farligt skraaplan at komme ind paa.»38

5 Innføringen av årlige storting – et forspill til par-
lamentarismen i Norge
Innføringen av årlig storting 24. april 1869 var en av de
viktigste konstitusjonelle reformene i Norge etter 1814,
og er av historiker Anne-Lise Seip kalt et «forspill til
parlamentarisme» i landet.39 Ideen om årlige storting var
ikke en helt ny tanke da endringen ble vedtatt i 1869,
ettersom det allerede i 1857 hadde blitt utarbeidet et
grunnlovsforslag om innføring av årlige stortingssamlin-
ger, av skolestyrer Hartvig Nissen.

Konstitusjonskomiteens innstilling i 1869 begrunnet
endringens nødvendighet først og fremst med den stadig
voksende og allerede omfattende saksmengden som Stor-
tingets representanter måtte arbeide seg gjennom på svært
kort tid hvert tredje år. I 1814 var Riksforsamlingen anta-
gelig noe farget av fremmede forfatninger og kan ikke ha
forutsett den store arbeidsmengden og det store saksspen-
net som ville vokse frem med årene. Det hadde nok også
regjert en tanke blant Riksforsamlingens representanter
om at saksmengden umiddelbart ville minke idet den
planlagte Lovbog var kommet på plass.40 I 1814 var den
norske befolkningen på omtrent 880 000 mennesker og
statens budsjett var da i så måte forholdsvis beskjedent på
omtrent 1 million kroner (et beløp det holdt seg på frem til
1824). Det var da, slik komiteen uttrykte det i 1869, «for-
holdsviis lidet at bevilge og lidet at kontrollere». Innen
1869 var befolkningen allerede doblet, næringslivet vokst
deretter og statsbudsjettet økt til firegangen av det bud-
sjettet hadde vært i 1814. Stortingets stadig økende virke
og ansvarsområde var umulig å håndtere i løpet av noen få
måneder hvert tredje år, eller som Konstitusjonskomiteen
uttrykte det: «… Forholdernes Udvikling nødvendiggjør
(…) Indførelsen av aarlige Storthing».41

Selv om Stortinget utvilsomt knaket under vekten av
stadig økende sakstall, var det likevel mange skeptikere
til innførelsen av årlige storting. Hovedinnvendingen var
at årlige storting ville føre til en svekkelse av den ut-

øvende makt. Komiteen bestred dette ved å bemerke at
overgangen fra treårig til ettårig storting tvert imot ville
gjøre Regjeringens arbeid lettere og greiere, samtidig
som det ville muliggjøre en skjerpelse av «den konsti-
tutionelle Ansvarlighed».42 Ikke minst var regjeringens
maktstilling dokumentert av tallrike kongelige proposi-
sjoner. Kommiteen påpekte med overbevisende kraft at:
«… Statsværkets Gang under aarlige Storthingsmøder
maa vorde sikrere, regelmæssigere, frugtbarere og mer
overeensstemmende med Grundlovens Forutsætnin-
ger».43 Dette måtte ansees bevist – fremholdt komiteen –
ved at de fleste europeiske stater, også de minste, hadde
innført årlige parlamentariske møter.

Innføringen av årlige storting i 1869 var særlig viktig
fordi det la til rette for en økt innflytelse for Stortinget på
Regjeringens kontinuerlige virke. Det muliggjorde også
en løpende og nærmest umiddelbar detaljkontroll av
Regjeringens aktiviteter,44 noe som også øvet betydelig
innflytelse på arbeidsmengden. Slik kontroll hadde tidli-
gere vært mye vanskeligere å gjennomføre da Stortinget
kun var samlet hvert tredje år.45

Fremveksten av parlamentarismen i Norge må sees i
lys av denne styrkingen av nasjonalforsamlingens stil-
ling, noe som dermed også befestet folkesuverenitetens
stilling. Dette førte således til en svekking av kongemak-
ten som ikke lenger satt med maktmonopol i lange peri-
oder, slik den hadde gjort da Stortinget kun var samlet
hvert tredje år.

Kongen og de norske unionstilhengerne gikk etter
hvert med på innføringen av årlige storting som et ledd i
deres generelle ønske om å gjøre unionen tettere, etter-
som Riksdagen et par år tidligere hadde innført årlige
samlinger.46 Grunnlovsvedtaket fra 1869 om årlige stor-
ting var som nevnt viktig fordi dette, kombinert med en
forbedret organisering av komitéarbeidet, la til rette for
en økt stortingsinnflytelse. Da Stortingets samlingstid
ved innførelsen av årlige storting i 1869 ble satt til «før-
ste Søgnedag i Februar», var dette under forutsetning av
at de årlige sesjonene ikke skulle vare lengre enn «vel 3
Maaneder», jf. (tidligere § 80). Men allerede under det
første «årlige Storting» i 1871 opplevde man at den for-
utsatte tid ikke i nærheten var tilstrekkelig.47

38 St. 1906/07 s. 3271 flg., og mer om dette i Danielsen, op.cit., s. 99.
39 Seip brukte dette begrepet først og fremst i behandlingen av Stortingets økte selvtillit og gjennomslagskraft ved marineminister Haffners avgang i

1869, se Anne Lise Seip, Forspill til parlamentarismen, (1968).
40 Se mer i Hilde Sandvik og Dag Michalsen (red), Kodifikasjon og konstitusjon. Grunnloven § 94s krav til lovbøker i norsk historie, (2013).
41 Indst. S. No. 88 (1869) – Indstilling fra Konstitutionskommiteen til Grundlovsbestemmelse angaaende Indførelse av aarlige Storthing.
42 Indst. S. No. 88 (1869).
43 Indst. S. No. 88 (1869).
44 Roald Berg, «Stortinget og Unionen 1814–1905», (2005), s. 11–34.
45 Kaartvedt, op.cit., s. 448–450
46 Se Roald Berg, op.cit., s. 11–34.
47 Se oversikten i Innst. S. XXXIII/1889 – Indstilling fra Konstitutionkomiteen angaaende forslag til forandring i Grundlovens bestemmelser om

Storthingets sammentræden m.v.
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Ifølge grl. § 80 slik den lyder i dag, skal Stortinget for-
bli samlet så lenge det finner det nødvendig. Da storting
bare ble holdt hvert tredje år (1814 til 1871), hadde § 80
i tillegg en ytre frist på tre måneder med mindre Kongen
ga samtykke til lengre forhandlinger. Grunnlovsforfat-
terne feilberegnet utvilsomt noe da de trodde dette ville
være tilstrekkelig. Det første ordentlige storting varte
lengst på grunn av mengden viktige saker som måtte
behandles og avgjøres. Ifølge Aschehoug var den gjen-
nomsnittlige samlingstiden for de øvrige atten treårige
storting på syv måneder og tolv dager, men disse ble
som nevnt stadig forlenget.48

Under forhandlingene om å innføre årlige storting,
gikk både regjering og stortingets flertall ut fra at hvert
storting ville kunne fullføre sine forhandlinger i løpet av
tre måneder.49 Regjeringen innskrenket sesjonene slik at
sesjonen 1871 varte i 95 dager og sesjonen 1872 i
107 dager. Dette førte til at de to stortingene etterlot vik-
tige saker uavgjorte. Selv om dette var den sesjonsleng-
den det hadde vært enighet om ved innførelsen av årlige
storting, vokste det raskt frem så stor misnøye blant
representantene at regjeringen måtte gi etter og aksep-
tere lengre sesjoner.

Den konstante gradvise økningen av gjennomsnitts-
lengden på stortingets samlingstid i tiden etter 1814 førte
til at Stortinget gjennomførte flere endringer i sitt regle-
ment i 1890. Men selv disse «forbedringene» og innfø-
ringen av årlige storting i 1869 klarte ikke helt å bøte på
problemet, ettersom sesjonen i 1890 ble den lengste
siden innføringen av årlige storting med sine 159 dager.

6 Om «rikets hovedstad»
Bestemmelsen i § 68 krever at nasjonalforsamlingen
normalt samles i rikets hovedstad, men Grunnloven
angir ikke hvilken by dette er. I dag samles Stortinget
hvert år den første hverdag i oktober i Stortingsbygnin-
gen på Løvebakken i Oslo sentrum.50 Men når og hvor-
dan Oslo ble Norges hovedstad, er litt usikkert. Svaret er
ikke selvsagt fordi en «hovedstad» i seg selv ikke er et
juridisk begrep. Uttrykket forbindes gjerne med en stats
«administrative sete», det vil si setet for landets regje-
ring og sentraladministrasjon, et begrep for det stedet

landet rett og slett styres fra. Det ble aldri vedtatt av
Riksforsamlingen at Oslo (eller Christiania som det da
het) skulle være Norges hovedstad.

I Oslo Bys Historie hevdes det at Christiania ble rikets
hovedstad ved kongevalget 17. mai 1814, ettersom det
var da Norge ble et selvstendig rike med eget styre og
det var her Kongen befant seg. Novembergrunnloven
endret ikke på dette.51 Men under riksforsamlingen på
Eidsvoll ble det aldri spesifikt uttrykket hvor i landet
riket skulle styres fra. Det ble heller aldri uttrykkelig
nevnt at med «Rigets Hovedstad» mentes Christiania. I
1816 skrev Falsen følgende om bestemmelsen:

Saasnart Repræsentanterne, paa den i Grundloven fore-
skrevne Maade, ere udvalgte, er det deres Pligt, til den
under forrige Spørgsmaal anførte Tid, at indfinde sig i
Christiania, eller og den Bye, som Kongen Betimeligen
forud til Samlingen har bestemt.52

I det Adler-Falsenske grunnlovsutkastet lagt frem på
Eidsvoll to år tidligere, var ansvaret for å bestemme riks-
forsamlingens møtested overlatt Kongen.53

Det var derfor ikke selvsagt at det skulle være ett fast
møtested for Stortinget. Sorenskriver Koren hadde frem-
met forslag om at Kongen burde utnevne møtested fra
gang til gang, og foreslo også dette under debatten om
bestemmelsen:

I Anledning § 73 foreslog jeg at uagtet Hovedstaden vel
var den passeligste at holde Stortinget i formedelst Regje-
rings Contoirernes, Bankens og Rigs-Raadet Sæde der,
troede jeg dog det burde overlades aldeles til Kongen at
bestemme Stedet – men Paragraffen blev antaget som den
staaer.54

Dette var en tanke som også ble luftet av Christian Fred-
rik i hans kommentarer til konstitusjonskomiteens
utkast.

Det eneste grunnlovsutkastet av en av deltagerne
under Riksforsamlingen som uttrykkelig navnga hoved-
staden, var Nicolai Wergelands bidrag. I dette utkastet
som ikke ble lagt frem på Eidsvoll, men offentliggjort i
etterkant, sto det i § 26 (som tilsvarer bestemmelsen i
Grunnloven § 68) at «Hvert tredie Aar skal Kongen

48 Aschehoug, op.cit., s. 489–490:
49 St. Forhandlinger 1873, V, Dok. 5.
50 Om huset, både opprinnelig og utviklingen, og med rikt bildemateriale, se jubileumsboken Peter Butenschøn, Stortinget. Huset på Løvebakken

gjennom 150 år (2016).
51 Jan Eivind Myhre, Oslo Bys Historie, Bind 3 (1990), s. 11. Formelt ble ellers ikke Christian Frederik konge før den 19. mai da han aksepterte tilbu-

det om kronen.
52 Falsen, Norges Grundlov (1816), s. 102
53 Riksforsamlingens forhandlinger III (1916) s. 23 (§ 71).
54 Se «Sorenskriver A.W.S. Korens Breve», Nielsen. Bidrag til Norges Historie i 1814, bd 1, (1882), s. 493.
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sammenkalde Storthinget til at møde den første Februar i
Christiania Bye».55

Christie kommenterte deler av diskusjonen om
bestemmelsen i sin dagbok. Der fremkommer det at
Diriks mente at det burde overlates Regenten å
bestemme hvor stortinget skulle holdes. Wergeland på
sin side fremholdt at «det var rigtigt, at det holdtes i
Hoved-Staden, da Statsraadet og Archiverne da ere nær
ved Haanden, hvilket de ogsaa bør være.»56

Selv om Wergelands utkast ikke ble fulgt, tilsier man-
gelen på diskusjon med hensyn til at forslaget spesifikt
angir Christiania som hovedstad, at dette må ha vært
selvsagt for de fremmøtte på Eidsvoll. Det er likevel
interessant å se litt nærmere på dette ettersom Christia-
nia virkelig ikke var noe særlig til storby på dette tids-
punktet. Bergen var for eksempel en mye viktigere han-
delsby og dobbelt så stor som Christiania.57 Byen sendte
fire representanter til Riksforsamlingen på Eidsvoll mot
Christianias to. Trondheim var også en viktig by på
omtrent samme størrelse med Christiania i tillegg til at
det tradisjonelt var landets kirkelige sentrum, mens
Drammen var rikets største eksporthavn.58

Christian Fredrik var lite begeistret for forslaget om å
ha Christiania som møtested for den lovgivende forsam-
ling i sine kommentarer til konstitusjonskomiteens
utkast. Han mente at dersom et fast møtested skulle leg-
ges til grunn, måtte det mest passende stedet være Ber-
gen, subsidiært Drammen:

§ 68. Rigets Hovedtad er maaske af alle Steder det mindst
skikkede til roelige upartiske Deliberationer; det kunde
overlades til Kongen: og skulde en Bye nævnes da var
Bergen den ønskeligste Drammen den nærmeste for det
sødenfieldske Norge –.59

Dette er også interessant fordi det forelå en del rivalise-
ring mellom de forskjellige stiftsamtene, noe som helt
klart boblet til overflaten på Eidsvoll.60

Christianias fordel var at det hadde fungert som den
«naturlige kongelige residens under besøk i landet»,
samt at det hadde vært og fremdeles var sete for en rekke
viktige institusjoner som stattholderne (frem til embetet

ble opphevet 1771), overhoffretten (den til da øverste
norske rettsinstans til oppløsningen i 1791), Zahlkassen
(en hovedkasse for landets inntekter), og Krigsskolen.
Fra 1769 til 1808 hadde byen også vært sete for Det
Kongelige Norske Generalitets- og Commissariats-Col-
legium.61 Men det var ellers få ytre tegn på at byen i alle
fall spissformulert var noe mer enn en «beskjeden pro-
vinshovedstad» under dansketiden. En av grunnene til
dette kan ha vært at København rett og slett ønsket å
begrense nordmennenes selvstendighet. Men Danmark-
Norges inntreden i Napoleonskrigene i 1807 innledet en
ny tid i norsk selvstendighet, der egne norske styringsor-
ganer fikk vokse frem grunnet praktiske hensyn som
blant annet isolasjonen under krigen medførte.

Selv om det skjedde en rask utvikling i Christianias
posisjon som administrasjonssete i løpet av de første
årene av 1800-tallet, måtte Stortinget vente over femti år
på å få et eget hjem. Nasjonalforsamlingen hadde fra
1814 og frem til 1854 samlinger i Christiania Katedral-
skoles (Christiania lærde Skole) bygning som da lå i
Dronningens gate, på hjørnet av Tollbugata, der Hoved-
postkontoret ble oppført i 1914–1924.62 Fra 1854 møtte
Stortinget i det som nå er gamle festsal på universitetet
til det kunne samles i 1866 i den nye Stortingsbygnin-
gen.

7 Unntak: våren 1940
Den 9. april 1940 måtte Stortinget fravike hovedregelen
om å møtes i rikets hovedstad og ble i stedet samlet først
i Hamar og deretter på Elverum. Stortingspresident
Hambro henviste til kongens beslutning i henhold til
§ 68 som gir ham rett til under «overordentlige Omstæn-
digheder, saasom fiendtlig Indfald» å fastsette et annet
møtested for Stortinget enn «rigets hovedstad». Under
møtet på Elverum foreslo stortingspresidenten også at
stortinget skulle bemyndige regjeringen til «inntil det
tidspunkt kommer da Regjeringen og Stortingets presi-
dentskap etter konferanse innkaller Stortinget til neste
ordinære møte, å vareta rikets interesser og treffe de
avgjørelser og beføyelser på Stortingets og Regjeringens

55 Wergeland, Fortrolige Breve til en Ven, Skrevne fra Eidsvold i Aaret 1814, (1830), s. 93; eller Riksforsamlingens forhandlinger III (1916) s. 267.
56 Lange, «W.F.K. Christies Dagbog under Rigsforsamlingen paa Eidsvold fra 10de April til 11te Mai 1814», (1860), s. 606.
57 Bergen hadde i 1801 en befolkning på ca. 20 000, mens Christianias befolkning var på omtrent 9000. Se Ragnhild Hutchinson, «Christianias frem-

vekst og Bergens relative stagnering i lys av hendelsene i 1814», i: Ida Bull og Jakob Maliks (red.), Riket og regionene. Grunnlovens regionale for-
utsetninger og konsekvenser, (2014), s. 208.

58 Se mer i Myhre, Oslo Bys Historie, Bind 3 (1990), s. 11–12.
59 Se Riksforsamlingens forhandlinger III (1916), s. 324.
60 Se Jakob Maliks «Riksforsamlingen og enhetsstaten» (2014), s. 73–74.
61 Per Maurseth, Sentraladministrasjonens Historie, 1814–1844 Bind I, (1979), s. 18.
62 Den opprinnelige stortingssalen og lagtingssalen kan nå besøkes på Folkemuseet på Bygdøy i Oslo. Om den nye stortingsbygningen, se Peter

Butenschøn, Stortinget. Huset på Løvebakken gjennom 150 år (2016). Om de tidligere møtene i Katedralskolen, se op.cit. s. 18–19.
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vegne, som må anses for påkrevd av hensyn til landets
sikkerhet og fremtid.»63 Selv om ingen formell avstem-
ning ble holdt angående stortingspresidentens forslag,
var det ingen som tok avstand fra det – og det ble da og
har siden vært ansett som vedtatt av Stortinget og gjerne
kalt Elverumsfullmakten.64

8 Frigjøringen og Stortingets funksjonstid
Siste stortingsvalg før andre verdenskrig ble holdt
9. oktober 1936. Stortingsperioden etter den dagjeldende
Grunnloven var da fortsatt tre år, da endring til fire år
ikke skjedde før 5. april 1938, og nytt stortingsvalg
skulle holdes høsten 1939.

Grunnlovsendringen om periodeforlengelse sa ikke
noe om når endringen skulle gjennomføres, noe som
medførte usikkerhet med hensyn til når endringen skulle
iverksettes. Skulle endringen få virkning for det sittende
storting eller skulle den nye fireårsperiode først få virk-
ning etter neste valg. Stortinget bestemte at endringen
skulle gis virkning for det sittende storting, og at nytt
valg derfor skulle utsettes til 1940. Da Tyskland inva-
derte Norge 9. april 1940, ble stortingsvalg det året
naturlig nok uaktuelt, og nytt valg kunne ikke holdes før
etter frigjøringen i 1945.

I denne sammenheng oppsto det spørsmål om hvor-
vidt et nyvalgt storting kan tre sammen før tidspunktet
som er bestemt i § 68, og dermed «avbryte» sittende
stortings funksjonstid. Hva skjer når et sittende storting
«står i veien for» sammentredelsen av nytt storting?
Med andre ord, står § 68 i veien for at et nyvalgt storting
kan tre sammen før funksjonstiden for det «utskift-
ningsklare» storting er ute?

Det ble stilt spørsmål ved den forfatningsmessige stil-
ling til det 89. ordentlige storting (valgt i 1936) etter
Norges frigjøring i mai 1945. Grunnen til dette var at det
hersket en allmenn mening om at Stortingets sammen-
setning, slik den var blitt bestemt ved valget i 1936, ikke
lenger samsvarte med folkemeningen etter frigjøringen.
Flere medlemmer av Stortinget og dets presidentskap
hadde deltatt i riksrådsforhandlingene med tyskerne i
1940. Mange mente derfor at det «gamle» storting valgt
i 1936 ikke burde tre sammen igjen etter frigjøringen.

Spørsmålet ble drøftet allerede i 1942 i tilknytning til
ulike problemstillinger som ville oppstå i forbindelse
med avviklingen av den tyske okkupasjon og gjeninnset-
telse av norsk styre. Dette ble kontinuerlig diskutert av

de norske styresmakter i London under krigen. Elleve
høyesterettsdommere avga i den forbindelse en
betenkning som gikk ut på at det 89. storting ikke kunne
sammenkalles etter valgperiodens utløp (1940).65 Stor-
tingspresident C.J. Hambro, som ikke hadde deltatt i
riksrådsforhandlingene med tyskerne, mente på sin side
at det 89. storting fortsatt utgjorde Norges sittende stor-
ting, og derfor måtte sammenkalles også etter frigjørin-
gen.66 Dette ble også løsningen. Stortinget som hadde
fått sine forhandlinger avbrutt i april 1940 holdt følgelig
møter i 1945: Fra 14. juni til 13. juli, fra 24. september
til 29. september og fra 5. november til 24. november.

Det var også delte meninger om Stortingets stilling
etter valget 8. oktober 1945. Spørsmålet var om man var
henvist til å vente til januar 1946 med å la det nyvalgte
storting komme sammen eller om det nyvalgte storting
grunnlovsmessig kunne innkalles tidligere. Kunne det
sittende storting selv erklære sine forhandlinger avsluttet
og åpne nye forhandlinger umiddelbart etter, eller måtte
man vente og følge § 68 som da bestemte at Stortinget
skulle tre sammen ved «første søgnedag etter 10. januar»
året etter?

Svaret på det første spørsmålet, om «lovligheten» av
det 89de ordentlige Stortings fortsatte forhandlinger, ble
avgitt den 28. juni da Stortinget enstemmig vedtok uten-
riks- og konstitusjonskomiteens innstilling, Innst. S.
nr. 4, med følgende konklusjon:

Det 89de ordentlige Storting, hvis forhandlinger ble
avbrutt den 9. april 1940 på grunn av fiendtlig innfall, ble
overensstemmende med beslutningen på Elverum, av
Presidentskapet innkalt til å møte igjen den 14. juni 1945
for å gjenoppta sine forhandlinger. Komitéen finner dette
i full overensstemmelse med landets Grunnlov, hvorfor
de valgte representanter ikke kan unndra seg sin plikt til
å fortsette den således avbrutte sesjon i det 89de ordent-
lige Storting.

Komitéen hadde også uttrykkelig anført at det ikke
kunne herske noen tvil om det sist valgte stortings eksis-
tens og dermed dets plikt til å fortsette å fungere frem til
et det nyvalgte storting trer sammen i henhold til Grunn-
lovens bestemmelser.

Det ble da fremsatt et forslag om at Stortinget skulle
vedta å erklære sitt arbeid avsluttet og sin funksjonstid
utløpt. Dette ville etter forslagsstillers syn bane vei for
det nyvalgte storting som da ville kunne tre sammen
snarest mulig. Dette ville i praksis innebære en sammen-

63 Stortingstidende (1945), Dok. nr. 2, s. 736.
64 Se Frede Castberg, Norges Statsforfatning, Bind I, (1947), s. 182. Høyesterett la også dette til grunn i Hålandsaken, Rt. 1945 s. 13.
65 Undersøkelseskommisjonen av 1945, Innst. VI s. 186.
66 Danielsen, Det Norske Storting gjennom 150 år bd III, (1964), s. 384, jf. C.J. Hambro, Historisk supplement, Oslo 1947, s. 122 flg.
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treden før 10. januar 1946. Stortingets utenriks- og kon-
stitusjonskomite behandlet forslaget med spørsmål om
grunnlovsmessigheten av en slik fremgangsmåte og
avga innstilling om dette.67 Komiteen var delt.

Både flertallet og mindretallet drøftet hvorvidt de spe-
sielle forhold som forelå i 1945 og ønsket om å distan-
sere seg politisk og faktisk fra krigssituasjonen var til-
strekkelige for å fravike ordningen knesatt i § 68. Fler-
tallet påpekte at det alltid hadde vært sikker norsk stats-
forfatningspraksis at det gamle storting fungerer helt
frem til det nye storting trer sammen i henhold til tids-
punktet som § 68 forutsetter. Altså slik at Stortinget kan
erklære sine forhandlinger for avsluttet når som helst,
mens det ikke har kompetanse til å vedta sin funksjonstid
for utløpt. Spørsmålet om det kan foreligge forhold som
åpner for fravikelse eller unntak fra dette utgangspunk-
tet, ble besvart benektende av flertallet som konkluderte
som følger:

Verken valgresultatet eller andre forhold, av hvor stor
betydning de enn er, skaper grunnlag for en forfatnings-
messig nødrett som pålegger det nåværende Storting som
en tvingende nødvendighet å sette seg ut over Grunnlo-
vens ordning.68

Flertallet gjør det klart at selv om Stortinget selv avgjør
konstitusjonelle spørsmål, innebærer ikke dette at det
kan avgjøre spørsmål i strid med Grunnlovens bestem-
melser og system.

Mindretallets uttalelse bærer på sin side mer preg av et
sterkt ønske om å distansere seg fra de politiske strøm-
ninger i førkrigstiden og gjenspeiler den generelle hold-
ningen etter frigjøringen. Komiteens mindretall var mål-
bærer for denne samfunnsstrømningen og viste til de
«høyst ekstraordinære forhold», «folkets vilje» og § 68
sin praktiske natur (kontra formelle) som grunnlag for å
avbryte det 1936-valgte Stortings funksjonstid.

Under den etterfølgende debatten i Stortinget ble det
fremsatt forslag om å innhente Høyesteretts betenkning
om spørsmålet. Stortinget vedtok å innhente Høyeste-
retts betenkning i medhold av Grunnloven § 83 vedrø-
rende følgende spesifiserte spørsmål:

Antar Høyesterett at det etter Grunnlovens bestemmelser
og den gjeldende forfatningsmessige sedvane på området

og hensett til Stortingets vedtak av 28 juni d.å. er forfat-
ningsmessig lovlig at det i funksjon værende 89de
ordentlige Storting under den nåværende situasjon treffer
beslutning om at det anser sin funksjonstid endt før 10
januar 1946 og at det nyvalgte Storting kan sammenkal-
les og konstitueres før det i Grunnlovens § 68 nevnte tids-
punkt.69

Høyesterett uttalte at det avgjørende ved besvarelsen av
spørsmålet fra Stortinget var om «Grunnloven ved fast-
settelse av valgperioden har villet sørge for at Stortingets
sammensetning til enhver tid så vidt mulig svarer til stil-
lingen blant velgerne.» Grunnloven forutsetter at landet
alltid har et storting. Dette innebærer at det tidligere
storting vedblir å fungere helt frem til det nye stortings
funksjonstid begynner i henhold til tidspunktet fastsatt i
§ 68. Dette systemet, der stortinget samles uten innkal-
ling til bestemt tid og sted, sikrer dets uavhengighet fra
den utøvende makt. Høyesterett påpeker at Grunnloven
likevel, i situasjoner der det er nødvendig, har overlatt
innkalling av den lovgivende forsamling til den utø-
vende makt:

… når et ordentlig Storting på grunn av særlige
omstendigheter ikke kan møtes i hovedstaden – § 68 nev-
ner eksempelvis fiendtlige innfall eller smittsom syke.
Det gjelder også når Stortinget skal tre sammen fordi
Kongen er død og tronfølgeren umyndig (§ 39). Og det
gjelder når Stortingets medvirkning til statsstyrelsen kre-
ves på en tid da det ikke er samlet (§ 69).

Høyesterett sier da at etter analogi fra de nevnte bestem-
melser, og i den «nåværende ekstraordinære situasjon»,
må det være Kongen som bestemmer at det nyvalgte
Storting kan tre sammen.

«Høyesterett antar at det er forfatningsmessig lovlig:

1) at det i funksjon værende 89de ordentlige Storting
under den nåværende situasjon treffer beslutning om
at det anser sin funksjonstid endt ved det nye Stor-
tings sammentreden, selv om denne sammentreden
finner sted før 10. januar 1946,

2) at det nyvalgte Storting sammenkalles og konstitueres
før det i Grunnlovens § 68 nevnte tidspunkt.»70

67 Innst. St. nr. 42 (1945) – Innstilling fra utenriks – og konstitusjonskomitéen angående forslag fra Fr. Monsen m. fl. om å erklære Stortingets funk-
sjonstid for utløpet m.v. Se Stortingets debatt om denne innstillingen i St. Forhandlinger 1945, s. 194 flg, samt debatten om Tilleggsinnstilling fra
utenriks- og konstitusjonskomiteen angående forslag fra Fr. Monsen m.fl. om å erklære Stortingets funksjonstid utløpet mv. – Innst. St. nr. 46
(1945), i St. Forhandlinger 1945, s. 225 flg.

68 Innst. St. nr. 42 (1945). Se også Dok. nr. 10 (1945), Stortinget etter valget i 1945. Redegjørelse av professor Frede Castberg.
69 Dokument nr. 11 (1945): Høyesteretts betenkning angående det sittende Stortings funksjonstid. Se også kommentar til § 83, og Christoffer Eriksen,

«Stortinget og Høyesteretts betenkninger – En foreldet kobling mellom rett og politikk?» (2015), s. 37.
70 Dokument nr. 11 (1945), s. 2.
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Dermed fant Høyesterett at det nyvalgte Storting kunne
kalles inn allerede høsten 1945, og det nyvalgte stortin-
get ble samlet 4. desember 1945.

9 Tiden etter 1959
De store politiske slagene som sto rundt stortingets sam-
mentredelsestidspunkt på 1800-tallet og begynnelsen av
1900-tallet skyldtes i første rekke spenninger mellom
representantenes tilhørighet i ulike samfunnsgrupper.
Som en bestemmelse egnet til å vekke engasjement
hadde den i så måte sin storhetstid i denne perioden.
Utover på 1900-tallet, og særlig i etterkrigstiden, var det
ikke lenger kampen by mot land, men snarere praktiske
hensyn knyttet til sammenhengen mellom budsjettåret
og stortingets samlingstid, som sto i forgrunnen. Forslag
om å endre sammentredelsestidspunktet slik at det hang
sammen med budsjettåret ble satt frem ved et par anled-
ninger etter krigen. Samtlige falt, men kun av praktiske
årsaker.71

Først i 1959 ble det satt punktum i den nærmest alltid-
eksisterende diskusjon omkring Stortingets sammentre-
delsestidspunkt – en diskusjon som uomtvistelig har pre-
get historien til § 68. Grunnloven ble da endret slik at
den ga uttrykk for det som likevel hadde blitt realiteten,
at Stortinget uansett måtte tre sammen på høsten. Bak-
grunnen for dette var særlig at saksmengden hadde økt
sammenlignet med førkrigstiden, noe som hadde med-
ført at Stortinget var tvunget til å ha høstsesjoner (med
unntak av valgårene).72 Hovedargumentet som lå bak
endringen var imidlertid et annet og heller ikke dette var
nytt. I innstillingen fra Utenriks- og konstitusjonskomi-
teen ble sammenhengen mellom tidspunktet for Stortin-
gets samling og budsjetterminen trukket frem som årsa-
ken til at man ønsket å endre sammentredelsestidspunk-
tet. Tre alternative tidspunkt ble fremmet, august, sep-
tember eller oktober. Valget falt på første hverdag i okto-
ber – eller «October» slik bestemmelsen ble lydende den
gang.73 Siden 1959 er intet forandret rent materielt. Det
er kun foretatt to rent språklige endringer. Først i 2006
da «October» ble endret til «Oktober», og deretter i 2014
da bestemmelsen både fikk en mer moderne språkdrakt i
bokmålsform og samtidig ble vedtatt på nynorsk.

Det er vanskelig å forestille seg at de argumenter som
historisk har blitt anført til støtte for at stortinget skal tre
sammen på et annet tidspunkt enn det som følger av § 68
skal vekkes til live igjen. Stortingets saksmengde har
ikke sluttet å øke og ordningen med statsbudsjett som

følger kalenderåret, synes såpass festnet at det neppe er
grunn til å tro at § 68 vil forandres i overskuelig fremtid.
Man kan tenke seg at det av ulike årsaker vil være
ønskelig å endre sammentredelsestidspunktet, men anta-
gelig vil ikke dette skyldes representantenes nærings-
virksomhet eller forurensning i Oslo. Mer realistisk er
kanskje at unntaksbestemmelsen kan komme til anven-
delse ved at Stortinget enten på grunn av sykdomsut-
brudd, terror, krig eller andre overordentlige omstendig-
heter må samles et annet sted i riket. Ordlyden åpner
ikke for at stortinget samles utenfor riket, men vi får
håpe denne problemstillingen aldri blir aktuell.

71 Innst. S. nr. 2 (1959) – Innstilling fra Utenriks- og konstitusjonskomitéen om forslag til endringer i grl. §§ 54, 68 og 75, s. 12.
72 Innst. S. nr. 2 (1959), s. 9.
73 Innst. S. nr. 2 (1959), s. 1.
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§ 69
Når Stortinget ikke er samlet, kan det sammenkalles av kongen dersom han finner det nødven-
dig.

Når Stortinget ikkje er samla, kan kongen kalle det saman dersom han meiner det trengst.

Av Nora Naguib Leerberg

1 Innledning
Grunnloven § 69 bestemmer at Kongen, når han finner
det nødvendig, har muligheten til å kalle sammen Stor-
tinget utenfor den alminnelige samlingsperiode (se kom-
mentaren til § 68). Det er da det sittende storting som
innkalles. Ifølge Stortingets forretningsorden § 37, kan
også stortingets presidentskap bestemme at forhandlin-
gene gjenopptas.1 Som følge av en grunnlovsendring i
1990 ble det innført en ordning der Stortinget kontinuer-
lig er (formelt) samlet fra Stortingets åpning i oktober
frem til forhandlingene opphører siste hverdag i septem-
ber, jf. § 80 (2). Dette innebærer at Stortinget ikke blir
lenger høytidelig oppløst eller «hevet» når det tar som-
merferie.2 Dermed er det det samme Stortinget som kan
innkalles igjen i tiden juli–september. Siden 1990 har
man kunnet holde møter i Stortinget, eller «gjenoppta
forhandlinger», om sommeren, uten å kalle sammen
«overordentlige» storting, selv om sommeren normalt er
møtefri. Følgelig er det ikke lenger behov for «overor-
dentlig» sammentredelse.

Det kan tenkes tilfeller der Kongen er forhindret fra å
innkalle Stortinget. Grl. §§ 39 og 46 nevner situasjoner
der Kongen er død eller umyndig.3 I så fall tilligger det
statsrådet å innkalle. Der dette ikke gjøres, er det Høyes-
teretts plikt å kalle sammen stortinget i de særskilte til-

fellene omtalt i Grl. §§ 41 og 48.4 Denne plikten bortfal-
ler dersom Stortinget allerede trer sammen på ordinært
hvis i henhold til § 68.5

Før grunnlovsendringen i 1990 hadde Kongen i «over-
ordentlige Tilfælde», det vil si ved ekstraordinære omsten-
digheter, rett til å kalle sammen Stortinget utenfor den
alminnelige samlingsperioden. Før 1990, ble Stortinget
oppløst i juni, og kunne bare innkalles til det som ble
kalt «overordentlig Storting». Bestemmelsen har ikke
vært anvendt siden 1939, og i perioden 1814 til 1990
omhandlet bestemmelsen såkalt «overordentlig Stor-
ting». Det er følgelig bestemmelsens liv frem til 1990
som vil vies mest oppmerksomhet her.

2 Bestemmelsens vedtagelse på Eidsvoll
All den tid de forskjellige grunnlovsutkastene som ble
lagt frem på Riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814 alt fra
årlige Storting til at det fint kunne gå et par tiår mellom
hver samling,6 ga flere av utkastene uttrykk for at forfat-
terne hadde en klar tanke om at det kunne oppstå
omstendigheter der det ville være svært aktuelt å samle
den lovgivende forsamling utenfor dens ordinære sam-
lingsperiode. Behovet for å innkalle Stortinget i perioder

1 Stortingets forretningsorden (per mars 2020) § 37.
2 Se kommentaren til tidligere § 70.
3 Se kommentarene til §§ 39 og 46.
4 Under unionstiden fulgte denne plikten også av Rigsactens §§ 3, 6 og 11. § 3 «Er ingen arveberretiget Prins til, og Thronfølger-Valg i begge Riger

skal anstilles, skulle Storthing i Norge og Rigsdag i Sverige til en og samme Dag sammenkaldes. (…)» § 6 «Dør Kongen og Thronfølgeren endnu
er umyndig, skal det Norske og Svenske Statsraad strax sammentræde, for fælles at utstede Indkaldelse til Storthing i Norge og Rigsdag i Sverige.»
§ 11 «Er den mandlige Kongestamme uddød, og ingen Thronfølger udkaaret, da skal en ny Konge-Æt vælges paa den § 3 foreskrevne Maade.»

5 Frederik Stang, Systematisk Fremstilling af Kongeriget Norges constitutionelle eller grundlovbestemte Ret, (1833), s. 235.
6 Se kommentaren til § 68.
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.
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det ellers ikke var samlet var gjenspeilet i flere grunn-
lovsutkast i 1814. I det Adler-Falsenske utkast var en
slik bestemmelse inntatt som § 73:

I overordentlige Tilfælde har Kongen Ret til at sammen-
kalde Rigsforsamlingen udenfor den almindelige Tid. I
slige Tilfælde udstæder Kongen et Convocations-Brev,
som paa een og samme Søndag oplæses fra Predikesto-
lene i hele Riget, og Representanterne indfinde sig da paa
det til Rigsforsamlingens bestemte Sted, inden den 30de
Dag efterat denne Oplæsning er skeet.7

Også det Sverdrup-Berghske utkastet hadde en bestem-
melse om ekstraordinært Storting i § 17, men syntes ikke
å stille noen formkrav til sammenkallelsen slik det
Adler-Falsenske gjør:

Nationalrepræsentationen for Kongeriget Norge sam-
menkaldes af Kongen til Rigsforsamling ordentligviis til
hvert andet Aar Januar Maaned Slutning; men den kan
og i fornødent Fald sammenkaldes overordentlig
imellem disse Tider.

I dette utkastet var forfatterne så oppmerksomme på at
det kunne oppstå behov for å samle Stortinget utenfor
den ordinære perioden, at de hjemlet det to ganger. For-
slaget i det Sverdrup-Berghske utkastet § 17 kan derfor
fremstå overflødig ettersom det allerede står som følger i
utkastets § 5:

Det norske Folks Deltagelse i Rigets Bestyrelse skeer ved
en Representation under Navn av Rigsforsamling, som til
lovbestemte Tider og ellers når Omstændighederne
kræve det af Kongen sammenkaldes.8

Bestemmelsen om overordentlig Storting ble i Konstitu-
sjonskomiteens protokoll og grunnlovsutkast oppført
som § 74, og lød som følger:

I overordentlige Tilfælde har Kongen Ret til at sammen-
halde Storthinget udenfor den almindelige Tid. Kongen
udstæder da en Kundgjørelse, som bør være læst i alle
Hovedstadens Kirker, i det mindste 6 uger forinden Stort-
hingets Medlemmer skulde møde paa der bestemte Sted.

Det påfallende her er at kunngjøring bare skulle skje i
hovedstaden. I riksforsamlingsdebatten den 10. mai
1814 kom dette opp. Thomas Bryn skrev i sin dagbok at
flere mente at overordentlig storting burde kunngjøres
ved alle «Hovedkirker» for å unngå «uvitenhet»:

Flere vare af den Mening at Bestemmesen af et overor-
dentlig Storthing burde bekjendtgjøres ved alle Hoved-
Kirker, og at Bekjendtgjørelsen i al Fald burde være saa-
ledes, at ingen skulde paaskyldes Uvidenhed.9

Falsen spilte inn at det kunne inntreffe omstendigheter
som tilsa at Stortinget måtte samles innen så kort tid at
den foreslåtte kunngjøringsmåte ikke var mulig. Kunn-
gjørelse i alle «Stiftstædernes Kirke» ville derfor være
tilstrekkelig.10 Bestemmelsen ble enstemmig vedtatt
med Falsens foreslåtte endring med «Stiftsstædernes» i
stedet for «Hovedstadens».11 Denne endringen ville i
praksis innebære en drastisk utvidet informasjonsspred-
ning fra utelukkende å kunngjøre neste ekstraordinære
samling i hovedstadens kirker.

3 Det overordentlige Stortings kompetanse
På et overordentlig storting kunne man i hovedsak
behandle de samme saker som på et ordentlig storting.
Det var likevel noen unntak. Grunnlovsendringer kunne
bare behandles på ordentlig storting (jf. tidligere § 112,
nå § 121). Enkelte saker kunne for så vidt forberedes på
ekstraordinært Storting, men likevel ikke vedtas med
den samme rettsvirkning ettersom tidsfristene for noen
stortingsbeslutningers gyldighet måtte regnes etter
ordentlige storting, som § 79 om lovvedtak uten konge-
lig sanksjon og § 75 bokstav a om vedtagelse av stats-
budsjettet.

Videre var det reist spørsmål om det overordentlige
storting utelukkende kunne behandle saker forelagt av
Kongen i forbindelse med innkallelsen. Aschehoug var
kritisk til en slik innskrenkning av det overordentlige
stortings kompetanse og mente i 1891 at «denne Lære
har ingen Hjemmel, verken i Grundloven eller i Sagens
Natur […] Hos os har Kongen aldrig paastaaet eller de
overordentlige Storthing erkjendt, at de skulle være
undergivne den omtalte Indskrænkning».12 Han viste til

7 Riksforsamlingens forhandlinger III (1916) s. 23.
8 Riksforsamlingens forhandlinger III (1916) s. 203 og 206.
9 Se sorenskriver Thomas Bryns brev til sogneprest S.G. Abel i Laurits L. Bryn, Eidsvoldsmannen Thomas Bryn: et omriss av hans liv og virke, med

noen opplysninger om hans forfedre og etterkommere, (1968), s. 103.
10 Dagboken til Thomas Bryn for perioden 4.5–15.5 1814. Dokumentet er trykket som vedlegg i boken: Rigsretssagen mod Statsraad Vogt i 1845,

Christiania (1846), s. 167–189.
11 Den Norske Rigs-Forsamlings Forhandlinger (4. Hæfte), Andet bind, s. 8.
12 Aschehoug, Norges nuværende statsforfatning, bind 1 (1891) s. 467, og Naumann, Sveriges Statsforfatningsrätt, 1st Udgave, III, s. 350.



§ 69 605
at det overordentlige Stortinget i 1858 tvert imot
behandlet et par private forslag om forandring i ågerlov-
givingen. Stortingets egen praktisering av bestemmelsen
viser at det ikke har vært grunnlag for å hevde en slik
begrensning.

Bestemmelsen har ikke vært anvendt siden 1939, og
ble allerede i løpet av 1800-tallet stadig mindre brukt.
Dette skyldtes utviklingen av andre regler om Stortin-
gets samlingstid, blant annet innføringen av årlige stor-
ting i 1869.13 Før 1990 bestemte § 80 at Stortinget skulle
høytidelig oppløses – «hæves» – av Kongen når det har
«tilendebragt sine Forretninger». Som følge av denne
bestemmelsen var det vanlig at Stortinget ble oppløst i
midten av juni for så å komme sammen igjen første
hverdag i oktober. Under «normale» omstendigheter
innebar dette at Stortinget var avskåret fra å tre i virk-
somhet mellom juni og oktober. I dag sitter Stortinget
samlet størstedelen av året, i praksis er dette fra begyn-
nelsen av oktober til midten av juni14 med ferieavbrudd
for jul og påske. Bestemmelsen i § 80 (1) uttrykker at
«Stortinget forblir samlet så lenge det finner det nødven-
dig, og innstiller forhandlingene når det har tilendebrakt
sine forretninger». Bestemmelsens annet ledd presiserer
at forhandlingene kan gjenopptas i samsvar med Stortin-
gets forretningsorden, men opphører senest siste hver-
dag i september måned. Dette innebærer at Stortinget sit-
ter samlet fra «første hverdag i oktober måned», jf. § 68,
til siste hverdag i september, jf. § 80 (2).

4 De ni «overordentlige» Storting
I alt er det blitt holdt ni overordentlige Storting, siste
gang i 1939 i forbindelse med utbruddet av andre ver-
denskrig. Anvendelsen av bestemmelsen gjenspeiler
flere av de store krisene i Norge der det har vært viktig å
få samlet Stortinget. Bestemmelsen ble anvendt i 1814 i
tilknytning til unionen med Sverige, i 1822 for å løse
Norges gjeldsforpliktelser til Danmark i henhold til
Kieltraktaten, i 1828 i forbindelse med behandlingen av

forskjellige sentrale lover og økningen av den sirkule-
rende seddelmengden, i 1836–37 ble det sammenkalt for
å forlenge den foregående behandlingen av lovforslag, i
185815 som følge av den internasjonale økonomiske kri-
sen, i 186416 på grunn av krigsutbrudd mellom Danmark
og Tyskland, i 188217 i tilknytning til ratifikasjonen av
en ny handels- og sjøfartstraktat med Frankrike, i 1918
for å behandle tiltak i forbindelse med dyrtiden samt
avviklingen av nøytralitetsvernet etter første verdens-
krig, og endelig i 1939 ved Tysklands angrep på Polen
og utbruddet av andre verdenskrig.

Bare noen av disse fortjener særlig omtale. Det første
overordentlige storting gjaldt inngåelsen av unionen
med Sverige, de nødvendige grunnlovsendringer og
kongevalget. I slutten av juli 1814 brøt det ut krig mel-
lom Norge og Sverige som kun varte i to–tre uker. Da
Mossekonvensjonen ble signert 14. August 1814, ble
Christian Frederik forpliktet av konvensjonen til å sam-
menkalle et overordentlig storting som den svenske
konge kunne forhandle med gjennom sine utsendte kom-
missærer. Den 16. august 1814 ble det sendt ut reskript
om samling av et overordentlig storting i Christiania
7. oktober 1814,18 i samsvar med § 69 og i overenstem-
melse med Mossekonvensjonen. Det overordentlige
storting møtte den 7. oktober og ble åpnet neste dag, slik
det fremgår av protokollen:

Aar 1814 den 7de October begyndtes et overordentligt
Storthing for Kongeriget Norge, ifølge Norges Konge
Bekjendtgjørelse af 16de August s.a., grundet paa den
imellem Norge og Sverrig den 14de s.M. sluttede Con-
vention og Vaabentilstand.

Et av de viktigste spørsmålene som ble diskutert på det
første overordentlige stortinget var hvem som egentlig
var konge, idet Christian Frederik abdiserte 10. oktober
1814.19 Det første overordentlige storting besto av 79
stortingsmedlemmer hvorav bare 19 hadde vært til stede
på riksforsamlingen ved Eidsvoll.20 Den 20. oktober
besluttet Stortinget med 72 stemmer mot 5 at Norge som

13 Se kommentaren til § 68.
14 Stortingets forretningsorden (per mars 2020) § 37 om Avbrytelse av Stortingets forhandlinger i juni:

«Stortingets forhandlinger avbrytes senest tredje fredag i juni måned, med adgang for presidentskapet til i særlige tilfelle å utsette tidspunktet.
Presidentskapet kan bestemme at Stortingets forhandlinger skal gjenopptas på et senere tidspunkt før neste storting trer sammen i samsvar med
Grunnloven § 68.»

15 Stortingstidende (1858), N.1. Kongelig Kundgjørelse angaaende Sammentredelse af et overordentligt Storthing.
16 Stortingstidende (1864) nr. 1. Hans Majestæt Kongens Tale til 6te overordentlige Storthing ved dets Aabning.
17 Hans Majestæt Kongens Tale til 7de overordentlige Storthing ved dets Aabning. 14de Januar 1882.
18 Sverre Steen, «Hvordan Grunnloven ble til», i: Berg, Castberg og Steen, Arven fra Eidsvoll. Norges Grunnlov. Oslo, 1945, s. 64.
19 Se nærmere om dette i Ola Mestad, «Christian Frederiks skygge. Kongespørsmålet under det overordentlege stortinget?» i Ruth Solveig Hemstad

& Bjørn Arne Steine (red.), Overgangstid. Forargelse og forsoning høsten 1814 (2016).
20 Stort. Forhandlinger, Christiania 1835. Private opptegnelser se: P.A. Motzfeldt, Dagbok ved overordentlige storthing 1814, Christiania 1883, også

trykket i Breve og Optegnelser af Peter Motzfeldt København 1888; F. Schmidts Dagbøger, København 1868 s. 199–307; Jørgen Aalls dagbog i Y.
Nielsens Bidrag til Norges Historie 1814, bind II, s. 371–405. Y. Nielsen, Det første Overordentlige Storthing, Optegnelser og Aktstykker, (1886).
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et selvstendig rike, skulle forenes med Sverige under én
konge.21 Det første overordentlige Storting varte fra
7. oktober til 26. november 1814.22

Det andre overordentlige storting ble sammenkalt
hovedsakelig grunnet gjeldsforpliktelser til Danmark
etter Kieltraktaten i 1814. Dette var en delikat sak med
både nasjonal og utenrikspolitisk betydning. Det var et
krevende sakskompleks som måtte løses sommeren
1822, og som krevde Stortingets medvirkning for å brin-
ges i havn. Bakgrunnen var en ny avtale om betaling av
Norges andel av den felles statsgjelden fra før unions-
oppløsningen. Dette nødvendiggjorde opptagelse av et
lån for å kunne overkomme en slik engangsbetaling, noe
som igjen krevde stabiliseringstiltak rettet mot norsk
valuta dersom lånet skulle opptas utenlands.23

Foranledningen for dette var at Karl Johan hadde for-
pliktet seg til å bringe i havn gjeldsoppgjøret med Dan-
mark ved Kieltraktaten i 1814. Kieltraktaten art. 6
uttrykte at Sveriges konge, i egenskap av å være «konge-
riket Norges suveren», påtok seg å betale en del av Dan-
mark-Norges felles statsgjeld. Summen skulle beregnes
etter Norges folkemengde og inntektskilder i forhold til
Danmarks. Detaljene skulle fastsettes snarest mulig, og
senest innen utgangen av året 1814 av spesielle kommis-
særer utnevnt av begge regjeringer.

Etter 1814 hadde det gått tregt å få på plass forhand-
linger om gjelden, men i 1818 kom det endelig nytt liv i
forhandlingene med Danmark. Dette skyldtes nok ikke
økt svensk-norsk forhandlingsvilje, men først og fremst
press fra de europeiske stormaktene. Konvensjon om
gjeldsoppgjøret med Danmark ble sluttet 1. september
1819 mellom kongen av Sverige og Norge, og kongen av
Danmark. Konvensjonens innledning uttrykte de to
kongenes enighet om å «skride til en endelig avgjørelse
av alle de punkter som står tilbake å avgjøre» ifølge
Kieltraktaten. Avtalen gikk i korte trekk ut på en betaling
av gjelden under ett mot reduksjon av summen samt
bestemmelser om hvordan betalingen skulle skje.

Konvensjonen av 1819 løftet dermed gjeldsoppgjøret
ut av den internasjonale sfære og fjernet det som et fol-
kerettslig stridstema. Saken beholdt likevel en unionspo-
litisk side, og reiste betydelige norske nasjonale og

finansielle utfordringer. Den norske regjering mente at
Sverige skulle betale en million av gjelden til Danmark.
Karl Johan mente på sin side at Norge skulle betale hele
summen alene.

Gjeldsoppgjøret var dermed blitt et svensk-norsk pro-
blem. Spørsmålet om gjennomføringen av den inngåtte
konvensjon måtte forelegges første storting, i det minste
som en bevilgningssak. Dersom Stortinget nektet bevilg-
ning, ville det føre til en alvorlig unionell konflikt.24

Kongen kunngjorde innkallingen til det 2. overordent-
lige Storting 28. juli 1822,25 og «den 16de September,
forsamledes Kongeriget Norges udvalgte Repræsentan-
ter i den lærde Skoles Bygning i Christiania til at danne
et overordentligt Storthing».26

Det tredje overordentlige storting, våren 1828, er også
interessant, dels fordi det behandlet en omfattende saks-
mengde, men også fordi det ble innkalt som en maktde-
monstrasjon fra Karl Johan som var dypt misfornøyd
over riksrettssaken mot statsråd Collett året før.27 Karl
Johan ønsket i første rekke å sammenkalle et overordent-
lig storting for å få avgjort kongens rett til å utøve visse
prerogativer, og få klarhet i de sentrale stridsspørsmål
som hadde ført til riksrettssaken mot Collett.28

Sakene kongen egentlig ønsket behandlet, var disposi-
sjonsretten over overskuddet av statsinntektene, retten til
å utstede provisoriske anordninger, og retten til å appro-
bere gasje- og pensjonslistene.29 Ved åpningen av det
tredje overordentlige storting nevnte imidlertid kongen i
trontalen at det overordentlige storting skulle bli forelagt
proposisjon til valglov, vernepliktslov og til «en lov om
den statsrådets, Høyesteretts og stortingets medlemmer
påhvilende ansvarlighet», samt at det var nødvendig å
øke bevilgninger til militærvesen og utenrikspresenta-
sjon og håndtere situasjonen med den sirkulerende sed-
delmasse:

Det Første angaaer den Ansvarlighed, som, efter Grund-
lovens 36de §, paaligger Statsraadet i Administrations-,
Høiesteret i dømmende og Storhingets Medlemmer i
Lovgivnings-Anliggender. Det andet Forslag angiver de
Former, hvilke ifølge Grundlovens §§ 50 til 64 skulle
iagttages, paa det at Valgene kunne skee med den Eens-

21 Se Det overordentlige stortings forhandlinger 1814, s. 194–195, 288 og 293. Om forhandlingene på det overordentlige storting i 1814 se Bergs-
gård, Året 1814, Bd 2 Unionen, (1945) s. 187 ff., og Mestad, «Christian Frederiks skygge».

22 Protokollen ble ferdigstilt og signert 27. november kl. 11.
23 Sverre Steen, Krise og avspenning, Det frie Norge bind III, (1954), s. 55–57.
24 Steen, op.cit. s. 55–57.
25 Steen, op.cit. s. 274.
26 St. Forh. 1822, s. 1. Om gjeldsspørsmålet, se også kommentaren til Den svensk-norske unionen.
27 Den Kongelige kunngjørelsen ble utstedt 29. januar og det tredje overordentlige storting trådte sammen 16. april 1828 kl. 5 på ettermiddagen, St.

For. 1828, s. 1. «Atten representanter vestfra møtte først to dager senere fordi storm hadde forsinket dampskipet. Den 21. april ble tinget høytidelig
åpnet av stattholderen.» Sverre Steen, Det frie Norge bind V Konge og Storting, (1962) s. 119.

28 Se kommentarer til Grl. §§ 86 og 87 om Riksrett. Steen, op.cit. s. 111.
29 Steen, op.cit. s. 111.
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formighed, der ene kan indgyde den Tillid, Folket bør
have til de valgte Repræsentanter. Den tredie naadigste
Proposition (…) har til Hensigt (…) at forpligte enhver
Statens Borger til at værne om sitt Fædrelandet (…) Erfa-
ring har viist, at den circulerende Seddel-masse er langt
fra at tilfyldegjøre Handelens, Agerdyrkningens og de
øvrige Næringsgrenes Fordringer og behov.30

Men det fremstår klart at Karl Johan hadde et underlig-
gende mål med det overordentlige storting, nemlig å
styrke sin posisjon overfor Stortinget og beholde kon-
trollen over sine prerogativer – som han i lys av riks-
rettssaken mot Collett anså truet. En del av dette spillet
foregikk endog i det skjulte, og var langt mer alvorlig
enn representantene kunne ane. Sverre Steen skriver at
mens Stortinget satt samlet, drøftet Karl Johan mulige
kupplaner i Norge med sine svenske rådgivere dersom
Stortinget trosset kongens ønsker. Kronprins Oscar tilrå-
det da en økt konsentrasjon av tropper ved norskegren-
sen. Ettersom kongen aldri lot ryktene spre om et mulig
kupp, er det vanskelig å vite hvor seriøse planer dette var
– og hva som egentlig var hensikten bak dem. Steen skri-
ver videre at ettersom kongen ikke lot noe sive ut om
disse planene, kan han ikke ha hatt til hensikt å skremme
nordmennene med trusler. Hvor reelle truslene var, er det
imidlertid vanskelig å si noe om.31

Det neste overordentlige storting ble innkalt ved kon-
gelig kunngjøring 30. juli 1836, bare noen få uker etter
oppløsningen av det foregående (8.) ordentlige storting.
Bakgrunnen for innkallingen var et ønske om å fullføre
behandlingen av en rekke lovforslag som det foregående
storting ikke hadde fått avsluttet før oppløsningen. Det
fjerde overordentlige storting ble åpnet 15. oktober
1836. Stortinget fullførte med dette sine forhandlinger,
og ble høytidelig oppløst 24. januar 1837.

Som en følge av den internasjonale økonomiske kri-
sen som begynte i 1857, anmodet den norske regjeringen
Kong Oscar om å kalle inn til overordentlig storting
våren 1858. Den internasjonale krisen hadde påvirket
den norske økonomien sterkt, og medførte blant annet
behov for opptak av ytterligere statslån. Kronprins Karl
fremholdt i sin åpningstale, holdt på vegne av sin syke
far, at hovedsakene som stortinget ble forelagt var oppta-
gelse av statslån, men også enkelte problemstillinger
som fulgte av de store brannene som hadde herjet i
hovedstaden og i Moss. Det femte overordentlige stor-

ting ble åpnet 10. mai 1858 etter innkalling utstedt
8. februar 1858.32 Stortinget satt samlet i en måned og
ble høytidelig oppløst 9. juni 1858.

Kongen innkalte til det sjette overordentlig storting
våren 1864 som følge av krigsutbrudd mellom Tyskland
og Danmark. Stortinget ble samlet 14. mars 1864 etter
innkalling utstedt 19. januar samme år. Hovedsaken for
dette overordentlige storting, var en traktat Kongen
hadde sluttet med den belgiske kongen angående avløs-
ningen av Schelde-tollen:

Denne traktat er (…) for Norges Vedkommende betinget
af Storthingets Samtykke. Propositionen vil derfor blive
fremsat for Storthingets om Meddelelse af dette Sam-
tykke.33

Stortinget avsluttet sine forhandlinger på et par uker, og
ble høytidelig oppløst 31. mars 1864.

Det syvende overordentlige storting i 188234 gjaldt
saker tilknyttet ratifikasjonen av ny handels- og sjøfarts-
traktat med Frankrike som nylig var blitt fremforhandlet.
Her ønsket kongen en rask behandling ettersom den
gamle avtalen skulle utgå 8. februar 1882. Stortinget satt
samlet fra 16. januar 1882, og frem til oppløsning
31. januar samme år.

I 1918 kalte kong Haakon inn til det åttende overor-
dentlige storting. Dette var det første overordentlige
storting etter unionsoppløsningen, og var foranlediget av
den ustabile situasjonen som fulgte i kjølvannet av første
verdenskrig. Selv om Norge ikke ble direkte rammet av
krigshandlinger, påvirket krigen den norske økonomien
sterkt. Der veldig små deler av befolkningen tjente godt
på aksjekurser som skjøt til værs som følge av stor etter-
spørsel etter varer, betydde den voksende mangel på
varer og stigende priser en vanskelig hverdag for vanlige
familier. I perioden 1914 til 1920 ble levekostnadene
mer enn tredoblet, mens norske skipsredere tjente seg
rike på krigen takket være Norges nøytrale status. Dette
førte til en enorm økning mellom rik og fattig og klasse-
motsetningene økte betydelig i det norske samfunnet.

Fra hans Majestet Kongens tale til det åttende overor-
dentlige Storting ved dets åpning:

Det sist forsamlede Storting bevilget meget betydelige
beløp som dyrtidstillegg35 til offentlige tjenestemenn.
Leveomkostningene er imidlertid også senere steget. Tje-

30 Kongens trontale, tredje overordentlige storting 1828, St. For. s. 29–30.
31 Steen, op.cit. s. 119.
32 Det 5. overordentlige storting, 1858, S. Nr. 1, s. 5.
33 Storthingstidende, inneholdende Forhandlinger ved 6te overordentlige Storthing, 1864, nr. 1, s. 1.
34 Innkalt ved kongelig kunngøring 30. desember 1881.
35 Se Dyrtid i Store norske leksikon, https://snl.no/dyrtid.

https://snl.no/dyrtid
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nestemennenes kår er blitt mere og mere trykket, og de
har gjennem sine organisasjoner gjort inntrengende fore-
stillinger om ytterligere dyrtidstillegg. De nuværende
høie priser på alle livsfornødenheter kan ikke ventes å
ville gå vesentlig ned i den nærmeste fremtid. Tjenes-
temennenes krav på ytterligere bevilgninger til lettelser
av dyrtidens hårde trykk bør derfor imøtekommes. Også
hensynet til statstjenestens eget tarv gjør et sådant skritt
påkrevet, da viktige administrasjonsgrener lider under
knapp tilgang på folk så vel til overordnede som under-
ordnede stillinger.

Også spørsmål som står i forbindelse med nøitralitets-
vernets avvikling foranlediger viktige avgjørelser fra
Stortingets side.

Da det er påkrevet å få disse betydningsfulle spørsmål
behandlet straks, har jeg funnet å burde sammenkalle et
overordentlig Storting.

Siden Stortinget sist var samlet har den utenrikspoli-
tiske situasjon helt forandret sig, idet der er sluttet våben-
stillstand mellem de krigførende parter, hvorved ver-
denskrigen synes å være sin avslutning nær.

Det overordentlige storting i 1918 er dessuten interes-
sant fordi det illustrerer spørsmålet om det er det
«gamle» eller det nyvalgte storting som skal tre sammen
når Kongen innkaller til overordentlig storting etter at
årets stortingsvalg er avholdt, men før det alminnelige
(nyvalgte) storting trer sammen (jf. § 68). Spørsmålet
kom på spissen i 1918 fordi stortingsvalget ble holdt på
høsten, mens det ordinære storting trådte sammen første
hverdag etter 10. januar.36 Castberg mener at det må
antas at det er det gamle som skal tre sammen, og påpe-
ker at selv om det kan virke rart at det er storting som ble
valgt for fire år siden37 som blir innkalt og ikke de
nyvalgte representantene, er dette den mest praktiske
løsningen. Valgperioden representerer en gitt, fast peri-
ode38 der dagen det ordentlige storting trer sammen er et
mer skikket starttidspunkt enn valgdagen. Dette fordi
sistnevnte ville medføre at det storting som var samlet på
valgdagen øyeblikkelig måtte tre ut av funksjon ved
nyvalg. Det ville være praktisk umulig for det nye stor-
ting å tre sammen i samme øyeblikk.39 Da kongen inn-
kalte til overordentlig storting 22. november 1918
(trådte sammen 9. desember 1918), var det nettopp det
«gamle» storting som utgikk ved det siste valg (avholdt
21. oktober til 11. november 1918) som ble innkalt.

Høsten 1939 var siste gang bestemmelsen om «over-
ordentlig storting» ble anvendt. Dette var i forbindelse
med utbruddet av annen verdenskrig. Kong Haakon
uttalte i sin trontale ved åpningen av det niende overor-
dentlige storting, 8. september, at han hadde funnet det
nødvendig å sammenkalle Stortinget for å drøfte spørs-
mål som reiser seg for Norge etter krigens utbrudd i
Europa:40

Stortinget vil få seg forelagt en rekke saker vedrørende
tiltak som krigssituasjonen har gjort påkrevde, deriblant
framlegg om å opprette et særskilt krisedepartement.41

Etter at trontalen ble opplest, uttalte stortingspresident
Hambro sin støtte til kongens budskap, og påpekte at
selv om Norge er et lite land med liten innflytelse over
hendelsene i resten av verden, er det likevel mulig at:

«… vårt lands holdning og den beherskelse og verdighet
vi kan legge for dagen, vil bli av nogen betydning for det
mellomfolkelige gjenreisningsarbeide som snart må
begynne. Vi trer sammen her i dag med den fulleste vilje
til ethvert nasjonalt samarbeide som kan trygge landet og
folkets velferd, i fortrøstning om at vi alle har lært av det
som hendte fra 1914 til 1918, at vi er bedre forberedt
moralsk og materielt til å møte de påkjenninger som
måtte komme.»

Således understreker han at selv om Norge har liten poli-
tisk gjennomslagskraft overfor resten av verdenssam-
funnet, er det likevel nødvendig for dens lovgivende for-
samling å tre sammen for å sikre den strenge nøytrale
linjen Kongen oppfordret til:

«Vi har alle en tanke i våre sinn, at det måtte bli forunt
vårt land i den store beskjedenhet som de givne forhold
tilsier, å gjøre den lille innsats for vårt eget lands og for
alle lands frihet og fred som en liten stat kan gjøre.»42

5 Endringer
Siden vedtagelsen er bestemmelsen blitt endret 5 ganger.

Den første «endringen» av bestemmelsen skjedde i
forbindelse med vedtagelsen av Grunnloven av
4. november 1814, og var rett og slett en trykkfeil der det

36 Se kommentarer til § 68.
37 Valgperioden endret fra tre til fire år i 1938, se kommentarer til § 54.
38 Jf. § 54: «Valgtingene holdes hvert fjerde år. De skal være tilendebrakt innen september måneds utgang.»
39 Frede Castberg, Norges Statsforfatning, bind I, (1947), s. 415–416.
40 Det ble sammenkalt til overordentlig storting ved kgl.res. 1. september 1939.
41 Stortingstidende inneholdende niende overordentlig Stortings forhandlinger, 1939, s. 3.
42 Stortingstidende inneholdende niende overordentlig Stortings forhandlinger, 1939, s. 3–4.
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ble satt et komma hvor det egentlig var setningsslutt
etter ordet Tid.43

I 1869 ble det innført årlige Storting (se om § 68).
Dermed ble det gradvis mindre bruk for overordentlig
storting ettersom Stortinget etter hvert ikke bare møttes
årlig, men også satt sammen mesteparten av året – fra
begynnelsen av oktober til siste del av juni (med
avbrudd for jul og påske). Likevel kan det dukke opp
situasjoner der det er «nødvendig» å sammenkalle Stor-
tinget. Dette vil mest praktisk finne sted i den perioden
fra Stortinget tar sommerferie til åpningen av nytt stor-
ting på høsten. (Funksjonstid for et sittende Storting
gjelder til åpningen av det neste.)

I 1916 ble § 69 betraktelig forkortet ved at endringen
fjernet formkravet til kunngjørelsesmåten for sammen-
kallelse. Frem til 1916 måtte Kongen utstede en kunn-
gjøring som skulle leses ved «alle Stiftsstædernes Kir-
ker i det mindste fjorten Dage forinden Storthingets
Medlemmer skulle møde paa det bestemte Sted». Før
endringen i 1869 hadde fristen vært på «mindst sex
uger».

Mellom 1814 og 1869 hadde både veier, fremkomst-
midler og ikke minst kommunikasjonsmidlene forbedret
seg betraktelig, og den fastsatte tidsfristen for innkal-
lelse som sto i bestemmelsen fungerte i realiteten som et
hinder for hurtig sammentredelse, og var derfor blitt
upraktisk.44 Dette ble uttrykkelig nevnt i Konstitutions-
komiteens innstilling fra 1916 der det blant annet stod:

Det naturlige vil derfor være at kundgjørelse om Stortin-
gets sammenkaldelse i overordentlige tilfælde sker gjen-
nem telegraf, kundgjørelse i aviserne eller ved direkte
henvendelse gjennem postvæsenet.45

Det kan her trekkes en parallell til domstolloven § 181,
som åpner for kunngjørelse gjennom «et blad, som er

utbredt paa stedet» eller oppslag «paa retsstedet». Denne
effektiviseringen av innkallingsreglene illustreres ved at
det ved første overordentlige storting etter endringen
kun gikk sytten dager fra Kongen innkalte representan-
tene til det åttende overordentlige storting var samlet i
Kristiania 9. desember 1918.46

I 1987 ble det lagt frem et forslag om å oppheve ord-
ningen med Stortingets høytidelige oppløsning.47 For-
slaget var basert på et ønske om å gjøre det enklere for
Stortinget å tre sammen ved behov, og innebar at Stortin-
get ville kunne ha «sin funksjonstid ubeskåret fram til
dagen før neste Stortings sammentreden året etter».48

Stortinget vedtok 29. mai 1990 å endre Grunnloven
slik at Stortingets høytidelige oppløsning bortfalt. Stor-
tinget innstiller nå selv forhandlingene når det har tilen-
debrakt sine forretninger, jf. § 80 (1), i stedet for å
«hæves» av Kongen slik regelen var før. Forhandlingene
kan gjenopptas i samsvar med reglene fastsatt i Stortin-
gets forretningsorden, men må opphøre senest siste
hverdag i september, jf. § 80 (2). Denne endringen med-
førte avskaffelsen av det som til da hadde vært ordnin-
gen med «overordentlig storting». Forslaget om å endre
§ 69 (sammen med en bråte andre grunnlovsbestemmel-
ser) synes først og fremst å ha vært en konsekvens av et
større ønske om å endre § 80 om «høytidelig oppløsning
av Stortinget».

Den tidligere bestemmelsen i § 69 må sees i sammen-
heng med tidligere § 72, som også ble opphevet i 1990
sammen med ordningen om «overordentlig storting». §
72 uttrykte at dersom et overordentlig Storting var sam-
let idet et ordentlig Storting skulle til å tre sammen, opp-
hører det førstes virksomhet så snart det ordentlige Stor-
ting er samlet. Bestemmelsen mistet etter hvert sin rele-
vans med utviklingen av årlige storting og lengre sesjo-
ner, og mistet helt mening ved avskaffelsen av overor-
dentlig storting i 1990.

43 Komma (,) er formentlig feiltrykk for punktum (.), som finnes i alle Haandskrifter og i Hovedprotokollen, jf. Stortingets forhandlinger (1815).
44 Ved det første overordentlige storting i 1814 var det halvannen måned mellom kunngjørelse og samling: 16. august–7. oktober 1814. (Litt over

7 uker.)
Ved det tredje overordentlige storting i 1828 var det nesten tre måneder mellom kunngjørelse og sammentredelse: 29. januar–16. april 1828.

(11 uker), St. For. 1828, s. 1.
Ved det femte overordentlige storting i 1858 var det tre måneder mellom kunngjøringen og sammentredelsen: 8. februar–10. mai 1858. (Litt over

13 uker), St. For. protokoll 1858, s. 1.
Ved det sjette overordentlige storting i 1864 var det nesten to måneder mellom kunngjøring og samling: 19. januar–14. mars 1864.
Ved det syvende overordentlige storting i 1882 var det to uker mellom kunngjøring og samling: 30. desember 1881–16. januar 1882.

45 Indst. S. nr. 102. Indstilling fra konstitutionskomiteen angaaende forandring av grundlovens paragraf 69, fremsat i st. prp. nr. 157 for 1914: Ind-
kaldelse av overdordentlig storting. «Den foreskrevne kundgjørelsesmåte, læsning i stiftstædernes kirker er nu mindre tidmæssig. Dessuten har
erfaring vist at den bestemmmelsen fortsatte tidsfrist vil kunne være til hinder for at Stortinget blir sammenkaldt saa hurtig som det efter
omstændigheterne kan være påkrevet. Det naturlige under nutidens forhold vil være at kundgjørelse om Stortingets sammenkaldelse skjer gjennem
Kungjørelsestidende og aviserne. Man anser det imidlertid overflødig at grundloven indeholder nogen uttrykkelig bestemmelse herom; jf. §§ 39 og
46.» St. Prp. Nr. 157 (1914) Om forandringer i grundloven. Justis- og Politidepartementets instilling av 30te december 1914, som er bifaldt ved
kongelig resolution av samme dag, s. 7.

46 Stortingstidende, indeholdende ottende overordentlige Stortings forhandlinger 1918, s. 1
47 Forslag nr. 12 i Dok. nr. 12 (1987–1988).
48 Innst. S. nr. 189 (1989–1990).
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En naturlig konsekvens av endringen var at ordningen
med «overordentlig storting» ble avskaffet ettersom det
nye forslaget innebar at «ordentlige» storting ville kunne
fungere hele året. Men selv om forslaget ville avskaffe
ordningen med «overordentlig storting», skulle Kongen
likevel ha rett til å innkalle Stortinget i de periodene det
ikke fysisk er samlet dersom det er nødvendig. Det er da
det sittende storting som innkalles, og blir derimot ikke
et «overordentlig» eller «ekstraordinært» storting. Selv
om endringen i 1990 innebar at Stortinget skulle kunne
fungere hele tiden, betyr ikke det at Stortinget skal være
samlet hele tiden. Stortinget skulle, innenfor Grunnlo-
vens grenser, kunne bestemme sin samlingstid selv etter
reglene fastsatt i Stortingets forretningsorden.49 Således
kan Stortingets presidentskap bestemme at Stortingets
forhandlinger gjenopptas i samsvar med Stortingets for-
retningsorden § 37.

Siste endring kom i 2014. Da fikk bestemmelsen en
mer moderne språkdrakt i bokmålsform og ble samtidig
vedtatt på nynorsk.

6 Avslutning
Dette er en bestemmelse som kan lyde noe overflødig i
dagens ører – det er jo slik i dag at Stortinget i praksis
sitter samlet hele året: fra sin åpning i oktober, jf. § 68,
til forhandlingene opphører siste hverdag i september, jf.
§ 80 (2). Slik sett kan denne bestemmelse virke som en
forvillet dinosaur i norsk moderne forfatning – et ekko
fra en svunnen tid da Stortinget kun samledes hvert
tredje år, og da bare noen få uker av gangen. Bestemmel-
sen var i sin tid et nyttig verktøy for å få samlet den lov-
givende forsamling så raskt som mulig ved flere viktige
begivenheter i norsk historie siden 1814, men har nå
utspilt sin rolle.

49 Innst. S. nr. 145 (1991–92), s. 24.
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Eidsvollsgrunnloven § 70 (Kongen kan fritt heve et over-
ordentlig Storting).

Novembergrunnloven § 70 (Samme som forrige).

Opphevet 1990.

I denne boken se kommentar til tidligere § 70.
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Tidligere § 70

(1814–1990)

Et saadant overordentligt Storthing kan af Kongen hæves, naar han forgodtbefinder.

Av Nora Naguib Leerberg1

1 Innledning. Vedtagelsen på Eidsvoll
Denne bestemmelsen må ses i sammenheng med tidli-
gere § 69 om innkalling til overordentlig (ekstraordi-
nært) storting.2 Tidligere § 69 ga Kongen kompetansen
til å innkalle til overordentlig storting. På tilsvarende
måte slo § 70 fast at Kongen også hadde kompetansen til
å heve det overordentlige storting. Det var etter bestem-
melsens ordlyd ingen materielle vilkår for opphevelse,
kun at Kongen fant det for godt. Bestemmelsen stilte
ingen formkrav til hvordan denne oppløsningen skulle
finne sted, men det ble løst i praksis ved at kongen holdt
en tale i Stortinget på sesjonens siste dag, der han
erklærte det overordentlige storting for hevet.

Ordlyden i § 70 er i all hovedsak en direkte viderefø-
ring av første punktum i § 74 i det Adler-Falsenske
utkast: «En saadan overordentlig Rigsforsamling kan af
Kongen dimitteres naar han forgodt befinder.»3 Bestem-
melsen ble enstemmig vedtatt av Riksforsamlingen
10. mai 1814 som § 75, med ordlyden: «Et saadant over-
ordentlig Storthing kan af Kongen hæves, naar han for-
godtbefinder.»4 Den ble deretter flyttet av redaksjonsko-
miteen til § 70.5

Ordningen med overordentlig storting ble opphevet i
1990 og erstattet med en bestemmelse om at Kongen –
når han mener det er nødvending – kan sammenkalle

Stortinget dersom dette ikke er samlet. Ettersom man i
1869 gikk fra å holde ett ordentlig storting hver valgpe-
riode til hvert år, ble også behovet for å kalle inn til over-
ordentlig storting mindre. Da ordningen med overor-
dentlig storting til slutt forsvant, mistet § 70 sin relevans
og ble opphevet. Komiteen presiserte da:

«Komiteen viser til at dersom Stortinget blir oppløst av
Kongen etter vårsesjonens avslutning, er det hindret fra å
tre sammen uten at det settes ‘overordentlig’ Storting i
samsvar med Grunnlovens § 69: ‘I overordentlige Til-
fælde har Kongen Ret til at sammenkalde Storthinget
udenfor den almindelige Tid.’

Komiteen viser videre til at det ikke har vært holdt noe
‘overordentlig’ Storting siden 1939. Når man har forut-
sett et behov for å samle Stortinget utenom sesjonene, har
man i praksis løst dette problemet ved å utsette den høy-
tidelige oppløsning. Dette innebærer at Kongen etter at
Stortinget er kommet sammen om høsten, først foretar
den høytidelige oppløsning, for så et par dager senere å
foreta den høytidelige åpning.»6

Ordlyden i § 70 sto uendret fra Novembergrunnloven
1814 frem til bestemmelsen ble opphevet 29. mai 1990.

1 Jeg er en stor takk skyldig til Trygve Harlem Losnedahl for finlesning og gode innspill.
2 Se kommentaren til § 69.
3 Riksforsamlingens forhandlinger III (1916), s. 24.
4 Riksforsamlingens forhandlinger I (1914) s. 52, med bare to små rettskrivingsendringer fra Konstitusjonskomiteen utkast: «Et saadant overordent-

lig Stor-Thing kan af Kongen hæves, naar han for godt befinder», se Riksforsamlingens forhandlinger I (1914) s. 451.
5 Riksforsamlingens forhandlinger I (1914) s. 391.
6 Innst. S. nr. 189 (1989–90) s. 2.
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I Novembergrunnloven var den eneste endringen at «for-
godtbefinder» ble skrevet i tre ord.

Regelen i § 70 om at Kongen hevet Stortinget står i
motsetning til det som nå gjelder for ordinære storting,
jf. § 68, som selv bestemmer hvor lenge det sitter samlet,
jf. § 80.7 Det kan stilles spørsmål ved om § 70 ga Kon-
gen anledning til å heve Stortinget mot dets vilje. Tilsy-
nelatende ble dette spørsmålet aldri satt på spissen hva
gjelder overordentlig storting, men ble kimen til riks-
rettssaken mot statsminister Løvenskiold i forbindelse
med en uvarslet oppløsning av det ordentlige stortinget
sommeren 1836. Kong Karl Johan oppløste ved resolu-
sjonen av 2. juli 1836 det 8. ordentlige storting uten å
informere om det i forkant. Dette førte til at Stortinget
reiste riksrettssak mot statsminister Løvenskiold for ikke
å ha protestert mot denne kongelige resolusjonen som
hevet stortingsforhandlingene.8

Det var forskjell på ordentlige og overordentlige stor-
ting og det er neppe grunnlag for å trekke likhetsslutnin-
ger fra § 80 og riksrettssaken til § 70. Det ga god sam-
menheng i regelverket at når Kongen hadde kompetanse
til å innkalle det til overordentlig storting, var det natur-
lig at han også hadde kompetanse til å heve det etter
§ 70. Dette var ikke tilfellet for ordinære storting som
etter Grunnlovens ordlyd skulle samles hvert år,9 og ikke
etter Kongens forgodtbefinnende. At Løvenskiold ble
dømt for ikke å protestere på Kongens oppløsning av et
ordinært storting, gir ikke grunnlag for å trekke en slut-
ning om at noe tilsvarende skulle eller ville skjedd der-
som Kongen opphevet et overordentlig storting mot dets
vilje.

2 Praksis ved de 9 overordentlige storting
Det har til sammen blitt holdt ni overordentlige stor-
ting,10 og opphevelsesbestemmelsen i § 70 har dermed
blitt brukt ni ganger, henholdsvis i 1814, 1822, 1828,
1837, 1858, 1864, 1882, 1918 og sist i 1940. Hver gang
har den offisielle oppløsningen av det sittende overor-
dentlige storting skjedd formelt ved opplesning av en
tale fra kongen i Stortinget på «sesjonens» siste dag.

Ved gjennomlesing av de ni «oppløsningstalene» kan
man se en utvikling i kongenes formuleringer om Kon-

gens makt ved opphevelse av overordentlig storting. Til
å begynne med var det en klar betoning av at det var
Kongen alene som avgjorde om og når et overordentlig
storting skulle oppheves, mens dette endret seg etter par-
lamentarismens inntog i 1884.

I talen som ble lest høyt ved oppløsningen av det 1.
overordentlige storting den 26. november 1814 på vegne
av kong Karl XIII sto det:

«Gode Herrer og Norske Mænd! Da eders Forhandlinger
nu ere tilendebragte, giver jeg Eder, i Kongens Navn, til-
kjende, at Han med den Magt, Grundloven tillægger
Ham, nu opløser dette overordentlige Storthing.»11

Her antyder kongen at som en følge av at Stortinget nå
har fullført sine forelagte oppgaver, hever han den lovgi-
vende forsamling i tråd med Grunnloven. § 70 nevnes
ikke spesifikt slik det gjøres ved oppløsningen av det
andre overordentlige storting. Her er det ikke helt klart
om kongen har fått beskjed fra Stortinget om at det har
fullført arbeidet eller om det er han som anser det for
avsluttet.

Ved oppløsningen av det andre overordentlige stor-
ting 16. november 1822 ble kongens rolle i henhold til
§ 70 omtalt slik: «Idet jeg, ifølge Grundlovens § 70,
herved erklærer det nuværende overordentlige Storthing
hevet …»12 Her omtales ikke status for Stortingets arbeid
i det hele tatt, men § 70 nevnes uttrykkelig, slik den også
gjøres ved det tredje og fjerde overordentlige storting.

Da det tredje overordentlige storting ble oppløst den
8. juli 1828, «[…] indfandt Hans Majeste Kongen sig i
Storthinget, og, efterat have holdt en Tale i det franske
Sprog, erklærede det overordentlige Storthinget
hævet».13 I den oversatte norske versjonen står det: «I
kraft av Grundlovens § 70 erklærer Jeg herved det over-
ordentlige Storthing hævet …»14

Det fjerde overordentlige storting ble oppløst
24. januar 1837 og i talen sto det følgende: «[…] i Vort
Navn og paa Vore Vegne, Overeensstemmelse med
Grundlovens § 70, at hæve det nu forsamlede 4de over-
ordentlige Storthing …»15

Ved det femte overordentlige storting, som ble hevet
9. juni 1858, ble det i talen henvist til Stortingets
arbeid. Kronprins Karl leste da på vegne av sin far,

7 Endringen i § 80 til at det er Stortinget selv som avgjør hvor lenge det sitter samlet kom ikke før i 1908, se kommentaren til § 80.
8 Om oppløsning av ordinært storting, se kommentaren til § 80. Om riksrettssaken mot Løvenskiold, se kommentaren til § 86.
9 Endringen i § 68 fra samling hvert tredje år til hvert år kom i 1869, se kommentaren til § 68.
10 Se kommentaren til § 69.
11 Storthingets forhandlinger 1814 s. 844–845.
12 Storthingets forhandlinger 1822 s. 432. «Storthingets Opløsning den 16de November.»
13 Storthingets forhandlinger 1828, s. 453.
14 Storthingets forhandlinger 1828, s. 457.
15 Storthingets forhandlinger 1836/37, s. 464.



C.  Om borgerrett og den lovgivende makt614
kong Oscar I, følgende: «I have nu tilendebragt Eders
Forhandlinger og afgjort de vigtige Spørgsmaal, der
have foranlediget Stortingets overordentlige Sammen-
kaldelse.»,16 og «Idet Jeg, paa Hans Majestet Kongens
høie Vegne, herved erklærer Norges femte overordent-
lige Storthing hævet …»17

Da det sjette overordentlige storting ble oppløst 31.
mars 1864, uttalte kongen bare kort «Idet Jeg herved
erklærer sjette overordentlige Storthings Forhandlinger
for sluttede …».18

Det syvende overordentlige storting ble oppløst
31. januar 1882, dagen før det 31. ordentlige storting til-
trådte.19 I stortingets forhandlinger står det om den
31. januar at «Regjeringens første Medlem, Hs. Ere. Hr.
Statsminister Selmer oplæste et kongeligt aabent Brev af
28de Januar 1882 indeholdende Bemyndigelse for Stats-
ministeresn til paa Hans Majestets høie Vegne at slutte
7de overordentlige Storthing».20 I sin åpningstale for det
31. ordentlige storting dagen etter, altså den 1. februar
1882, skrev kong Oscar II at «Norges 31te ordentlige
Storthing vil i Virkeligheten blive en umiddelbar
Fortsættelse af det overordentlige Storthing, som Jeg
fandt det nødvendig at sammenkalde til sidstafvigte
16. Januar …».21

Det åttende overordentlige storting ble høytidelig
hevet den 14. desember 1918: «Da det overordentlige
storting har tilkjendegit at det har tilendebragt sine for-
handlinger, erklærer jeg herved, overensstemmende med
grunlovens § 70, det 8de overordentlige stortings for-
handlinger for avsluttet.»22 Dette var det første overor-
dentlige storting etter innføringen av parlamentarismen.
På det tidspunktet synes det å være helt klart at Kongen
forstår det slik at det er når Stortinget selv har gitt
beskjed at det er ferdig med sitt arbeid at kongen da i
overensstemmelse med § 70 går hen og oppløser det for-
melt. Dette er også klart ved oppløsningen av det niende
(og siste) overordentlige storting den 10. januar 1940.
Kongen benyttet da samme formulering som i 1918: «Da
det overordentlige Storting har tilkjennegitt at det har
tilendebragt sine forhandlinger, erklærer jeg herved
overensstemmende med Grunnlovens § 70 det 9de over-

ordentlige Stortings forhandlinger for avsluttet.»23 Dette
var siste gang § 70 ble benyttet.

I de fleste talene ser det ut som kongene stort sett har
oppfattet bestemmelsen dithen at selv om det er Kongen
som har kompetansen og faktisk oppløser Stortinget,
skjer dette først når den lovgivende forsamling har sig-
nalisert at den er ferdig med det forespeilede arbeidet. I
praksis fremstår det altså som de overordentlige storting
i realiteten selv bestemte om og når de skulle oppheves.
Det er uvisst om og i hvilken grad det var uformelle dis-
kusjoner mellom Stortinget og Kongen i forbindelse
med de enkelte opphevelsene. I talene er det ikke alltid
like klart i hvilken utstrekning den aktuelle kongen anser
§ 70 som en rett som kan brukes uavhengig av Stortin-
gets vilje. Ordlyden i de tidligere «oppløsningstalene»
synes å antyde at Kongen anså § 70 som en klar manifes-
tasjon av kongemakten. Dette inntrykket forsvinner
imidlertid helt ved de siste overordentlige storting i 1918
og 1939–40 der det er klart at kongen benytter seg av
§ 70 først når han har fått et signal fra Stortinget om at
tiden er inne, og at bestemmelsen dermed blir oppfattet
som mer seremoniell. Dette kan være en ettervirkning av
parlamentarismen som ved sin første klare inntreden i
1884 knesatte en tydeligere respekt for Stortingets kon-
trollvirksomhet. Ordlyden i § 70 er klar på at kompetan-
sen ligger hos Kongen selv om vi praksis ser at Kongen
lot Stortinget holde på til de var ferdige. Det er likevel
usikkert hva som ville skjedd ved en uenighet, men retts-
lig sett ville ikke Kongen brutt Grunnloven, i hvert fall
ikke før 1884.

16 På flere norske dialekter betyr «I» i dag «jeg», mens på 1800-tallet ble «I» brukt for «dere», hvor «I» kommer fra det danske «Ier/Jer». Se https://
naob.no/ordbok/I_1.

17 Det 5. overordentlige Storthing, S. No. 6 Hans Kongelige Høihed Krondprinsens Tale til femte overordentlige Storthing ved dets Opløsning.
18 Kongeriket Norges sjette overordentlige storthings forhandlingsprotokoller 1864, s. 10.
19 I Grunnloven § 72 (opphevet i 1990) sto det: «Holdes et overordentlig Storthing endnu paa den Tid, det ordentlige skal sammentræde, ophører det

førstes Virksomhed, saasnart det sidste er samlet.» Det er uklart om det ble diskutert om den kom til anvendelse i dette tilfellet da kongen og Stor-
tinget så startdatoen for samlingen av det ordentlige storting nærme seg. Uansett blir bestemmelsen i § 72 tolket slik at den utelukkende gjaldt når
et overordentlig storting fortsatt var samlet idet et nyvalgt storting skulle tre sammen. Dette var ikke tilfellet i 1882. Se kommentaren til § 72.

20 Storthingstidende, indeholdende syvende overordentlige storthings forhandlinger. 1882. Forhandlinger i Storthinget, s. 15.
21 Hans Majestæt Kongens Tale til 31te Ordentlige Storthing ved dets aabning.
22 Stortingstidende indeholdende ottende overordentlige stortings forhandlinger 1918 forhandlinger i stortinget, s. 75.
23 Stortingstidende, inneholdende niende overordentlige stortings forhandlinger, 1939 forhandlinger i stortinget, s. 135.

https://naob.no/ordbok/I_1
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§ 71
Stortingets medlemmer fungerer i fire sammenhengende år.

Dei valde representantane er medlemmer av Stortinget i fire år på rad.

Av Henrik Bull

1 Innledning
Bestemmelsen angir varigheten av stortingsvervet for
representantene og må ses i sammenheng med § 54 om
at valgtingene skal holdes hvert fjerde år. Frem til en
grunnlovsendring i 1938 gikk begge bestemmelsene ut
på at Stortinget ble valgt for tre år om gangen. Særlig to
spørsmål knytter seg til bestemmelsen. Det første er om
en valgt representant kan be seg løst eller permittert fra
vervet. Det andre er spørsmålet om regjeringen skulle ha
rett til å oppløse stortinget og utskrive nyvalg. Forslag
om dette er fremmet mange ganger, men er aldri blitt
vedtatt.

Frem til man fikk årlige storting i 1869 fulgte det av
§ 68 at Stortinget ordinært bare møttes én gang i løpet av
valgperioden. Når mandatperioden likevel var for alle
tre årene frem til neste valg, hang det sammen med Kon-
gens adgang etter § 69 til å sammenkalle overordentlige
storting mellom de ordinære sesjonene. De overordent-
lige storting skulle ha samme sammensetning som de
ordentlige.

§ 71 må også ses i sammenheng med §§ 61–62 om
hvem som ikke er valgbare til Stortinget, og § 63 om
plikt til å motta valg som stortingsrepresentant.

2 Riksforsamlingen på Eidsvoll og forhandlingene 
med Sverige i november 1814
På Eidsvoll fikk § 71 følgende utforming:

Storthingets Medlemmer fungere som saadanne i 3 paa
hinanden følgende Aar, saavel ved overordentlige som
ved det ordentlige Storthing, der imidlertid holdes.

Ordet «imidlertid» betyr her «i mellomtiden», det vil si i
løpet av de tre årene.

Riksforsamlingen behandlet bestemmelsen 10. mai
1814 sammen med en rekke andre bestemmelser om
Stortingets sammensetning og kompetanse. Bestem-
melsen ble vedtatt uten debatt – det var andre bestem-
melser om Stortinget som forsamlingen var opptatt
av.1 Den ble vedtatt som § 76, men Redaksjonskomi-
teen flyttet bestemmelsen til § 71, der den siden har
stått.2

Det Adler-Falsenske utkast hadde en tilsvarende
bestemmelse i § 76, men der var mandatperioden fast-
satt til to år – slik også utkastets § 40 forutså valg hvert
annet år til «Rigsforsamlingen».3 I de øvrige utkastene
som ble laget, varierer funksjonstiden mellom ett,4 to5

1 Riksforsamlingens forhandlinger, bind I, (1914) s. 52 og Stortings-Efterretninger 1814–1833 (1874), bind 1, s. 66–74.
2 Riksforsamlingens forhandlinger, bind I, (1914) s. 391. Bestemmelsen stod som § 69 i Konstitusjonskomiteens førsteutkast og som § 76 i komi-

teens reviderte utkast 30. april 1814, se Riksforsamlingens forhandlinger, bind I, (1914) s. 451.
3 Riksforsamlingens forhandlinger, bind III, (1916) s. 24 og 17.
4 Treschow tenkte seg at «National-Forsamlingen» skulle møtes tre måneder hvert år, men at Kongen både skulle kunne forkorte og forlenge

sesjonen, så vel for hele forsamlingen som for det enkelte medlem. I sine bemerkninger til dette uttalte prins Christian Frederik at to måneder
hvert annet år måtte holde, men at det kunne være nyttig at Kongen både kunne prorogere (utsette uten å oppløse) og forlenge sesjonene. (Punkt
IX i Treschows forslag, Riksforsamlingens forhandlinger, bind III, (1916) s. 299). Christian Frederiks bemerkninger, Riksforsamlingens for-
handlinger bind III (1916), s. 249; der angitt å gjelde til punkt XI i Treschows forslag, men det fremgår av innholdet at det må dreie seg om
punkt IX.

5 Overkrigskommissær Sebbelow tenkte seg riksdag hvert annet år (forslagets § 43, Riksforsamlingens forhandlinger, bind III, (1916) s. 197). Det
Sverdrup-Berghske gikk også ut på to års funksjonstid (forslagets § 24, Riksforsamlingens forhandlinger, bind III, (1916) s. 207).
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.
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eller tre år.6 Konstitusjonskomiteen og Riksforsamlin-
gen fulgte altså ikke det Adler-Falsenske utkast med
hensyn til periode, men baserte seg ellers på dette
utkast. Valget av lengde på valgperiodene og funk-
sjonstid for representantene må ses i sammenheng med
at det bare skulle være én ordinær sesjon i hver valgpe-
riode. Da fremstod nok fire år som for sjelden og to år
som unødvendig hyppig.

Under forhandlingene med Sverige høsten 1814 fore-
slo de svenske forhandlerne at § 71 skulle erstattes av en
bestemmelse om at Stortingets medlemmer skulle velges
særskilt til hvert enkelt ordentlig og overordentlig stor-
ting. Det ville åpenbart ha svekket kontinuiteten i Stor-
tingets arbeid og dermed Stortingets innflytelse, og til-
svarende styrket kongemakten, dersom innkalling til
overordentlige storting – som etter § 69 tilkom Kongen
– skulle utløse nyvalg. Samtidig foreslo de svenske for-
handlerne at ordentlig storting bare skulle holdes hvert
femte år.7 Men de synes ikke å ha satt mye inn på å få
forslagene gjennom og endte opp med å godta Grunnlo-
ven slik den var på begge punkter.8 Kong Karl Johan
kom imidlertid til å gjøre et nytt fremstøt, denne gang
med forslag om oppløsningsrett som kom til behandling
i 1824, se nedenfor.

3 Endringer av § 71
Grunnloven § 71 ble stående uendret frem til 1869, da
man gikk over til årlige ordentlige storting.9 Her var det
endringen av § 68 som stod i sentrum; endringen av § 71
var en ren følgeendring og innskrenket seg til å stryke én
bokstav: I stedet for at Stortingets medlemmer skulle
fungere ved så vel ved overordentlige som ved «det»
ordentlige Storting, skulle de nå fungere ved «de»
ordentlige Storting.10 Det vises til kommentarene til
§ 68 om overgangen til årlige storting.

Deretter ble § 71 stående uendret til overgangen fra tre
til fire års valgperioder i 1938. I sentrum for debatten

stod også denne gang en annen bestemmelse, nemlig
§ 54 om hvor lang tid det skulle gå mellom hvert valg-
ting – gikk man fra hvert tredje til hvert fjerde år her, var
det en selvfølge at § 71 måtte endres tilsvarende. Etter at
endringen av § 54 var vedtatt med 123 mot 24 stemmer,
stemte 145 for, og 1 mot, å endre § 71.11

Det var imidlertid ett spørsmål knyttet til § 71 som
voldte et visst besvær: Med tilslutning fra all juridisk
ekspertise som hadde uttalt seg om spørsmålet, hadde
Konstitusjonskomiteen forutsatt at endringene, når de
ikke selv ga uttrykk for noe annet, ville tre i kraft med
virkning for det sittende storting som var valgt i 1936.12

Dette stortinget ville dermed sitte frem til valget som
etter endringen var forutsatt å finne sted høsten 1940,
ikke allerede høsten 1939. Den offentlige debatten forut
for grunnlovsvedtaket hadde imidlertid vist at det var en
viss folkelig motstand mot at det sittende storting utvidet
sin egen mandatperiode.13 En bekymring på det rent for-
melle plan hos enkelte representanter var at valget i 1936
hadde skjedd for en mandatperiode på bare tre år: Ville
representantene da bli sittende det fjerde året uten full-
makt fra velgerne? Stortingspresident C.J. Hambro imø-
tegikk denne innvendingen ved å vise til at de fullmakter
som valgstyrene utstyrte representantene med etter hvert
valg, ikke inneholdt noen avgrensning i tid. Følgelig
måtte de gjelde inntil det grunnlovsbestemte nye valg-
ting ble holdt.14

Den foreløpig siste endringen av § 71, om vi ser bort
fra de moderne språkversjonene som ble vedtatt i 2014,
kom i 1990. Da opphevet man ordningen med overor-
dentlige storting, som ikke hadde vært innkalt siden
1939. I tillegg måtte det foretas visse følgeendringer i
bestemmelser som forutsatte et skille mellom ordentlige
og overordentlige storting. Dette gjaldt blant annet § 71,
der presiseringen av mandatet gjaldt «saavel ved overor-
dentlige som ved de ordentlige Storthing, der imidlertid
holdes», ble strøket.

Det har både i periodene 2009–2013 og 2013–2017
vært fremmet forslag om endring av § 71 for å gjøre det

6 Professor Schlegel uttalte i sitt forslag at «[d]e ordentlige Rigsdag bør hverken holdes for ofte ei heller for sieldent. Det kunde synes passende, at
de holdtes hvert 3die Aar» (Riksforsamlingens forhandlinger, bind III, (1916) s. 155). Wergeland tenkte seg Storting hvert tredje år (§§ 26–27,
Riksforsamlingens forhandlinger, bind III (1916) s. 267–268), mens to anonyme utkast foreslo to tre og to år (Riksforsamlingens forhandlinger,
bind III, (1916) s. 285 og 287).

7 Stortings-Efterretninger 1814–1833 bind 1, (1874), s. 126.
8 Ibid., s. 181 om Stortingets møte 2. november, der det kun opplyses at «Grundl.s §§ 52–74 vare antagne» av de svenske forhandlerne.
9 Stortinget hadde vedtatt dette allerede i 1863, men den gang ble vedtaket møtt med veto fordi vedtaket etter regjeringens syn led av tekniske mang-

ler. Samtidig med sanksjonsnektelsen ble det fremmet proposisjon om samme spørsmål, uten de samme manglene, se Dok No 76 i Storthingsfor-
handlinger 1862–63 bd. 8. og bd. 11 s. 57 og 71.

10 Indst. S. No. 88 (1868–69) og St.forh.
11 Tidende S. for 1938 s. 633–634.
12 Innst. S. nr. 96 for 1938, St.forh. for 1938 bind 6a s. 373–377.
13 Pga. av krigen kunne det ikke holdes valg i 1940. Nytt valg ble holdt først 8. oktober 1945. Nasjonal Samling skulle komme til utnytte utvidelsen

av mandatperioden til det sittende storting i et forsøk på å underminere regjeringen Nygaardsvolds legitimitet.
14 Tidende S. for 1938 s. 632–633 (5. april 1938).
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mulig for Stortinget å frita en representant fra plikten til
å fungere som medlem av Stortinget for den resterende
del av valgperioden. Forslaget knytter til dels an til den
permisjonspraksis som har utviklet seg, og som drøftes
nærmere nedenfor.15

4 Nærmere om innholdet i § 71 og praktiseringen 
av bestemmelsen
Mandatperioden regnes ikke fra valget eller fra det tids-
punkt representantene mottar sine fullmakter i henhold
til § 64, men fra den dag Stortinget trer sammen for før-
ste gang etter valget.16 Følgelig varer også mandatperio-
den helt til det nyvalgte storting trer sammen; perioden
opphører ikke fra og med tidspunktet for påfølgende
valg.17 Dette utledes av den nå opphevede § 72, se kom-
mentarene til denne bestemmelsen nedenfor.

En representant anses for å ha rett til å utøve sitt verv
fra det øyeblikk Stortinget trer sammen, altså også i
tiden frem til representantens fullmakt er godkjent av
Stortinget – med mindre fullmakten helt åpenbart er
ugyldig.18 At representanten er inhabil til å delta i
behandlingen av egen fullmakt, er en annen sak.

Grunnloven har ingen bestemmelser om at en repre-
sentant kan trekke seg i løpet av mandatperioden, og i
kombinasjon med § 63 om at den som velges, er pliktig
til å motta valget, har § 71 derfor vært forstått slik at
det heller ikke er adgang til å trekke seg. Det følger av
lov 5. februar 1932 nr. 1 om ansvar for handlinger som
påtales ved Riksrett § 12 at det er straffbart for en
representant «uten gyldig forfall» å unnlate å møte på
Stortinget når det trer sammen eller «uten gyldig

grunn» forsettlig å unnlate å delta i Stortingets forhand-
linger.

Det er også klart at en representant beholder sitt man-
dat selv om vedkommende går over til et annet parti enn
vedkommende er innvalgt for, eller av andre grunner trer
ut av det partiet representanten opprinnelig tilhørte. Den
valgte har ikke bare en plikt til å utøve vervet, vedkom-
mende har også en rett til sitt mandat. Et forslag om å
endre § 71 slik at mandatet bortfaller når en representant
trer ut av det parti vedkommende var valgt for, eller av
dette partiets stortingsgruppe, falt i 1999 og på nytt i
2003. Det ble blant annet vist til at dette ville undermi-
nere prinsippet om plikt til å motta valg til Stortinget –
den som ville ut, kunne jo da enkelt oppnå det ved å
melde seg ut av partiet.19

§ 63 gir borgerne adgang til å nekte å motta valg på
visse vilkår. Denne bestemmelsen har vært forstått slik
at senest når den valgte inntar sitt sete på Stortinget,
bortfaller nektelsesadgangen.20 Lov 28. juni 2002 nr. 57
om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer
(valgloven) bestemmer i § 3-2 tredje ledd at den som er
valgt, må gi skriftlig beskjed til fylkesvalgstyret innen
tre dager etter mottak av melding om valget – hvis ikke,
bortfaller nektelsesadgangen.

Bestemmelsene om vilkår for valgbarhet i § 61, som
viser til vilkårene for stemmerett, og i § 62 om at perso-
ner i visse stillinger i staten og, frem til 2003 ved hoffet,
ikke kan velges, har imidlertid i tradisjonell statsretts-
teori vært forstått slik at de også får virkning for opprett-
holdelse av mandatet: Den representanten som ikke len-
ger oppfyller vilkårene for å bli valgt, mister dermed sitt
mandat.21 Det følger av lov 5. februar 1932 nr. 1 om
ansvar ved handlinger som påtales ved Riksrett, den

15 Se Innst. 161 S (2015–2016).
16 Se Aschehoug, Norges nuværende Statsforfatning bd. 1 (1891), s. 455, og Arne Fliflet, Grunnloven, kommentarutgave (2005), s. 294.
17 Se Frede Castberg, Norges statsforfatning bd. 1, (1964), s. 275.
18 Castberg, op.cit., s. 274 nevner som eksempel at fullmakten ikke er utstedt av den lovlige valgmyndigheten.
19 Innst. S. nr. 22 (1999–2000) og Innst. S. nr. 206 (2002–2003).
20 Se Aschehoug, op.cit., s. 454.
21 Se Aschehoug, op.cit., s. 455, Castberg, op.cit., s. 275, Johs. Andenæs og Arne Fliflet, Statsforfatningen i Norge (2006), s. 159–160. Eivind Smith,

Konstitusjonelt demokrati (2017), s. 188–189 hevder at det har utviklet seg en praksis om at representanter som for eksempel blir utnevnt til
ambassadør eller tar arbeid i et departement, må søke permisjon for å kunne tiltre stillingen og tre ut av Stortinget – ellers ville jo regjeringen alene
kunne påvirke Stortingets sammensetning. Som eksempel viser han til Erik Solheims uttreden i 2000 for å bli spesialrådgiver i Utenriksdeparte-
mentet. I Tidende S. for 2000 s. 2629 (4. april 2000) viser presidenten til en «meddelelse» fra Solheim om at han fra 1. april 2000, altså tre dager
tidligere, har tiltrådt stilling i utenrikstjenesten. Presidenten uttaler deretter at meddelelsen foreslås vedlagt protokollen og at det anses vedtatt. I
samme møte behandlet Stortinget et par ordinære permisjonssøknader. Disse ble vedtatt behandlet straks og «innvilget». Smith nevner videre at
«permisjon for å bli statssekretær er mer vanlig». I Tidende S. for 2006 s. 818 (4. desember 2006) leser presidenten et brev fra Statsministerens
kontor blant annet om at stortingsrepresentant Karl Eirik Schjøtt-Pedersen 1. desember var utnevnt til statssekretær ved Statsministerens kontor.
Også dette brevet foreslås vedlagt protokollen, noe presidenten straks anser vedtatt. Det er vel mer nærliggende å tolke dette som at man tok til
etterretning at mandatene var opphørt i og med utnevnelsene, slik tradisjonell lære går ut på, enn som en underforstått innvilgelse av en søknad om
permisjon. At regjeringen dermed kan påvirke Stortinget sammensetning er så, men det forutsetter jo medvirkning fra vedkommende representant.
I Innst. 161 S (2015–2016) om et forslag fra Carl I. Hagen om å endre § 71 for å muliggjøre fritak fra vervet, er det imidlertid brukt formuleringer
om eksisterende praksis som ligger tett opp til Smiths, om at det er «gitt langvarig permisjon til representanter som ønsker å kunne tiltre stillinger
som formelt ikke er forenlig med stortingsvervet». Det spørs om det her ikke er en sammenblanding med den praksis som har utviklet seg i tilknyt-
ning til at stortingsrepresentanter har villet tiltre stillinger i utlandet som ikke har vært dekket av valgbarhetsbestemmelsene i Grunnloven, se
nedenfor.
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såkalte ansvarlighetsloven, § 3 annet ledd at tap av stem-
merett i offentlige anliggender for den tid retten bestem-
mer, alltid kan idømmes som tillegg til den straff som for
øvrig idømmes. Dermed kan stortingsrepresentanter som
domfelles av Riksretten, indirekte fradømmes sitt man-
dat ved å bli fradømt stemmeretten på denne måten.
Ansvarlighetsloven § 3 åpner også for å fradømme en
representant mandatet direkte, etter første ledd for inne-
værende periode og etter annet ledd for fremtidige perio-
der, uten å gå veien om fradømmelse av stemmeretten.22

Begrepet «offentlig tjeneste» er nemlig ansett å omfatte
offentlige ombud i tillegg til embets- og tjenestestillin-
ger.23 At mandatet skal kunne fradømmes direkte i straf-
fesaker som behandles av de alminnelige domstoler, er
ikke like opplagt som at Riksretten skal kunne gjøre
det.24 Straffeloven § 56 om tap av retten til å ha en stil-
ling eller utøve en virksomhet eller aktivitet for den som
«har begått en straffbar handling som viser at vedkom-
mende er uskikket til eller kan misbruke» vedkommende
stilling eller aktivitet, og «allmenne hensyn» tilsier det,
omfatter imidlertid også tap av stortingsmandat. Fra-
dømmelsen kan bare skje for resten av valgperioden, jf.
§ 58 annet ledd tredje punktum. Det følger av forarbei-
dene25 at domstolene bør «utvise en viss tilbakeholden-
het» med å idømme tap av verv oppnådd ved offentlige
valg.

Det har hersket en viss usikkerhet om en representant
gjenvinner sitt mandat dersom valgbarhetshinderet bort-
faller i løpet av mandatperioden – i juridisk teori har
meningene vært delte.26 For regjeringsmedlemmer,
statssekretærer og politiske rådgivere følger det imidler-
tid nå direkte av ordlyden i § 62 at mandatet bortfaller
bare «så lenge» de innehar sine stillinger. Stortingets
behandling av Jens Stoltenbergs mandat i forbindelse

med at han i 2014 ble generalsekretær i NATO bygget på
at mandatet også ellers gjenvinnes når hinderet bortfal-
ler. Den 16. juni 2014 ble en meddelelse fra Arbeider-
partiets stortingsgruppe om at Stoltenberg «fra 16. juni
2014 trer ut av Stortinget for å forberede oppdraget som
generalsekretær i NATO» vedtatt vedlagt protokollen.
Dette skyldtes at han da formelt ble ansatt i Utenriksde-
partementet for å forberede arbeidet som generalsekre-
tær og dermed mistet mandatet i kraft av Grunnloven
§ 62. Da Stortinget trådte sammen høsten 2014, ble han
imidlertid innvilget permisjon. Det forutsetter at manda-
tet ble ansett som gjenvunnet da stillingen i Utenriksde-
partementet opphørte – hvis ikke, hadde det vært unød-
vendig å innvilge permisjon.

Også suspensjon av stemmeretten i henhold til den nå
opphevede § 52 ble inntil 1924 forstått slik at dette førte
til at et stortingsmandat som vedkommende måtte
inneha, bortfalt så lenge suspensjonen varte, se kom-
mentarene til § 52.

Det ville imidlertid være helt urimelig om represen-
tanter ikke kunne fritas fra å møte i andre tilfelle enn
dem som er uttrykkelig nevnt i §§ 61–62. Det utviklet
seg derfor tidlig en praksis om at Stortinget kan frita fra
møteplikten for kortere eller lengre tid når en represen-
tant har hatt rimelig grunn til det.27 Det kan dreie seg om
sykdom,28 andre velferdsgrunner29 eller offentlige
interesser.30 Også personlig økonomi har i noen grad
vært godtatt, men da skal det være nokså prekært – at
man går ned i inntekt i den tiden man sitter på Stortinget,
er ikke nok.31

Stortingets forretningsorden har i dag en bestemmelse
om permisjon i § 5, som er taus om de nærmere vilkå-
rene for å få permisjon. I visse tilfelle er permisjonsord-
ningen brukt så generøst at det i praksis er tale om å frita

22 Aschehoug, op.cit., s. 457 må forstås slik at han mener Stortinget likevel ved lov, og uhindret av § 53 som på hans tid knesatte stemmerettstap som
følge bare av visse straffbare handlinger, må kunne innføre tap av stortingsmandatet som straff ved fellende riksrettsdom mot en stortingsrepresen-
tant. Det ligger jo så å si i forlengelsen av selve riksrettsinstituttet at den som domfelles for å ha «brutt sine konstitusjonelle plikter», jf. Grunnlo-
ven § 88, ikke bør ha et ubetinget krav på å fortsette å utøve disse pliktene. At vedkommende også bør miste stemmeretten, er – i lys av dagens
straffelovgivning for øvrig – ikke like opplagt.

23 Se Ot.prp. nr. 39 (1952) s. 8 og Dokument nr. 19 (2003–2004) s. 25.
24 Aschehoug, op.cit., s. 457 mente at lovgivningen ikke kunne fastsette regler om dette fordi slike bestemmelser «efter sin Natur» tilhører Grunnlo-

ven.
25 Ot.prp. nr. 90 (2003–2004) side 320–321.
26 Aschehoug, op.cit., s. 460 mener at mandatet ikke gjenvinnes, men gjør unntak for regjeringsmedlemmer. Eivind Smith, Konstitusjonelt demokrati

(2017) s. 189 konstaterer at Grunnloven ikke løser spørsmålet, og uttaler at hensynet til at regjeringen ikke skal kunne påvirke Stortingets sammen-
setning, nærmest taler for et benektende svar. Castberg, op.cit., s. 275–276 mener at mandatet gjenvinnes, men slik at man av praktiske grunner må
kunne ha regler om at vedkommende ikke har rett til straks å gjenoppta vervet.

27 Aschehoug, op.cit., s. 455.
28 For eksempel ble representanten Falch entlediget fra det 13. ordentlige storting i 1851 pga. sykdom, se Storthings-Efterretninger inneholdende

trettende ordentlige Storthings Forhandlinger (1851) spalte 1071.
29 For eksempel fikk representanten Johannes Heftye 22. juni 1827 tillatelse til å forlate Stortinget fra 26. juni 1827 «for at foretage en Reise i Vel-

færdsanliggende til Schweitz», se Det femte ordentlige stortings forhandlinger bind 3, s. 316–317.
30 I 1851 ble for eksempel representantene Harris og Konow entlediget for å reise til henholdsvis Stockholm og Spania «i offentlige Ærinder», se

Storthings-Efterretninger inneholdende trettende ordentlige Storthings Forhandlinger (1851) spalte 1071.
31 Aschehoug, op.cit., s. 454 om et tilfelle fra 1836 der en handelsmann som var i ferd med å flytte sin handelsvirksomhet fra en by til en annen, fikk

tillatelse til ikke å møte frem på det overordentlige storting som da kom sammen.
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fra mandatet for større deler av valgperioden. Etter at
Paul Thyness i 1980 var blitt utnevnt til en høy stilling i
FN, søkte han og fikk innvilget permisjon fra hele det
125. ordentlige storting, siste storting i den valgperio-
den.32 Det innvilges imidlertid bare permisjon for én
sesjon om gangen selv om det er klart at representanten
vil bli borte lenger. Da Jens Stoltenberg i 2014, med tre
år igjen av sin mandatperiode etter stortingsvalget i
2013, tiltrådte som generalsekretær i NATO, ble han i
forbindelse med Stortingets sammentreden høsten 2014
meddelt permisjon for sesjonen 2015–2015.33 Permisjon
ble deretter innvilget hvert år i den gjenværende del av
valgperioden.34

I 2016 avviste Stortinget et forslag om å endre § 71
slik at Stortinget kan vedta å frita en representant som
selv ønsker det, fra mandatet.35 Et tilsvarende forslag
var blitt avvist i 2010.36 Den gang ble forslaget karakte-
risert som «på grensen, eller over grensen, til ikke å være
i tråd med Grunnlovens ånd». Komiteen ga imidlertid
begge ganger sin tilslutning til den permisjonspraksis
som er blitt ført.

5 Oppløsningsrett og § 71
Det har en rekke ganger vært fremmet forslag om
adgang til å oppløse Stortinget og utlyse nyvalg midt i en
valgperiode. I så fall har det vært klart at noe må gjøres
for å «myke opp» den absolutte regelen i § 71 om at et
valgt storting sitter i fire år, selv om hovedbestemmelsen
om oppløsningsadgang gjerne har vært foreslått inntatt i
§ 54.

Selv om de svenske forhandlerne ikke hadde satt mye
inn på å endre § 71 i 1814, var saken ikke oppgitt. I 1821
kom kong Karl Johan med et forslag om å gi § 71 et til-
legg som ville gi ham oppløsningsrett. Forslaget var
begrunnet med at slik oppløsningsrett fantes i England
og Frankrike, og at det ved uenighet mellom Konge og
nasjonalforsamling bare var rimelig at hele nasjonen
skulle dømme i siste instans. Forslaget ble enstemmig
forkastet av Stortinget i 1824. Konstitusjonskomiteen
unnlot behendig å gå i åpen konfrontasjon med konge-

makten ved å vise til den «Enigheds, Troskabs og Hengi-
venheds Aand, der lykkeligviis hos os forener Konge og
Folk». Komiteen kunne derfor ikke se at en oppløsnings-
rett var nødvendig i Norge, selv om den sikkert var nyt-
tig i andre land. Det ble videre vist til at forslaget var
utformet slik at mandatperioden opphørte i og med
utskrivning av nyvalg,37 og at det ville være uheldig for
både for Norges og unionens ve og vel at man da ble stå-
ende helt uten en folkerepresentasjon inntil nytt valg var
holdt. Dessuten skapte det «aldeles væsentlige og uover-
vindelige Vanskeligheder i Henseende til Forslagets
Antagelse» at det ikke var foreslått noen endring i § 54
om valg hvert tredje år, når det jo åpenbart var meningen
at oppløsning av Stortinget skulle utløse nyvalg. Komi-
teen pekte også på at stadige nyvalg ville øke statsutgif-
tene og bli oppfattet som brysomt av valgborgerne. Og –
var nå egentlig kongemakten tjent med en ordning som
la til rette for at den kunne «tape» valg?38

Oppløsningsrett har siden vært foreslått en rekke gan-
ger – alltid uten hell. Det vises til kommentarene til § 54.

32 Tidende S. for 1980 s. 2 (1. oktober 1980). Da Trygve Lie i 1945 ble utnevnt til generalsekretær i FN, ble hans stemmerett, og dermed også hans
stortingsmandat, ansett for å ha gått tapt fordi han ikke lenger var bosatt i Norge og derfor hadde mistet stemmeretten og valgbarheten, jf. Grunn-
loven § 50 slik den da lød – se Tidende S. for 1946 s. 317 (12. mars 1946), der Stortinget sluttet seg til dette standpunktet i en betenkning fra pro-
fessor Frede Castberg.

33 Referat fra den 159. Stortings sammentreden 1. oktober 2014.
34 Referat fra 160. Stortings sammentreden 1. oktober 2015, det 161. Stortings sammentreden 1. oktober 2016.
35 Innst. 161 S (2015–2016).
36 Innst. 255 S (2009–2010).
37 Forslaget gikk ut på å gi § 71 et tillegg: «… med mindre Kongen før denne Tids Udløb finder for godt at opløse Storthinget, paa det der kan skrides

til nye Valg. Saadan Opløsning maa dog ikke skee i Løbet af de første tre Maaneder, et ordentlig Storthing er samlet».
38 Kongeriget Norges fjerde ordentlige Storthings Forhandlinger i Aaret 1824, Anden Deel indeholdende Forhandlingerne i Mai Maaned, s. 75–82.
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§ 72 [tom paragraf]

Historikk

Eidsvollsgrunnloven § 72 (Et overordentlig Storting
opphører når det ordentlige Storting trer sammen).

Novembergrunnloven § 72 (Samme innhold som for-
rige).

Opphevet 1990.

I denne boken se kommentar til tidligere § 72.
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Tidligere § 72

(1814–1990)

Holdes et overordentlig Storthing endnu paa den Tid, det ordentlige skal sammentræde, ophører
det førstes Virksomhed, saasnart det sidste er samlet.

Av Henrik Bull

§ 72 regulerte tidligere forholdet mellom overordentlige
storting, altså sesjoner som ble holdt på tidspunkter da
de ordentlige storting var oppløst, og et senere ordentlig
storting. Paragrafen står i dag tom etter at ordningen
med overordentlige storting ble opphevet ved grunn-
lovsvedtak 29. mai 1990.

Under Riksforsamlingen på Eidsvoll ble § 72 vedtatt
med følgende ordlyd:

«Holdes et overordentlig Storthing endnu paa den Tid,
det ordentlige skal sammentræde, ophører det førstes
Virksomhed, saasnart det sidste er samlet.»

Denne ordlyden er gjengitt ovenfor. Før opphevelsen ble
bestemmelsen endret én gang, i 1869, da den fikk føl-
gende ordlyd:

«Holdes et overordentlig Storthing endnu paa den Tid,
det ordentlige skal tage sin Begyndelse, hæves det første,
inden det sidste er samlet.»

Frem til innføringen av årlige storting i 1869 møttes
Stortinget til ordentlig sesjon bare én gang i løpet av
mandatperioden. Oppstod det behov for å samles senere

i perioden, ble representantene innkalt til overordentlige
storting. § 72 tok sikte på den situasjonen at et overor-
dentlig storting fortsatt satt samlet på det tidspunkt da et
nyvalgt ordentlig storting skulle tre sammen. Det gikk –
og går fortsatt – en viss tid fra valgting holdes til et
nyvalgt storting trer sammen. I mellomtiden kunne det
være nødvendig å ha en beslutningsdyktig nasjonalfor-
samling i virksomhet.1 Det overordentlige storting,
bestående av representantene som var valgt ved forrige
valg, fortsatte da å være kompetent frem til det nyvalgte
storting trådte sammen – men ikke lenger.

Riksforsamlingen behandlet bestemmelsen 10. mai
1814, der den ble enstemmig vedtatt uten nærmere
debatt som § 77.2 Redaksjonskomiteen flyttet deretter
bestemmelsen fra § 77 til § 72.3

Høsten 1814 fremsatte de svenske forhandlerne et for-
slag om nyvalg før ethvert ordentlig eller overordentlig
storting, noe som gjorde § 72 overflødig. De godtok
imidlertid Grunnlovens bestemmelser om dette slik de
var, se kommentaren til § 71.

I 1869 gikk man som nevnt bort fra bare å holde ett
ordentlig storting i hver valgperiode, til årlige storting.
Den sentrale bestemmelsen i så måte var § 68, men det
måtte foretas tekniske endringer også i enkelte andre

1 Tidspunktet for valgtingene etter § 54 har vekslet mellom utgangen av desember, august, desember igjen, september, november og nå igjen sep-
tember. Opprinnelig var tidspunktet for Stortingets sammentreden første hverdag i februar. Siden har tidspunktet vekslet mellom første hverdag i
oktober, februar, oktober igjen, januar for til slutt å ende opp i oktober på nytt, se kommentarer til Grunnloven § 68.

2 Riksforsamlingens forhandlinger, bind I, (1914) s. 52 og Stortings-Efterretninger 1814–1833 (1874), bind 1, s. 70. Bestemmelsen var plassert som
§ 76 i Konstitusjonskomiteens første utkast, se Riksforsamlingens forhandlinger, bind III, (1916) s. 311, og som § 77 i komiteens reviderte utkast
av 30. april 1814, se Riksforsamlingens forhandlinger, bind I, (1914) s. 451. Det Adler-Falsenske utkast hadde en tilsvarende bestemmelse i § 75,
se Riksforsamlingens forhandlinger, bind III, (1916) s. 24.

3 Riksforsamlingens forhandlinger, bind I, (1914) s. 392.
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paragrafer, blant annet § 72: Mens ordlyden til nå var til-
passet den situasjonen at det ordentlige storting som
skulle tre sammen, var nyvalgt i forhold til det overor-
dentlige som fortsatte å sitte etter at valget var holdt,
ville det med årlige ordentlige storting være slik at den
samme forsamlingen kunne sitte sammen som overor-
dentlig storting på den tiden da det på nytt skulle samles
som ordentlig storting. Da passet det ikke så godt å si at
det overordentlige stortings virksomhet «ophører»,
mente man.4 I stedet het det nå at dersom et overordent-
lig storting ble holdt på den tid «et ordentlig skal tage sin
Begyndelse, hæves det første, inden det sidste sammen-
træder».

Etter hvert gikk overordentlige storting av bruk. Siste
gang det ble innkalt, var i forbindelse med krigsutbrud-
det høsten 1939. Når man forutså et behov for å samle
Stortinget utenom de vanlige sesjonene, utsatte man i
stedet den høytidelige oppløsning som § 80 bestemte at
kongen skulle foreta når Stortinget hadde tilendebrakt
sine forhandlinger.5 Siden 1908 var det Stortinget selv
som hadde hatt hånd over hvor lenge forhandlingene
skulle vare. Slike ekstraordinære samlinger inngikk der-
med i det fortsatt sittende ordentlige storting. I 1990
avskaffet man derfor bestemmelsene om overordentlige
storting, blant annet § 72. For øvrig vises det til kom-
mentarene til §§ 69 og 80 om denne reformen.

4 Den norske Regjerings underdanigste Indstilling af 29de April 1863, bifaldt ved Kongelig Resolution af 9de Mai samme Aar s. 13, inntatt i St.forh.
1862–63 bd. 8 under Dokument No. 76.

5 Innst. S. nr. 189 (1989–90).
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§ 73
Stortinget utnevner en president, fem visepresidenter og to sekretærer. Storting kan ikke holdes
med mindre minst halvdelen av dets medlemmer er til stede. Grunnlovsforslag kan behandles
bare dersom minst to tredjedeler av Stortingets medlemmer er til stede.

Stortinget utnemner ein president, fem visepresidentar og to sekretærar. Storting kan berre hal-
dast dersom minst helvta av medlemmene er til stades. Grunnlovsframlegg kan berre behandlast
dersom minst to tredjedelar av medlemmene er til stades.

Av Henrik Bull

1 Innledning
§ 73 regulerer to forhold: Valg av presidentskap og
sekretærer og såkalt quorum. Det siste er en betegnelse
på den andelen av en forsamlings medlemmer som må
være til stede for at forsamlingens møter skal være lov-
lig satt og beslutningene bli gyldige. Fra et konstitusjo-
nelt synspunkt er det quorumbestemmelsen som er vik-
tigst.

I 1814 var § 73 en ren quorumbestemmelse. Da årlige
storting ble innført i 1869, fikk § 73 overført til seg
bestemmelsen som til da hadde stått i § 74 om valg av
Lagting, presidenter og sekretærer. Etter at Lagtinget ble
avskaffet i 2007, er det bare bestemmelsen om president-
skap og sekretærer som står igjen sammen med quorum-
bestemmelsen.

2 Quorum
Under Riksforsamlingen på Eidsvoll fikk § 73 følgende
avfatning:

«Intet af Thingene kan holdes, med mindre 2/3 af dets
Medlemmer ere tilstede.»

Det Adler-Falsenske utkast hadde i § 77 nøyd seg med å
kreve at én mer enn halvparten av medlemmene måtte
være til stede for at møtet lovlig kunne settes og treffe
gyldige beslutninger.1 Konstitusjonskomiteens første
utkast § 73 hevet dette til to tredjedeler.2 I komiteens
reviderte utkast av 30. april 1814 var denne bestemmel-
sen flyttet til § 80,3 og som sådan ble den vedtatt
enstemmig og uten nærmere debatt av Riksforsamlingen
10. mai.4 Redaksjonskomiteen flyttet bestemmelsen til
§ 73, der den siden har stått.5

Under forhandlingene med Sverige høsten 1814 var
bestemmelsen uproblematisk,6 men man benyttet anled-
ningen til å endre litt på skrivemåten – «2/3» ble til «to
Trediedele».

Bestemmelsen gjaldt for alle tre ting – Stortinget,
Odelstinget og Lagtinget. I den tiden tallet på stortings-
representanter kunne variere fordi det var knyttet til
antall stemmeberettigede, se kommentarene til §§ 57–
59, ble andelen beregnet av det virkelige antall medlem-
mer, ikke av det antall plasser som § 59 fastsatte som
minimum.7

Etter sin ordlyd er § 73 ikke bare en bestemmelse om
det minste antall representanter som må delta i en
avstemning for at vedtaket skal bli gyldig. Ordlyden i

1 Riksforsamlingens forhandlinger, bind III, (1916) s. 24.
2 Ibid., s. 311.
3 Riksforsamlingens forhandlinger, bind I, (1914) s. 452.
4 Ibid., s. 52 og Stortings-Efterretninger 1814–1833 (1874), bind 1, s. 125.
5 Riksforsamlingens forhandlinger, bind I, (1914) s. 392.
6 Stortings-Efterretninger 1814–1833, bind 1, (1874), s. 126 og 181.
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bestemmelsen – «holdes» – tyder på at den påkrevde
andel av medlemmene må være til stede i salen til
enhver tid. Slik ble den opprinnelig også forstått i stats-
rettslig teori – spørsmålet var utelukkende om også
representanter utover den påkrevde andelen hadde plikt
til å være til stede så lenge de ikke hadde lovlig forfall.
Det siste spørsmålet ble imidlertid besvart benektende:
Representantene måtte kunne bytte om på å opprettholde
den nødvendige fremmøteandelen i møtesalen slik at de
fikk tid til nødvendig komitearbeid og andre oppgaver
knyttet til stortingsvervet.8

Praksis ble imidlertid etter hvert adskillig mer liberal:
Den påkrevde andelen må være til stede når møtet settes
og ved voteringer, men ikke under resten av møtet.9
Nyere statsrettsteori har sluttet seg til dette,10 men da til
dels som en regel om at presidenten ikke behøver å
avbryte møtet av eget tiltak dersom man kommer under
minimum. Hvis en representant krever det, må forhand-
lingene avbrytes inntil det nødvendige antall represen-
tanter igjen befinner seg i salen, har det vært hevdet.11

Kravet om fremmøte fra to tredjedeler av representan-
tene var høyt i europeisk sammenheng – i mange land
krevdes bare fremmøte fra halvparten av representan-
tene.12 Kravet ble likevel stående til 1926. Da ble det
senket til tre femtedeler. Endringen var drevet av en
frykt for at et mindretall skulle kunne lamme Stortinget
ved å utebli fra forhandlingene. I praksis var det en slik
«statsstreik» fra arbeiderbevegelsens representanter som
de øvrige partiene var redde for, selv om det fra enkelte
ble hevdet at denne formen for konstitusjonell obstruk-
sjon måtte stortingsflertallet kunne se bort fra.13

En ytterligere senkning, til en halvdel, skjedde i 1931.
Et forslag om dette hadde falt i 1926 fordi det ikke
gjorde unntak for grunnlovsendringer. I 1931 var det tatt
hensyn til dette, slik at det var fremmet forslag om at
fremmøtekravet ved grunnlovsendringer skulle være to
tredjedeler, men for øvrig en halvdel. Dette ble vedtatt i
Stortinget, til tross for at flertallet i Utenriks- og konsti-
tusjonskomiteen hadde gått mot.14 Siden har dette vært
kravet, men bestemmelsen fikk en noe endret ordlyd i

2007 i forbindelse med at ordningen med odelsting og
lagting ble avskaffet.

3 Stortingets presidenter og sekretærer
I 1869 fikk paragrafen også bestemmelsen om Stortin-
gets oppdeling i Odelsting og Lagting, og om president
og sekretær for hvert av tingene. Denne hadde til da stått
i § 74, men passet egentlig ikke så bra der.15 Det hadde
aldri vært tvil om at quorum-bestemmelsen i § 73 gjaldt
for alle tre ting, men da passet det systematisk dårlig at
den var plassert før bestemmelsen i § 74 om Stortingets
oppdeling i Odelsting og Lagting. Fra og med 1833 ble
dessuten valg av lagtingsmedlemmer foretatt som ledd i
Stortingets konstituering, og altså før den høytidelige
åpning av Stortingets forhandlinger som § 74 omhandlet
i setningen før bestemmelsen om Stortingets oppdeling i
Odelsting og Lagting. I forbindelse med innføringen av
årlige storting i 1869, da ordlyden i bestemmelsen uan-
sett måtte endres noe, benyttet man derfor anledningen
til å flytte bestemmelsen om odelsting og lagting og om
valg av presidenter og sekretærer til § 73.

I 2007 ble ordningen med Odelsting og Lagting opp-
hevet, slik at bestemmelsen etter dette bare omhandler
Stortinget. Det vises til kommentarene til § 74 om opp-
delingen i Odelsting og Lagting, og til kommentarene til
§§ 75 og 76 om fordelingen av oppgaver mellom Odels-
ting og Lagting på den ene siden og det samlede Storting
på den andre.

Det som imidlertid er blitt stående i § 73 av overføring
fra § 74 i 1869, er bestemmelsen om valg av presidenter
og sekretærer. Opprinnelig het det i § 74 siste punktum
at «[h]vert Thing holder sine Forsamlinger særskilte og
udnævner sin egen Præsident og Secretair». Tilsynela-
tende skulle det altså være tre presidenter og tre sekretæ-
rer. Men bestemmelsen ble ikke ansett å være til hinder
for også å velge visepresidenter og visesekretærer.16 De
som ved valg av henholdsvis president og sekretær fikk
nest flest stemmer, ble ansett valgt til visepresident og

7 Friedrich Stang, Systematisk Fremstilling af Kongeriget Norges constitutionelle eller grundlovsbestemte Ret, (1833), s. 262–263 og Aschehoug,
Norges nuværende Statsforfatning, bd. 2 (1892), s. 33

8 Stang, op.cit., s. 264 og Aschehoug, op.cit., s. 34. Sistnevnte påpeker imidlertid at Stortingets forretningsordener av 1815 og 1890 forutsatte at alle
representanter uten lovlig forfall var forpliktet til å møte.

9 Se innlegg fra C.J. Hambro i Stortinget 1. juni 1931, Tidende S. for 1931 s. 1414–1415
10 Frede Castberg, Norges statsforfatning, bd. 1, (1964), s. 287 med henvisning til en episode under debatten om Karlstad-overenskomsten i Stortin-

get i 1905, og Arne Fliflet, Grunnloven, kommentarutgave, (2005), s. 300 og Eivind Smith, Konstitusjonelt demokrati (2017), s. 193.
11 Castberg, loc.cit. og Fliflet – med henvisning til Castberg – loc.cit.
12 Innst. S. nr. 54 (1926) inneholder en oversikt.
13 Castberg, op.cit. s. 287 og C.J. Hambros innlegg i stortingsdebatten 1. juni 1931.
14 Innst. S. nr. 43 (1931), St.forh. (1931) bd. 6a s. 63 og Tidende S. for 1931 s. 1407–1418.
15 Dok No. 76 s. 14, St.forh. 1862–63 bd. 8.
16 Se f.eks. St.forh. 1814 (det overordentlige storting høsten 1814) s. 416, St.forh. 1818 (den 2. ordentlige storting) annen del s. 1 og St.forh. 1822

s. 46 (det overordentlige storting høsten 1822) s. 46.
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visesekretær.17 Det ble heller ikke ansett å være i strid
med bestemmelsen at samme person var president både i
Stortinget og ett av de andre tingene.18, 19

Sekretærene har ansvar for forhandlingsprotokollen,
som skal underskrives av presidenten og sekretæren.20

Allerede fra den første tid oppnevnte dessuten tingene
ekstraskrivere når behovet meldte seg, for å avlaste de
valgte sekretærene og visesekretærene. Under Riksfor-
samlingen på Eidsvoll hadde man valgt president og
visepresident bare for åtte dager om gangen, men med
mulighet for gjenvalg etter en «karantenetid» i form av
den påfølgende åttedagersperioden.21 På det overordent-
lige storting høsten 1814 gikk man bort fra regelen om
karanteneperiode før omvalg. Den sittende presidenten
kunne altså straks velges for en ny periode. Ellers fort-
satte man som før ved valg hver åttende dag.22 Wilhelm
F.K. Christie kom dermed til å fungere som president
både for Stortinget og Odelstinget under hele det overor-
dentlige stortinget høsten 1814.

Tendensen til permanent presidentskap holdt seg på de
første storting. I 1818 ble imidlertid dette kritisert –
enkelte fryktet at Stortinget, gjennom presidenten, som i
praksis ble valgt blant embetsmennnene i forsamlingen,
på denne måten kunne bli dominert av kongemakten. Fra
1821 gikk man derfor over til å la presidentskapet veksle
mellom flere, i 1821 mellom seks personer, deretter noe
færre.

I 1821 fremsatte kong Karl Johan forslag til endring
av – den gang fortsatt – § 74 som gikk ut på at Kongen
skulle utnevne tingenes presidenter og visepresidenter,
med funksjonstid for hele sesjonen. Presidenter og vise-
presidenter skulle tape sin stemmerett på tinget i den
tiden de presiderte over møtene, og deres vararepresen-
tanter innkalles i stedet. De tre tingene skulle ifølge for-
slaget fortsatt velge hver sin sekretær, men ikke blant
representantene. Forslaget var begrunnet med at det ville
fjerne alle muligheter for intriger og tidsspille, samt
være i harmoni med folkets tarv og statsøkonomien.

Forslagene ble forkastet da de kom til behandling i
1824. Konstitusjonskomiteen hevdet at erfaringen hittil
ikke tilsa at det var fare for intriger. Vervene ble jevnt
over ansett for å være en byrde, og ikke noe man strebet

etter. Med bare åtte dagers funksjonstid var det dessuten
lett å bli kvitt en som ikke viste seg oppgaven voksen,
mens det ville bli svært vanskelig med kongens forslag.
Mer prinsipielt ble det argumentert med at forslaget var i
strid med den klare uavhengighet fra kongemakten som
Grunnloven forutsatte for Stortinget. Tap av stemmerett
på tingene for dem som fungerte som president, opp-
veide ikke dette – presidentene ville uansett ha stor inn-
flytelse på forhandlingenes gang.23 Kongens forslag om
at sekretærene skulle komme utenfra Stortinget selv, ble
forkastet blant annet under henvisning til den etablerte
praksis med å oppnevne ekstraskrivere for å avlaste de
valgte sekretærene.24

Først omkring midten av 1800-tallet festet den ordnin-
gen seg som siden ble den normale: To representanter på
hvert ting skiftet om å lede forhandlingene. Uansett var
det stort sett embetsmenn med bånd til regjeringen som
ble valgt frem til Johan Sverdrup i 1862–1863 lyktes i å
bli odelstingspresident.25

I 1859 ble den formelle funksjonstiden forlenget fra
åtte dager til fire uker – men slik at de samme personene
gjerne ble gjenvalgt gjennom hele sesjonen.26 Først i
1908 gikk Stortinget over til å la valgene gjelde formelt
for hele sesjonen, men slik at de to som ble valgt til hvert
av de tre tingene, vekslet om å fungere som president og
visepresident hver fjerde uke.27 I praksis fortsatte man
altså som før.

Presidenter og visepresidenter i de tre tingene utgjorde
til sammen Stortingets presidentskap. I 1872 besatte
Venstre alle plasser i presidentskapet, og partiet holdt på
alle plassene frem til valgnederlaget i 1903. Dette må ses
på bakgrunn av striden om parlamentarismen som kul-
minerte med riksrettssaken i 1884, og deretter den tilta-
gende unionsstriden. I disse stridene spilte et homogent
presidentskap en førende rolle som politisk nervesent-
rum. Men med fremveksten av sentraliserte partiledelser
og parlamentariske regjeringer avtok behovet for et poli-
tisk aktivt presidentskap, og da Høyre ble største parti
etter valget i 1903, tilbød Høyre å samarbeide med Ven-
stre om fordeling av plassene i presidentskapet. Venstre
avslo, men Høyre lot likevel to av plassene gå til ven-
stremenn. Etter valget i 1906 aksepterte også Venstre

17 St.forh. 1814 (det overordentlige storting høsten 1814) s. 19.
18 Alf Kaartvedt, Det Norske Storting gjennom 150 år, bd. 1 (1964) s. 238.
19 Stortinget og statsraadet 1814–1914 bd. 2, 1. del (1914) s. 26.
20 Stortingets forretningsorden § 63.
21 Se Interimistisk Reglement for Forhandlingernes Gang ved Rigsforsamlingen § 11, gjengitt i Riksforsamlingens forhandlinger, bind I, (1914) s. 11.
22 Reglement vedtatt 13. oktober 1814 § 15, St.forh. 1814 (overordentlige storting høsten 1814) s. 18–19.
23 Kongeriget Norges fjerde ordentlige Storthings Forhandlinger i Aaret 1824, Anden Deel indeholdende Forhandlingerne i Mai Maaned, s. 82–94.
24 Kongeriget Norges fjerde ordentlige Storthings Forhandlinger i Aaret 1824, Anden Deel indeholdende Forhandlingerne i Mai Maaned, s. 94.
25 Kaartvedt, op.cit., s. 239–240.
26 Kaartvedt, op.cit., s. 238.
27 Rolf Danielsen, Det Norske Storting gjennom 150 år, bd. 2 (1964), s. 112.
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prinsippet om at presidentskapet skulle avspeile styrke-
forholdet mellom partiene, og slik har det siden vært –
likevel slik at de borgerlige partiene holdt sosialistrepre-
sentantene utenfor i første omgang.28

Stortinget må også ledes inntil valg av presidentskap
og sekretærer er holdt. Dette har alltid skjedd ved at pre-
sidenten i forrige stortingssesjon anmodes om å lede for-
handlingene inntil valg har skjedd. Er vedkommende
ikke gjenvalgt eller til stede, går vervet til den høyest
rangerte tilstedeværende visepresident fra forrige sesjon
og etter det til de øvrige representantene i ansiennitets-
rekkefølge.29

Da ordningen med Odelsting og Lagting ble opphevet
i 2007, kunne man formelt sett ha klart seg med et min-
dre presidentskap, men det var ønskelig fortsatt å ha et
presidentskap som kunne gjenspeile bredden i Stortin-
gets sammensetning.30 Derfor heter det nå i Grunnloven
§ 73 at det skal velges fem visepresidenter i tillegg til
presidenten. Dermed er kollegiet like stort som det var
før avskaffelsen av Odelsting og Lagting. I tillegg skal
det velges to sekretærer.

28 Danielsen op.cit., (1964) s. 113–114 og s. 118–119.
29 Stortingets forretningsorden §§ 1 og 2 og Aschehoug, Norges nuværende Statsforfatning bd. 1 (1891), s. 468 om en noenlunde tilsvarende ordning

i det 19. århundre.
30 Innst. S. nr. 100 (2006–2007) s. 4, inntatt i St.forh. (2006–2007) bd. 6aIa.
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§ 74
Så snart Stortinget har konstituert seg, åpner kongen eller den han beskikker, dets forhandlinger
med en tale der han underretter det om rikets tilstand og de forhold som han især ønsker å lede
Stortingets oppmerksomhet mot. Ingen deliberasjon må finne sted i kongens nærvær.

Når Stortingets forhandlinger er åpnet, har statsministeren og statsrådene rett til å møte i Stor-
tinget og på linje med dets egne medlemmer, dog uten å avgi stemme, delta i forhandlingene for
så vidt disse holdes for åpne dører, men i de saker som forhandles for lukkede dører, bare for så
vidt Stortinget måtte tilstede det.

Så snart Stortinget har konstituert seg, opnar kongen eller den han set til det, forhandlingane med
ei tale om tilstanden i riket og dei emna han særleg vil gjere Stortinget merksam på. Inga drøfting
må skje med kongen til stades.

Når forhandlingane i Stortinget er opna, har statsministeren og statsrådane rett til å møte i
Stortinget og til liks med medlemmene der ta del i forhandlingane når dei blir haldne for opne
dører, men utan å røyste. I saker som blir behandla for stengde dører, gjeld dette berre når Stor-
tinget gjev løyve til det.

Av Henrik Bull

1 Innledning
Grunnloven § 74 har vært en av de viktigste bestemmel-
sene i Norges forfatningsutvikling. Det skyldes bestem-
melsens andre ledd om statsrådenes møterett i Stortin-
get. Striden skulle vare helt fra Christian Magnus Falsen
først fremmet forslag om dette i 1821, til regjeringen
Sverdrup sørget for å få grunnlovsendringen sanksjonert
1. juli 1884 etter at ministeriet Selmer var blitt felt i riks-
rettssaken tidligere samme år for å ha nektet sanksjon.
Fra 1850-tallet og fremover var striden om statsrådenes
møterett reelt sett en strid om Norge skulle få et parla-
mentarisk styresett.

Opprinnelig – og fortsatt i første ledd – var imidlertid
§ 74 en nokså unkontroversiell bestemmelse om Stortin-
gets konstituering og kongens høytidige åpning av Stor-
tingets forhandlinger, samt, frem til denne del av para-
grafen ble flyttet til § 73 i 1869, om valg av Lagting, pre-
sidentskap og sekretærer.

Under Riksforsamlingen på Eidsvoll fikk § 74 føl-
gende ordlyd:

«Saasnart Storthinget har constitueret sig, aabner Kon-
gen, eller den, han dertil beskikker, dets Forhandlinger
med en Tale, hvori han underretter det om Rigets Tilstand
og Gjenstande, hvorpaa han især ønsker at henlede Stort-
hingets Opmærksomhed. Ingen Deliberation maa finde
Sted i Kongens Nærværelse. Storthinget udvælger blandt
sine Medlemmer 1/4 Part, som utgjør Lagthinget, de
øvrige ¾ Parter danner Odelsthinget. Hvert Thing holder
sine Forsamlinger særskilte og udnævner sin egen Præsi-
dent og Secretair.»

Riksforsamlingen behandlet bestemmelsen, § 79 i Kon-
stitusjonskomiteens reviderte utkast av 30. april 1814,
den 10. mai 1814.1 Den store debatten om oppdeling i
Odelsting og Lagting kom i tilknytning til det reviderte

1 Riksforsamlingens forhandlinger, bind I, (1914) s. 52 og s. 452 og Stortings-Efterretninger 1814–1833, bind 1, (1874), s. 71. Bestemmelsen var
plassert som § 72 i Konstitusjonskomiteens første utkast, se Riksforsamlingens forhandlinger, bind III, (1916) s. 310.
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.
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utkastets § 78, det som ble § 49, om at folket utøver den
lovgivende makt gjennom Stortinget, «der bestaaer af 2
Afdelinger, et Lagthing og et Odelsthing».2 Den bestem-
melsen ble vedtatt med 54 mot 52 stemmer. Dermed var
saken i praksis avgjort, og utkastets § 79 ble deretter
vedtatt enstemmig. I redaksjonskomiteen ble så bestem-
melsen flyttet fra § 79 til § 74.3 Under forhandlingene
med Sverige høsten 1814 skapte bestemmelsen ikke pro-
blemer.4

2 Valg til Lagtinget
Bestemmelsen i § 74 tredje punktum om valg på Lagting
og presidenter og sekretærer for de tre tingene ble i 1869
flyttet til § 73, se kommentarene til § 73 om dette. Valg
av presidenter og sekretærer er kommentert under § 73.
Her skal bestemmelsen kommenteres så langt den gjel-
der odelsting og lagting, en ordning som ble opphevet i
2007.

Det har vært en vanlig ordning i Europa og i andre
land med europeisk inspirerte konstitusjoner å ha en
nasjonalforsamling oppdelt i to kamre, der det første
kammeret gjerne skulle representere et konserverende
element i forhold til det andre kammeret. Det må derfor
ha fremstått som en nærliggende løsning at også den nye
norske folkerepresentasjonen skulle innrettes med to
kamre – men opplagt var saken ikke. Det Sverdrup-
Berghske grunnlovsutkast § 265 og Treschows utkast
punkt VIII gikk klart inn for et ettkammersystem.6 Hel-
ler ikke var det klart hvordan førstekammeret i så fall
skulle settes sammen – bortsett fra at et adelskammer må
ha fremstått som helt uaktuelt i en nasjon nesten uten
egen adel og med en sterk stemning for å avskaffe adels-
instituttet.

Det Adler-Falsenske utkast hadde en bestemmelse i
§ 70 om «Rigsforsamlingens» (Stortingets), oppdeling i
«Lagmands-Thing» og et «Odels-Thing».7 «Lagmands-
Thinget» hadde et tydelig preg av «senat» slik vi blant
annet kjenner det fra USA, jf. utkastets §§ 67 og 98–
100:8 Det skulle ha 19 medlemmer, fordelt på de fire
stiftene (bispedømmene) etter størrelse. De som var

valgt til medlemmer av «Rigsforsamlingen» fra amtene
og kjøpstedene innenfor det enkelte av stiftene, skulle i
sin midte velge lagmannstingsmedlemmer blant de
representantene fra dette stiftet som oppfylte de særlige
vilkårene for dette (være minst 30 år, mot minst 21 år for
de øvrige representantene, og med jordegods av minst
10 000 speciedalers verdi eller en årsinntekt på minst
800 speciedaler).9 Det utvalgte «Lagmands-Thinget»
skulle så dele seg i tre klasser ved loddtrekning, med
seks medlemmer i de to første og syv i det tredje. Første
klasse skulle avgå etter to år, annen klasse etter fire og
tredje etter seks. Ettersom valg på Rigsforsamlingen
etter utkastet skulle holdes hvert annet år, betydde det at
man fikk en gradvis utskiftning, slik at de valgdistrik-
tene hvor ett eller flere lagmannstingsmedlemmer ikke
stod på valg dette året, fikk antall representanter til
«Rigsforsamlingen» redusert tilsvarende ved dette val-
get. Hvert av tingene skulle ha vetorett overfor det
andre, og det gjaldt klart nok alle slags saker, ikke bare i
lovsaker, jf. utkastets § 79.

Grev Holstein-Holsteinborg uttrykte i sine tanker om
statsforfatning for Norge at «Folkeraadet» kanskje
kunne velge de 20 til 40 dyktigste av sine medlemmer til
et senat eller lovkammer, men at alle lover om skatter,
utgifter og pengevesen måtte avgjøres av hele Folkeraa-
det, slik at statsmaskineriet ikke kunne kjøre seg fast ved
uenighet mellom de to delene av rådet.10 Professor
Schlegel fremkastet også tanken om at «Rigsdagens»
deputerte kunne velge et overhus eller et senat bestående
av en tredjedel av sine medlemmer – en ordning han
anså som helt nødvendig dersom de deputerte selv, og
ikke bare regjeringen, skulle ha forslagsrett.11 En slik
ordning, der nasjonalforsamlingen etter hvert valg selv
velger enkelte av sine medlemmer til å utgjøre et slags
«førstekammer», kan vel knapt kalles en egentlig tokam-
merordning – særlig ikke når viktige beslutninger skulle
behandles og vedtas av hele forsamlingen i plenum. Men
det må ha fremstått som en praktisk løsning i en ny og
fattig statsdannelse.

Prins Christian Frederik støttet Det Adler-Falsenske
forslaget om to ting som «en saare heldig og passende
Idee»,12 men Konstitusjonskomiteen kom altså til å

2 Riksforsamlingens forhandlinger, bind I, (1914) s. 52 og Stortings-Efterretninger 1814–1833 (1874), bind 1, s. 70–71.
3 Riksforsamlingens forhandlinger, bind I, (1914) s. 392.
4 Stortings-Efterretninger 1814–1833, bind 1 (1874), s. 181.
5 Riksforsamlingens forhandlinger, bind III, (1916) s. 208.
6 Ibid., s. 228.
7 Ibid., s. 23.
8 Ibid., s. 22 og 28–29.
9 Det falsenske lagting er nærmere behandlet av Jacob Maliks, «Riksforsamlingen og enhetsstaten» (2014).
10 Riksforsamlingens forhandlinger, bind III, (1916) s. 110–111.
11 Ibid., s. 156–157.
12 Ibid., s. 60.
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følge Holstein-Holsteinborgs og Schlegels opplegg, om
enn med andre brøker. Komiteen gikk også bort fra tan-
ken om særlige kvalifikasjoner i form av alder eller for-
mue eller inntekt for lagtingsmedlemmene i forhold til
de øvrige representantene. I det hele kom Grunnloven til
å være taus hvem som skulle sitte i hvilket ting.

Dette var noe Peter Motzfeldt grep fatt i under debat-
ten om det som ble § 49.13 Han pekte på at dersom ett
parti eller én samfunnsinteresse kom til å dominere Stor-
tinget, ville det naturlig bli slik at dette partiet eller inter-
essen fikk flertall i begge ting – og da var jo mye av
poenget borte. Hvis man derimot, slik enkelte hadde gitt
uttrykk for, valgte de mest opplyste representantene til
Lagtinget, ville Odelstinget «ei have Oplysning nok til
deres vigtige Kald». Dessuten risikerte man da at hele
lovgivningsprosessen stanses opp fordi de to tingene
ikke kunne bli enige – alternativt endte i dårlige kompro-
misser ved at hvert av tingene vekselvis føyde seg etter
det andre. I stedet gikk han inn for ett kammer der alle
lovforslag skulle behandles tre ganger på tre forskjellige
dager, slik at man unngikk overilte beslutninger. Til
dette svarte Falsen og Sverdrup, noe defensivt, at tanken
om to avdelinger var tatt fra «de bedste Constitutioner,
den engelske og amerikanske», og at hensikten var «at
forebygge, at den lovgivende Magt skulde usurpere den
executive, og at bevirke, at ethvert Lovforslag kunde
blive desmere drøftet og overveiet».14 Jacob Aall
uttrykte det senere slik at lagtingsmedlemmene gjennom
sin sindighet og intelligens skulle tjene som et korrektiv
for de lovgiverne som var mindre øvde i lovgivningsve-
sen og statsstyrelse.15 Valentin Sibbern var mer bramfri i
sin dagbok fra Eidsvoll: Konstitusjonskomiteen fryktet
at antallet bønder på fremtidige storting kunne bli så
stort at de ved å gå sammen ville kunne få vedtatt de
«narragtigste» ting i et samlet Storting.16

Etter noe debatt innledningsvis under det første
ordentlige storting i juli 1815 om hvordan lagtingsvalget
skulle foretas, endte man med den enklest mulige løs-
ning: Uten forutgående debatt stemte man ved at hver
representant skrev opp en liste over de personene ved-
kommende mente burde ha plass i Lagtinget. De med
flest stemmer ble ansett valgt, inntil det nødvendige

antall plasser var fylt. Dette forhindret imidlertid ikke at
likesinnede representanter på forhånd koordinerte sine
lister.17

Grunnloven var taus om valget av lagtingsmedlemmer
gjaldt for hele valgperioden. Inntil innføringen av årlige
storting i 1869 var dette et spørsmål om overordentlige
storting skulle foreta særskilt valg til Lagtinget, eller om
samme lagting som var valgt for det ordentlige storting i
perioden, også skulle fungere under de overordentlige
storting. I praksis valgte de overordentlige storting egne
lagting helt til 1869. I forbindelse med grunnlovsend-
ringen om årlige storting ble det vedtatt en ny bestem-
melse i det som da samtidig ble overført fra § 74 til § 73,
se kommentarene til § 73, om at valget skulle skje på det
første ordentlige storting i perioden, og at Lagtinget der-
etter skulle være uforandret i resten av valgperioden.18

Samtidig fikk man også inn i Grunnloven at dersom et
lagtingsmedlem avgikk i løpet av perioden, skulle det
holdes valg på etterfølger – det var altså ikke vedkom-
mendes vararepresentant som overtok plassen. Slik var
imidlertid Grunnloven blitt forstått også tidligere.19

Før 1859 kunne valget av lagtingsrepresentanter først
skje når det totale antall stortingsrepresentanter var fast-
slått – inntil da var valgordningen slik at det kunne vari-
ere fra valg til valg. Hvis det totale antall ikke var delelig
med fire, fikk Odelstinget ett medlem over det tredob-
belte av Lagtinget. Før 1833 ble valg på Lagting holdt
først etter at Stortinget var åpnet. Deretter gikk man over
til å holde valget før Stortinget erklærte seg som konsti-
tuert.20

Frem til 1830 var Lagtinget en tilnærmet ren embets-
mannsforsamling, med tillegg av en og annen kjøpmann.
I 1830 kom de to første bøndene inn, sammen med to
kjøpmenn og 16 embetsmenn. I 1833 kom så det store
skiftet: Nå fikk bøndene 13 av 24 plasser, embetsmen-
nene ni og kjøpmennene to plasser. Senere ble bøndenes
antall noe redusert, men lagtinget ble aldri senere en eks-
klusiv embetsmannsforsamling.21

Lagtinget skulle aldri bli det sentrale lovgivningsorga-
net som grunnlovsfedrene hadde tenkt seg. Det ble i ste-
det noe av en politisk bakevje. Allerede i 1818 oppfattet
overkrigskommissær Sebbelow valget til medlem av

13 Betænkning om Udøvelsen af den lovgivende Magt, inntatt som bilag 51a til Riksforsamlingens hovedprotokoll, Riksforsamlingens forhandlinger,
bind I, (1914) s. 223–226.

14 Stortings-Efterretninger 1814–1833, bind 1, (1874), s. 71.
15 Jacob Aal, Erindringer som Bidrag til Norges Historie fra 1800 til 1815, (1859), gjengitt fra Alf Kaartvedt Det Norske Storting gjennom 150 år,

bind 1 (1964) s. 174.
16 Gjengitt etter Kaartvedt, op.cit., s. 174.
17 Stortings-Efterretninger 1814–1833 bind 1, (1874), s. 206–207, Aschehoug, Norges nuværende Statsforfatning bind 1 (1891), s. 486–487 og

Kaartvedt, op.cit., s. 190.
18 Aschehoug, op.cit., s. 487.
19 Frederik Stang, Systematisk Fremstilling af Kongeriget Norges constitutionelle eller grundlovsbestemte Ret, (1833), s. 260.
20 Aschehoug, op.cit., s. 488 (om beregningen) og 486 (om tidspunktet).
21 Kaartvedt, op.cit., s. 187.
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Lagtinget som et forsøk på forvisning, og antakelig med
rette – han var kjent som en meget fargerik personlighet.
Han ba straks Stortinget om å bli overført til Odelstinget,
slik at han selv kunne forelegge for Odelstinget sitt –
etter egen mening – geniale lovforslag til ordning av lan-
dets pengevesen. Hvis ikke ville han ikke røpe hva for-
slaget gikk ut på. Stortinget lot seg ikke lokke.22

Når Lagtinget likevel i mange år beholdt sin prestisje,
skyldtes det dels at lagtingsmedlemmene visste å bruke
den makten Grunnloven ga dem i lovgivningsprosessen,
dels at embetsstanden på den måten hadde kontroll med
Riksretten. Utover på 1830-tallet ble Lagtinget viktig av
en annen årsak: Bonderepresentantene forsøkte å kjøre
gjennom lovforslag mot Kongens suspensive veto, og da
trengte de flertall også i Lagtinget. Men dette fortok seg,
og Lagtinget fikk etter dette og frem til 1880-tallet et
klarere preg av å være et forvisningssted for representan-
ter som hadde vist seg å være «vanskelige». (Ferske
representanter ble sjelden valgt til Lagtinget.) Samtidig
sørget man for at begge ting ble sammensatt med nød-
vendig juridisk ekspertise.23

På 1870-tallet ble forholdstallsprinsippet akseptert
ved valg på Lagtinget, slik at den politiske sammenset-
ningen der gjenspeilet den politiske sammensetningen
av Odelstinget. Etter valget i 1883 benyttet imidlertid
Venstre sitt store flertall på Stortinget til å besette samt-
lige plasser i Lagtinget med venstremenn, i påvente av
den kommende riksrettssaken, se nedenfor om statsråde-
nes møterett i Stortinget. Frem til århundreskiftet fort-
satte Venstre stort sett å fylle Lagtinget med venstre-
menn når valgresultatet ga partiet det nødvendige flertall
på Stortinget til å kunne gjøre dette. På den måten holdt
man riksrettsvåpenet i beredskap i unionsstriden. Etter
unionsoppløsningen i 1905 forsvant imidlertid dette
behovet. Etter at Høyre i samarbeid med Samlingspartiet
vant valget i 1903, gikk man tilbake til forholdstallsprin-
sippet, som man siden holdt fast ved.24

Som ledd i striden om statsrådenes møterett på 1870-
og 1800-tallet ble det fra enkelte på konservativt hold
fremmet forslag om å omgjøre Lagtinget til et separat
valgt førstekammer, som en motvekt mot den økte inn-
flytelse for Stortinget over regjeringen som de mente at
forslaget om møterett ville føre til. Stemmeretten ved

lagtingsvalgene skulle være mer innskrenket enn ved
stortingsvalgene, og lagtingsmedlemmene skulle ha len-
gre funksjonstid enn odelstingsmedlemmene. Den nær-
mere utformingen av ordningen varierte en god del mel-
lom forslagene. Stort sett lot man funksjonsfordelingen
mellom de to tingene være som den var.25 Ledende kref-
ter i Høyre, anført av Frederik og Emil Stang – far og
sønn – gikk imidlertid mot ideen, som dermed var død-
født.26

Lagtinget fikk ikke samme preg av forvisningssted på
1900-tallet som under store deler av 1800-tallet. Viktige
grunner til dette var at komitearbeidet kom til å fylle sta-
dig mer av representantenes arbeidstid, og at plenumssa-
kene økte i antall og betydning i forhold til lovsakene.27

Først i 2007 ble ordningen med å dele Stortinget i Odels-
ting og Lagting opphevet og for lovsakenes vedkom-
mende erstattet med en ordning med to gangers behand-
ling av lovforslag i Stortinget, med minst tre dagers mel-
lomrom, jf. § 76. Også Riksretten måtte da omorganise-
res, jf. § 86.

3 Stortingets konstituering og høytidelige åpning
Første del av § 74 slik den ble vedtatt i 1814, og fortsatt
bestemmelsens første ledd i dag, gjelder den høytidelige
åpning av Stortingets forhandlinger, som det gis nokså
detaljerte anvisninger for. Forutsetningsvis gjelder
bestemmelsen også den konstituering av Stortinget som
skal skje før åpningen, og som Grunnloven ikke regule-
rer nærmere. Slik sett vitner bestemmelsen om en annen
vektlegging av kongens rolle enn i dag.

Det Adler-Falsenske utkast har en lignende bestem-
melse i § 72.28

Hva som hører til konstitueringen, og hva Stortinget
først kan beslutte etter at det er åpnet, tier Grunnloven
om. Men det har aldri vært tvil om at konstitueringen
består i å treffe de beslutningene om Stortingets organi-
sering som må treffes for at forsamlingen skal kunne
utføre de oppgaver det er tillagt etter Grunnloven.29 På
enkelte punkter har imidlertid praksis vært noe vaklende
– man har foretrukket å skyve enkelte beslutninger ut i
tid fremfor å skyve på Stortingets formelle åpning.

22 Stortings-Efterretninger 1814–1833, bind 1, (1874), s. 457–458 og Kaartvedt, op.cit., s. 177.
23 Kaartvedt, op.cit., s. 188–189.
24 Rolf Danielsen Det Norske Storting gjennom 150 år, bind 2 (1964) s. 123 og 129–132.
25 Se nedenfor om statsrådenes møterett og Aschehougs tanker, som imidlertid ikke resulterte i noe formelt forslag. Otto Løvenskiold og A. Segelke

fikk i 1880 fremsatt hvert sitt formelle forslag til grunnlovsendringer om dette, se Dokument No. 90 (1880) punkt XI og XII, inntatt i St.forh. 1880
bind 5.

26 Danielsen, op.cit., s. 125–128.
27 Danielsen, op.cit., s. 132.
28 Riksforsamlingens forhandlinger, bind III, (1916) s. 23.
29 Stang, op.cit., s. 238 og Aschehoug, op.cit., s. 468.



§ 74 631
Til den første konstitueringen etter hvert valg hører
utvilsomt godkjenning av representantenes fullmakter.
Allerede på det første overordentlige storting høsten
1814 nedsatte man en særskilt fullmaktskomité til å gjen-
nomgå fullmaktene.30 Fullmaktsprøvingen kunne den
første tiden ta adskillig tid, særlig når det måtte innhentes
supplerende opplysninger. I 1830 kunne for eksempel
Stortinget først erklære seg konstituert atten dager etter at
det var trådt sammen.31 Det utviklet seg derfor en praksis
med å utsette godkjenningen av særlig tvilsomme full-
makter til etter at Stortinget var konstituert.32

Til konstitueringen hører også valg av president og
visepresident, sekretær og visesekretær – inntil 2007 for
alle tre ting, se kommentarene til § 73 om dette. Skjønt
under det overordentlige storting høsten 1814 og det før-
ste ordentlige storting i 1815 valgte man tingenes
embetsmenn etter at Stortinget hadde erklært som kon-
stituert, men før forhandlingene ble åpnet.33 Så lenge
Stortinget delte seg i Odelsting og Lagting, var det også
naturlig at valg av lagtingsmedlemmer inngikk i konsti-
tueringen, men som nevnt ovenfor ble dette valget inntil
1833 holdt etter at forhandlingene var åpnet.

Grunnloven tier om Stortingets komiteer. Det kan
likevel ikke være noe i veien for at Stortingets komiteer
velges som ledd i konstitueringen, og det har i noen grad
vært gjort.34 Etter dagens forretningsorden skjer imidler-
tid det først etter konstitueringen, jf. forretningsordenen
§ 10.

Også fastsettelse av forretningsordenen hører naturlig
med til konstitueringen, jf. forretningsordenen § 1 annet
ledd om godkjenning av Stortingets «reglement», i det
minste i form av et vedtak om foreløpig å benytte forrige
stortings forretningsorden, slik det overordentlige stor-
ting høsten 1814 i første omgang vedtok å benytte regle-
mentet fra Riksforsamlingen på Eidsvoll.35

Når konstitueringen er fullført, erklærer Stortinget
seg, gjennom presidenten, som konstituert, og regjerin-
gen underrettes. Etter Grunnloven § 82 bokstav a, slik
den opprinnelig lød, var Stortingets beslutning om at det
«erklærer sig samlet som Storthing efter Constitutionen»
blant de stortingsvedtak som ikke trengte kongelig sank-
sjon.

Grunnloven gjør det til en plikt for kongen å åpne
Stortingets forhandlinger «så snart» det har konstituert

seg. Kongen kan gjøre dette selv eller beskikke en
annen. Muligheten for å la en annen enn kongen stå for
åpningen kom til nytte allerede da det overordentlige
storting ble samlet høsten 1814. Kong Christian Frederik
meldte seg syk og ba Stortinget utpeke en deputasjon
som skulle oppsøke ham og bli meddelt «Underretning
om de Gjenstande, paa hvilke Vi især ønske at henlede
det saaledes aabnede Stortings Opmærksomhed».  Det
holdt ikke for Stortinget. Hele statsrådet møtte deretter
på Stortinget, der statsråd Rosenkrantz leste opp en tale
«som han erklærede at have samme Dag modtaget fra
Kongen, med Ordre til i Storthinget at oplæse samme».36

I unionstiden ble Stortinget gjerne åpnet av stattholde-
ren eller ministeren som ledet statsrådsavdelingen med
sete i Christiania (etter opphevelse av stattholderembetet
kalt statsminister, i likhet med lederen for statsrådsavde-
lingen i Stockholm), men etter 1905 har det alltid vært
gjort av kongen personlig eller av kronprinsregenten.

Under åpningen skal kongen holde «en tale der han
underretter det om rikets tilstand og de forhold som han
især ønsker å lede Stortingets oppmerksomhet mot».
Dette dekker både det som i dag kalles «trontalen», som
kongen leser, og «beretningen om rikets tilstand», som
leses av et regjeringsmedlem, i dag av yngste statsråd.
Behovet for en beretning om rikets tilstand er ikke åpen-
bart i våre dager, men situasjonen var annerledes da
Stortinget bare møttes til ordinær sesjon i noen måneder
hvert tredje år, og mange representanter nok ikke visste
mye om hvordan utviklingen i statsstyret hadde vært i
mellomtiden. Etter at den personlige kongemakt fra
1840-årene svant hen, ble trontalene regjeringens pro-
gramerklæring for den kommende sesjonen.37

Grunnloven § 74 bestemmer videre at «[i]ngen delibe-
rasjon må finne sted i kongens nærvær». Opprinnelig var
nok dette tenkt som en markering av maktfordelings-
prinsippet, mens det i dag mest tjener til å understreke
kongens upolitiske rolle.38 Dette hindrer ikke en debatt
om innholdet i talene, så fremt de skjer på et senere tids-
punkt, men frem til 1890-tallet ble trontalen likevel ikke
etterfulgt av noen debatt eller voteringer over forslag.
Spørsmålet kom for første gang opp i 1836. Da ble det
vedtatt at det ikke var noe prinsipielt i veien for en
debatt, men forslaget om at det skulle nedsettes en
komité for å forfatte et svar i form av en «adresse» ble

30 Stortings-Efterretninger 1814–1833, bind 1, (1874), s. 113.
31 Kaartvedt, op.cit., s. 155.
32 Aschehoug, op.cit., s. 455.
33 Stortings-Efterretninger 1814–1833, bd. 1, (1874), s. 114 og 206.
34 Aschehoug, op.cit., s. 468.
35 Stortings-Efterretninger 1814–1833, bind 1, (1874), s. 114.
36 Stortings-Efterretninger 1814–1833, bind 1, (1874), s. 114–115.
37 Danielsen, op.cit., s. 320.
38 Arne Fliflet, Grunnloven, kommentarutgave (2005), s. 305.
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nedstemt. Hensikten med en svaradresse skulle være å
gjøre regjeringen kjent med folkets ønsker for landets
utvikling. Motstanderne av ideen viste til at en slik
adresse på den ene side kunne oppfattes som mistillit til
den ansvarlige statsråd om innholdet var kritisk, med
statsrådens avgang som mulig følge, eller, om adressen
uttrykte seg positivt, ville virke forstyrrende inn på Stor-
tingets etterfølgende kontroll med regjeringen.39 Spørs-
målet kom opp igjen i 1845 etter at Oscar I var blitt
konge, men med samme resultat.40 Også i 1851 ble et
forslag om svaradresse forkastet.41 Da var spørsmålet
for alvor i ferd med å smelte sammen med spørsmålet
om statsrådenes møterett i Stortinget, se nedenfor om
dette.

I første halvdel av 1890-tallet ble det holdt trontalede-
batter, men da avgrenset til unionelle spørsmål. Etter at
Stortinget gjorde et tilbaketog i unionsspørsmålet i 1895,
falt debattene bort for så å våkne til liv igjen i 1904 som
det instituttet vi kjenner i dag, nemlig en generaldebatt
om regjeringens politikk.42

4 Statsrådenes adgang til å møte i Stortinget
Grunnloven inneholdt opprinnelig ingen bestemmelse
om regjeringsmedlemmenes adgang til Stortinget, her-
under Odelsting og Lagting. Det Adler-Falsenske utkast
hadde i § 127 en bestemmelse om at medlemmene av
Kongens råd ikke kunne ha sete eller stemme i «Rigsfor-
samlingen», men at kongen kunne la sitt råd møte der
«for at foreslaae eller forelægge Samme hvad Han for
godt befinder».43 Grunnloven tok i § 62 opp i seg forbu-
det mot at statsråder kunne være stortingsrepresentanter,
i § 12 utvidet til et forbud mot at kongen kunne tilkalle
stortingsrepresentanter til ta sete i statsrådet «ved over-
ordentlige leiligheter». En adgang for kongen til å la
statsrådene møte på Stortinget kom ikke med. Grunnlo-
ven bygget altså på en streng adskillelse av den utøvende
og lovgivende makt.

For enkelte av representantene ble det imidlertid raskt
et savn at statsrådene ikke kunne delta i Stortingets
behandling av regjeringens forslag. I 1821 tok Christian

Magnus Falsen til orde for at Stortingets forretningsor-
den burde få en bestemmelse om at Stortinget kunne
innby regjeringen til å la en eller flere statsråder delta i
debattene i Odelstinget eller Stortinget i plenum om lov-
forslag eller andre saker. Han mente Grunnloven § 75
bokstav h om at Stortinget kunne fordre enhver til å
møte for seg i statssaker ga hjemmel til dette. En slik
ordning ville etter hans syn føre til større harmoni mel-
lom den utøvende og lovgivende makt, gi Stortinget et
bedre beslutningsgrunnlag i sakene som skulle avgjøres,
og dessuten virke som en garanti for at man fikk dyktige
og hederlige statsråder. Mange var imidlertid skeptiske
til forslaget, ikke minst til om det kunne gjennomføres
uten grunnlovsendring. Noen fryktet at statsrådenes til-
stedeværelse ville legge en demper på representantenes
frie debatt. Til slutt var det bare seks som stemte for.44

Falsen fremsatte deretter et forslag om å innføre møte-
rett for statsrådene gjennom en endring av Grunnloven
§ 62.45 Da forslaget kom til behandling i 1824, gikk kon-
stitusjonskomiteen mot forslaget.46 Komiteen var grunn-
leggende positiv, men syntes at forslaget både gikk for
kort og for langt: Hvis statsrådene først skulle ha rett til å
møte, burde de også ha plikt – Stortinget kunne ikke
være avhengig av at statsrådene fant det for godt å inn-
finne seg. Men skulle statsrådene til stadighet møte, ville
det jo gå ut over regjeringsarbeidet. Dessuten fantes det
saker der statsrådene slett ikke burde møte, for eksempel
om deres eget konstitusjonelle ansvar.

I 1833 ble det fremsatt kongelig proposisjon om møte-
rett, nå i form av en endring av Grunnloven § 74. Begrun-
nelsen var i det store og hele som Falsens begrunnelse i
1821.47 Forslaget kom til behandling først i 1839. Da var
holdningen i konstitusjonskomiteen igjen grunnleggende
positiv, men også nå fant man ulike mangler ved forslaget
som gjorde at man likevel gikk mot – for eksempel at
stattholderens stilling ikke var nærmere omtalt, statsmi-
nisteren (i Stockholm) var ikke nevnt, og burde nå egent-
lig statsrådene kunne møte i Lagtinget når selve møteret-
ten var ment som et slags supplement til forslagsretten i
lovsaker, som jo gjaldt overfor Odelstinget?48

Det ble deretter fremmet en ny kongelig proposisjon
om saken med en rekke alternativer. Ytterligere alterna-

39 Storthing-Efterretninger 1836–1854, bind 1, (forhandlingene på 8. ordentlige storting 1836, 4. overordentlige storting 1836–37 og 9. ordentlige
storting i 1839) (1893) s. 22–29.

40 Storthing-Efterretninger 1836–54, bind 2, (forhandlingene på 10. og 11. ordentlige storting i 1842 og 1845) (1893) s. 493–496.
41 Storthing-Efterretninger 1836–54, bind 3 (forhandlingene på 12. og 13. ordentlige storting i 1848 og 1851) (1904) s. 803–820.
42 Danielsen, op.cit., (1964) s. 320–323. Det ble riktignok ikke holdt noen debatt etter regjeringens tale under åpningen av Stortinget høsten 1905.
43 Riksforsamlingens forhandlinger, bind III, (1916) s. 37.
44 Storthings-Efterretninger 1814–1833, bind 2 (1874), s. 14–16.
45 St.forh. 1821 bind 5, tilleggshefte s. 18 og St.forh. 1824 bind 2 s. 221–223.
46 St.forh. 1824 bind 2 s. 223–236.
47 St.forh. 1833 bind 6 s. 629–633.
48 Storthings-Efterretninger 1836–1854 bind 1 (1888) s. 42–43 om at forslaget ikke kom til realitetsbehandling i 1836 og s. 463 om debatten under

det 9. ordentlige storting i 1839. Se også St.forh. 1839, 3 del (mai-heftet) s. 28–46 og s. 306–312.
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tiver fulgte av et privat grunnlovsforslag. Dermed hadde
man tatt hensyn til alle innvendinger fra 1839. Behand-
lingen av saken i 1842 ble imidlertid komplisert av at det
også var fremsatt et forslag om å innføre møterett for
statsrådene gjennom en endring i Stortingets forretnings-
orden uten å gå veien om grunnlovsendring, slik Falsen
opprinnelig hadde foreslått i 1821. Konstitusjonskomi-
teens flertall var fortsatt i prinsippet positiv til å la stats-
rådene kunne møte, men nokså splittet i hvordan dette
best kunne gjøres – grunnlovsendring eller gjennom
Stortingets forretningsorden, og om det siste overhodet
var mulig. Dette ledet frem til en debatt i Stortinget der
synspunktene også spriket. Til slutt stemte et flertall mot
alle forslag.49

I 1845 kom forslaget opp på nytt. Man innhentet først
Høyesteretts betenkning om reformen kunne gjennom-
føres ved bare å endre forretningsordenen, og om en
grunnlovsendring om møterett ville stride mot Grunnlo-
vens ånd og prinsipper. Høyesterett svarte nei på begge
spørsmål. Igjen stemte et flertall mot nyordningen.50

Saken ble ikke oppgitt, hverken fra regjeringens side
eller fra enkelte representanter som fremsatte egne for-
slag. Forslagene kom til behandling i 1848. Et flertall i
konstitusjonskomiteen var nå for en grunnlovsendring,
mens et mindretall gikk mot. Argumentene for og mot
var omtrent slik de tidligere hadde vært.51 Denne gang
ble det for første gang oppnådd flertall for ett av forsla-
gene. Dette forslaget ga statsministeren og statsrådene,
men ikke stattholderen, adgang til Stortingets og Odels-
tingets forhandlinger, men når det ble holdt møte for luk-
kede dører, skulle statsrådene bare kunne møte etter spe-
siell tillatelse. Flertallet var imidlertid ikke stort nok til
at grunnlovsendringen ble vedtatt – 55 for og 46 mot.52

Saken kom opp igjen i 1851. Flertallet i Konstitusjons-
komiteen fremholdt nå at møterett for statsrådene ville
gjøre det lettere å oppnå kompromissløsninger, og at stats-
råder som møtte sterk motbør i flere saker, ville trekke seg
av ren ærekjærhet og pliktfølelse. På den måten kunne
konflikter med enkeltstatsråder løses uten å måtte gripe til
riksrett. Tanken om majoritetsregjeringer tok likevel fler-
tallet avstand fra. Mindretallet i komiteen var skeptisk og
gikk inn for grunnlovsendringer som åpnet for at Stortin-

get selv kunne vedta å gi statsrådene møterett. På den
måten ville Stortinget selv kunne avskaffe ordningen om
den viste seg å være et feilgrep. Dersom ordningen fulgte
direkte av Grunnloven, risikerte man et kongelig veto mot
vedtak om å avskaffe den igjen.53

Flertallets forslag fikk nå 53 stemmer; 52 stemte mot.
Etter at dette forslaget ikke hadde oppnådd tilstrekkelig
flertall, ble det imidlertid oppnådd grunnlovsmessig fler-
tall – 76 mot 29 – for en endring av § 62 som gikk ut på
at det skulle «bestemmes af ethvert Storthing» hvorvidt
og i hvilken utstrekning statsrådene skulle gis adgang til
Stortingets forhandlinger. Det ble imidlertid nedlagt veto
mot den vedtatte grunnlovsendringen – regjeringen ville
ikke gjøre seg avhengig av Stortinget på denne måten.54

Til nå hadde det altså først og fremst vært «de regje-
ringsvennlige» som hadde gått inn for møterett for stats-
rådene nedfelt i Grunnloven, mens de som gikk mot,
særlig bonderepresentanter, var opptatt av å beskytte
Stortinget mot det de anså som uønsket påvirkning fra
regjeringsmedlemmene. Men også enkelte regjerings-
skeptiske representanter gikk etter hvert inn for å la
statsrådene kunne møte på tinget. De var mest opptatt av
bedre samvirke mellom regjering og Storting.55

Johan Sverdrup, som møtte på Stortinget for første
gang i 1851, stemte mot å hjemle statsrådene møterett
direkte i Grunnloven, men for forslaget om at Stortinget
skulle kunne gi dem adgang gjennom forretningsorde-
nen. Han så saken som ledd i innføringen av et parla-
mentarisk system, men til det var den politiske situasjo-
nen i landet ennå ikke moden, og det forutsatte andre
grunnlovsendringer først, mente han: Stortingssesjonene
måtte vare lenger, det måtte innføres allmenn stemme-
rett, og det måtte bli anledning til å utskrive nyvalg ved
uenighet mellom Storting og regjering. Dessuten måtte
statsråder være valgbare til Stortinget. Han kunne like-
vel gå inn for forslaget om å legge spørsmålet om møte-
rett i Stortingets hender – da bortfalt mange av betenke-
lighetene. Og han tok kraftfullt til orde for at Kongen
intet veto hadde i grunnlovssaker.56

Etter 1851 tok ikke lenger regjeringen noe initiativ til
å endre Grunnloven for å gi statsrådene møterett, men
saken levde videre gjennom private grunnlovsforslag.

49 Storthings-Efterretninger 1836–1854 bind 2 (1893) s. 94–107 om debatten under det 10. ordentlige storting i 1839. Se også St.forh. 1842, 9. del
(september-heftet) s. 7–9 og s. 58–96.

50 Storthings-Efterretninger 1836–1854 bind 2 (1893) s. 506–512 og St.forh. 1845, 7. del s. 197–208.
51 St.forh. 1848 bind 6 s. 70–85.
52 Storthings-Efterretninger 1836–1854 bind 3 (1904) s. 451–457
53 St.forh. 1851 bind 7 s. 93–97 (nr. 32).
54 Storthings-Efterretninger inneholdende trettende ordentlige Storthings Forhandlinger (1851) spalte 979–827 (avstemningsresultatet spalte 804–

805, diskusjon om Kongens vetorett i grunnlovssaker spalte 825–827, sanksjonsnektelse spalte 827). Om begrunnelsen for sanksjonsnektelsen, se
representanten Lerches innlegg i Stortinget da saken kom opp på nytt i 1857, i Tidende S. for 1857, Stortingets forhandlinger, s. 305.

55 Halvdan Koht, Johan Sverdrup, bind 1 (1918) s. 138.
56 Ibid., s. 139–141.
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Mens det i 1848 og 1851 hadde vært flertall for møte-
rett i konstitusjonskomiteen, var det i 1854 flertall mot.
Flertallet hevdet at Grunnloven, ved å skille strengt mel-
lom regjeringsmakt og Storting, bygget på en grunnleg-
gende interessemotsetning mellom en konserverende
regjeringsmakt og embetsstand på den ene side, og en
fremskrittsvennlig stortingsmakt som representant for de
næringsdrivende på den annen. Den balansen mellom
disse interessene som Grunnloven etablerte, ville bli for-
rykket til skade for folket om statsrådene fikk møterett
uten at man samtidig vedtok andre reformer, som årlige
storting og utvidelse av stemmeretten. At en statsråd
som møtte motstand i Stortinget, ville trekke seg av fri
vilje, hadde komitéflertallet liten tro på. Det ville være
annerledes dersom man hadde et system der regjeringen
var avhengig av å ha et flertall bak seg i nasjonalforsam-
lingen.57 Møterett for statsrådene ble altså ansett å
svekke demokratiet, ikke å styrke det.

Under debatten uttalte Johan Sverdrup at han bare
kunne gå med på reformen dersom statsrådene samtidig
også kunne være stortingsrepresentanter.58 Men i så fall
ville jo statsrådene nettopp oppfatte seg som represen-
tanter for de interesser som hadde valgt dem, ikke som
kongens menn. Et system der regjeringen var avhengig
av å ha stortingsflertallet bak seg, ville nok etter hvert
komme, men tiden var ikke moden. Å gi statsrådene
møterett i Stortinget ville antagelig bare forsinke en slik
utvikling. Han ville nå også stemme mot forslaget som
han hadde stemt for i 1851, om å overlate til Stortinget å
kunne bestemme nærmere om dette. Han anså nemlig
dette for allerede å være gjeldende rett.59 Denne gang
ble det flertall mot alle forslag om å gi statsrådene møte-
rett.

I 1857 gikk flertallet i konstitusjonskomiteen inn for å
gi statsrådene møterett.60 Flertall ble det også i Stortin-
get, men ikke stort nok – 55 mot 48 stemmer.61

Ved neste korsvei, våren 1860, hadde mange av dem
som tidligere bare ville ha møteretten innført som ledd i
en større reform, skiftet mening. Denne gangen gikk

Johan Sverdrup inn for forslaget. Han mente fortsatt at
møteretten inngikk i et større byggverk som skulle gjøre
Stortinget til den ledende statsmakten. I sitt innlegg kri-
tiserte han Montesquieus teori om maktens tredeling –
staten måtte være én, og enten måtte monarken skaffe
seg innflytelse over folkeforsamlingen, eller så måtte
monarkens ministre møte i folkeforsamlingen for å bli
påvirket. Møterettsreformen var i så måte en nyttig kata-
lysator for å utvide folkestyre. Sverdrup så det ikke len-
ger som en nødvendig forutsetning for møteretten at
andre reformer som virket i samme retning, som årlige
storting, ble vedtatt samtidig.62

Endringen i Sverdrups syn kom nok i stor grad av det
ydmykende nederlaget Norge hadde lidd i 1859 i saken
om avskaffelse av stattholderembetet. Etter betydelig
press fra svensk side nektet Kongen å sanksjonere vedta-
ket, og vreden på norsk side kom i stor grad til å rette seg
mot de norske statsrådene, som mange mente ikke hadde
forsvart Norges interesser med tilstrekkelig fasthet.
Sverdrup hadde gått i spissen for en erklæring med sterk
kritikk av statsrådene, men var blitt møtt med at det var
inkonsekvent å gå inn for en slik erklæring og samtidig
være mot at de kunne møte i Stortinget for å forsvare
seg.63

Frederik Stang delte på ingen måte Sverdrups målset-
tinger om et parlamentarisk styresett. Men han kunne
ikke godt gå mot en reform han tidligere hadde vært for.
Han la vekt på det tradisjonelle argumentet om at møte-
rett for statsrådene kunne forhindre at Stortinget baserte
sine vedtak på misforståelser. Møteretten var slik sett
nærmest et supplement til Kongens vetorett og innebar
en modererende kraft overfor Stortinget. Retten var etter
hans syn ikke forbundet med innføringen av et parla-
mentarisk system.64

Da saken kom til avstemning, var det fortsatt en del
representanter som var skeptiske til å innføre møteretten,
og da mest fordi de fryktet at Stang skulle få rett. Det var
med knapp margin at møteretten ikke fikk grunnlovs-
messig flertall – 39 stemte mot og 7365 for det forslaget

57 Indst. S. No. 54 (1854), inntatt i St.forh. 1854 bind 7.
58 Det forelå forslag til grunnlovsendring også om dette. Konstitusjonskomiteen hadde lagt opp til at man skulle ta stilling til dette spørsmålet før det

ble avgitt innstilling om statsrådenes møterett, og hadde gått inn for å gjøre statsrådene valgbare, men Johan Sverdrup fikk flertall for å utsette
saken om valgbarhet slik at de to spørsmålene kunne ses i sammenheng. Dermed kunne han i debatten 8. juli om statsrådenes møterett trygt
erklære at valgbarhet måtte være en forutsetning – den saken skulle først komme opp 10. juli. Da ble forslaget om valgbarhet forkastet mot 20
stemmer uten debatt. At det ikke ble noen debatt, skyldtes visstnok at stortingsmøtet nå for første gang ble holdt i Universitetets nye (nå «gamle»)
festsal, og da oppdaget man at akustikken var så dårlig at talerne ikke kunne høres – gulv og vegger måtte først kles med dempende belegg, se
Storthings-Efterretninger 1836–1854 bind 4 (1911) s. 60.

59 Storthings-Efterretninger 1836–1854 bind 4 (1911) s. 73.
60 Indst. S. No. 94, inntatt i St.forh. for 1857 bind 8 s. 453–456.
61 Tidende S. for 1857, Stortingets forhandlinger s. 306.
62 Tidende S. for 1859–60, Stortingets forhandlinger s. 1111–1115.
63 Koht op. cit s. 316–330.
64 Tidende S. for 1859–60, Stortingets forhandlinger s. 1118.
65 Ibid., s. 1126.
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som konstitusjonskomiteens flertall hadde innstilt til
vedtakelse. Regjeringen må ha pustet lettet ut.66

Dermed lå alt til rette for omkamp i 1863. I en kortfat-
tet innstilling gikk konstitusjonskomiteens flertall – alle
unntatt ett medlem – inn for samme endring av § 74 som
tre år tidligere hadde vært nær ved å bli vedtatt.67 Men
nå oppnådde forslaget bare 54 stemmer, mens 52 stemte
mot, blant annet flere som hadde stemt for i 1860. De
hadde nå kommet til at møterett for statsrådene ville føre
til et parlamentarisk system. Det forutsatte etter deres
syn ordninger som ville virke som en motvekt mot stor-
tingsflertallets økte makt. Dermed kom de på det for-
melle plan til å begrunne sitt endrede syn på samme
måte som tilhengerne av å innføre parlamentarisme
hadde gjort ti år tidligere: Møterett for statsrådene forut-
satte andre grunnlovsendringer. Nå var det særlig rett for
Kongen til å oppløse Stortinget og utskrive nyvalg som
ble fremhevet – og forslag om dette forelå ikke til
behandling.68 Johan Sverdrup unnlot å ta ordet under
debatten.

I neste storting, 1866, kom saken opp på nytt. Konsti-
tusjonskomiteens flertall innstilte på å bifalle et forslag
fra Sverdrup og flere andre om å gi statsrådene møterett,
men argumentasjonen hadde endret seg. I et nokså åpen-
bart forsøk på å utmanøvrere motstanderne, som også
var for reformen, men ikke dersom det førte til parla-
mentarisme, kjørte flertallet nå frem de tradisjonelle
argumentene om at møterett vil effektivisere Stortingets
arbeid ved å bedre informasjonsflyten og motvirke mis-
forståelser samt generelt føre til bedre samarbeid mel-
lom Storting og regjering. Nederst på listen over forde-
lene ved reformen kom så noen ord om at møterett også
vil «skjærpe og forædle den konstitusjonelle Ansvarlig-
hed» ved at statsrådene ville kunne holdes til regnskap
for sin administrasjon uten hensyn til spørsmålet om det
juridiske ansvar. Dessuten ville møterett medvirke til at
det ble stilt strengere krav til statsrådenes personlige
dyktighet og offentlige anseelse «som man dog omvendt
ikke antager vilde lede til det parlamentariske Styrelses-
system i dette Ords europæiske Bemærkelse, idet vore
særegne Forhold derimod vilde stille afgjørende Hind-
ringer».69 Men motstanderne av parlamentarismen lot
seg ikke overbevise, og de var økt i antall. Etter en kort
debatt der Johan Sverdrup ikke tok ordet, stemte bare 45
for forslaget, mens 55 stemte mot.70

På det 19. ordentlige storting i 1868–69 fikk saken
hvile – nå var det innføringen av årlige storting som var
den store saken. Men det ble fremsatt forslag slik at
møteretten kunne tas opp til behandling etter neste
valg.71

I Indst. S. No. 25 (1872)72 var flertallets begrunnelse
omtrent som tre år tidligere: Reformen ville forbedre det
samarbeid mellom regjering og Storting som flertallet
mente Grunnloven forutsatte. Komiteflertallet, som var
for et parlamentarisk styresett, la til at det snarere var
Stortingets bevilgende myndighet som utgjorde det
avgjørende maktmiddel for å gjennomtvinge parlamen-
tarismen. Men det middelet var ikke blitt benyttet, så
hvorfor bekymre seg for at møteretten skulle bli forsøkt
benyttet til dette? – Parlamentarismen ville komme når
de politiske forhold lå til rette for det, helt uavhengig av
om statsrådene fikk møterett i Stortinget eller ikke.

Mindretallet, anført av den statsrettslærde professor
Aschehoug mente at møterett for statsrådene uvegerlig
ville føre til et parlamentarisk system. Det ville være i
strid med flertallets målsetting om bedre samarbeid mel-
lom Storting og regjering om en statsråd som etter kraft-
full argumentasjon i Stortinget likevel hadde lidd neder-
lag, skulle bli sittende og innstille på sanksjonsnektelse.
Å godta nederlaget ved å innstille på å gi stortingsvedta-
ket sanksjon ville også bli vanskeligere enn i et system
der statsrådene stod utenfor selve kampen i stortingssa-
len. Dertil kom at regjeringen måtte opptre samlet og
stille seg bak den enkelte statsråd. Av dette fulgte uve-
gerlig et parlamentarisk styresett, mente mindretallet.

Nå ville ikke mindretallet på prinsipielt grunnlag
avvise parlamentarismen for all fremtid. Men det pekte
på at et virkelig parlamentarisk system forutsatte at
regjeringen kunne lene seg på et stabilt stortingsflertall
og altså i praksis var dette flertallets leder, og at det fan-
tes en opposisjon som var rede til å overta regjeringsan-
svaret. Men når statsråder ikke var valgbare som stor-
tingsrepresentanter, ville en regjering ikke kunne spille
rollen som majoritetsleder. Og ble regjeringen tvunget til
å gå av, ville de avgåtte statsrådene ikke kunne innta rol-
len som opposisjonsledere. I stedet forsvant de ut av
stortingspolitikken frem til neste valg – og kanskje også
deretter siden man bare kunne velges til representant for
det distrikt der man selv bodde. Endelig pekte mindretal-
let på at den manglende adgangen for Kongen til å opp-

66 Koht, op.cit., s. 331.
67 Indst. S. No 82 (1862–63), St.forh. (1862–63) bind 9 s. 339.
68 Tidende S. for 1862–63, Stortingets forhandlinger s. 439–446.
69 Indst. S. No. 141 (1865–66) St.forh. 1865–66 bind 8 s. 595.
70 Tidende S. for 1865–66, Stortingets forhandlinger s. 904–906.
71 St.forh. (1868–69) bind 10 s. 79.
72 St.forh. (1872) bind 6 s. 79–92.
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løse Stortinget og utskrive nyvalg for på den måten å la
folket avgjøre strid mellom regjering og stortingsflertall.

Johan Sverdrup ga i sitt innlegg under stortingsdebat-
ten konstitusjonskomiteens mindretall rett i at møterett
for statsrådene ville føre til et parlamentarisk styresett –
men nettopp derfor gikk han inn for forslaget. I så måte
var det ikke bare viktig at statsrådene måtte stå ansvarlig
overfor Stortinget:73

Men det være langtfra mig at være saa ensidig, at jeg blot
skulde tale om, at Tingen skulde være at faa dygtige
Statsraader, og at faa indført effektiv Ministeransvarlig-
hed. Der er en anden Ansvarlighed, en anden Dygtighed,
som jeg skal henvise til, og det er Storthingets egen. …
Jeg kan ikke engang standse her. Der er endnu en større
Ansvarlighed, det er Nationens Ansvarlighed ligeoverfor
sig selv og sin Fremtid; i det Øieblik, at al Magt og Kraft
samles her i denne Sal til Afgørelse af Samfundets
høieste og vigtigste Anliggender, gaar der en en stor
Vækkelse ud over Landet; der er ikke Udsættelses-Politik
længer at drive, Øieblikket gjør sin Ret gjældende, Afgjø-
relse maa finde Sted, et Afgjørende maa anbringes. Det
vækker, det samler, det oplyser, det giver Samfundet den
Indsigt og den Kraft, som er nødvendig for i Sandhed at
bære den konstiutionelle Forfatning mod alle dens store
Endemaal. Alt, som drages hertil, skjærpes og levende-
gjøres, og hele Folket bliver medinteresseret, medhand-
lende og medansvarlig.

Ved å vise til at en samling av «al Magt og Kraft … i
denne Sal» ville tvinge Stortinget og hele folket til den
største ansvarlighet «ligeoverfor sig selv og sin Frem-
tid», imøtegikk Sverdrup indirekte og i nærmest poe-
tiske vendinger Aschehougs argumenter om at et parla-
mentarisk styresett forutsatte ytterligere grunnlovs-
endringer for å ansvarliggjøre et mektigere Storting.

Sverdrup hadde følgende å si om hvordan forholdet
mellom Storting og regjering burde være:74

Sagen er: der kan ikke længer regjeres – jeg tager Ordet
i dets allerfuldeste Betydning – der kan ikke længer
regjeres uden Storthinget, der maa regjeres med Stort-
hinget, og hermed er i Grunden alt sagt for Institutio-

nen. Regjeringen bør og maa i en vid Udstrækning ind-
tage en ledende Stilling; men Betingelsen herfor er
samarbejde og Samstemmighed med Nationens Repræ-
sentanter, og denne kan ikke tilfulde oppnaaes – det vil
Enhver medgive – uden Deltagelse i Storthingets For-
handlinger.

Denne gangen ble det grunnlovsmessige flertall for for-
slaget, mest fordi mange av bonderepresentantene som
tidligere hadde vært mot, snudde.75 Det var 80 stemmer
for forslaget, 29 stemte mot.76 Kongen nektet imidlertid
sanksjon, etter at det hadde vært dissens i regjeringen
om spørsmålet. Justisdepartementet fikk samtidig i opp-
drag å utrede spørsmålet om møterett for statsrådene i
Stortinget i sin helhet, herunder om møterett gjorde det
nødvendig og hensiktsmessig med andre grunnlovs-
endringer.77

Justisdepartementets utredning med forslag til
grunnlovsendringer forelå i form av Sth. Prp. No. 21
(1874)78 i desember 1874, for sent til at forslagene
kunne behandles av det da nyvalgte storting. Stortinget
behandlet likevel i 1874 et forslag fremsatt i 1872, og
forslaget ble vedtatt med grunnlovsmessig flertall, 74
mot 35 stemmer.79 Dermed var det oppnådd grunnlovs-
messig flertall for annen gang, men vedtaket i 1874
adskilte seg ordlydsmessig noe fra vedtaket i 1872.
Endringen skyldtes opphevelsen av stattholderposten i
1873. Dermed fikk også regjeringens leder i Christia-
nia tittelen «statsminister». Dette førte til endringer i
ordlyden – i stedet for «statsministeren» (i Stockholm)
skulle nå «statsministrene» (i Christiania og Stock-
holm) ha møterett ved siden av statsrådene. Både fler-
tall og mindretall innså at debatten i 1874 mest var en
generalprøve på den debatten som ville komme i 1877,
om regjeringens nylig fremsatte forslag.80 Som ventet
nektet Kongen også denne gang å sanksjonere vedta-
ket.81

I 1877 stod så regjeringens forslag mot et forslag likt
det som var blitt vedtatt, men nektet sanksjon i 1874. Jus-
tisdepartementet hadde i proposisjonen fra 1874 fortsatt
tatt det utgangspunkt at møterett for statsrådene ikke i
seg selv ville medføre et parlamentarisk system, «det vil
sige, at Ministeriets Sammensætning bliver saa væsent-

73 Tidende S. for 1872, Stortingets forhandlinger s. 126.
74 Loc.cit.
75 Halvdan Koht, Johan Sverdrup, bind 2 (1922) s. 64–65.
76 Tidende S. for 1872, Stortingets forhandlinger s. 205.
77 Dok. No 71 (1872) og Dok. No. 76 (1872), St.forh. (1872) bind 5.
78 St.forh. (1874) bind 2.
79 Tidende S. for 1874, Stortingets forhandlinger s. 334.
80 Tidende S. for 1874, Stortingets forhandlinger s. 224 (Aschehoug) og s. 241 (Sverdrup). Se også konstitusjonskomiteens Indst. S. I (1874), inntatt

i St.forh. (1874) bind 6.
81 St.forh. (1874) bind 2 – siste dokument inntatt i bindet, og Tidende S. for 1874, Stortingets forhandlinger s. 942.
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lig afhængig af Folkerepresæntationens Majoritet, at den
ophører at være Gjenstand for Kongens selvstændige
Afgjørelse». Hadde departementet vært av den oppfat-
ning av dette ville være resultatet av å gi statsrådene
møterett, hadde det sett seg nødt til å gå mot forslaget,
het det: Dette ville være «uforenelig med vor Grundlovs
hele Opfatning og Ordning af Statsmagternes indbyrdes
Stilling». Men departementet trøstet seg med at et parla-
mentarisk styresett «forudsætter et ganske andet histo-
risk Grundlag, ganske andre sociale Forhold og ganske
andre forfatningsmæssige Garantier, end vort lille Sam-
fund paa nogen Maade tilbyder», og at møterett for stats-
rådene derfor ikke uten videre ville medføre en slik
systemendring.82

Det gjaldt imidlertid å sikre at utviklingen heller ikke
kunne lede til en slik forrykkelse av forholdet mellom
statsmaktene, og proposisjonen inneholdt derfor flere
forslag som skulle forhindre dette: Først og fremst måtte
Kongen få rett til å oppløse Stortinget og utskrive
nyvalg. Regjeringen ville derimot ikke gå inn på tan-
ken om å gjøre statsråder valgbare. Hverken praktisk
eller prinsipielt kunne en statsrådsstilling kombineres
med vervet som stortingsrepresentant, mente departe-
mentet.

Regjeringens forslag, som var et slags forsøk på kom-
promiss, vant imidlertid ikke gehør i Stortinget. Både
flertall og mindretall i konstitusjonskomiteen gikk mot
forslagene.83 Komiteflertallet erklærte seg enig med
regjeringen i at møterett for statsrådene ikke i seg selv
ville føre til et parlamentarisk styresett84 – det hadde jo
flertallet også ment i 1872 og 1874.85 Flertallet så heller
ikke noe behov for de ytterligere grunnlovsendringene
som regjeringen hadde foreslått for å sikre at reformen
heller ikke skulle føre til en utvikling i retning av parla-
mentarisme: Det var mulig utviklingen gikk i den ret-
ning, men i så fall hadde det andre årsaker en møterett
for statsrådene, og regjeringens forslag ville ikke kunne
hindre en slik utvikling.86

Også mindretallet, igjen med professor Aschehoug i
spissen, fastholdt sitt synspunkt fra 1872 og 1874,87

nemlig at møterett for statsrådene nettopp ville føre til
et parlamentarisk system. En statsråd som selv ikke

ved å delta i Stortingets debatter lyktes i å overbevise
flertallet om sine forslag, ville i lengden ikke ha annet
valg enn å gå av, mente mindretallet. Det ville i sin tur
føre til at regjeringen bestod av personer som kom
overens med stortingsflertallet. Dermed ville Kongens
råd miste sin sentrale konstitusjonelle rolle som mot-
vekt mot feilgrep fra flertallet side – det suspensive
veto ville miste sin funksjon.88 Regjeringens forslag
om blant annet oppløsningsrett ville ikke kunne for-
hindre en slik utvikling. Følgelig, mente mindretallet,
måtte det skapes en ny motvekt i form av et egentlig
førstekammer – en tanke også regjeringen hadde vært
inne på i sin proposisjon, men forkastet. Mindretallet
tenkte seg et førstekammer med færre representanter
enn Stortinget for øvrig, med lengre funksjonstid og
valgt fra større valgdistrikter– altså noe i retning av
USAs senat. Stemmerettsreglene kunne være de
samme ved valg på begge kamre, men man kunne også
tenke seg et førstekammer valgt på grunnlag av en mer
innskrenket stemmerett. Makten måtte fordeles slik at
alle store samfunnsinteresser ble satt i stand til å for-
svare seg.89

Sverdrup gjorde seg til talsmann for et annet syn på
Grunnlovens maktfordelingsprinsipp enn Aschehoug, og
han hadde et annet perspektiv enn regjeringen på hva
parlamentarisme betydde – i alle fall i Norge.90 Han
fremholdt først som Grunnlovens hovedtanke at «Stort-
hinget, Folkets Repræsentanter, skal udøve en væsentlig
og afgjørende Indflydelse paa Statsstyrelsens Formaal,
Retning, Gang og Førelse». Deretter uttalte han:

«Parlamentarisme og repræsentativ Forfatning vil ikke
sige andet, end at det er Nationalrepræsentationen som
skal fra først til sidst bestemme Formaalet, Retningen,
Gangen og Førelsen af de offentlige Anliggender; det
Andet, at der kan blive tale om Statsraadsskifte, er blot en
Følge af denne Tingenes Tilstand.»

For Sverdrup var altså parlamentarismen ikke egentlig
et systemskifte i norsk statsliv, men den logiske konse-
kvens av det som hele tiden hadde vært Grunnlovens
mål: folkestyret. I regjeringens forslag om oppløs-

82 Sth. Prp. No. 21 (1874) s. 4.
83 Indst. S. No. 25 (1872) St.forh. (1872) bind 6 s. 79–92 og Indst. S I (1877), inntatt i St.forh. (1877) bind 6.
84 Indst. S. No. 25 (1872) og Indst. S. (1877) s. 11.
85 Indst. S. I (1874) s. 5, inntatt i St.forh. (1874) bind 6.
86 Indst. S. I (1877) s. 18.
87 Indst. S. I (1877) s. 11.
88 Aschehoug, Norges nuværende Statsforfatning bind 2 (1892), s. 94 peker på at statsrådene frem til 1884 stort sett ble sittende til de gikk av med

pensjon, og aldri hadde sett seg nødt til å gå av på grunn av politiske nederlag i Stortinget. «Det sagdes derfor med nogen Føie, at det norske Stats-
raad ikke blot var et Ministerium, men paa en vis Maade tillige havde det Kald, der i andre Lande tilfalder det første Kammer eller Overhuset.»

89 Indst S. (1877) s. 31–33.
90 Tidende S. for 1877, Stortingets forhandlinger s. 263–264.



C.  Om borgerrett og den lovgivende makt638
ningsrett så han egentlig bare en mer konsekvent parla-
mentarisme, som imidlertid tiden ennå ikke var moden
for: «[J]eg tvivler ikke om, at den Dag vil gaa op over
dette Land, da man aksepterer Opløsningsretten og
flere Institutioner, som ville tjene til at sikre og
betrygge Statslivets Gang under mer udviklede Sta-
dier.»91

Regjeringens forslag ble enstemmig forkastet.
Møteretten slik den tidligere var vedtatt, fikk på nytt
grunnlovsmessig flertall, nå 82 mot 29 stemmer. Igjen
nedla Kongen veto. Da Kongens sanksjonsnektelse ble
kjent, debatterte Stortinget om meddelelsen som van-
lig bare skulle vedlegges protokollen, om enn med
beklagelse, eller om stortingspresidenten skulle
bemyndiges til å la den vedtatte endringen av § 74
kunngjøre som gjeldende grunnlovsbestemmelse.92

Sverdrup fikk imidlertid et stort flertall med på ikke å
ta det siste forslaget under behandling, og å forkaste
det første. Han innså nok at å la grunnlovsvedtaket
kunngjøre uten kongelig sanksjon ville kreve et svært
stort flertall i Stortinget for at saken dermed skulle bli
ansett som avgjort, og fryktet at flertallet ikke ville bli
stort nok.93

Slik Grunnloven § 79 lød den gang, kunne Kongen to
ganger nedlegge veto mot samme lovvedtak – først etter
tredje gangs vedtakelse var en sanksjonsnektelse virk-
ningsløs. Selv om møteretten nå var vedtatt med grunn-
lovsmessig flertall både i 1872, 1874 og 1877, var det
som nevnt ikke full ordlydsmessig overensstemmelse
mellom 1872-vedtaket og de to senere. Denne ordlyds-
endringen var også en grunn til ikke å sette saken på
spissen allerede i 1877. De som mente at Kongen hadde
vanlig suspensivt veto også i grunnlovssaker, hadde jo
da måttet stemme mot å anse vedtaket som gjeldende
grunnlovsbestemmelse.

Dermed kom saken opp enda en gang, i 1880. Nå var
det ikke så mye nytt å si om saken, og konstitusjonsko-
miteens innstilling var i det vesentlige en kortfattet frem-
stilling av flertallets og mindretallets tidligere synspunk-
ter.94 Flertallet fastholdt fortsatt at møteretten ikke i seg
selv ville medføre overgang til et parlamentarisk styre,
mens mindretallet fremholdt at det uvegerlig ville bli
konsekvensen. Mindretallet, fortsatt med professor

Aschehoug i spissen, mente at et parlamentarisk styre-
sett bare var akseptabelt dersom det samtidig ble innført
en tokammerordning, Kongen fikk rett til å oppløse Stor-
tinget, og statsrådene ble gjort valgbare – det var ikke
mer enn «saagodt som alle andre civiliserede Lande
have fundet nødvendigt».95

Under Stortingsdebatten kunne de representantene
som fortsatt var mot, i stor grad bruke Sverdrups innlegg
i tidligere debatter som bevis for at reformen nettopp
ville føre til parlamentarisme. Men det hjalp ikke. Etter
stortingsvalget i 1879 hadde Venstre et stort flertall på
Stortinget, og også flere Høyre-representanter stemte nå
for forslaget om å gi statsrådene møterett.96 Ved avstem-
ningen 17. mars 1880 ble forslaget vedtatt med 93 mot
20 stemmer.97

Deretter fulgte noen nervepirrende uker i påvente av
hva regjeringen ville gjøre. Den 29. mai kom sanksjons-
nektelsen, sammen med en ny proposisjon bygget på
proposisjonen fra 1874: Regjeringen kunne godta møte-
retten, men bare i bytte mot oppløsningsrett og andre
grunnlovsendringer.98

Hva skulle nå gjøres? Spørsmålet hadde dukket opp
i den politiske debatten allerede i forkant av grunn-
lovsvedtaket i mars. Skulle Stortinget bare la end-
ringen kunngjøre i eget navn som gjeldende grunn-
lovsbestemmelse? Det var ikke gitt at alle som nå
hadde stemt for grunnlovsendringen, også var av den
mening at Kongen var uten absolutt vetorett i grunn-
lovssaker, og at sanksjonsnektelsen dermed var virk-
ningsløs – snarere tvert imot.99 Også blant dem som
mente at Kongen ikke hadde absolutt veto, var det
enkelte som mente at det ville være å gå for langt om
Stortinget selv skulle la vedtaket kunngjøre som gjel-
dende grunnlov. Skulle man i stedet vedta et mistillits-
votum mot regjeringen? Eventuelt vedta en uttalelse
med protest mot det absolutte veto som regjeringen
mente at Kongen hadde i grunnlovssaker?100 Riksrett
var lite aktuelt som et første skritt: Særlig høyresiden
argumenterte med at hvis det absolutte veto ikke fan-
tes, hadde statsrådene ikke gjort annet enn å utvirke en
rettslig nullitet – og var nå det egentlig et rettsbrudd
som de kunne dømmes for? De kunne heller ikke døm-
mes for å unnlate å møte i Stortinget. Den nye grunn-

91 Ibid., s. 269.
92 Ibid., s. 920–933.
93 Koht, Johan Sverdrup, bind 2, (1922), s. 221.
94 Indst. S. I (1880), inntatt i St.forh. 1880 bind 6.
95 Indst. S. I (1880) s. 15.
96 Koht, Johan Sverdrup, bind 2 (1922) s. 267–269.
97 Tidende S. for 1880, Stortingets forhandlinger s. 227–228.
98 Sth. Prp. No. 61 (1880), inntatt i St.forh. (1880) bind 2b.
99 Koht, op.cit., s. 280 og 285.
100 Ibid., s. 281 og 287.
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lovsbestemmelsen påla dem ingen plikt, bare en rett,
til dette.101

Sverdrup var selv først innstilt på at Stortinget i eget
navn skulle kunngjøre endringen som gjeldende grunn-
lovsbestemmelse. For å få nølende Venstre-folk med på
laget fremmet han likevel forslag til en mer avdempet
stortingsbeslutning der Stortinget fortsatt overlot til den
utøvende myndighet å kunngjøre endringen.102 I post 1,
slik det lød etter en siste endring foretatt under debatten i
Stortinget, slo forslaget fast at Stortinget 17. mars hadde
vedtatt en grunnlovsendring «saalydende … Thi er
denne Bestemmelse gjældende Grundlov for Kongeriget
Norge». Formuleringen må ses på bakgrunn av at det i
forbindelse med forberedelsen av en ny lov om kunngjø-
ring av lover noen år tidligere var blitt slått fast at grunn-
lovsvedtak var gyldige uten kunngjøring.103 I forslagets
post 2 het det at den fattede beslutning skulle oversendes
regjeringen med anmodning om den ble bekjentgjort på
den for grunnlovsbestemmelser foreskrevne måte.104

Forslaget forutsatte at Kongen ikke hadde absolutt
veto i grunnlovssaker, men tok ikke stilling til om Kon-
gen hadde vanlig suspensivt veto eller overhodet ikke
veto. Selv om post 2 i utgangspunktet hadde vært en inn-
rømmelse fra Sverdrups side, hadde den også den fordel
at den tvang regjeringen til å handle: Enten kunngjøre
grunnlovsendringen og dermed akseptere Stortingets
formelt uttrykte standpunkt i post 1 om at Kongen ikke
hadde absolutt veto i grunnlovssaker, eller nekte å rette
seg etter vedtakets post 2, og dermed risikere rettsretts-
tiltale for unnlatelsen. Unnlatelsen kunne ikke betegnes
som en rettslig nullitet, om nå dette skulle vise seg å bli
et juridisk problem med hensyn til selve sanksjonsnek-
telsen.

Etter lang og intens debatt over flere dager ble Sverd-
rups forslag vedtatt 9. juni 1880, post 1 med 74 mot 40
stemmer, post 2 med 105 mot 8 stemmer.105 Under
debatten ble et benkeforslag om å innhente betenkning
fra Høyesterett om hvorvidt Kongen hadde vetorett i
grunnlovssaker, forkastet med 89 mot 22 stemmer, nær-
mest uten debatt.106

Regjeringen nektet 15. juni å etterkomme anmodnin-
gen om kunngjøring. Mens Justisdepartementet i sitt
foredrag for Kongen i statsråd om selve sanksjonssaken
bare i en bisetning hadde forutsatt som «ophøiet over
Tvivl» at Kongen hadde absolutt veto i grunnlovssa-
ker,107 kom det nå en lengre begrunnelse for hvorfor
dette var «utvivlsomt».108

Etter stortingsvalget høsten 1882 var det i ukene før
Stortinget ble høytidelig åpnet 17. februar 1883, visse
forsøk på å finne et kompromiss for å unngå riksrett.
Sverdrup var villig til å strekke seg til enda en gang å
vedta en bestemmelse om statsrådenes møterett, nå i
kombinasjon med en ny bestemmelse om at avgåtte
statsråder skulle være valgbare som representanter for
distrikter der de ikke bodde,109 og et regjeringsskifte
som garanti for at det ikke på nytt ble nektet sanksjon.
Kongen var imidlertid ikke villig til å gi slipp på sine
statsråder, og i trontalen ble det vist til grunnlovsforsla-
gene som regjeringen tidligere hadde fremsatt som vil-
kår for å godta møteretten.110

Venstre hadde vunnet en overveldende valgseier høs-
ten 1882. Partiet sørget nå for å besette hele Lagtinget
med venstrerepresentanter, likeledes alle komiteleder-
verv, og begge stortingspresidentene, Sverdrup og ven-
stremannen Steen, ble valgt inn i protokollkomiteen. Det
var duket for riksrett.

Den 23. april 1883 kom Odelstingets tiltale. Med 53
mot 32 stemmer ble statsminister Selmer og flere av
statsrådene stilt for riksrett for å ha utvirket «de konge-
lige Resolutioner af 29de Mai og 15de Juni 1880, hvor-
ved er nægtet Sanktion paa den af Storthinget den 17de
Marts s. A. vedtagne Grundlovsbestemmelse om Statsra-
adernes Deltagelse i Stortingets Forhandlinger og und-
ladt at tillægge Bestemmelsen den samme ved Grundlo-
ven hjemlede Gyldighed».111

Tiltalen gjaldt også å ha utvirket det som i praksis var
sanksjonsnektelse i to bevilgningssaker.112 Grunnen til
at dette var tatt med, var at et viktig ledd i regjeringens
begrunnelse for Kongens absolutte veto i grunnlovssa-
ker også innebar at Kongen hadde absolutt veto i bevilg-

101 Ibid., s. 279.
102 Ibid., s. 290–292.
103 Ibid., s. 291–292.
104 Tidende S. for 1880, Stortingets forhandlinger s. 762–763 og s. 902.
105 Ibid., s. 903.
106 Ibid., s. 778–779.
107 Sth. Prp. No. 61 (1880) s. 15.
108 Dokument No 88 (1880) s. 2 flg., inntatt i St. forh. (1880) bind 5.
109 Dokument No. 90, Livius Smitts forslag alt. B, inntatt i St. forh. (1880) bind 5.
110 Halvdan Koht, Johan Sverdrup, bind 3 (1925) s. 65–66.
111 Tidende S. for 1883, Odelstingets og Lagtingets forhandlinger s. 531.
112 Resolusjon av 21. juni 1882 om å nekte fullbyrdelse av bevilgninger til Folkevæpningssamlagene og Sentralforeningen for utbredelse av legems-

øvelser og våpenbruk, og resolusjon av 25. november 1882 om delvis å nekte fullbyrdelse av en stortingsbeslutning om lønnsregulativ for det sent-
rale jernbanestyret, ved at regjeringen hadde nektet å godta at styret skulle ha to representanter valgt av Stortinget.
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ningssaker.113 Enkelte statsråder hadde bare deltatt i
disse avgjørelsene og ble følgelig bare tiltalt for dette.

Den 27. februar 1884 falt dommen over statsminister
Selmer. De 17 lagtingsmedlemmene i Riksretten stemte
for domfellelse, de 9 høyesterettsdommerne for frifin-
nelse. Dommen lød på embetsfortapelse, men bare 15 av
lagtingsmedlemmene stemt for det, to av dem mente det
holdt med bot. I dagene etter falt det tilsvarende dommer
mot de andre statsrådene som ble domfelt for grunn-
lovsvetoet.114

De statsrådene som bare ble domfelt for bevilgnings-
vetoet, ble ikke dømt til embetsfortapelse, bare bøte-
straff. I første omgang ble en av dem, Christian Homan
Schweigaard, utnevnt til ny statsminister, men den nye
regjeringens stilling ble fort uholdbar. Til slutt måtte
kong Oscar be Sverdrup danne regjering, og 26. juni ble
regjeringen utnevnt. Det var det første fullstendige
regjeringsskifte i norsk historie.115

Deretter kom siste runde i Stortinget om statsrådssa-
ken. Man tok nå frem kompromisset som Sverdrup
hadde vært villig til å godta vinteren 1883, nemlig at
avgåtte statsministre og statsråder skulle kunne velges
som stortingsrepresentanter uten hensyn til om de bodde
i vedkommende valgdistrikt – de fleste bodde jo i Chris-
tiania, men på Christiania-benken i Stortinget ville det
ikke være plass. Og formelt gjenstod fortsatt å behandle
ministeriet Selmers siste proposisjon om § 74. Konstitu-
sjonskomiteen avga innstilling 27. juni 1884, der kom-
promissforslaget, fremsatt av Livius Smitt i 1880,116 ble
anbefalt bifalt, mens proposisjonen knapt ble verdiget en
kommentar.117 Smitts forslag innebar også at § 74 om
statsrådenes møterett fikk en marginalt annen utforming
enn den ordlyden som var blitt vedtatt i 1874, 1877 og
1880, slik at også bestemmelsen om statsrådenes møte-
rett måtte vedtas enda en gang.

Den 30. juni ble forslaget vedtatt av Stortinget med 84
mot 25 stemmer. Regjeringens proposisjon ble forkastet
med 83 mot 26 stemmer.118 Dagen etter, 1. juli, ble end-

ringene sanksjonert ved kongelig resolusjon, og sanksjo-
nen meddelt Stortinget, som samme dag avsluttet saken
ved å vedta meddelelsen vedlagt protokollen.119

Vedtakelsen av Grunnloven § 74 annet ledd om stats-
rådenes møterett i Stortinget kom utvilsomt til å virke
som en katalysator for utviklingen av et parlamentarisk
system i Norge. Men det var like mye selve vedtakelses-
prosessen, særlig rundt riksrettssaken i 1884, som
bestemmelsen i seg selv som fikk denne funksjonen.
Denne prosessen kulminerte i at kongen måtte utnevne
en statsminister – Sverdrup – som han selv ikke ønsket,
fordi stortingsflertallet ønsket det.

Med adskillig rett kan det hevdes at den endringen i
§ 58 som Sverdrup i siste fase gikk med på, om at tidli-
gere regjeringsmedlemmer skulle kunne velges fra andre
valgdistrikter enn det distriktet der de selv hadde stem-
merett, demonstrerte systemskiftet like mye som end-
ringen i § 74. Til grunn for endringen av § 58 lå jo en
erkjennelse av at statsrådenes politiske rolle ikke var
uløselig knyttet til embetet – de var blitt politikere blant
andre politikere.120 Den politiske kampen mellom grup-
peringene på Stortinget omfattet heretter også kampen
om å danne regjering.

Men dermed var ikke parlamentarismen gjennomført
som en konstitusjonell rettsregel. Det var parlamentaris-
men som en politisk realitet, som en faktisk følge av
statsrådenes møterett, både tilhengere og motstandere
hadde vært opptatt av. På begynnelsen av 1890-tallet ble
Emil Stangs andre regjering sittende til tross for at den
fikk mistillitsvedtak mot seg. Det var fortsatt maktfor-
holdene på Stortinget som var avgjørende for om regje-
ringen måtte søke avskjed, ikke mistillitsvedtaket i seg
selv. Senere kom parlamentarismen til å slå igjennom
også som konstitusjonell sedvanerett, men først i 2007
ble prinsippet skrevet inn i Grunnloven, i § 15. Det vises
til kommentaren til denne bestemmelsen om utviklingen
av prinsippet og innholdet i det.

113 Jf. Dokument No 88 (1880) s. 3, inntatt i St.forh. (1880) bind 5: Regjeringen tok utgangspunkt i at en vetorett etter sakens natur måtte være abso-
lutt med mindre de aktuelle bestemmelsene sa noe annet. Etter Grunnloven § 80 slik den da lød, skulle Kongen senest når Stortinget heves, med-
dele sin resolusjon «paa alle de ikke allerede forinden [av ham] afgjorte [Stortings]Beslutninger. Alle de, som Han ikke udtrykkelig antager, ansees
som af Ham forkastede». Dette var helt generelt formulert, og bestemmelsen måtte etter regjeringens syn følgelig omfatte alle Stortingets beslut-
ninger med mindre andre grunnlovsbestemmelser gjorde unntak. Slike unntak fantes i §§ 76–79 om at Kongens veto bare var suspensivt i lovsaker,
og i § 82 som inneholdt en liste over beslutningstyper som ikke trengte kongelig sanksjon. Hverken grunnlovsendringer eller bevilgningsvedtak
var nevnt der, påpekte regjeringen. Med unntak av spørsmålet om Stortingets rett til å nedsette kommisjoner hadde det rett nok aldri tidligere vært
nedlagt veto mot bevilgninger, men i forbindelse med striden om grunnlovsvetoet fant altså regjeringen tiden inne til å markere sitt prinsipielle syn
også på bevilgningssakene, jf. Koht, op.cit., s. 44.

114 Koht, op.cit., s. 86–87 og 95–96.
115 Koht, op.cit., s. 132–133.
116 Dokument No. 90, Livius Smitts forslag alt. B, inntatt i St.forh. (1880) bind 5.
117 Indst. S. No. 148 (1884), inntatt i St. forh. (1884) bind 6.
118 Tidende S. for 1884, Stortingets forhandlinger s. 725.
119 Ibid., s. 762. Grunnen til at Sverdrup, som mente at Kongen ikke hadde noen vetorett i grunnlovssaker, likevel i egenskap av statsminister sørget

for å få det nye § 74-vedtaket sanksjonert av Kongen, er nærmere omtalt i kommentarene til § 121.
120 Aschehoug, Norges nuværende Statsforfatning, bind 2, (1892), s. 97.
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§ 75
Det tilkommer Stortinget
a) å gi og oppheve lover; å pålegge skatter, avgifter, toll og andre offentlige byrder, som dog

ikke gjelder ut over 31. desember i det nærmest påfølgende år, med mindre de uttrykkelig
fornyes av et nytt storting;

b) åpne lån på rikets kreditt;
c) å føre oppsyn med rikets pengevesen;
d) å bevilge de pengesummer som er nødvendige for å dekke statens utgifter;
e) å bestemme hvor mye som årlig skal utbetales kongen til hans hoffstat, og fastlegge den kon-

gelige families apanasje, som imidlertid ikke må bestå i faste eiendommer;
f) å la seg forelegge statsrådets protokoller og alle offentlige innberetninger og papirer;
g) å la seg meddele de forbund og traktater som kongen på statens vegne har inngått med frem-

mede makter;
h) å kunne fordre enhver til å møte for seg i statssaker, kongen og den kongelige familie unntatt;

dog gjelder denne unntagelse ikke for de kongelige prinser og prinsesser for så vidt de måtte
bekle embeter;

i) å revidere midlertidige gasje- og pensjonslister og gjøre de forandringer i dem som Stortinget
finner nødvendige;

k) å utnevne fem revisorer som årlig skal gjennomse statens regnskaper og bekjentgjøre
ekstrakter av dem ved trykken; regnskapene skal tilstilles disse revisorer innen seks måneder
etter utgangen av det år som Stortingets bevilgninger er gitt for; samt å treffe bestemmelser
angående ordningen av desisjonsmyndigheten overfor statens regnskapsbetjenter;

l) å utnevne en person som ikke er medlem av Stortinget, til på en måte som er nærmere
bestemt i lov, å føre kontroll med den offentlige forvaltning og alle som virker i dens tjeneste,
for å søke å sikre at det ikke øves urett mot den enkelte borger;

m) å naturalisere fremmede.

Det høyrer Stortinget til
a) å gje og oppheve lover; å fastsetje skattar, avgifter, toll og andre offentlege bører, som likevel

ikkje gjeld etter 31. desember året etter, om dei ikkje blir uttrykkeleg fornya av eit nytt stor-
ting;

b) å opne lån på rikets kreditt;
c) å føre oppsyn med pengestellet i riket;
d) å løyve dei pengesummane som trengst til statsutgiftene;
e) å fastsetje kor mykje kongen skal få utbetalt til hoffstaten sin kvart år, og fastsetje den kon-

gelege familiens apanasje, som ikkje kan vere i fast eigedom;
f) å få seg førelagt protokollane frå statsrådet og alle offentlege meldingar og papir;
g) å få melding om dei folkerettslege avtalene som kongen har gjort med framande makter for

staten;
h) å kunne gje kven som helst påbod om å møte for seg i statssaker, så nær som kongen og den

kongelege familien; likevel kan dei kongelege prinsessene og prinsane kallast inn dersom dei
har embete;
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i) å revidere lister over mellombels løner og pensjonar og gjere dei endringane som Stortinget
meiner trengst;

k) å utnemne fem revisorar som skal sjå gjennom statsrekneskapane kvart år og kunngjere
utdrag av dei på prent; revisorane skal få rekneskapane tilsende innan seks månader etter
utgangen av det året som Stortinget har gjeve løyvingar for; og å gje føresegner om ordninga
av desisjonsmakta overfor rekneskapstenestemennene til staten;

l) å utnemne ein som ikkje er medlem av Stortinget, som etter nærare føresegner fastsette i lov
skal føre kontroll med den offentlege forvaltninga og alle som er i offentleg teneste, for å hin-
dre at det blir gjort urett mot den einskilde borgaren;

m) å gje innføddsrett.

Av Ola Mestad, Christoffer C. Eriksen (§ 75 bokstav f) og Harald Espeli (§ 75 bokstav i og k)

1 Innleiing
§ 75 fastset hovudoppgåvene og kompetansane for Stor-
tinget. Frederik Stang karakteriserte den treffande i
1833: «§ 75, hvilket er Hovedsætet for de Storthinget til-
kommende Myndighedsarter, gjennem hvilke det fuld-
byrder sit egentlige Øiemed».1 Den har aldri vore heilt
uttømmande. Og for mange av dei opplista punkta finst
det òg andre relevante føresegner. Dei sentrale kompe-
tansane er å gi lover, å gjere skattevedtak, å fastsetje løy-
vingane til staten og å kontrollere ulike sider ved
utøvinga av den utøvande makta. Nokre av punkta har
vore omstridde i delar av Grunnlovas levetid, andre har
ikkje i seg sjølv vore omdiskuterte.2

Føresegna regulerer tre sentrale maktområde for Stor-
tinget: lovgivingsmakt, finansmakt og kontrollmakt.

Den versjonen som blei vedtatt 17. mai 1814 såg slik
ut:

«Det tilkommer Storthinget:

a. at give og ophæve Love, paalægge Skatter, Afgifter,
Told og andre offentlige Byrder, som dog ei gjelde
længere, end til 1ste Julii i det Aar, da et nyt, ordentlig
Storthing er samlet, medmindre de af dette udtrykke-
ligen fornyes;

b. at aabne Laan paa Statens Credit;
c. at føre Opsynet over Rigets Pengevæsen;
d. at bevilge de, til Statsudgifterne fornødne, Pengesum-

mer;
e. at bestemme, hvormeget aarligen skal udbetales Kon-

gen til hans Hofstat, og at fastsette den kongelige
Families Apanage, som dog ikke maa bestaae i faste
Eiendomme;

f. at lade sig forelægge Statsraadets Protocol og alle
offentlige Indberetninger og Papirer, egentlige mili-
taire Comandosager undtagne;

g. at lade sig meddele de Forbund og Tractater, Kongen
paa Statens Vegne har indgaaet med fremmede Mag-
ter, med Undtagelse af hemmelige Artikler, som dog
ei maae stride mod de offentlige;

h. at kunne fordre Enhver til at møde for sig i Statssager,
Kongen og den kongelige Familie undtagne; dog gjel-
der denne Undtagelse ikke ikke for de kongelige
Prindser, forsaavidt de maatte være Embedsmænd;

i. at revidere midlertidige Gage- og Pensionslister, og
deri gjøre de Forandringer, det finder fornødne;

k. at udnævne 5 Revisorer, der aarligen skulle gjennem-
see Statens Regnskaber og bekjendtgjøre Extracter af
samme ved Trykken, hvilke Regnskaber derfor skulle
tilstilles disse Revisorer hvert Aar inden 1ste Julii;

l. at naturalisere Fremmede.»

Finansmakta er det eine sentrale området for § 75. Sam-
stundes er det overraskande at finansmakta ikkje er regu-
lert gjennom føresegner om statsbudsjett og rekneskap,
som er heilt sentrale styringsmiddel for Stortinget. Dei
var velkjende i 1814 også. Adler og Falsen hadde i sitt
utkast eit heilt kapittel, det sjette, som heitte «Om
Finants-Væsenet». Der er mellom anna skatt, rekneskap
og budsjett regulert. For eksempel heitte det i § 211:

1 Stang, Grundlovbestemte Ret (1833) s. 322.
2 I Gaarders grunnlovskommentar frå 1845 fyller merknadene til § 75 heile 66 av 558 sider, i Fliflets kommentar berre 21 av 502, sjå Gaarder,

Grundloven (1845) s. 217–283 og Fliflet, Grunnloven (2005) s. 309–329.
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«Ved Rigsforsamlingens Aabning fremlægger Ministe-
ren et Budget over Stats-Fornødenhederne i de 2 næst-
paafølgende Aar, tilligemed en Beregning over de Mid-
ler, ved hvilke han troer at de, til mindst Byrde for
Almeenheden, kunde dækkes. Odels-Thinget tager disse
Beregninger i Overveielse, og gjør derefter Lagmands-
Thinget Forslag til de fornødne Skattelove.» (utheva i ori-
ginalen).3

At finansmakta blei oppfatta som samla i § 75, viser til
dømes Høgsteretts samanfatning av kompetansane i § 75
bokstavene a), b), c), d), e), f) og i) i Høgsteretts betenk-
ning om pensjonsspørsmål i 1818.4

Når ein les § 75-føresegna slik den vart vedtatt på
Eidsvoll, er det slåande at det ikkje står noko om i kva
former Stortinget skal utøve si makt. I dei påfølgjande
paragrafane var lovgiving direkte regulert ved den
todelte prosessen i Odelsting og Lagting, og med konge-
leg sanksjon. Bortsett frå ei føresegn i § 79 var ingenting
derimot sagt om kva som skulle avgjerast av det samla
Stortinget, det vi gjerne seier er Stortinget i plenum. På
Eidsvoll var dei merksame på dette, men på grunn av
dårleg tid måtte dei overlate det til Stortinget sjølv å fast-
setje fordelinga.

Ved unionsinngåinga i november 1814 vart nokre nød-
vendige, men svært små endringar gjort. I bokstav b) om
låneopptak stod i mai «Statens» kreditt, det blei endra til
«Rigets» kreditt, kanskje av redsle for at Sverige og
Noreg skulle bli oppfatta som ein stat, sjølv om dei iall-
fall var to rike. I samband med løyving av apanasje vart
«Vice-Kongen» inkludert ved sida av kongen i § 75 bok-
stav e). Og kontrollen med den utøvande makta måtte
også endrast. Unntaket frå innkallingsretten i § 75 bok-
stav h) for medlemer av den kongelege familien måtte
skrivast litt om. Kongelege prinsar som var embetsmenn
kunne etter Eidsvollgrunnlova innkallast til Stortinget.
No vart det slik at dei kunne innkallast bortsett frå der-
som dei var visekonge.5 Den største endringa hausten
1814 gjaldt kontrolloppgåvene i forhold til statsrådspro-
tokollane. Den nye ordlyden i § 75 bokstav f) vart:

«at lade sig forelægge den i Norge værende Regjerings
Protocol og alle offentlige Indberetninger og Papirer
(egentlige militaire Commando-Sager undtagne), samt
verificerede Afskrifter eller Extracter af de hos Kongen
ved den Norske Statsminister og de i Sverige værende

tvende Norske Statsraader førte Protocoller, eller de sam-
mesteds fremlagte offentlige Papirer».

Endringa var ei følgje av det delte statsrådet som unio-
nen innebar.

I tillegg vart det sett inn eit semikolon i § 75 bok-
stav a), etter ordet «Love» slik at det vart eit litt tydele-
gare skilje mellom lovgiving og skattevedtak. Det kjem
vi tilbake til nedanfor.

Det einaste nye tema som har kome inn i § 75 sidan
1814, er at ordninga med ein sivilombodsmann, som blei
innført ved lov i 1962,6 i 1995 blei inntatt i Grunnlova
som ny bokstav l) i § 75, sjå nedanfor. Naturaliserings-
retten vart då flytta til ny bokstav m).

Sjølv om § 75 har vore lite endra, har delar av den
vore mykje omstridd på 1800-talet, og til dels også sei-
nare. Det har særleg gjeldt formene for andre vedtak enn
lovgiving og kontroll- og innsynsrettane til Stortinget,
både når det gjeld revisjon av statsrekneskapane og kva
for regjeringsdokument og traktatar som Stortinget
hadde rett til å krevje.

I det følgjande blir kvart punkt i § 75 kommentert for
seg, men før det blir nokre generelle spørsmål gjennom-
gått.

2 § 75 på Eidsvoll
Nesten alle delar av § 75 slik den blei vedtatt, kom frå
ulike delar av Adler og Falsens utkast. Nils Höjer prøver
òg å vise kor dei igjen har henta sine førelegg og då nem-
ner han Sverige (regjeringsforma av 1809 og riksdags-
ordninga av 1810), den franske grunnlova av 1791 og
den av 1795 (for riksrevisorane i bokstav k), som Adler-
Falsen ikkje har med, den amerikanske føderale konsti-
tusjonen og Marylands konstitusjon av 1776.7 Dei ulike
føredøma kjem vi litt tilbake til under dei særskilde
kommentarane til kvart punkt. Det sentrale er den ameri-
kanske føderale konstitusjonen.8 Sjå den, Art. I
Section 8 der 1. ledd lyder:

«The Congress shall have Power To lay and collect
Taxes, Duties, Imposts and Excises, to pay the Debts and
provide for the common Defence and general Welfare of
the United States; but all Duties, Imposts and Excises
shall be uniform throughout the United States;»

3 Riksforsamlingens forhandlinger III (1916) s. 52 (§ 211).
4 Sjå St.forh. 1818 april s. 83–90 på s. 85. (Utgreiinga datert 14. april 1818).
5 Ordlyden i § 75 bokstav h) var frå 4. november 1814 følgjande: «at kunne fordre Enhver at møde for sig i Statssager, Kongen og den Kongelige

Familie undtagne: dog gjælder denne Undtagelse ikke for de Kongelige Prindser, forsaavidt de maatte beklæde andre Embeder end Vice-Kongens»
6 Lov 22. juni 1962 nr. 8.
7 Höjer, Norska grundlagen (1882) s. 196–197.
8 Slik Höjer, Norska grundlagen (1882) s. 196
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Deretter held opplistinga fram med 16 punkt før det blir
avslutta med punkt/ledd 18:

«To make all Laws which shall be necessary and proper
for carrying into Execution the foregoing Powers, and all
other Powers vested by this Constitution in the Govern-
ment of the United States, or in any Department or
Officer thereof.»

På ein måte er dette eit litt overraskande føredøme sidan
den amerikanske grunnlova nettopp er føderal. Eit heilt
sentralt trekk ved den både i 1787 og no at den dreg
grenser mellom kva som ligg under den føderale kon-
gressen og kva som ligg under delstatane. Det er slik ein
må forstå opplistinga av alle dei ulike kompetansane og
oppgåvene som ligg til den føderale kongressen. I ein
einskapsstat som Noreg vil derimot lovgivaren kunne
lovgi om alle tema som ikkje særskilt er unntatt. Nils
Höjer hevda likevel at det også for monarkiske statar i
Europa kunne vere tenleg med slik opplisting av kompe-
tanse, særleg for å avgrense mot kongemakta, og særleg
kanskje i statar der ein gjekk frå einevelde til konstitu-
sjonelt styre. Adler og Falsen og konstitusjonskomiteen
fann iallfall at det var tenleg med ei slik opplisting.

Eit punkt som vekte ein del debatt i seinare teori, er
verknaden av at korkje Adler og Falsen eller det interne
førsteutkastet frå komiteen inneheldt punktet om lovgi-
ving, «at give og ophæve Love», som først kom inn i
bokstav a) i det endelege utkastet frå konstitusjonskomi-
teen. Korfor det ikkje var med, og korfor det deretter
kom med, er ikkje forklart i referata frå forhandlingane
på Eidsvoll.

Konstitusjonskomiteen la òg inn i § 75 punkt g) om
melding til Stortinget om traktatar, men det hadde tidle-
gare stått hos Adler og Falsen § 132.

Tre ting kom inn under sjølve forhandlingane i Riks-
forsamlinga. For det første vart ordet «midlertidige» sett
inn i punkt i) om revisjon av gasje og pensjonslistene i
tillegg til litt omskriving av ordlyden. For det andre blei
punkt k) endra slik at det blei klart at revisjon skulle skje
årleg. Og for det tredje kom det samrøystes inn eit sær-
skilt punkt l) om naturalisering.9 Alle vedtaka var sam-
røystes og det viser at forsamlinga var stort sett heilt på
linje med konstitusjonskomiteen.

Eit særskilt spørsmål kom så opp. Skulle vedtak i dei
ulike sakstypane alltid skje i Odelsting og Lagting, eller
samla eller parallelt? I protokollen står det: «Det blev
derhos fastsat, at det til den følgende Dag skulde udsæt-
tes at bestemme, paa hvad Maade de i denne § omhand-

lede Forretninger skulde skee, om nemlig af Odelsthin-
get alene, af Lagthinget alene, eller af begge i
Forening.»10

Dette klarte dei ikkje å løyse den 11. mai heller. Då
blei det protokollert følgjande: «Præsidenten indbød
Forsamlingens Medlemmer at indkomme med Forslag
om Fordelingen af de i § 81 omhandlede Forretninger,
hvilket, efter den Dagen tilforn tagne Beslutning, var
udsat til i Dag. Efterat denne Sag var bleven omhandlet,
blev det bestemt, at Fordelingen af bemeldte Forretnin-
ger skulde overlades til Storthinget selv.»11

Ingenting blei grunnlovsfesta om dette, heller ikkje
sjølve vedtaket om å overlate dette til Stortinget.

3 Vedtaksformene etter § 75 – lovvedtak eller ple-
num eller berre i avdeling?
Spørsmålet om «Fordelingen af bemeldte Forretninger»
kom opp på storting etter storting. Først ved stortinget i
1836 var fordelinga nokolunde akseptert. At lover skulle
vedtakast av Odelsting og Lagting og sanksjonerast av
kongen, eller eventuelt til slutt vedtakast i plenum etter
§ 76, var det allmenn semje om. På Eidsvoll var ple-
numsbehandlinga av lover i medhald av § 79 vedtatt den
10. mai slik at plenumsbehandling av saker var eit tema
som nettopp hadde vore drøfta i ein omfattande debatt,
og dermed eit velkjent alternativ for representantane.
Det viktigaste stridsemnet gjaldt budsjettvedtak og sær-
leg skattevedtak, altså dei sentrale delane av finans-
makta: Korleis statens midlar skulle brukast og korleis
dei skulle skaffast. Skulle dei vedtakast som lovsaker? I
realiteten gjaldt desse spørsmåla både forholdet mellom
Odelsting og Lagting og forholdet mellom Stortinget og
kongen. Før partipolitikken og parlamentarismen sette
seg gjennom kunne det ofte vere meiningsskilnader også
mellom odelstings- og lagtingsfleirtala. Men også når
det gjaldt enkelte kontrollkompetansar, var det ulike
oppfatningar om dei skulle eller kunne utøvast både av
plenum og Odelstinget. Etter opphevinga av Odelstinget
og Lagtinget med verknad frå stortinget hausten 2009
blir alle saker vedtatt i plenum. Men at lovsaker no blir
behandla i plenum to gonger, er eit minne om den delte
odelstings- og lagtingsbehandlinga. Tett knytta til forma
for budsjett- og skattevedtak var spørsmålet om konge-
leg sanksjon var nødvendig for desse vedtaka for at dei
skulle vere gyldige.

Det første spørsmålet som kom opp om plenum eller
avdeling, gjaldt korleis drøftingane om rikets tilstand og

9 Riksforsamlingens forhandlinger I (1914) s. 52.
10 Riksforsamlingens forhandlinger I (1914) s. 52.
11 Riksforsamlingens forhandlinger I (1914) s. 54.
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om forholdet til Sverige skulle skje i det ekstraordinære
stortinget hausten 1814. Det blei samrøystes vedtatt
11. oktober at det skulle skje i plenum.12 At dette viktige
arbeidet skjedde i plenum, blei ein slags kontinuitet frå
Riksforsamlinga om våren og samstundes må det ha
styrka oppfatninga av Stortinget som eitt samla organ.

I det første ordinære stortinget 1815–1816 blei det
omfattande debatt om saksfordelinga knytt til framleg-
get til forretningsorden, som den tid blei omtalt som
reglement. Framlegget frå reglementskomiteen gjekk ut
på at forretningane i § 75 bokstavene a), b), d), e) og f)
skulle ha odelstings- og lagtingsbehandling «som
Grundloven foreskriver», altså behandlast som lovsaker.
I plenum skulle forretningane etter § 75 bokstavene c),
g), h), i), k) og l) gå.13 Etter debatten blei det heile nyan-
sert og lovbehandlingsmåten blei vedtatt brukt mindre
enn etter framlegget: Det blei 24. juli 1815 vedtatt at
berre sakene under a) skulle byrje i Odelstinget. Og Lau-
rits Weidemann meinte jamvel at det berre gjaldt «bor-
gerlige private Love», ikkje skattepåbod. Punkta b), c),
d) og e) skulle gå i plenum. Dermed var iallfall låneopp-
tak, oppsynet med pengevesenet, løyvingar og kongeleg
apanasje lagt under plenum. Skattepålegg var litt uvisse,
men iallfall formelt skulle dei gå som lovvedtak. Kon-
trollkompetansane blei fordelt slik: Punkt f) kunne både
gå i Odelstinget og i plenum, g) berre i plenum. Punkt h)
tilhøyrde Odelstinget, men kunne òg gå i plenum, men
ikkje utøvast av Lagtinget. Endeleg skulle i), k) og l)
(naturalisering) berre utøvast i plenum.

Den vedtatte saksfordelinga og sjølve lovvedtakspro-
sessen gjorde at fleire var engstelege for at ein minoritet
i forsamlinga kunne stanse behandlinga av saker som
måtte avgjerast. W.F.K. Christie, stortingspresident gjen-
nom heile det første ordinære stortinget, føreslo eit til-
legg i reglementet, som blei vedtatt. Det gjekk ut på at i
ei rekkje saker, både skattevedtak, visse saker som var
utsett frå Riksforamlinga til stortingsbehandling, lover
som stoppa opp ved fram- og tilbakesending mellom
Odelsting og Lagting, eller ved at Lagtinget ikkje gjorde
vedtak, skulle opp i plenum «for at bringe deslige Sager
til endelig Afgjørelse». Og om stemmene stod likt, var
stemma til presidenten avgjerande.14 Denne mekanis-
men blei det bruk for, særleg ved dei viktige lovene om
pengevesenet sommaren etter. Under behandlinga av
reglementet blei det òg vedtatt at sjuande komite i Stor-

tinget, som skulle behandle framlegga til grunnlovsend-
ringar, skulle sjå på kva som trongst av endringar eller
tolkingar av Grunnlova. Komiteen lagde mellom anna
eit framlegg til tillegg til § 75 som skulle løyse desse for-
delingsspørsmåla og kva som måtte avgjerast før eit
storting vart oppløyst, men det blei ikkje behandla i dette
stortinget.15

I teorien skreiv Christian Magnus Falsen i 1816 at
skattepålegg måtte vedtakast med simpelt fleirtal i ple-
num. Og dersom han hadde rett i si tolking, skreiv han,
var det unødvendig med grunnlovsendring på dette
punktet, slik det hadde vorte føreslått.16

På neste storting i 1818 kom naturlegvis spørsmålet
om vedtaksmåten opp igjen i samband med reglementet.
Men hovudtrekka frå 1815 blei vedtatt, mellom anna at
§ 75 a)-saker «skulle fra først af foredrages i Odelsthin-
get». Alle andre enn f) og h) berre i plenum, men f)
kunne gå både i plenum og i Odelstinget. For innkal-
lingsretten i h) blei det vedtatt meir utførlege reglar på
grunn av røynslene med Lowzow-saka, sjå nedanfor
kommentaren til § 75 bokstav h).

Det skiljet som var etablert i stortingsreglementet mel-
lom skattevedtak som skulle gå som lovsak og løyvings-
vedtak som skulle gå i plenum, kom i 1824 breitt opp i ei
sak om «Indkvarteringen paa Fredsfod i Kjøb- og Lade-
stederne». Den gjaldt dekninga av kostnadene med mili-
tær innkvartering og var dermed ei skattesak. Det følgde
av reglementet at plenum skulle avgjere fordelinga av
den samla direkte skatten mellom landet og kjøpstadane.
Dermed kom det opp spørsmål om korleis kostnadene
skulle innkrevjast og om vedtaket om det skulle skje i
plenum medan resten av den kongelege proposisjonen
skulle vedtakast som lov. Dette blei reglementskomiteen
beden om å greie ut.

Komiteen gjekk gjennom praksis og dei tidlegare
reglementa.17 Den kom fram til at hovudregelen for
saksfordeling under § 75 måtte vere plenumsbehandling.
Behandlinga av lovene og dommaroppgåvene i Riksret-
ten var unntaka frå dette. Det var sikkert nok at løyvings-
retten skulle utøvast i plenum. Det omtvista var «Paabu-
dene af Skatterne og disses Fordeling». Komiteen peikte
på at det å gi lover og det å påleggje skattar var «to
væsentlig forskjellige Ting». § 75 bokstav a) sjølv nemnde
dei som to forskjellige ting og § 76 omtalte berre den
eine som det som skulle føregå i Odelstinget. Komiteen

12 Storthings-Efterretninger 1814–1833 I (1874) s. 121.
13 Storthings-Efterretninger 1814–1833 I (1874) s. 213–215. Medlemene av komiteen var sorenskrivar Laurits Weidemann, amtmann Valentin Sib-

bern, amtmann Christian Magnus Falsen, generalauditeur Christopher Anker Bergh og stiftoverretsassessor Lorentz Lange, op.cit. s. 209.
14 Storthings-Efterretninger 1814–1833 I (1874) s. 215.
15 Storthings-Efterretninger 1814–1833 I (1874) s. 386–387. Det blei òg m.a. føreslått eit tillegg til § 82 om kva for avgjerder som ikkje trong sank-

sjon.
16 Falsen, Norges Grundlov (1816) s. 125–128.
17 Storthings-Efterretninger 1814–1833 II (1878) s. 506–510.
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resonnerte vidare slik at «da det som Følge heraf og af
Sagens Natur har henlagt det til Plenum at bevilge de
Udgifter, Staten skal overtage; da intet synes naturligere,
end at den, der skal bevilge hvad og hvormeget Staten
skal udrede og desaarsag maa overveie, hvor nødven-
dige og gavnlige Udgifterne ere, ogsaa maa kunne over-
veie og bestemme, hvorfra Midlerne til deres Udredelse
skal tages, saasom det ofte beror derpaa, om Udgifterne
bør bevilges eller ei». Konklusjonen var at «saavel Bud-
gettets Udgift som Indtægts-Rubriken bør afgjøres i Ple-
num». Komiteen viste òg til at i 1816 blei både løyvingar
og skattepålegg og jamvel sjølve skattelova behandla i
plenum. I 1818 blei både inntekts- og utgiftssida av bud-
sjettet behandla i plenum endå det ifølgje reglementet
stod at skattar skulle behandlast først i Odelstinget.18

Stortinget følgde framlegget frå komiteen i den konkrete
saka.

Sjølvsagt kom spørsmåla opp igjen på Stortinget i
1827 i reglementsbehandlinga. Då blei det etter fram-
legg frå reglementskomiteen vedtatt at skattepålegga
med totalramme, fordeling mellom by og land og mel-
lom kjøpstadar og ladestadar skulle skje i plenum.19 Og i
reglementet som vart vedtatt i 1830, var det ytterlegare
klargjort at lovbehandling berre gjaldt «at give og
ophæve Love», ikkje skattevedtak.20

Gjennom størstedelen av 1800-talet var det tollinntek-
tene, ikkje inntektsskatt, som var statens viktigaste inn-
tektskjelde. Vedtaket av tolltariffane i 1830 blei sterkt
omdiskutert. Den kongelege proposisjonen til tollta-
riffane blei i 1830 oversendt tollkomiteen. Komiteen
følgde det vedtatte reglementet og oversende si innstil-
ling til Stortinget, ikkje Odelstinget. I Stortinget blei
saka behandla for lukka dører 16. juni 1830. Det blei
vedtatt å sende ei adresse til kongen der saksbehandlinga
blei forklart på den høflegaste måte.21 Der blei det mel-
lom anna utdjupa skiljet mellom skattepålegg som var
«aldeles temporære» og lovgivinga som bør vere «per-
manent». Det blei òg framheva at det var viktig at skatte-
vedtak blei gjort i tide og at plenarbehandling var ras-
kare. Kongen svarte med at dette var eit brot på form-
krava i Grunnlova. Men kongen ville likevel «som Lov

sanktionere Storthingets Beslutning» om tolltariffane.22

Plenarvedtaket blei dermed sanksjonert som om det var
eit lovvedtak.

I 1833 vart skattevedtaket gjort i plenum.23 Ved
behandlinga av tolltariffane i same storting blei det ved-
tatt av Stortinget at konstitusjonskomiteen skulle vur-
dere spørsmålet om tollvedtaket skulle skje i plenum
eller i Odelsting og Lagting. Konstitusjonskomiteen
starta si drøfting med ordlyden i § 75 bokstav a) og
peikte på at det å gi og oppheve lover «udgjør et særskilt
passus, der ved et Semikolon er adskilt fra de øvrige».
Grunnlova inneheldt ingenting om at skattepålegg skulle
gå gjennom avdelingane. Tolltariffane som berre gjaldt
for ein termin har «forsaavidt Komiteen indser, Intet til-
fælles med en Lov, mangle ethvert af en Lovs kriterier».
Grunnlova sikra ikkje at ei lov kunne bli ferdig innan ei
bestemt tid. Og om tolltariffane uteblei, ville «Forstyr-
relse og Forvirring, saavel i Statsmaskinens rolige Gang,
som i Handelsrørelsen, maatte befrygtes». Komiteen
peikte òg på at fram til då hadde skattepålegg og tollta-
riffen vore litt ulikt behandla. Begge vart vedtatt i ple-
num, men skattane hadde etterpå blitt innført i skat-
telova. Etter dette innstilte konstitusjonskomiteen på at
tolltariffane skulle behandlast og avgjerast i det samla
Stortinget.24 Men om dette blei det debatt i Stortinget.
Høgsterettassessor Lorents Lange var ueinig med kons-
titusjonskomiteens oppfatning av at skattevedtak mangla
«en Lovs nødvendige Kriterier; hvad enten man nu vil
kalde en lov ‘en alminnelig Norm for Retsforholdes
Afgjørelse’ eller ‘en forbindende Regel’», så passa det
på slike vedtak. Når det gjaldt semikolonet, som komi-
teen hadde vist til, meinte Lange at han kunne motbevise
det som blei sagt for han opplyste at «han var nemlig
selv Aarsag til dette Interpunktionstegns Anvendelse
paa det citerede Sted, da han som Medlem af det overor-
dentlige Storthings Redaktionskomite i Aaret 1814
havde foreslaaet dette Tegn for at vise, at den sidste
Bestemmelse i det paapegede Litr. i Grundloven kun var
anvendelig paa de af Storthinget gjorte Paalæg, men ei
paa de af samme givne Love, hvis Virksomhed i Tiden ei
indskrænkedes til 3 Aar».25

18 Storthings-Efterretninger 1814–1833 II (1878) s. 508–509.
19 Storthings-Efterretninger 1814–1833 II (1878) s. 570–571. Dette var frå 1816 til 1836 såkalt repartisjonsskatt der totalsummen blei fastsett først og

deretter fordelt etter vedtatte kompliserte fordelingsnøklar, sjå Karsten R. Gerdrup, Skattesystem og skattestatistikk i historisk perspektiv, Statistisk
sentralbyrå Rapporter nr. 98/6 ((1998) s. 11.

20 Storthings-Efterretninger 1814–1833 III (1882) s. 99. Men dei nærmare reglane om fordeling av kjøpstadskatten blei det no avgjort skulle behand-
last som lovsak., jf. op.cit. s. 195–196.

21 Adressa står i Storthings-Efterretninger 1814–1833 II (1878) s. 245.
22 Storthings-Efterretninger 1814–1833 II (1878) s. 246. Kongen viste òg til at han 1. juli 1816 hadde sanksjonert ei skattelov som var vedtatt i ple-

num på grunn av «indtræffende uforudseede Vanskeligheder».
23 Storthings-Efterretninger 1814–1833 II (1878) s. 471–472.
24 Storthings-Efterretninger 1814–1833 II (1878) s. 489–491, komiteinnstillinga i Stortingsforhandlinger 1833 Mars s. 74–84.
25 Storthings-Efterretninger 1814–1833 II (1878) s. 492 og, meir utførleg Stortingsforhandlinger 1833 Mars s. 88–89 i skriftleg innlegg utforma etter

og med referansar til debatten, likevel inntatt i stortingsforhandlingane.
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Carl Valentin Falsen og Herman Foss tok til motmæle
og viste til at alle var samde om at spørsmålet ikkje var
løyst i § 75 og då måtte det løysast ut frå «Sagens Natur
og Statens Interesse». Dei var noko uklare i omtalen av
sanksjonsretten. Det at tolltariffen skulle vere eit sjølv-
stendig vedtak, hadde ikkje av det førre stortinget i 1830
hatt til «Hensigt at indskrænke den Kongen tilkommende
Sanktionsret». Representanten Søren Sørensen hevda i
debatten at kongen ikkje hadde sanksjonsrett ved slike
stortingsvedtak. Jonas Anton Hielm meinte Stortinget
kunne velje mellom behandling som lov eller plenarved-
tak, men meinte at kongen i alle fall hadde sanksjons-
rett.26 Behandling i plenum blei deretter vedtatt mot ei
røyst (Lange).27

Ein kan merke seg at ingen argumenterte med eit
skilje mellom materiell og formell lov, slik som seinare
teori tok opp. Skiljet mellom materiell lov og formell lov
synest særleg å ha slått gjennom i juridisk teori etter
1871.28 I samtidig teori var Frederik Stang, som gav ut si
statsrettsbok nettopp i 1833, klar på at skattepålegg ikkje
kunne skje i lovsform, vel fordi dei er «interimistiske».29

Tolltariffane vart i tråd med dette vedtatt i plenum.
Kongen avgav ein resolusjon 29. juni 1833 der det blei
uttalt mellom anna at «Hans Majestæt antager fremde-
les, at det vilde have været overensstemmende med
Grundlovens Forskrifter, om Toldtariferne, saaledes
som indtil 1830 fant Sted, vare paa den i Grundlovens
§§er 76 og 77 foreskrevne Maade passerede igjennem
Storthingets Afdelinger». Men resolusjonen viste til
den tida som var gått, at tariffane skulle gjelde frå
1. juli og at han «saameget som muligt at forebygge de
Uleiligheder, som i modsat Tilfælde vilde opstaa, her-
ved naadigst bifalde de af Storthinget besluttede Tari-
fers Iværksettelse». Og han ville forsyne dei vedtatte
tariffane med «Sin høieste Underskrift».30 Kongen
hadde dermed endra tilnærming frå å sanksjonere i
1830 til å bifalle og skrive under i 1833. Dermed må

kongen reelt ha oppgitt både kravet om lovbehandling
og om sanksjon.31

Eit særskilt spørsmål som vart mykje drøfta, var for-
delinga mellom permanente reglar om innkreving og
liknande som kunne stå i lov og kva som skulle stå i
sjølve skattevedtaket, som berre varte til neste storting.
Dette blei i hovudsak rydda av tollkommisjonen av 1839
som gav innstilling i 1841. Innstillinga låg til grunn for
tollvedtaket i 1842.32 Tollkommisjonen skilde grunnleg-
gjande mellom tollpålegginga, som skulle stå i plenar-
vedtaket og tollkontrollen, som skulle stå i lov. Dette
medførte at mange føresegner som tidlegare hadde stått i
tollova, blei flytta over til innleiinga av vedtaket om toll-
tariffane. Dette blei reversert 165 år seinare, i 2007, då
det omfattande regelverket som hadde stått som innlei-
ing til tollvedtaket i all hovudsak blei flytta til den nye
tollova (nr. 119/2007) og der lova i § 1-2 andre ledd
viser til tollvedtaket.33 Tilsvarande flytting frå skatte-
vedtaket til skattelova skjedde ved vedtakinga av
skattelova i 1999 (lov nr. 14/1999).34

I seinare litteratur etter Stang meinte også Peder Gaar-
der at skattepålegg skulle skje som plenarvedtak.35 Også
Aschehoug godtok plenarvedtak om skattepålegg, men
det var likevel lovgiving: «Naar det samlede Storthing
paalægger Skat, udøver det derimod altid Lovgivnings-
myndighed, om end i administrative Former.»36

I praksis vedtok kongen altså frå 1836 at tollvedtak og
skattevedtak skulle «bringes i Udøvelse». Grunnen til at
kongen ikkje etter ordlyden sanksjonerte, var ifølgje
Aschehoug at kongen ikkje ville vekkje opp igjen tvisten
om sanksjonsretten. Etter Aschehougs oppfatning i 1892
kunne ein ikkje nekte kongen denne retten. Og hans
resonnement hang saman med at Stortinget kunne utøve
finansmakta både gjennom lov og plenarvedtak, og der-
som kongen hadde absolutt veto ved plenarvedtak,
kunne dette likevel omgåast ved å gjere lovvedtak som
så etter tre storting likevel ville bli vedtatt som lov i

26 Storthings-Efterretninger 1814–1833 II (1878) s. 492–493. Falsen var formann og Foss og Hielm var begge medlemer av konstitusjonskomiteen,
sjå op.cit. s. 334. Sjå òg Hielms innlegg, utforma etter debatten i Stortingsforhandlinger 1833 Mars s. 94–100, der han på nokre punkt er usamd
med dei andre medlemene i komiteen.

27 Storthings-Efterretninger 1814–1833 II (1878) s. 494.
28 Sjå Aschehoug, Statsforfatning II (1892) s. 103 note.
29 Stang, Grundlovbestemte Ret (1833) s. 346, jf. s. 350 (forordet datert 20. august 1833, stortingsdebatten om innstillinga frå konstitusjonskomiteen

var 15. mars).
30 Storthings-Efterretninger 1814–1833 II (1878) s. 500.
31 Sjå òg Kaartvedt, Det norske Storting I (1964) s. 292–295 om skattleggingsretten, og oppsummerande s. 313. Aschehoug, Statsforfatning II (1892)

s. 237–243 går ryddig gjennom dei ulike måtane Stortinget valde fram til praksis blei fast.
32 Forslag og Indstilling til Toldtariffer fra den ved Kongelig naadigst Resolution af 23de November 1839 anordnede Kommission til Toldlovgiv-

ningens og Toldtariffernes Revision, Christiania 1841. Sjå vidare Aschehoug, Statsforfatning II (1892) s. 242–243 og Ola Mestad, «Rettslege
sider ved tolltariffen», vedlegg til Høringsnotat frå Finansdepartementet, Utkast til lov om toll og vareførsel, 17.01.2006, s. 292–306 på s. 295–
297.

33 Sjå Ot.prp. nr. 58 (2006–2007) s. 18.
34 Ot.prp. nr. 86 (1997–1998) s. 18.
35 Gaarder, Grundloven (1845) s. 94.
36 Aschehoug, Statsforfatning II (1892) s. 118.



C.  Om borgerrett og den lovgivende makt648
medhald av § 79. Det var dermed absolutt veto ved
plenarvedtak om skatt, – og ved grunnlovsendringar.37

Dette er etter mitt syn ganske søkte resonnement, og dei
var det også den tid dei blei framført. Både hans utlegning
av korleis konstitusjonskomiteen på Eidsvoll måtte ha
resonnert då den ikkje tok med ei føresegn frå den franske
1791-grunnlova og elles kva «Sagens Natur» skulle
tilseie, er ganske sjølvskapte.38 Men Aschehoug meinte
hans lære var «den eneste, som kan bringe Grundlovens
Tilblivelseshistorie, Ord og Principer i fuld Samklang».
Den manglande sanksjonsretten blei iallfall avklart ved
endring av § 78 i 1913, sjå kommentar til denne.

Bredo Morgenstierne stilte seg meir forståande til at
skattepålegg ikkje i 1814 trong bli oppfatta som lov. Han
omtalte omgrepet lov som «et i sig selv saa ubestemt
begrep».39 Og han drøfta i tillegg samanhengen mellom
skattevedtak og løyvingar og behovet for at vedtak
skjedde før budsjettterminen var ute et cetera. Skattepå-
legg som plenarvedtak utan at det fall innanfor lovomgre-
pet i § 76 ff. var derfor heilt akseptabelt for han. Frede
Castberg heldt fast ved at skattevedtak var lov i den
tydinga omgrepet er brukt i § 75 bokstav a), men meinte,
eller godtok iallfall, at dei blei gjort ved plenarvedtak fordi
lovvedtak ikkje høvde så godt og fordi det då han skreiv
var meir enn hundrårig praksis for å vedta dei slik.40

Skiljet mellom plenarvedtak og formelle lovvedtak er
frå 2009 redusert til ein eller to omgangar i Stortinget
sidan inndelinga i Lagting og Odelsting er oppheva. No
blir alle vedtak i Stortinget gjort i plenum. Men lovved-
tak krev to omgangar i plenum.41 Opphavleg var det to
grunnar til at spørsmålet om lov- eller plenarvedtak var
viktig. For det første var skiljet viktig så lenge samanset-
ninga av Odelstinget og Lagtinget ikkje var styrt av par-
tiskilje. Då kunne ein risikere at det vesle Lagtinget, som
òg gjerne hadde mest medlemer av embets- og kjøp-
mannsklassane, sette til side noko det store Odelstinget
hadde vedtatt. Røynsla viste at mange lovsaker gjekk
fram og tilbake. Under slike forhold var det viktig for
stortingsfleirtalet at skattevedtak vart gjort i plenum.42

Etter at fordelinga av representantar frå 1884 følgde par-
tilinjer både i Odelsting og Lagting, blei dette mindre
viktig. For det andre var skiljet viktig fordi det gjaldt

spørsmålet om kongen hadde sanksjonsrett til plenar-
vedtak. I lovsaker var det suspensive veto sikkert grunn-
lovsfesta. Dette var eit spørsmål om maktfordeling mel-
lom Stortinget og kongen og/eller regjeringa. Det blei
løyst då parlamentarismen var gjennomført i 1905 for
deretter ville ikkje sanksjon bli nekta for eit vedtak av
stortingsfleirtalet. Men i realiteten har vi sett at for
plenarvedtaka om skatt gav kongen etter mykje tidle-
gare. Eg vil tru at berre fordi også grunnlovsendrings-
vedtak skjedde i plenum var det viktig for kongemakta
og Høgre å halde fast ved at plenarvedtak etter systemet
i Grunnlova skulle sanksjonerast, iallfall når dei hadde
karakter av lov, slik også grunnlovsvedtak hadde. Det
underliggjande poenget i den heftige debatten på 1800-
talet gjaldt dermed eit anna spørsmål enn det debattan-
tane tilsynelatande drøfta – i tillegg til at dei drøfta
direkte spørsmålet om grunnlovsveto.

4 § 75 bokstav a) – lovgiving
Som nemnt kom føresegna om lovgiving inn i § 75 bok-
stav a) i andre runde i konstitusjonskomiteen på Eids-
voll. Etter mitt syn må grunnen til at det i det heile kom
inn, ha vore pedagogisk.43 Med den valde innleiinga til
§ 75 ville det vore merkeleg ikkje å nemne det som vel
må ha vore tenkt også den gongen som den viktigaste
kompetansen, eller iallfall ein av dei to viktigaste, for
Stortinget. Skattlegging er den andre.

At lovgiving var eit viktig område, visste medlemene i
Riksforsamlinga godt. Dei var sjølvsagt vel kjende med
Norske Lov frå 1687 og vedtok at nye lovbøker skulle
kome, sjå kommentaren til tidlegare § 94. Og dei kjende
godt til alle dei andre bindande vedtaka som kongen
hadde utgitt gjennom åra, med ulike overskrifter som
forordningar, reskript et cetera. Det er ingen sterke sær-
skilde haldepunkt frå Eidsvoll for korleis dei der opp-
fatta lovomgrepet anna enn i tilknyting til diskusjonane
om det som blei § 94 om nye lovbøker og om oppnem-
ning av lovkomiteen.

I 1814 levde dei i ei tid med naturrettstenking og då
kunne ein kanskje sjå for seg at lovgiving var mindre

37 Sjå Aschehoug, Statsforfatning II (1892) s. 343–378, konklusjon s. 378, sjå òg tilvisinga til behandlinga av finansmakta i samanheng med andre
plenumskompetansar, op.cit. s. 1–16

38 Sjå Aschehoug, Statsforfatning II (1892) s. 363 og 378.
39 Morgenstierne, Statsforfatningsret II (1927) s. 157.
40 Castberg, Statsforfatning II (1964) s. 20–22. Castberg synest òg å ha meint at kongen hadde sanksjonsrett til plenarvedtak fram til 1913, sjå op.cit.

s. 23.
41 Sjå t.d. Smith, Konstitusjonelt demokrati (2017) s. 198.
42 Dette er oversett hos Smith, Konstitusjonelt demokrati (2017) s. 174.
43 Sjå litt vidare spekulasjon om korfor det kom inn, Morgenstierne, «Funktionsopregningen i den norske Grundlovs § 75 og dens Betydning for

Magtfordelingen» i TfR 1899 s. 18–42 på s. 24–25 note 3. Denne framstillinga ligg òg til grunn for Morgenstiernes kortare tekst i Morgenstierne,
Statsforfatningsret II (1927) s. 31–46.



§ 75 649
viktig eller unødvendig, men slik var ikkje naturrettsteo-
rien. Dei som hadde studert juss i København, hadde
lært av J.F.W. Schlegel at lovgiving likevel var viktig
fordi «De naturlige Love» berre var tilstrekkjelege for
det enkelte individet som «efter sin private Dom kan
afgiøre, hvad der er Ret eller Uret». For offentlege dom-
marar og andre som skulle handheve retten i staten,
måtte ein vedta «borgerlige Love». Særleg var dette vik-
tig for straffesaker. Men det var òg «fornødent … at
gientage Naturens-Rets Bestemmelser i de positive
Love, med de vigtigste Forholds-Regler, hvorledes de
skulle anvendes paa empiriske Rets-Tilfælde». Grunn-
ane til dette var for ikkje å «overlade alt for meget til
Dommerens Godtbefindende og for at forebygge de
onde Følger, der kunne flyde af dennes Uforstand eller
Partiskhed». Av dette forstår ein at den kriminelle og
sivile lovgivinga «maa indeholde adskillige Bestemmel-
ser udenfor, men ingenlunde imod den almindelige Rets
Forskrivter».44 Dermed var utgangspunktet at lovgiving
måtte til både for å positivere og utfylle naturrettens
krav. I tillegg omtalte Schlegel «politiske Love» som
gjaldt regulering av «Næringsveienes Flor og umiddel-
bar virke til Undersaatternes Lyksaligheds Fremme».
Desse lovene «der efter deres Natur ere vilkaarlige» føl-
gjer ikkje av «den almindelige private Ret».45 På dette
grunnlaget må det ha vore vel kjent for eidsvollsrepre-
sentantane at lovgiving kunne kome på tale på mange
ulike område og med ulike føresetnader.

Det var òg klart for nokon av medlemene i Riksfor-
samlinga at ei så stor gruppe som Stortinget ville utgjere,
ikkje utan vidare ville ha lett for sjølv å utarbeide lovgi-
ving. Dette var noko av bakgrunnen for oppnemninga av
Lovkomiteen, som var ein ekspertkomite utanfor Stor-
tinget, og som mellom anna skulle utarbeide utkast til
lovbøker, og som etter kvart fekk diverse andre oppgå-
ver om lovførebuing. Om denne, sjå kommentaren til
tidlegare § 94.46

I dei første tiåra etter 1814 synest det ikkje å ha vore
nokon særleg avansert diskusjon om lovomgrepet. Hen-
rik Steenbuch forklarte poenget slik i sin kommentar:
«Statens Borgere skulde selv bestemme de Regler, hvor-

efter de vilde styres.»47 Det einaste interessante med
Steenbuchs kommentar på dette punktet er at han forstår
§ 75 bokstav a) slik at Stortinget òg kan «authentisk for-
tolke Lovene».48 Autentisk lovtolking var historisk noko
som den eineveldige kongen kunne gjere, men høver
ikkje godt for ei lovgivande forsamling og har vel nesten
aldri skjedd etter 1814.49

Hos Christian Magnus Falsen blei det å gi lover kort
forklart som «hvorved Regler foreskrives for Borgernes
Handlinger».50 I tolkinga av § 76 skil Falsen mellom
«Skattelove», som ikkje skal følgje reglane i §§ 76 ff. og
andre lover: «saadanne borgerlige Love, og Foranstalt-
ninger, som ikke strax behøve at afgjøres».51 For han var
såleis også skattepålegg lovgiving, men ikkje omfatta av
§ 76. Han lar også andre «Foranstaltninger» eller borgar-
lege lover vere omfatta av lovomgrepet. Dette tyder på at
han ikkje hadde eit veldig strengt utarbeidd omgrep om
lover. Og Falsen var nok av dei teoretisk mest skulerte i
Riksforsamlinga.

Hos Frederik Stang finn ein nærmare analyse av dei
ulike funksjonane i § 75. For han er det sentrale ved lov-
giving at denne funksjonen berre er bestemt «ved den
Form» den bliver utøvd i «thi Love kunne naturligviis
gives om alle Gjenstande, som den lovgivende Magt fin-
der Statsøiemedet vedkommende og hensigtsmæssigen
ved Lov at kunne ordnes». Dei einaste grensene for lov-
giving er Grunnlova og dei uttrykkjelege kompetansane
som Grunnlova tillegg den utøvande makta. Alle dei
andre stortingsfunksjonane «angaae visse bestemte
Statsanliggender». Somme av desse kan ein òg rekne
som omfatta av eit lovomgrep: «t.Ex. et Skattepaalæg i
sit Begreb er en Lov», men skattepålegg var i Grunnlova
skilt ut frå lovbehandling. Her viste Stang òg til at skatt-
legging var skilt ut som eiga grunnsetning på Eidsvoll.52

Peder Gaarder oppfatta lovgivingsmakta i § 75 bok-
stav a) på same måte som Stang, den «afgjør og ordner
hvilken som helst Gjenstand». Lovgiving som ikkje er i
strid med andre grunnlovsføresegner, er gyldig sjølv om
den er «materiel uretfærdig, angriber den Enkeltes
Interesse eller virker fordærveligt paa det hele Statssam-
fund».53

44 Schlegel, bd II (1798) s. 114. Lovene må vere «præter, non contra naturæ», som Schlegel skriv. Sjå òg Hilde Sandvik og Dag Michalsen (red.),
Kodifikasjon og konstitusjon (2013) s. 13.

45 Op.cit. s. 115. Desse lovene må for å vere rettferdige følgje testen «om Folket, naar det blev adspurgt, kunde fornuftigviis samtykke deri?».
46 Sjå òg studien av tenkinga kring dette på Eidsvoll i Tor Inge Rørvik, «‘Et formløst Øyeblikk’ Lovkomiteen av 1814», i Sandvik og Michalsen

(red.), Kodifikasjon og konstitusjon (2013) s. 26–41, særleg s. 27–32.
47 Steenbuch (1815) s. 83.
48 Steenbuch (1815) s. 126.
49 Bortsett frå at Stortinget i 1842 vedtok ei lovføresegn i handverkslova som framsto som ei tolking av den tidlegare lova. Men dette må ein oppfatte

som ny lov. Sjå elles om autentisk lovtolking, Augdahl, Rettskilder (1973) s. 82–83.
50 Falsen, Norges Grundlov (1816) s. 1.
51 Falsen, Norges Grundlov (1816) s. 124.
52 Stang, Grundlovbestemte Ret (1833) s. 322–324.
53 Gaarder, Grundloven (1845) s. 224.
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T.H. Aschehoug la vekt på at Grunnlova ikkje i seg
sjølv hadde fastsett eit lovomgrep. Eit lovomgrep var
avgjerande for kva som berre kunne fastsetjast i lov og
kva for andre emne («Gjenstande») som kan ordnast ved
lov. Og om dette hadde det vore mykje diskusjon i inter-
nasjonal statsrettsteori, som ikkje vi skal gjennomgå
her.54 Men nokre punkt frå Aschehougs framstilling vil
vi peike på. Han framheva skiljet mellom materiell og
formell lov som tyske statsrettslærarar «nu» skil mel-
lom. Dette er vel introduksjonen av dette skiljet i norsk
rettsteori. Materielle lover er lover som har det innhaldet
som er «eiendommeligt for Love».55 Må lover vere
generelle? Nei, skreiv Aschehoug, korkje omgrepsmes-
sig eller i norsk statsrettspraksis.56 «Et skattepaalæg er
efter sin Natur en Lov.»57

Om oppheving av lov skreiv Aschehoug at denne ret-
ten kan ikkje den lovgivande makta «betage sig selv»,
sjølv ikkje om det skulle stå i lovvedtaket at lova skulle
vare i eit bestemt tidsrom eller for evig.58 Men retten til
å oppheve lov avskjer ikkje at ei lov kan bli avskaffa ved
sedvane.59

Morgenstierne heldt òg fast ved skiljet mellom
omgrepa materiell og formell lov og sa at i § 49 er det
tale om formell lov og i § 75 bokstav a) er det materiell
lov.60

Castberg utvikla vidare tenkinga om ulike lovomgrep
i Grunnlova og meinte at det «må antas» at det i
§ 75 bokstav a) var meint «en beslutning, som et offent-
lig myndighetsorgan avgir i det øyemed å gi bindende
regler for de private individers handlinger».61 Dette er
etter hans oppfatning det materielle lovomgrepet. Han
heldt såleis fast på skiljet mellom formell og materiell
lov. Johs. Andenæs heldt òg fast ved skiljet mellom
materiell og formell lov og at ordet lov i § 75 bokstav a)
uttrykte materiell lov.62

Ein viktig grunn til den relativt intense drøftinga av
omgrepet materiell lov, særleg i siste halvdel på 1800-

talet, er koplinga til maktfordelingsspørsmålet. Når ein
meinte at materiell lov måtte vedtakast i lovs form, inne-
bar det at kongens sanksjonsrett følgde klart av § 78.
Sanksjonsrett ved plenarvedtak var mykje dårlegare fun-
dert i Grunnlova, for å seie det mildt. Allereie etter gjen-
nomføringa av parlamentarismen var dette spørsmålet
mindre viktig og etter opphevinga av skiljet mellom
Odelsting og Lagting er det i alle tilfelle tale om plenar-
vedtak, eitt eller to, men likevel framleis formelt med
sanksjon berre ved lovvedtak.

I teorien etter opphevinga av den skilde lovbehand-
linga i Odelsting og Lagting er det lagt lite vekt på drøf-
tinga av lovomgrepet.63 Men sjølv om vedtaksformene
no er blitt svært like, vil krav om formelt lovvedtak
svært ofte følgje av lex superior-prinsippet fordi eit
spørsmål alt er lovregulert eller følgjer av ein ulovfesta
rettsregel.64 I andre tilfelle følgjer det av særskilde lovs-
krav i Grunnlova og av legalitetsprinsippet slik det no er
grunnlovfesta i § 113.

Nærare drøfting av lovomgrepet er framleis nødven-
dig for andre grunnlovsføresegner der ordet blir brukt,
som i §§ 94, 96, 97, 98, 101 og 113, sjå kommentarane
til desse. For drøfting av lovgivingskompetansen elles,
sjå kommentarane til §§ 76–79.

Eit særleg krevjande forhold var det i ein del år etter
1814 mellom kongens kompetanse til å vedta proviso-
riske anordningar i medhald av Grunnlova § 17 og lov-
givings- og skattleggingskompetansen til Stortinget. I
§ 17 stod det i Novembergrunnlova: «Kongen kan give
og Ophæve Anordninger, der angaae Handel, Told,
Næringsveie og Politi; dog maae de ikke stride mod
Constitutionen og (de saaledes som efterfølgende §. 77,
78 og 79 bestemme) af Storthinget givne Love. De
gjælde provisorisk til næste Storthing.» Sidan Stortinget
møttest berre kvart tredje år, er det lett å forstå at konge-
makta både hadde behov for denne kompetanse og at
den ville kunne bli frista til å bruke den utover det som

54 Sjå Aschehoug, Statsforfatning II (1892) s. 98 og vidare s. 99–130.
55 Aschehoug, Statsforfatning II (1892) s. 103, sjå òg s. 110–11 med eksempel på materielle og formelle lover. Lover må oppstille ei rettssetning,

såleis «de Regler, der skulle tjene til Rettesnor i de ydre Forhold mellem Statens Undersaatter eller mellem disse og Staten, samt de Regler, der
ordne Statsmagterne og deres Samvirksomhed».

56 Aschehoug, Statsforfatning II (1892) s. 106–110. Sjå òg s. 108 med noten om det som må vere utvikling av eit legalitetsprinsipp, i Tyskland, der
det etter kvart var blitt eit krav at også individuelle lover som grip inn i «Borgernes Handlefrihed» krev «Medvirkning eller Bemyndigelse af
Nationalrepræsentationen». Sjå òg s. 119 der eit legalitetsprinsipp er behandla, men ikkje omtalt som det. Castberg, Statsforfatning II (1964) s. 10
note 1 viser til denne sida at ein kan kalle dette prinsippet «legalitetsprinsippet», i hermeteikn hos Castberg.

57 Aschehoug, Statsforfatning II (1892) s. 107, jf. s. 116.
58 Aschehoug, Statsforfatning II (1892) s. 127–128. I noten er det likevel vist til tyske juristar som har hevda at den lovgivande makta kunne binde

seg sjølv.
59 Aschehoug, Statsforfatning II (1892) s. 129–130.
60 Morgenstierne, Statsforfatningsret II (1927) s. 91, og vidare s. 92–99 og s. 105.
61 Castberg, Statsforfatning II (1964) s. 7 og s. 8–9.
62 Andenæs, Statsforfatningen (1998) s. 174–176 og 180.
63 Sjå Smith, Konstitusjonelt demokrati (2017) s. 174, jf. òg s. 206–208 om lovskravet og legalitetsprinsippet.
64 Smith, Konstitusjonelt demokrati (2017) s. 205–206 som framhevar på ein treffande måte lex superior-prinsippet som ein «grunnleggende konsti-

tusjonell norm».
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eit offensivt storting ville godta. Særleg baud spørsmålet
om kva som var i strid med lovene på krevjande tol-
kingsspørsmål. Og kombinert med eit ønske frå kongen
om å endre Grunnlova til ei ordning med absolutt veto,
ville det kunne undergrave lovgivingsmakta til Stortin-
get. Sjå meir om desse spørsmåla i kommentaren til
§ 17.

5 § 75 bokstav a) – skattlegging

5.1 Den sentrale rolla til skattleggingsretten

Retten til å påleggje skattar var historisk viktig i disku-
sjonane om folkesuverenitet. Dette kom òg til uttrykk i
grunnsetning nr. 3 på Eidsvoll, som blei vedtatt slik:
«Folket bør ene have Ret til at beskatte sig gjennem sine
Repræsentanter.»65 Det var ei sjølvstendig setning, skilt
frå grunnsetning nr. 2 om lovgivingsmakta. I Adler og
Falsens utkast var skatteføresegna slik: «Rigsforsamlin-
gen tilkommer det alene, at paalægge Skatter og Afgif-
ter, af hvad Navn og Natur nævnes kan.»66 Bruken av
«alene» her kan nok vere ein inspirasjon til grunnsetning
nr. 3. Med systemet som Adler og Falsen la opp til,
skulle bruken av ordet «alene» likevel ikkje medføre
avskjering av kongeleg sanksjon på skattevedtak. Men
bruken både av «ene» og «alene» må tyde at skattar
ikkje skulle kunne påleggjast av den utøvande makta:
kongen, slik det hadde vore under eineveldet.

J.F.W. Schlegel hadde skrive at det var suverenens rett
til å påleggje skattar. Formålet med skattar er å «bestride
Statens Fornødenheder». Han gav òg ei viss retnings-
linje for fordelinga av skattane. Dei skulle fordelast
«efter Ligheds Principet, nemlig i Forhold til enhver
Borgers Formue, og de Fordeele han haver af Stats-For-
bindelsen». Som sluttord i avsnittet om skatt spelar
Schlegel direkte opp til ordninga i Grunnlova: «I øvrigt
maa det tilkomme den lovgivende Magt at bestemme
hvilke Skatter og hvorledes de skulle svares, men den
executive Magt at inddrive dem.»67

Og i 1892 skreiv T.H. Aschehoug: «Enerettigheden til
at paalægge Skatter er et Folks vigtigste politiske Rettig-
hed.»68 I nyare tid er dette kanskje så opplagt at det ikkje
blir uttalt på same måte lenger.

Innkreving av skattar skulle derimot etter § 18 liggje
til kongen, sjå kommentaren til denne. Ei lita avgrensing
av skattleggingsretten låg før i tidlegare § 98 om sport-
lar, sjå kommentaren til denne.

Definisjonen av skatt er ifølgje Store norske leksi-
kon: «økonomiske ytelser, i praksis pengeytelser, som
stat og kommune pålegger borgerne uten at disse får
direkte motytelser». Denne definisjonen er ikkje heilt
presis, og ein presis definisjon er det nok heller ikkje
mogeleg å gi.

Formuleringa som blei vedtatt på Eidsvoll var at det
tilkjem Stortinget «at …, paalægge Skatter, Afgifter,
Told og andre offentlige Byrder, som dog ei gjelde læn-
gere, end til 1ste Julii i det Aar, da et nyt, ordentlig Stort-
hing er samlet, medmindre de af dette udtrykkeligen for-
nyes». Dette blei som omtalt ovanfor endra litt i redak-
sjonen etter grunnlovsrevisjonen hausten 1814, då eit
semikolon og eit infinitivsmerke kom inn i teksten. Den
vedtatte formuleringa er innhaldsmessig heilt lik utkasta
frå konstitusjonskomiteen.

For ein moderne lesar er det kanskje litt overraskande
at føresegna inneheld ei oppramsing av ulike typar skat-
tar. Det er nærliggjande å lese det slik at ein ønskte å
avskjere så tydeleg ein kunne kongen frå å påleggje
avgifter av ulike slag. Det skulle liggje til Stortinget. Det
er òg viktig å vere klar over at toll gjennom heile 1800-
talet var den viktigaste statsskatten. Frå 1836 til 1892
var det ikkje direkte skatt til staten i det heile tatt.69 Den
vedtatte tidsavgrensinga i § 75 bokstav a) kunne ha noko
av den same funksjonen: Skattar skulle ikkje vere
pålagde lenger enn nødvendig. Dermed måtte dei for å
vare utover ein budsjettperiode uttrykkjeleg vedtakast på
nytt. Fram gjennom blei datoen for når eit skattevedtak
ikkje lenger gjaldt, endra ettersom møtetida for Stortin-
get blei endra. Og ved innføringa av årlege storting i
1869 blei skattevedtaksperioden eitt år, ikkje tre som var
ordninga frå 1814.70

Tidsavgrensinga var og er kjent frå nokre land, men
ikkje alle.71 Formålet med tidsavgrensinga til budsjett-
terminen har vore å hindre unødvendige skattar. Dermed
står òg kvart nytt stortings statsfinansielt ubunde. Men
det må vere riktig som Johs. Andnæs peika på at i våre
dagar har omsyna bak tidsavgrensinga «neppe særlig
stor betydning».72 Likevel kan det nok invitere til noko

65 Riksforsamlingens forhandlinger I (1914) s. 22. Bortsett frå ein bokstav er dette ordlydande likt med framlegget frå konstitusjonskomiteen, sjå
op.cit. s. 435.

66 Riksforsamlingens forhandlinger III s. 51 (§ 206).
67 Schlegel, bd II (1798) s. 132 og 133.
68 Aschehoug, Statsforfatning II (1892) s. 228.
69 Karsten R. Gerdrup, Skattesystem og skattestatistikk i historisk perspektiv, Statistisk sentralbyrå Rapporter nr. 98/6 ((1998) s. 11.
70 Aschehoug, Statsforfatning II (1892) s. 227.
71 Sjå oversyn hos Aschehoug, Statsforfatning II (1892) s. 230–232.
72 Andenæs, Statsforfatningen (1998) s. 202.
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meir politisk gjennomtenking enn om årsavgrensinga
ikkje var der. Men truleg er det årsavgrensinga av stats-
budsjettet som her er mest sentral. Det fører til at ein i
alle fall årleg må tenkje gjennom og formelt behandle
statsfinansane.

At skattepålegg blei og blir oppfatta som materiell lov,
er drøfta ovanfor i samanheng med lovgivingsmakta og
vedtaksforma for skattepålegg, plenarvedtak, er drøfta i
avsnittet ovanfor om vedtaksformene i § 75.

Historisk har det vore ein del strid om avgrensinga av
skatteomgrepet i forhold til andre avgifter fastsett i lov.
Den sentrale dommen er Kvaloljedommen i Rt. 1952
s. 1089 (plenum). Der blei det mellom anna hevda at den
omstridde avgifta på kvalolje som var pålagd av Prisdi-
rektoratet og skulle inngå i direktoratets alminnelege
prisreguleringsfond, fall innunder skatteomgrepet i
§ 75 bokstav a) og dermed var uheimla. Ni dommarar
meinte avgifta ikkje var skatt, to meinte den var skatt og
fire dommarar trong ikkje ta standpunkt til spørsmålet.
At den ikkje var skatt, blei sett på bakgrunn av historia
med særskilde avgifter som heilt frå 1814 hadde vore
haldne unna skattevedtaket i Stortinget, typisk fordi dei
hadde eit særskilt formål og gjekk inn i særskilde fond.73

Førstvoterande meinte likevel av statsrettspraksis ikkje
utan vidare var avgjerande fordi dei avgiftene som saka
gjaldt «fremtrer som noe helt nytt i vår rett». Avgjerande
var då at prisreguleringsavgifta «av lovgivningen er
ment, og faktisk er gått inn, som virkemiddel i prisregu-
leringsmekanismen ved siden av, og som supplement til
de andre virkemidler som prismyndighetene rår over».74

Det må vere riktig som Andenæs hevda at Stortinget må
ha «atskillig valgfrihet» om det vil kalle eit pålegg for
afgift og vedta det gjennom lov eller bruke skattevedta-
ket. Blir det vedtatt som lov, vil det då i utgangspunktet
falle utanfor tidsavgrensinga i § 75 bokstav a).

Skatt til kommunane og fylkeskommunane fell etter
sikker oppfatning utanfor Grunnlova § 75 bokstav a), sjå
skattelova 1999 nr. 14 § 1-2. Men dei blir òg vedtatt
årleg. Folketrygdavgiftene har heller aldri blitt oppfatta
som skatt i medhald av § 75 bokstav a), men blir fastsett
årleg av Stortinget, jf. folketrygdlova 1997 nr. 19 § 23-3
sjuande ledd. Betaling for ytingar frå staten fell òg utan-
for § 75 bokstav a).75

5.2 Trinnhøgdspørsmål ved skattelov og plenarvedtak
Eit teoretisk interessant og til dels praktisk viktig spørs-
mål har gjeldt forholdet mellom lovvedtak og skatteved-
tak. Dersom det er motstrid mellom noko som er fastsett
i ei skattelov og noko som er fastsett i eit skattevedtak,
kva gjeld då? Gjeld det eit eige lex superiorprinsipp for
skattevedtak over vanleg lov eller er andre synspunkt
avgjerande?

Utgangspunkt for den vidare analysen er den sentrale
plenumsdommen i Høgsterett i Rt. 1935 s. 958. Saksfor-
holdet var at ein skattytar hevda Stortinget var avskore
frå ved plenarvedtak å påleggje skatt med ein høgare
prosentsats enn den prosentsatsen som var fastsett i ei
tidlegare framleis (formelt) gjeldande lov. Om dette
uttalte retten samrøystes:

«Man finner det ikke paakrevet at gaa inn paa det i prose-
dyren og byrettsdommen omhandlede spørsmaal, hvor-
vidt 6 pct. satsen i loven av 13 juli 1921 § 7 var ment som
en maksimalsats som senere storting ikke skulde kunne
fravike uten lovforandring.

Selv om dette spørsmaal besvares bekreftende ansees
det som avgjørende, at Grunnlovens § 75 a uttrykkelig
hjemler Stortinget retten til at paalegge skatter uten
annen begrensning enn den som ligger i at beslutningen
bare gjelder for budgettterminen. Beskatningsretten er
ved Grunnlovens § 75 a tillagt Stortinget, og det vilde
bety en begrensning i Stortingets rett og savne hjemmel i
Grunnloven om et tidligere storting ved at iklæ sin
beslutning lovs form skulde kunne tvinge et efterføl-
gende storting til at gaa veien om lovendring for at faa
gjennemført et skattepaalegg» (s. 958).

Tilsvarande standpunkt har Høgsterett tatt i Rt. 1940
s. 484.76

På denne bakgrunn skreiv Magnus Aarbakke i skatte-
rettslæreboka at «Nest høyest på den rettskildemessige
rangsstige – og altså foran formelle lover, …, står, for så
vidt gjelder statsskatten, Stortingets årlige statsskatte-
vedtak, jf. Grunnlovens § 75 a.»77 Han utdjupa dette
ved å seie at det følgjer av «en spesiell kollisjonsnorm
som kan utledes av Grunnlovens § 75 bokstav a og som
ikke har noen parallell annet sted i rettssystemet»

73 Sjå oversyn over skattepraksis, rettspraksis og juridisk teori i Rt. 1952 på s. 1093–1095 og oversyn hos Aschehoug, Statsforfatning II (1892)
s. 256–258.

74 Rt. 1952 på s. 1096. Sjå dissensen s. 1103. Plenumsdommen om eksportavgifter på treforedlingsprodukt i Rt. 1956 s. 952 knyter seg på fleire
måtar til kvaloljedommen, men ikkje når det gjeld spørsmålet om skatteomgrepet i § 75 bokstav a), som retten der ikkje tok stilling til. I saka
hevda den ankande part, som tapte samrøystes, at avgiftene var skatt og derfor som eit tolkingsspørsmål ikkje heimla i reguleringslova. Eit relativt
godt argument frå den ankande part var at eksportavgifta likna på eksporttoll som «alltid siden 1814 har vært pålagt som skatter», jf. s. 957.

75 Aschehoug, Statsforfatning II (1892) s. 259.
76 Høgsterett slutta seg der til grunngivinga i byretten, sjå s. 485 og 487.
77 Aarbakke, Skatt på inntekt Del 1 (1973, 2. opplag 1978) s. 18. Han viser til dei to refererte dommane, og i tillegg til plenumsdommen i Rt. 1931

s. 1138, men eg kan ikkje sjå at den gjeld spørsmålet.
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(s. 36).78 Frederik Zimmer har uttrykt det same ved å
seie at skattevedtaket for statsskatten er lex superior «i
forhold til skattelovgivningen».79

Både Aarbakke og Zimmer ser såleis forholdet mel-
lom lov og plenarvedtak på statsskatteområdet som eit
spørsmål om trinnhøgd. I statsrettsteorien er synspunktet
annleis. Både Castberg og Andenæs og tilsynelatande
Eivind Smith ser forholdet slik at på grunn av kravet til
tidsavgrensing i Grl. § 75 bokstav a vil formell skattelov-
giving, som ikkje vert halden oppe ved direkte eller still-
teiande tilvising i statsskattevedtaket, falle bort og dermed
vil innhaldet i statsskattevedtaket gå føre. Castberg har
drøfta dette mest utførleg, og sa mellom anna først:

«Vedtakelsen av en skattebeslutning som lov vil ganske
visst ha den følge at den ikke vil kunne endres uten ved
ny lov. Det kan imidlertid ikke innses at dette medfører
noen særlig ulempe. På grunn av tidsbegrensningen i
§ 75 a vil skattebeslutningen, selv om den er vedtatt i lovs
form, falle bort, når skatteterminen er opphørt, altså
31. desember det nest påfølgende år.»

Og han utdjupa det vidare i forhold til at delar av skatte-
pålegg er gitt i lov, som treng kongeleg sanksjon:

«Når en del av et skattepålegg på denne måten har fått
lovs form, vil dette si at stortinget ikke på egen hånd
[altså utan sanksjon] kan endre lovbestemmelsen, så
lenge den gyldig består. Loven kan bare endres ved ny
lov. Og her får da tidsbegrensningen sin betydning. Selv
for så vidt skattepålegget har fått lovs form, gjelder det
nemlig bare til og med 31. desember det neste kalenderår.
Også i dette tilfelle skal m.a.o. de kommende storting stå
fritt.»80

Andenæs tar utgangspunkt i det sitatet frå dommen i Rt.
1935 s. 958, som er sitert ovanfor, og kommenterer at i
dette tilfellet verka «tidsbegrensningen til ugunst for
skattyteren».81 I forhold til det direkte spørsmålet om
forholdet mellom lov og plenarvedtak seier Andenæs
vidare:

«Det mest korrekte ville være at skattebeslutningen alltid
henviste til de lover som beregningen skjer etter. I praksis
nøyer en seg til dels med den stilltiende henvisning som
ligger i at loven står uopphevet. Men hvis skattebeslut-

ningen gir bestemmelser som står i strid med skatteloven,
er det beslutningen som går foran. I loven om skatt av for-
mue og inntekt § 138 er dette uttrykkelig forutsatt. Det
heter der at utligningen av skatt til staten av inntekt og
formue skjer i overensstemmelse med forskriftene i loven
«unntagen forsåvidt Stortingets beslutning medfører
avvikelse herfra». I virkeligheten er forholdet at bestem-
melsene i loven bare får anvendelse i kraft av den årlige
henvisning i skattebeslutningen» (l.c.). Også Smith føl-
gjer tilsynelatande statsrettstradisjonen, men skriv likevel
også at dessutan «er det skattevedtaket som gjelder hvis
det avviker fra de reglene om beregningen som følger av
lov».82

Dei to tilnærmingsmåtane, som ein kanskje kan sjå som
ein skatterettsleg trinnhøgdteori og ein statsrettsleg bort-
fallsteori på grunn av tidsavgrensingsregelen, kan begge
forklare utfallet i plenumsdommen frå 1935. Grunnen til
det er at den omhandla skattelovregelen var vedtatt i ein
tidlegare budsjettermin, slik at dersom den ikkje indi-
rekte var halden oppe, og dermed fornya, ved skatte-
plenarvedtaket, så ville den vere bortfallen.

Trinnhøgdteorien er ein teori om motstrid mellom
reglar, og korleis det skal løysast. Bortfallsteorien, eller
kanskje den skal kallast prolongeringsteorien, er ein
teori som i utgangspunktet er meint å forklare korleis
lovreglar om den nærare utrekninga av skatt, blir lagt til
grunn også ved skattlegging i budsjetterminar etter den
terminen der lova vart vedtatt. Den er dermed i sin
kjerne ein teori som skal gi skattlegginga heimel. For
bortfall av skattelovgiving etter utløpet av budsjettermi-
nen vil føre til manglande heimel (i lov eller plenarved-
tak) for den nærare skattlegginga. Denne teorien bruker
då Castberg og Andenæs også til å forklare det tilsyne-
latande motstridsspørsmålet som var oppe for Høgsterett
i 1935.

Det kan tenkjast eit tilfelle der dei to teoriane ville
kunne gi ulikt resultat. Det ville vere dersom Stortinget i
same år vedtar skattereglar i lov og skatteregulering i
plenarvedtak, som står i motstrid. I dette tilfellet vil ikkje
bortfallsteorien løyse spørsmålet fordi lova ikkje vil ha
falle bort før utgangen av året etter vedtaksåret. Generelt
bør det vel vere slik at plenarvedtaket går føre fordi det
er det sentrale vedtaket om skattlegging, kopla til dei
statsfinansielle vurderingane som skjer i budsjettproses-
sen. Ein motstridssituasjon vil berre oppstå ved dårleg

78 I skattelova § 1-1 andre ledd er dette føresett og likeeins blir det i petroleumsskattelova 1975 nr. 35 § 2 vist til unntak som måtte følgje av skatte-
vedtaket i Stortinget.

79 Zimmer, Lærebok i skatterett (8. utg. 2018) s. 48–49.
80 Castberg, Statsforfatning II (1964) s. 22–24.
81 Andenæs, Statsforfatningen (1998) s. 202.
82 Smith, Konstitusjonelt demokrati (2017) s. 202.
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lov- eller skattevedtaksførebuing, og ein kunne søkje å
løyse det ved å seie at lex specialis- eller lex posterior-
prinsippet ville føre til ei bestemt løysing. Men desse
prinsippa føreset at dei motstridande reglane har same
trinnhøgd.

Vanleg oppfatning i statsretten er at plenarvedtak har
lågare trinnhøgd enn lov, og då skulle lova gå føre i eit
slikt tilfelle.83 Dette skulle tilseie at ein får eit uheldig
resultat ved bruk av bortfallsteorien når spørsmålet vert
sett på spissen.

Trinnhøgdteorien har støtte i diskusjonen i Stortinget i
samband med vedtaket av Tolltariffen i 1842. I samband
med overføring av ein god del reglar frå tollova til tollta-
riffplenarvedtaket vart det drøfta om ein først måtte opp-
heve lovreglane før ein vedtok dei nye reglane i tolltarif-
fen. Dette vart forkasta både av tollkommisjonen, depar-
tementet og tollkomiteen på Stortinget nettopp under til-
vising til Grl. § 75 bokstav a. Tollkommisjonen uttalte
mellom anna følgjande:

«Antages det først, at simple Skattebeslutninger er det
rigtige Fundament for samme, og at saaledes Storthingets
Plenum har Competence til herom at træffe Forføielser,
saa kan den Omstændighed, at man tidligere har brugt en
anden Fremgangsmaade, og at denne forskjellige Ansku-
else er udtrykt i en Lov, ikke være bindende for de føl-
gende Storthing.»84

Etter mi oppfatning bør ein leggje til grunn trinnhøgd-
teorien fordi den løyser på den beste måten det reine
motstridsspørsmålet når det blir sett på spissen og fordi
den avgjort er best i samsvar med det Høgsterett sjølv sa
i Rt. 1935 s. 958. Bortfallsteorien eller liknande syns-
punkt er ikkje omtalt i dommen, bortsett frå at spørsmå-
let i dommen blir sagt å gjelde det å «tvinge et efterføl-
gende storting til at gaa veien om lovendring» (s. 958).
Dommen viser direkte til ordlyden i § 75 bokstav a som
heimel. I tillegg er løysinga i tråd med det som vart lagt
til grunn i den, etter det eg kan sjå, einaste prinsipielle
diskusjonen om spørsmålet i Stortinget.

I skattelova § 1-1 andre ledd er det fastsett at Stortin-
get i plenarvedtak kan fastsetje unntak frå skattelova slik

at motstrid mellom den generelle skattelova og plenar-
vedtak ikkje skulle kunne oppstå i noko fall.

6 § 75 bokstav b) – statslån
I Eidsvollgrunnlova blei det fastsett at det låg til Stortin-
get «at aabne Laan paa Statens Credit». Bortsett frå språk-
endringa i 2014 har denne føresegna berre blitt endra
ein gong. Det var i november 1814 då «Statens» blei
ombytt med «Rigets». Den tilhøyrer dei fem finansføre-
segnene i § 75, i bokstav a) til e). Dette var tydelegare i
førsteutkastet frå konstitusjonskomiteen på Eidsvoll før
også lovgiving blei putta inn i § 75 bokstav a). Då gjaldt
a) og b) korleis skaffe statsmidlar – ved skatt og lån.
Bokstav c) gjaldt oppsynet med pengevesenet, og d) og
e) gjaldt bruken av statsmidlane.85

Føresegna i bokstav b) ser ut til å vere tatt rett frå
USAs grunnlov der det stod og står som punkt 2: «To
borrow Money on the credit of the United States»
(Article I, sec. 8 No 2). Den franske 1791-grunnlova har
ikkje ei tilsvarande føresegn.86

Endringa frå «Statens» til «Rigets Credit» skjedde i
Stortinget 31. oktober 1814. Det var ikkje føreslått av
Meddelelseskomiteen, som gjekk inn for at den ikkje
skulle forandrast.87 I stortingsforhandlingane er det ikkje
opplyst korfor forandringa blei føreslått. Men det kan ha
vore fordi ordet «Rige» om Noreg er brukt i § 1 slik at det
var ei sikrare nemning for eit sjølvstendig Noreg enn å
kalle det ein stat? Kanskje tenkte ein seg at Sverige og
Noreg i union ville bli oppfatta som ein stat, slik som
Danmark og Noreg hadde vore sjølv om dei var to konge-
rike.88 Eller det kan vere fordi § 75 bokstav c) allereie frå
Eidsvoll hadde uttrykket «Rigets Pengevæsen»?

Kompetansen i § 75 bokstav b kom raskt i bruk. Alle-
reie den 23. november 1814 vedtok det overordentlege
stortinget å gi regjeringa fullmakt til «at reise et Laan»
til nødvendige statsutgifter, helst «inden Riget», men
dersom det ikkje gjekk «uden Riget».89

Norsk statsgjeld blei eit tema i grunnlovsrevisjonen i
samband med unionsinngåinga hausten 1814. Frå
november 1814 var det nærliggjande å sjå § 75 bok-

83 Sjå t.d. Smith, Konstitusjonelt demokrati (2017) s. 69.
84 Forslag og Indstilling til Toldtariffer fra den ved Kongelig naadigst Resolution af 23de November 1839 anordnede Kommission til Toldlovgivnin-

gens og Toldtariffernes Revision, Christiania (1841) s. 8 og Storthings Forhandlinger 1842 bd. VI s. 328 og 421.
85 Sjå Riksforsamlingens forhandlinger III (1916) s. 311 (§ 77). Utkastet § 77 var også ryddigare på den måten at dei to siste elementa gjaldt typisk

oppfølging av finansforvaltninga. Bokstav f) gjaldt førelegging av alle offentlege dokument, med visse unntak, og, samstundes innkallingsretten i
«Stats-Anliggender», og bokstav g) gjaldt gasje- og pensjonslistene, altså ein særskild type bruk av statsmidlar. Førsteutkastet frå konstitusjonsko-
miteen var dermed ryddigare tenkt enn Adler og Falsens utkast § 78, som hadde med i tillegg nokre føresegner om korleis Stortinget skulle haldast,
pluss ei føresegn i bokstav h) med krav om 2/3 fleirtal for vedtak på finansområdet.

86 Sjå Höjer, Norska grundlagen (1882) s. 196–197.
87 Storthings-Forhandlinger 1814 (1835) s. 456.
88 Sjå Stang op.cit. om stats- og rike-omgrepa.
89 Sjå Storthings-Efterretninger 1814–1833 I (1874) s. 195–196.
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stav b) i samanheng med den nye vedtatte § 93. Der stod
«Norge tilsvarer ingen anden, end sin egen National-
Gjeld». Denne vart vedtatt av Stortinget 1. november
1814 etter framlegg frå Meddelelseskomiteen.90 Føre-
segna hadde mellom anna klart noko å gjere med spørs-
målet om den eldre felles statsgjelda med Danmark,
som, med utgangspunkt i Kiel-traktaten art. 6 seinare
blei eit tvistepunkt i fleire år, til Stortinget gav seg og
godtok Karl Johans løysing i 1821.91

Det har i praksis vore lite strid om § 75 bokstav b).
Den har blitt tolka slik at Stortinget må gi ei fullmakt
eller eit samtykke til at kongen kan ta opp lån. Sjølve
handteringa av låneopptaket ligg til den utøvande
makta.92 Castberg har likevel meint at det ikkje kunne
vere grunnlovsstridig om Stortinget til dømes let eit stor-
tingsvald organ ta opp lån, men det har det vel ikkje vore
tale om i praksis.93

I samband med Grunnlova kan det nemnast at den
einaste som var villig til å yte Noreg sitt første statslån
var bankier Joseph Hambro i København. Låneforhand-
lingar med han blei derfor haldne i Christiania. Det blei
då påpeikt at det ifølgje Grunnlova var forbod mot jødar
i Noreg. Hambro var mosaisk truande.94

Grunnlova § 75 bokstav b) blei tolka i riksrettssaka reist i
1821 mot grev Wedel-Jarlsberg.95 Han var mellom anna til-
talt fordi han som finansminister utan stortingsvedtak
hadde utgitt vekslar i samband med eit komplisert beta-
lingsoppgjer der statskassa ikkje hadde pengar tilgjengeleg.
Å utgi statsvekslar var å stifte gjeld på vegner av staten.
Odelstinget som tiltaleorgan meinte dette var i strid med
§ 75. Wedel-Jarlsberg blei frifunnen mellom anna på grunn
av ei innskrenkande tolking av § 75 bokstav b). Førstvote-
rande, høgsterettsdommar Langberg uttalte mellom anna:

«Imidlertid kan dog neppe antages at Grundlovens § 75
ved at forbeholde Storthinget at gjøre Laan paa Rigets
Credit har tenkt sig saadanne Operationer, som kun gjø-
res for at redde sig af øieblikkelige Forlegenheder, og
som ere væsentlig forskjellige fra ordinaire Laan deri at
man ei egentlig erholder Penge derved, men blot vinder
Tid i Henseende til Betalingsterminen.»96

I opptakten mot unionsoppløysinga i 1905 vart det tatt
opp statslån etter ganske spesiell stortingsbehandling.
Dåverande finansminister Christian Michelsen fekk i
desember 1904 Stortinget med å utvide eit påtenkt
statslån med formål jernbanebygging til også å omfatte
10 millionar kroner til eit Statens reservefond. Lånetil-
bodet måtte aksepterast same dag. Representantar for
långivarane var til stades i Kristiania. Fondet blei av ein
stortingsrepresentant omtalt som «krigskasse». Sjå nær-
mare i kommentaren til tidlegare § 110, der Statens
reservefond blei grunnlovfesta i 1911.

Norske statslån kom opp for Høgsterett i den velkjende
gullklausulsaka i Høgsterett, sjå Rt. 1962 s. 369 (plenum).
Der vart det samrøsystes godtatt at det ikkje var i strid
med gullklausular i ein del av obligasjonane å setje til side
gullverdien ved oppfylling av statslån frå 1896, 1900,
1902, 1903, 1904 og 1905. Sjå òg kommentaren til § 97.

Etter den andre verdskrigen kom det på nytt opp
spørsmål om opptak av statsgjeld utan stortingsvedtak.
Det var spørsmål om staten var forplikta til å betale dei
låna som var opptatt av okkupasjonsstyret under krigen,
dei såkalte Quislinglåna. Formelt var låna tatt opp av
Finansdepartementet på vegner av den norske stat.
Regjeringa og Stortinget la til grunn at staten ikkje var
forplikta. Låneopptaka hadde sjølvsagt ikkje heimel i
Grunnlova § 75 bokstav b). Stortinget vedtok likevel i
1946 å forplikte staten til å tilbakebetale låna, men med
høve til å seie dei opp til ekstraordinært forfall. Både den
økonomiske funksjonen av låna og dei rettslege spørs-
måla blei nøye vurdert, jussen mellom anna av Lovavde-
linga i Justisdepartementet.97

I nyare tid har samtykke til låneopptak i hovudsak blitt
gitt i vedtak om statsbudsjettet. Dei seinare åra har
petroleumsinntektene og det påfølgjande overskotet i
Statens pensjonsfond utland gjort at den norske stat er
stor netto kravshavar overfor utlandet, men like fullt
legg Noreg ut ein del statslån. Eit hovudformål med
dette er å dekkje inn statens utlån og kapitalinnskot til
statlege utlånsinstitusjonar.

Tidlegare vart statsgjelda forvalta av Finansdeparte-
mentet. Med verknad frå 1. januar 2015 forvaltar Noregs

90 Storthings-Forhandlinger 1814 (1835) s. 478.
91 Om dei statsrettslege sidene ved den eldre fellesgjelda, sjå Aschehoug, Statsforfatning II (1892) s. 262–264. Sjå òg Morgenstierne, Statsforfat-

ningsret (1909) s. 533 som i note 1 er ueinig med sin helt Aschehoug på eit punkt om § 93. Se vidare om tidlegare § 93 i kommentar til Den
svensk-norske unionen.

92 Stang, Grundlovbestemte Ret (1833) s. 353, Aschehoug, Statsforfatning II (1892) s. 261 og 264, Morgenstierne, Statsforfatningsret (1909) s. 532,
Castberg, Statsforfatning 1964 II s. 101–102, Smith, Konstitusjonelt demokrati (2017) s. 204, Andenæs/Fliflet, Statsforfatningen (2017) s. 320.

93 Castberg Statsforfatning II (1964) s. 106.
94 Sjå om dette, Frode Ulvund, Fridomens grenser 1814–1851. Handhevinga av den norske ‘jødeparagrafen’ (2014) s. 132 og s. 203 f.
95 Sjå kommentar til §§ 86–87.
96 Dom 18. juni 1822, Voteringer i Riksretten (1930) s. 25.
97 Sjå St.tid. 1946 s. 1030 og den oppheita stortingsdebatten frå s. 1019. Debatten gjaldt om det å godkjenne låna var å støtte bankane. Proposisjonen

om sjølve stortingssamtykket er St.prp. nr. 41 (1945–46), men dei stats- og okkupasjonsrettslege spørsmåla er omtalt i Ot.prp. nr. 48 (1945–46),
som munna ut i vedtak av ei kort lov om låna i tillegg til stortingsvedtaka.
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Bank statsgjelda basert på mandat frå Finansdeparte-
mentet, jf. òg sentralbanklova av 2019 § 3-7 og tidlegare
sentralbanklova av 1985 § 17.98 Per 31.12.2019 var
norsk statsgjeld cirka 452 mrd. NOK.99

7 § 75 bokstav c) – Oppsyn med pengevesenet

7.1 Spørsmålet på Eidsvoll

Oppgåva med å ha oppsyn, kontroll, med pengevesenet
er, eller var iallfall, grunnleggjande for den generelle
rolla for Stortinget. For representantane på Riksfor-
samlinga stod pengevesenet som eit uhyre sentralt
område. Danmark-Noreg hadde nyleg gjennomlevd
statsbankerotten i 1813 og pengevesenet var framleis i
stor uorden. Den viktigaste oppgåva for det første ordi-
nære stortinget blei nettopp å ordne pengevesenet og
statsfinansane meir generelt. Men sjølv om innhaldet i
finans- og pengepolitikken var omstridd på Eidsvoll,
var det ingen strid om at sjølve punktet om kontroll
med pengevesenet skulle med i oppgåvene for Stortin-
get. Det var vel nærliggjande å tenkje seg at pengevese-
net ikkje kunne overlatast til kongemakta, eller andre,
utan kontroll. Ein slik tanke ser ein iallfall i forhold til
debatten om det som blei Noregs Bank, og som byrja
alt på Riksforsamlinga.100

Forholdet til pengevesenet var òg med i Adler og Fal-
sens utkast, der det stod i punkt c): «At bestyre Statens
Pengevæsen; under dets Overbestyrelse staaer Rigets
Bank.» Dette blei endra gjenom arbeidet på Eidsvoll.
Konstitusjonskomiteen tok ut punktet om banken fordi
det ikkje på Eidsvoll vart vedtatt å opprette ein bank,
berre ein komite som skulle greie ut spørsmålet. Det før-
ste utkastet frå konstitusjonskomiteen hadde ordlyden:
«det har Overopsynet over Rigets Pengvæsen.» I den
endelege komiteinnstillinga blei ordlyden «at føre
Opsyn over Rigets Pengvæsen». Og det blei vedtatt av
Riksforsamlinga, etter det ein kan sjå, utan debatt.101

Meiningsinnhaldet er vel noko endra frå formuleringa
hos Adler og Falsen til den endeleg vedtatte teksten, frå
ei noko tettare rolle («at bestyre»), via fjernare

(«Overopsynet»), til ei litt nærmare kontrolloppgåve enn
det komiteen hadde i førsteutkastet («Opsyn»). Det er
vanskeleg å seie om dette har reflektert ulike måtar å
tenkje rundt rolla for Stortinget på finansområdet, men
synest å vise eit skift frå ei meir aktiv styringsoppgåve til
ein meir tilbaketrekt kontroll.

Det er ikkje heilt treffande når Nils Höjer meinte at
føredømet her òg synest vere USAs grunnlov av 1787,
der det heiter i Art. I Sec. 8. 5: «To coin Money, regulate
the Value thereof, and of foreign Coin, and fix the Stan-
dard of Weights and Measures.»102 I den norske Grunn-
lova er ikkje retten til å slå mynt omtalt, truleg fordi ein
utan vidare meinte å føre vidare det gamle myntregalet,
sjå kommentaren til § 19. Heller ikkje er mål og vekt
omtalt og kontrolloppgåva er noko anna enn å leggje dei
omtalte rettane direkte til kongressen.

I tilknyting til oppsynet med pengevesenet må ein sjå
den § 110 som kom inn ved unionsinngåinga i november
1814 etter krav frå norsk side: «Norge beholder sin egen
Bank og sit eget Penge- og Myntvæsen, hvilke Indret-
ninger ved Lov bestemmes.» Sjå kommentaren til tidle-
gare § 110.

7.2 Karakteren av kontrolloppgåva
Frederik Stang drøfta karakteren av kontrolloppgåva i
§ 75 bokstav c) i samband med sin generelle gjennom-
gang av Stortinget som kontrollerande makt. Først tok
han opp karakteren av kontrollmakta generelt, mellom
anna «den almindelige Overopsynsret (jus supremæ
inspectionis)». Han peikte på at sjølv om ulike «Stats-
retslærere» var ueinige om mykje, så var det semje om
at det var den utøvande makta som skulle kontrollerast
og ikkje «den lavere Forvaltning af den offentlige
Myndighed».

Men viktig i vår samanheng er det Stang heldt fram
med. Frå utgangspunktet var det to avvik i Grunnlova:
For det første at militære kommandosaker var unntatt
frå kontrollen, og «dernæst at … [grunnlova] … har
udvidet Storthingets controllerende Myndighed til en
viss Deel af Statsforvaltningen eller en viss Deel af
Statsanliggenderne, uden Hensyn paa om denne staaer i

98 Om mandatet og formålet med statslånspolitikken, sjå Statsgjeldsforvaltningen, Statsgjelden 2018 Årsrapport s. 5 og s. 30, tilgjengeleg på https://
static.norges-bank.no/contentassets/49353e1ab9054576aef15ab332835727/statsgjelden_2018_arsrapport.pdf?v=03/22/2019104526&ft=.pdf.

99 Statsgjeldsforvaltningen, Statsgjelden 2019 Årsrapport s. 4.
100 Sjå Mestad, «Noregs Banks historie i eit langsiktig juridisk perspektiv», Historisk tidsskrift 2017 s. 309–335 på s. 313 og Martin Austnes, Kampen

om banken. Et historisk perspektiv på utformingen av det nye Norges bank- og pengevesen ca. 1814–1816, Norges Banks skriftserie 50/2016: 109–
114, opphavleg ph.d.-avhandling, UiO 2014.

101 Adler-Falsen i Riksforsamlingens forhandlinger III (1916) s. 25 (§ 78 c)), komiteens første utkast, op.cit. s. 311 (§ 77 c)), det endelege utkastet,
Riksforsamlingens forhandlinger I (1914) s. 452 (§ 81 c)) og vedtaket, op.cit. s. 52.

102 Höjer, Norska grundlagen (1882) s. 196–197. Adler og Falsen føreslo at det skulle stå i Grunnlova at Stortinget («Rigsforsamlingen») skulle ha
rett til å slå mynt, men det kom ikkje med i Grunnlova. Sjå Riksforsamlingens forhandlinger III (1916) s. 54 (§ 218). Og den påtenkte nasjonalban-
ken skulle ha rett til å utgi «Repræsentativer», altså setlar som etter ei tid skulle «alene for Mynt erkjendes» (§ 217) op.cit. s. 53.

https://static.norges-bank.no/contentassets/49353e1ab9054576aef15ab332835727/statsgjelden_2018_arsrapport.pdf?v=03/22/2019104526&ft=.pdf
https://static.norges-bank.no/contentassets/49353e1ab9054576aef15ab332835727/statsgjelden_2018_arsrapport.pdf?v=03/22/2019104526&ft=.pdf
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nogen som helst Forbindelse med Regjeringens Førelse,
nemlig til at føre Opsyn med Rigets Pengevæsen (Grls.
§ 75 c)».103 Han utdjupa denne oppsynsretten med at
Stortinget «maa kunne affordre enhver Vedkommende
al den Oplysning, som til nøiagtig Kundskab om Peng-
væsenets sande Forfatning udfordres».104 At kontrollen
med pengevesenet er særskilt regulert og utvida i for-
hold til den generelle kontrollen med andre statsmakter,
blei forklart slik av Stang:

«Den … hviler paa det Hensyn, at Opsynet med Penge-
væsenet (herunder indbefattet Bankvæsenet og Mynt-
væsenet) ei hensigtsmæssigen betroes den udøvende
Magt allene, der, som Erfaring lærer, letteligen fristes til
at underordne det Almindeliges eller den sande
Interesse ved Pengevæsenets Forvaltning for den øie-
blikkelige statsfinantzielle, og Grundlovens § 75 c maa
derfor sigte til at betegne, at Storthinget umiddelbart og
ei gjennem Regjeringen, med hvis Control man i denne
Henseende ei kan være betrygget, skal føre Opsyn med
Rigets Pengevæsen, ved hvilken Organisation af Opsy-
net med Pengevæsenet ogsaa en større Offentlighed vin-
des.»105

Dette er problemet med forholdet mellom det vi i nyare
tid ville kalle penge- og kredittpolitikken på den eine
sida og finanspolitikken på den andre. For pengepolitik-
ken har alltid stabilitet vore sett som det overordna
omsynet.

Stang framheva vidare at dei direkte kontrollheimlane
i § 75 ikkje kan erstattast av lovgiving om same tema.
Når det gjeld oppsynet med pengevesenet, kan det ikkje
«ansees som fuldbyrdet gjennem en Lov, der organiserer
saadant Opsyn». Lov utelukkar ikkje «disse Anliggen-
ders Afgjørelse gjennem specielle Forføininger fra Stort-
hingets Side for hvert enkelt Tilfælde; thi saadan speciel
Forføining har Grundloven i disse Anliggender anseet
for at være den mest betryggende, siden den har nævnt
dem som tilkommende Storthinget ved Siden af dets
Lovgivningsmyndighed».106

Føresegna i § 75 bokstav c) har vore ein del framme i
diskusjonane om kontrollen med det som seinare blei

kalt sentralbanken, altså Noregs Bank, tidlegare ofte
omtalt som «Stortingets Bank». På Stortinget i 1818,
medan Noregs Bank i realiteten var under etablering og
den tvungne aksjeteikninga, kalt Sølvskatten, framleis
føregjekk, blei § 75 bokstav c) brukt som grunnlag for
diverse oppfølgings- og kontrollspørsmål direkte til
bankdireksjonen i Trondheim. Spørsmåla gjaldt mellom
anna nærmare kontroll av bankens såkalte «Conven-
tion», det vi kan kalle vedtektene, som representantska-
pet i banken hadde vedtatt. Fleire skrivne spørsmål til
bankdireksjonen i Trondheim blei sendt frå Stortinget,
som mottok svar, og som blei aksepterte.107

Grensene for kva for kompetanse Stortinget har i for-
hold til Noregs Bank har vore oppe i Stortinget fleire
gonger og blitt løyst litt ulikt til ulike tider. Aschehoug
drøfta om det låg utanfor det Stortinget hadde rett til då
Stortinget i bankfundatsen av 14. juni 1816 gav Stortin-
get rett til å velje representantskapet, direktørane og dei
lokale administratorar i banken endå dei var omtalt som
«Embedsmænd». Det ville tilsynelatande vere i strid
med kongens (eine-)rett til å utnemne embetsmenn i
medhald av Grunnlova § 21. I 1821 meinte Stortinget
det hadde rett til å endre bankens Convention utan lov-
vedtak. Men, som Aschehoug så skreiv: «Paa Storthin-
get 1836 udtalte imidlertid Bankcomiteen den rigtigere
Mening, at Storthinget ikke paa anden Maade end ved
Lov kan forandre conventionen.»108

Bredo Morgenstierne følgde stort sett oppfatningane
hos Stang og Aschehoug i at det i § 75 bokstav c) var
tale om «en opsynsmyndighet», men viste samstundes til
at Stortinget av «Forskjellige historiske grunde» gjen-
nom lovgivinga også «gaves del i selve overbestyrel-
sen», men utan at det følgde av grunnlovsføresegna.109

Det ville det ha gjort om Adler og Falsens utkast hadde
vorte vedtatt.

I samband med at staten i 1949 overtok alle dei pri-
vate aksjane i Noregs Bank vart det òg føreslått at ban-
ken heretter skulle oversende årsmelding og rekneskap
til departementet «for å forelegges Kongen og medde-
les Stortinget».110 Tidlegare gjekk meldinga rett til
Stortinget. Framlegget vart av opposisjonen på Stor-
tinget oppfatta som eit åtak på det gamle prinsippet om

103 Stang, Grundlovbestemte Ret (1833) s. 326–327.
104 Stang, Grundlovbestemte Ret (1833) s. 327.
105 Stang, Grundlovbestemte Ret (1833) s. 330–331. Morgenstierne sluttar seg til Stangs lære om at § 75 bokstav c) gir Stortinget rett til umiddelbart

tilsyn, altså utan å gå vegen om regjeringa, sjå Morgenstierne, Statsforfatningsret, (1909) s. 616.
106 Stang, Grundlovbestemte Ret (1833) s. 347 og 348. Det er påfallande at Gaarder berre kort seier at § 75 bokstav c) inneber å påse «at de om Mynt-

og Bankvæsenet lovbestemte Regler iagttages og følges», sjå Gaarder, Grundloven 1845 s. 227. Truleg var dette ikkje eit felt som interesserte han
spesielt.

107 Sjå Storthings-Efterretninger I (1874 s. 463–466. Sjå dei første vedtaksforslaga, Storthingsforhandlinger 1818, 12. februar s. 141–148.
108 Aschehoug, Statsforfatning II (1892) s. 385–386 med tilvisingar til stortingsdokumenta etc.
109 Morgenstierne, Statsforfatningsret II (1927) s. 329–330.
110 Sjå nærmare om denne statleggjeringa, Mestad, «Noregs Banks historie i eit langsiktig juridisk perspektiv», Historisk tidsskrift 2017 s. 309–335 på

s. 326–327.
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at Noregs Bank var «Stortingets bank».111 Opposisjo-
nen meinte dette var eit brot på det «demokratiske
prinsipp» som var uttrykt i Grunnlova § 75 bokstav c
om at Stortinget fører oppsynet med pengevesenet.
Framlegget «danner et vesentlig ledd i Regjeringens
bestrebelser på å sentralisere kontrollen over vårt øko-
nomiske liv i strid med det demokratiske grunnsyn
som Stortingets myndighet er uttrykk for». Protesten
var forgjeves.

7.3 Kontrolloppgåva i nyare tid
Helge Syrstad har i 2003 gjennomført den mest omfat-
tande moderne drøftinga av § 75 bokstav c). Han ser den
som ein kontrollregel og konkluderer med at omgrepet
pengevesen i moderne tyding må omfatte penge- og
valutapolitikk, men ikkje det som har blitt kalt kredittpo-
litikk.112 Vidare meiner han at § 75 bokstav c) framleis
gir Stortinget i plenum rett til å «pålegge Norges Bank å
utlevere dokumentasjon», altså utan å gå vegen om
regjeringa.113 Dette er i tråd med den historiske oppfat-
ninga, og med praksis i 1818.114 Når det gjeld omfanget
av kontrollkompetansen i § 75 bokstav c), ser det ikkje
ut til at nokon i nyare teori har gått inn på eller følgt opp
Frederik Stangs oppfatning, at oppsynet med «Pengevæ-
senet» både «indbefattet Bankvæsenet og Myntvæse-
net», slik det er sitert ovanfor. At det skulle omfatte
bankvesenet i 1833, kunne likevel kanskje tolkast slik at
han berre meinte Noregs Bank, sidan anna bankvesen
ikkje var særleg utvikla på den tid. På den andre sida kan
det at Noregs Bank den gongen var ein privat eigd bank,
tale for at også andre nyare private bankar skulle kunne
vere omfatta. Det beste er vel å oppfatte Stang slik at han
berre tenkte på Noregs Bank og derfor har ikkje proble-
met seinare vore drøfta. Aschehoug meinte utan vidare,
«Det forstaar sig selv», at bankforretningar ikkje var
omfatta av § 75 bokstav c).115

I annan seinare teori er ikkje § 75 bokstav c) særleg
mykje drøfta, men Eivind Smith peikar på at ønsket om
at Noregs Bank skal vere meir uavhengig i rentepolitik-

ken har «økt avstanden til Stortinget som politisk arena»
og at stortingskontrollen med pengevesenet no «blir i
hovedsak drevet på samme måte som på andre forvalt-
ningsområder».116 Dette må vere ein riktig observasjon,
men heng også saman med at Stortinget no, iallfall gjen-
nom regjeringa, har høve til å kontrollere alle forvalt-
ningsnivå i motsetning til oppfatninga då § 75 bok-
stav c) blei vedtatt, iallfall slik Stang i si tid oppfatta
kontrollregelen.

I 2010 skjedde det ei endring av rapportering frå ban-
ken idet Stortinget vedtok at representantskapet i banken
skulle «minst én gang årlig legge fram for Stortinget sin
uttalelse om hovedstyrets protokoller og tilsynet med
banken». Endringa kom inn i sentralbanklova av 1985
§ 30 fjerde ledd.117 Dermed blei det igjen direkte rappor-
tering frå banken til Stortinget, men med eit mindre
omfattande innnhald enn den tid då årsmelding og rek-
neskap frå Noregs Bank blei sendt rett til Stortinget. Ini-
tiativet til lovendringa kom frå representantskapet sjølv,
er det opplyst i proposisjonen. Endringa blei mellom
anna grunngitt av departementet med at i «følgje Grunn-
lova § 75 c tilkjem det Stortinget ‘at føre Opsyn med
Rigets Pengevæsen’. Stortinget har gjeve representant-
skapet i Noregs Bank oppgåva med å føre tilsyn med
Noregs Bank på sine vegner».118 Denne tolkinga av
§ 75 bokstav c) er for enkel når ein ser på tolkingshisto-
ria til § 75 bokstav c) og opphavet til representantskapet
i banken, som nok var å representere dei tvangsutskrivne
aksjeeigarane i den privateigde banken. Men det er klart
at det stortingsoppnemnde representantskapet var eit
bindeledd mellom Stortinget og Noregs Bank. Historisk
var det elles som nemnt Stortinget som oppnemnde alle
overordna «Embedsmænd» i banken, ikkje berre repre-
sentantskapet.

Sentralbanklovutvalet (Gjedrem-utvalet) drøfta § 75
bokstav c) i utgreiinga om den nye sentralbanklova frå
2019 (nr. 31), særleg med sikte på om det var eit grunn-
lovskrav å føre vidare eit stortingsoppnemnt represen-
tantskap i banken. Utvalet konkluderte med at det ikkje
var tilfelle og føreslo å oppheve ordninga med represen-

111 Innst. O. XI 1949 s. 5.
112 Syrstad, Sentralbankens uavhengighet (2003) s. 206.
113 Syrstad, Sentralbankens uavhengighet (2003) s. 210, jf. s. 211 om eventuelle avgrensingar av eit krav om dokumentasjon. Per Christiansen som

hadde drøfta § 75 bokstav c) nokre år tidlegare konkluderte meir vagt med å seie at «Betydningen av Grunnloven § 75 bokstav c i dag for Stortin-
gets kontrollmyndighet over pengevesenet, som et tillegg til Stortingets alminnelige lovgivnings- og bevilgningsmyndighet, kan være noe usik-
ker.», jf. Christiansen, Norsk pengerett (1987) s. 235.

114 Det siste synest Syrstad å ha oversett, sjå op.cit. s. 207 siste avsnitt.
115 Aschehoug, Statsforfatning II (1892) s. 387, utan tilvising til Stang.
116 Smith, Konstitusjonelt demokrati (2017) s. 249, og om den generelle kontrollen med forvaltninga s. 250–251. Helge Syrstad drøfter om retten etter

§ 75 bokstav c) no er konsumert av den generelle instruksjonskompetansen Stortinget no har, sjå Helge Syrstad, Sentralbankens uavhengighet
(2003) s. 204. Men den generelle instruksjonskompetansen som Syrstad her legg til grunn er igjen omstridd i nyare teori, sjå Smith, Konstitusjonelt
demokrati (2017) s. 200–201.

117 Sjå Prop. 101 L (2009–2010) s. 6.
118 Sjå Prop. 101 L (2009–2010) s. 2.
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tantskap.119 Drøftinga bygde særleg på utgreiinga som
låg til grunn for sentralbanklova av 1985 (Ryssdal-utva-
let) og Helge Syrstads avhandling. Vidare meinte utvalet
i tråd med Syrstads oppfatning at § 75 bokstav c) bør
«tolkes dynamisk, dvs. at bestemmelsen vil omfatte også
de virkemidlene som benyttes i utøvelsen av pengepoli-
tikken i dag».120 Det siste må vere riktig.

Finansdepartementet valde å halde oppe ordninga
med stortingsoppnemnt representantskap og i tillegg
lovfesting av rapportering til Stortinget, sjå sentralbank-
lova (2019) § 1-8 første ledd. I proposisjonen sa departe-
mentet at paragrafen «synliggjør Stortingets rolle, jf.
Grunnloven § 75 bokstav c».121 Om rapporteringsplikt
direkte frå representantskapet til Stortinget, sjå § 4-1
fjerde ledd. Denne rapporteringa viser at Stortinget
framleis også står i eit direkte forhold til banken, ikkje
berre via regjeringa.122 Men det er nok ikkje eit grunn-
lovsmessig krav at så er tilfelle. § 75 bokstav c) opnar
likevel for slike direkte rapporteringar og gir framleis
Stortinget rett til å krevje informasjon direkte frå banken
og eventuelt andre einingar som kan seiast å falle
innunder pengevesenet.

8 § 75 bokstav d) – Løyvingsretten
Løyvingsretten er reglane om kven som avgjer korleis
statens midlar kan eller skal brukast. Den er sentral i
finansstyresmakta i ein stat og heng saman med skattleg-
gingsretten. Å skattleggje er å skaffe (det meste av)
statsinntektene og løyve er å stille dei til rådvelde for
den som skal bruke dei. I ein konstitusjonell stat vil det
vere den utøvande makta som bruker pengane. Å løyve
midlar vil derfor vere å stille dei til rådvelde for den
utøvande makta. Dei spørsmåla som reiste seg i praksis
på 1800-talet var særleg kor spesifiserte løyvingane
skulle vere og om det ikkje berre skulle vere ein rett for
den utøvande makta å bruke dei, men òg ei plikt til å

bruke dei slik som parlamentet fastsette eller føresette.
Etter gjennomføringa av parlamentarismen, opphøyrde
desse stridspunkta stort sett.

På Eidsvoll vart den vedtatte ordlyden: «at bevilge de,
til Statsudgivterne fornødne, Pengesummer». Slik er den
framleis, berre språkleg modernisert. Det språkleg mest
liknande føredømet var den franske 1791-forfatninga:
«De fixer les dépenses publiques.»123 Men Adler og Fal-
sen hadde tydeleg formulert sitt utkast basert på den
amerikanske grunnlova: «At bevilge Subsidier til Arme-
ers Oprettelse, men ikke for længere Tid end 2 Aar»
(§ 78 d)). I USAs grunnlov stod det: «To raise and
support Armies, but no Appropriation of Money to that
Use shall be for a longer Term than two Years» (Art. I,
sec. 8, cl. 12).

Utover dette framlegget hadde Adler og Falsen meir
utførlege reglar i sitt sjette kapittel om løyving til
«uforudseelige Udgifter» (§ 210), fondsavsetning i til-
felle «pludseligt Krigs-Udbrud» (§ 212) og krav om
framlegging av budsjett frå finansministeren «over
Stats-Fornødenhederne» for den to-årige budsjettperio-
den (§ 211).124 Adler og Falsen tenkte seg såleis eit meir
utbygd system i Grunnlova.

På Eidsvoll har konstitusjonskomiteen forkasta ideen
om eit særskilt finanskapittel, og, overraskande nok,
også fjerna alt om budsjett. I staden har komiteen gene-
ralisert løyvingsretten, i to steg. I sitt førebels utkast
skreiv den «det bevilger de til Arméen og Flaaden samt
andre Statsudgifter fornødne Pengesummer». Og i det
endelege utkastet, som blei vedtatt samrøystes av Riks-
forsamlinga: «at bevilge de til Stats-Udgivterne for-
nødne Pengesummer», som igjen blei språkleg litt endra
av redaksjonskomiteen.125 I det siste utkastet er dermed
all omtale av spesifikke formål, som arméen eller flåten,
tatt ut og både løyvingsretten og omtalen av den er gjort
heilt generell. Dermed blei føresegna temmeleg lik for-
muleringa i den franske 1791-grunnlova.

119 NOU 2017: 13 s. 402–403 og 404. Representantskapet engasjerte i denne samanhengen professor Eivind Smith til å vurdere «betydningen av
§ 75 c)», og deretter å vurdere ei tolkingsfråsegn frå Lovavdelinga om nokre spørsmål knytt til utforminga av styringsstruktur i banken. Smith
konkluderte ikkje på spørsmålet om det var eit grunnlovskrav å halde oppe ordninga med representantskap, men kritiserte vurderingane hos
Gjedrem-utvalet. Lovavdelinga fann ikkje at det var i strid med § 75 bokstav c) å oppheve ordninga med representantskap i banken. Sjå
https://www.norges-bank.no/contentassets/2de5d5189c67476f9d59220f784acdf9/notat_smith.pdf og https://www.norges-bank.no/contentas-
sets/2de5d5189c67476f9d59220f784acdf9/smith_grl75c.pdf og utgreiinga frå Lovavdelinga på https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/-
75---nou-2017-13-nysentralbanklov.-organisering-av-norges-bank-og-statens-pensjonsfond-utland---forholdet-til-grunnloven--75-bokstav-c/
id2608618/.

120 NOU 2017: 13 s. 403.
121 Prop. 97 L (2018–2019) s. 36, sjå elles vurderingane s. 36–37 og 144.
122 Direkterapporteringa kom som nemnt inn ved ei lovendring i den tidlegare sentralbanklova § 30 i 2010.
123 1791-grunnlova Tit. III, ch. III, sect. I, art. I, 2:0., jf. Höjer, Norska grundlagen (1882) s. 196.
124 Sjå Riksforsamlingens forhandlinger III (1916) s. 25 og 52. I tillegg hadde Adler og Falsen ei slags påminningsføresegn om løyvingsretten i kapit-

let om den utøvende makt. I § 134 stod: «De Summer, som til Krigens Førelse udfordres, maae af Rigsforsamlingen bevilges, saaledes som i §. 78.
Litr. D. er anført.» Denne regelen sto rett etter føresegna om at kongen hadde rett til å erklære krig og slutte fred (§ 133), sjå op.cit. s. 38.

125 Sjå førsteutkastet, Riksforsamlingens forhandlinger III (1916) s. 311 (§ 77 d)), det endelege utkastet, Riksforsamlingens forhandlinger I (1914)
s. 452 (§ 81 d)), vedtaket s. 52 og endeleg ordlyd, s. 94 (§ 75 bokstav d)).

https://www.norges-bank.no/contentassets/2de5d5189c67476f9d59220f784acdf9/notat_smith.pdf
https://www.norges-bank.no/contentassets/2de5d5189c67476f9d59220f784acdf9/smith_grl75c.pdf
https://www.norges-bank.no/contentassets/2de5d5189c67476f9d59220f784acdf9/smith_grl75c.pdf
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/-75---nou-2017-13-nysentralbanklov.-organisering-av-norges-bank-og-statens-pensjonsfond-utland---forholdet-til-grunnloven--75-bokstav-c/id2608618/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/-75---nou-2017-13-nysentralbanklov.-organisering-av-norges-bank-og-statens-pensjonsfond-utland---forholdet-til-grunnloven--75-bokstav-c/id2608618/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/-75---nou-2017-13-nysentralbanklov.-organisering-av-norges-bank-og-statens-pensjonsfond-utland---forholdet-til-grunnloven--75-bokstav-c/id2608618/
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I praksis blei løyvingsretten brukt i samband med eit
budsjett lagt fram av regjeringa heilt frå den første tida
etter 1814. For den første ordinære budsjettperioden, åra
1816–1818, la regjeringa fram ein proposisjon
14. desember 1815 og utgiftssida, løyvingane, var fer-
digbehandla 28. juni 1816.126

Heilt frå det første stortinget har dei ordinære løyvin-
gane vore inkludert i statsbudsjettet for perioden, tre-årig
fram til 1870, og etter at det vart årlege storting, kvart år.
Den nærmare behandlinga av budsjettet er til dels regulert
i Stortingets forretningsorden, der det no i § 33 er regulert
tidspunktet for framlegging av budsjettproposisjonen og
den nærmare behandlinga. I tillegg finst eit eige løyvings-
reglement, som særleg definerer strukturen i budsjettved-
taket og dei ulike stikkorda som blir brukt for å fastsetje
karakteren av dei ulike løyde summane.127

Forholdet mellom løyvingsretten og kor fri regjeringa
var i å forplikte staten kom opp i riksrettssaka mot finans-
minister Jonas Collett i 1827, der han mellom anna var
tiltalt for å ha kjøpt dampskip for statens rekning utan
stortingsvedtak. Denne tiltaleposten blei avvist av Riks-
retten fordi saka var anlagt for tidleg, før statsrekneska-
pane var revidert.128 Men det må vere klart at sjølve riks-
rettstiltalen viste at Stortinget ville halde sterkt på kravet
om at løyvingsretten eintydig låg til Stortinget.

Frederik Stang tolka Grunnlova § 75 bokstav d) slik at
Stortinget ikkje berre skulle fastsetje totalsummen for
statsutgiftene, men retten strekkjer seg til «enkeltviis at
bestemme, hvor Meget der skal anvendes paa hver
enkelt Gjenstand, eller med andre Ord, hvortil hver
enkelt Bevilgningssum skal anvendes». Denne tolkinga
følgde av at grunnlovsteksten brukte uttrykket «Sum-
mer» i fleirtal. Han meinte òg at det ligg til Stortinget å
disponere over overskotet i statskassa. Til gjengjeld

måtte Stortinget løyve ein rund sum «til uforudseelige
og tilfældige Udgifter».129 Stangs behandling av
§ 75 bokstav d) er elles kort, truleg fordi det på skrive-
tidspunktet var lite strid om dette. Derimot har han ei
omfattande behandling av § 75 bokstav i) om gasje- og
pensjonslistene.130

Peder Gaarder har samme oppfatning av løyvingsret-
ten som Stang, men han nemner og særskilt at løyvings-
og kontrollretten også gjeld for særskilde fond som av
ulike grunnar er avdelt frå statskassa. Om dette hadde
det vore tvil i Stortinget, men det var då i 1845 iallfall
løyst slik som han meinte.131

Også Torkel Aschehoug var på linje med desse tolkin-
gane. Han legg til grunn at Stortinget kan spesifisere løy-
vingane så presist det vil. Men det kan ikkje påleggje
bruk av pengane. Det utleier han særleg av ei ordtolking:
«At bevilge vil sige at tillade eller tilstaa.»132 Og han
heldt fram:

«Det har undertiden været paastaaet, at en saadan Beslut-
ning indeholder noget mere, nemlig et Paalæg til kongen
om at foretage selve Foranstaltningen. Men herved til-
lægger man Bevilgningsmyndigheden et indhold, der
strider ligesaa meget mod dens Hensigt og historiske
Begreb som mod Grundlovens Ord.»

Det er tydeleg at venstresida i Stortinget har meint å
kunne binde regjeringa til å utføre det som pengane var
løyvde til.133 Men det ville ikkje Aschehoug godta. Der-
imot var han einig i at kongen ikkje hadde rett til å rå
over overskotet i statskassa utan løyvingsvedtak i Stor-
tinget. Det følgde av § 75 bokstav d).134 Morgenstierne
var heilt klar på same standpunkt som Aschehoug når
det gjaldt forståinga av å «bevilge».135 Og Morgensti-

126 Sjå Storthings-Efterretninger 1814–1833 I (1874) s. 418–426. Proposisjonen mottatt i Stortinget 15. desember 1815, sjå Stortingsforhandlinger
15. desember 1815 s. 80. Allereie på det overordentlege stortinget i 1814 blei statsfinansspørsmål behandla. Den 22. november 1814 la regjeringa
fram ein proposisjon for Stortinget med overslag over statens inntekter og utgifter inntil 1. juli 1815. Denne var grunnlaget for vedtaket om låne-
opptak 23. november 1814, sjå op.cit. s. 195–196 og kommentaren til § 75 bokstav b) ovanfor.

127 Sjå Stortingets forretningsorden (september 2018) § 33 og Bevilgningsreglementet, vedtatt 26. mai 2005. Det første løyvingsreglementet blei ved-
tatt i 1928 i samband med ei budsjettreform. Sjå òg rettleiaren frå Finansdepartementet, Statlig budsjettarbeid (2014), m.a. med kommentarar til
Bevilgningsreglementet, på https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fin/vedlegg/okstyring/veileder_statlig_budsjettarbeid_2014_web_2.pdf.

128 Sjå Voteringer i Riksrettene 1814–1884 (1930) s. 49ff, jf. s. 53 og 66 og kommentar til § 86.
129 Stang, Grundlovbestemte Ret (1833) s. 355.
130 Stang, Grundlovbestemte Ret (1833) s. 356–365.
131 Gaarder, Grundloven (1845) s. 228–229, men sjå òg s. 327–331 der Gaarder utviklar løyvingsomgrepet vidare i samband med spørsmålet om kon-

geleg sanksjon.
132 Aschehoug, Statsforfatning II (1892) s. 277. Han viser òg til ordlyden i Grunnlova § 95 for å underbyggje ordtolkinga. Om løyvingsretten generelt

og råderetten over statskassa, sjå op.cit. s. 274–323.
133 Dei to eldre eksempla som seinare er nemnde hos Morgenstierne, er eit odelstingsvedtak frå 1860 om lønsauke til skulelærarar og riksrettstiltalen

23. april 1883 mot ministeriet Selmer då ei løyving på 30.000 kr til «Fremme af Legemsøvelser og Vaabenbrug» blei nekta sanksjonert. Eit nytt
eksempel var i 1894 om løyving av pengar til førebuing av norsk konsulatvesen, sjå Morgenstierne, Statsforfatningsret (1909) s. 585–587.

134 Op.cit. s. 306 og 310.
135 Morgenstierne, Statsforfatningsret (1909) s. 578. Morgenstierne har òg ein interessant diskusjon om korleis tankegangen var bakom Treschows og

Adler og Falsens utkast på Eidsvoll, og omdanninga gjennom forslaga frå konstitusjonskomiteen, op.cit. s. 579–582. Morgenstierne er her, og
andre stader, litt i tråd med den amerikanske grunnlovstolkingsmodellen som gjerne blir kalt «original intent».

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fin/vedlegg/okstyring/veileder_statlig_budsjettarbeid_2014_web_2.pdf
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erne viste til at «alle» meinte dette, kanskje bortsett frå
Gaarder.136

Først med Frede Castberg i 1935 blei det uttrykt som
generell oppfatning i juridisk teori at Stortinget kan
instruere om bruken av løyvingar: «nu overhodet ikke
lenger tvilsomt.»137 Eivind Smith uttaler generelt at det
«må antas at regjeringen ikke bare har fullmakt, men
også plikt til å bruke midlene til angitte formål».138 Då
har teorien gått løypa heile vegen frå 1814 til 2017.

I praksis følgjer den overordna reguleringa av bruken
av løyvingsretten løyvingsreglementet (Bevilgningsreg-
lementet) i Stortinget. Gjeldande reglement er fastsett i
2005 med verknad frå 2006.139 Der er i § 3 andre ledd
fastsett at statsbudsjettet skal «inneholde alle statlige
utgifter og inntekter knyttet til virksomheter og tiltak
som får sine utgifter og inntekter fastsatt ved Stortingets
bevilgningsvedtak». Vidare er det fastsett korleis stats-
budsjettet skal vere bygd opp og fristar for behandling,
unntaksreglar med vidare.

9 § 75 bokstav e) – apanasje

9.1 Apanasjespørsmålet i 1814

Som ein særskild og historisk spesiell del av løyvingsret-
ten er det i § 75 bokstav e) fastsett at «å bestemme hvor
mye som årlig skal utbetales kongen til hans hoffstat, og
fastlegge den kongelige families apanasje, som imidler-
tid ikke må bestå i faste eiendommer».

Regelen er akkurat den same som blei vedtatt på Eids-
voll: «at bestemme, hvormeget aarligen skal udbetales
Kongen til hans Hofstat, og at fastsette den kongelige
Families Apanage, som dog ikke maa bestaae i faste
Eiendomme;»

Regelen reiser spørsmål om vedtak om utbetaling til
hoffstaten og til apanasje skal skje ein gong for alle eller
ein gong for kvar ny monark, eller, kvart år (tidlegare
kvart tredje år) som del av vedtak av statsbudsjettet.
Vidare er det spørsmål om kven i kongefamilien som
skal vere omfatta og eit meir omgrepsmessig spørsmål:
kva er apanasje?

Bakgrunnen for § 75 bokstav e) er i Adler og Falsens
grunnlovsutkast § 121 der det stod: «Kongen vælger og
afskediger Selv Sit Raad, Sin Hofstat og øvrige Betjente;
til at lønne disse, og holde sit Hof, tilstaaes Ham, af den
første Rigsforsamling, saasnart den er constitueret, den
nødvendig befindende Sum, som derefter udbetales Ham
aarligen, saalænge Han beklæder Thronen.»140

Det er andre del av denne føresegna som synest å ha
gått inn i § 75, truleg fordi konstitusjonskomiteen tenkte
at temaet systematisk var del av løyvingsretten. Hos
Adler og Falsen stod den altså særskilt og ikkje inkludert
i lista over kompetansane til Stortinget i utkastet § 78.
Det er ikkje overraskande sidan opplegget hos Adler og
Falsen var at desse summane skulle bli fastsett for den
enkelte konges regjeringstid. Höjer peikar på at føre-
døme for denne føresegna både kan vere den amerikan-
ske grunnlova som fastset at «compensation» til presi-
denten skal vere fast for hans funksjonstid, og den fran-
ske 1791-forfatninga der det av omsyn til «la splendeur
du trône» skal fastsetjast ein sum til kongen («par une
liste civil») ved kvart tronskifte, som skal tilståast i
regjeringstida.141 Korkje i det franske eller det ameri-
kanske føredømet var dette altså del av lista over nasjo-
nalforsamlingskompetansar. Det franske eksemplet
synest mest nærliggjande sidan det dekkjer hoffet. Ord-
lyden i den amerikanske grunnlova har meir karakter av
løn for presidenten.

Men Riksforsamlinga følgde ikkje heilt desse føre-
døma. I sitt første utkast, der punkt e) alt var inkludert
ved sida av dei andre løyvingspunkta, stod det: «det
bestemmer ved hver Konges Tronbestigelse, hvor meget
ham til sin Hofstat aarligen skal udbetales. Det fastsætter
ligeledes, den kgl. Families Appanage, som dog ikke
maa bestaae i faste Eiendomme.» Og i det endelege
utkastet, som blei samrøystes vedtatt, stod: «at
bestemme, hvor meget aarligen skal udbetales Kongen
til Hans Hofstat, og at fastsætte den Kongelige Families
Apanage, som dog ikke maae bestaae i faste Ejen-
domme».142 I den endelege versjonen er «ved hver Kon-
ges Tronbestigelse» tatt ut av teksten.

Som ein ser, blir det her omgrepsmessig skilt mellom
det kongen skulle motta til sin hoffstat, altså si forvalt-

136 Morgenstierne, Statsforfatningsret (1909) s. 586–587 med tilvisingar, inkludert til motstemma hos Gaarder, Grundloven (1845) s. 328ff.
137 Castberg, Statsforfatning II (1935) s. 109–110, der han m.a. går inn på Morgenstiernes argumentasjon og viser at den etter 1913, med den formelle

endringa av sanksjonsreglane i 1913 ikkje lenger heldt. Og, nesten lik tekst i Castberg, Statsforfatning II (1964) s. 87–88. Men sjå op.cit. s. 80 der
Castberg framleis i 1964 skreiv om løyvingsretten: «Denne myndighet er beslektet med – etter manges mening omfatter den også – myndigheten
til å gi pålegg om at statsmidler skal anvendes til bestemte formål.» Etter hans syn var det såleis framleis uvisse om denne samanhengen.

138 Smith, Konstitusjonelt demokrati (2017) s. 204. Noko meir nyansert om tolking av løyvingsvedtak, Andenæs og Fliflet, Statsforfatningen (2017)
s. 324–325.

139 www.stortinget.no/contentassets/ad70c0bc0ceb4f178c72069344632623/bevilgningsreglementet.pdf og i Lovdata.
140 Riksforsamlingens forhandlinger III (1916) s. 36.
141 Höjer, Norska grundlagen (1882) s. 196 med tilvising til USAs grunnlov Art. II Sec. I Cl. 7 og den franske 1791-grunnlova Tit. III, ch. II, sect. I,

art. 10.
142 Riksforsamlingens forhandlinger III (1916) s. 311 og Riksforsamlingens forhandlinger I (1914) s. 452 og s. 52.

www.stortinget.no/contentassets/ad70c0bc0ceb4f178c72069344632623/bevilgningsreglementet.pdf
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ning på den eine sida og apanasjen på den andre. Seinare
synest omgrepsbruken å ha glidd noko når det gjeld å
skilje mellom desse to delane av løyvinga til kongehuset
slik at apanasje i vanleg språkbruk no tyder overføringar
til heile kongefamilien.143 Grunnen til at ein på Eidsvoll
skilte mellom desse var nok kjennskapen til bruken av
apanasje som i Franrike skreiv seg heilt frå 1000-talet.
Det knytte seg til kongelege arveoppgjer der deling av
eit kongerike mellom fleire søner førte til oppdeling av
landet. Derfor utvikla det seg reglar om primogenitur, at
eldste son overtok trona, og at kongen gav sine yngre
barn eit landområde, eller, seinare direkte pengutbetalin-
gar (pensjon), som kompensasjon for manglande arve-
rett. Apansje kunne òg gå til ein kronprins før han over-
tok trona. Språkleg kjem apanasje frå latin, kanskje via
fransk (à pain) og tyder «til brød».

Apanasjespørsmål var oppe under den franske revolu-
sjon og apanasje skal ha blitt oppheva i 1792, men inn-
ført igjen i 1810 (og oppheva i 1832).144 Tildeling av
landområde som apanasje skapte historisk mange
vanskar, sjølv om dei skulle falle tilbake til trona når
mannslinja døydde ut. Denne historiske praksisen og dei
medfølgjande vanskane forklarer forbodet i § 75 bok-
stav e) mot apansje i «faste Ejendomme».145 Dette for-
bodet tener same formål som påbodet i Grunnlova § 1
om at Noreg er «udeleleg». Gaarder peikar på at forbo-
det mot å overlate fast eigedom berre gjeld for kongens
familie, ikkje for kongen sjølv og visekongen.146 Hans
tolking er nettopp i tråd med tanken om at riket ikkje
skal splittast opp på fleire.

I Eidsvollgrunnlova § 6 stod det òg ei føresegn om
apanasje, men den blei oppheva i november 1814. Føre-
segna gjaldt arverekkjefølja til trona og at riket skal vere
«udeelt hos Een». Så var framhaldet: «Hvorimod de
øvrige Prindse, til hvilke Tronen ved Arv kan komme,
bør nøies med den dem af Storthinget tilstaaede Apa-
nage, indtil Arveordenen kommer til dem.» Teksten kan

tyde på at ein på Eidsvoll tenkte seg at alle kongelege
prinsar i arverekkjefølgja hadde krav på apanasje.147

Men dette kom aldri på spissen sidan § 6 blei endra
hausten 1814.

Eit spørsmål som framleis er litt uavklart er om Stor-
tinget er bunde til den apanasjen som blir fastsett når ein
ny konge eller dronning overtar trona. I teksten er det
ingen haldepunkt for det. Tvert imot er funksjonen av
«aarligen» nesten det omvendte. Men her må ein hugse
at i 1814 var det fastsett at Stortinget berre skulle møte
kvar tredje år, så det er ikkje eit argument for årlege bud-
sjettvedtak. Ut frå forhistoria ser ein at i den endelege
ordlyden er det ingenting sagt om fastsetjing ved tron-
overtaking.

Riksforsamlinga gjorde ikkje noko direkte vedtak om
apanasje til ein fastsett sum. I staden vedtok den at «det
skulde overlades til næste Storthing at bestemme Civil-
Listen eller Kongens Hof-Holdning; og at den valgte
Konge bemyndiges til at anvende det dertil Fornødne,
imod at til næste Storthing summarisk Regnskab derover
bliver at indsende».148 At Chrsitian Frederik kunne
bruke det «Fornødne», blei vedtatt 17. mai 1814, rett før
kongevalet.

9.2 Apanasje i praksis under den svensk-norske union
Allereie i det første statsbudsjettvedtaket, for 1816–
1818, inngjekk apanasjen i budsjettet, som første del,
med overføring til «Kongen, Kronprindsen og Arve-
prindsen» med 112 000 spesiedalar årleg.149 Bakgrun-
nen for dette var vedtak etter stortingsbehandling for
lukka dører 9. august 1815 om at «Kongens Hoffstat»
skulle ha 64 000 SpD (78 mot 6 røyster), apanasje til
kronprinsen 32 000 SpD (50 mot 33 røyster) og arve-
prinsen 16 000 SpD (55 mot 26 røyster).150 Ein ser at i
den lukka behandlinga har ein presist følgt skiljet mel-
lom hoffstat – som går til kongen, og apanasje som går

143 Kommunaldepartementet forklarer apanasje slik: «Apanasje er den årlige ytelsen fra staten til H.M. Kongen og H.M. Dronningen og til H.K.H.
Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessen, jf. Grunnlovens § 75 e. Apanasjen er til private formål og utbetales kvartalsvis.» Det blir dermed skilt
mellom løyvingar til Det kongelige hoff og til kongefamilien medan apanasje historisk var omgrepet for overføringar til andre medlemer av konge-
familien enn kongen sjølv. På den andre sida kan ein hevde at det høvde betre så lenge ein konge var eineveldig og ikkje etter at det vart liknande
behov i konstitusjonelle kongedøme.

144 Sjå m.a. appanage: https://www.britannica.com/topic/appanage og generelt wikipedia.
145 Det ser ikkje ut til at uttrykket apanasje var vanleg i dansk statsrett på denne tida, sjå Schlegel, Statsret (1827), som s. 232 skriv om desse spørs-

måla, underhald i form av «Penge eller Landgods», utan å bruke ordet. Heller ikkje i den danske grunnlova blir uttrykket brukt, sjølv om det skal
vere vanleg i meir offisiell språkbruk, sjå dansk grunnlov av 1953 § 10: «Stk. 1. Statens ydelse til kongen bestemmes for hans regeringstid ved lov.
Ved denne fastsættes tillige, hvilke slotte og andre statsejendele der skal overlades kongen til brug. Stk. 2. Statsydelsen kan ikke behæftes med
gæld.»

146 Gaarder, Grundloven (1845) s. 230.
147 Slik Aschehoug, Statsforfatning II (1892) s. 341–342. Han opplyser òg at etter 1886 hadde det ikkje vore forlangt apanasje til andre enn kronprin-

sen.
148 Riksforsamlingens forhandlinger I (1914) s. 66.
149 Storthings-Efterretninger 1814–1833 I (1874) s. 418, stortingsbehandling 25. og 26. april 1816.
150 Storthings-Efterretninger 1814–1833 I (1874) s. 228–229. Det framgår same stad at det vart vedtatt ikkje å oversende vedtaket til kongen for sank-

sjon (76 mot 6 røyster).

https://www.britannica.com/topic/appanage
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til familiemedlemer. Seinare blei dette skiljet meir
uklart.

Då Karl Johan blei konge i 1818, blei apanasjen utbe-
talt i setlar med langt lågare verdi enn summen i sølv
som vart vedtatt i 1815. I 1824 kom det på Stortinget opp
spørsmål om Stortinget på grunn av Grunnlova § 75
bokstav e) var bunde til å halde oppe dette nivået. Bud-
sjettkomiteen uttalte at § 75 bokstav e) ikkje fastsette at
det første stortinget skulle bindande fastsetje apanasjen.
Det er ikkje uttrykkjeleg skilt mellom tronovertaking og
reguleringar undervegs, men iallfall er det klart for
komiteen at Stortinget i 1818 hadde rett til å setje apana-
sjen ned.151 Men i 1824 gjekk komiteen inn for at apana-
sjen skulle setjast opp, av fleire grunnar, mellom anna
også for å vise sin kjærleik til kongehuset ved eit storting
som hadde gått mot den elska kongens ønske om å endre
Grunnlova, medan Stortinget hadde halde seg til «Vedli-
geholdelsen af Rigets Grunnlov».152

I 1827 var spørsmålet oppe om å løyve apanasje til
arveprins Carl Ludvig Eugen, den seinare kong Karl 4.
(svensk tal: 15). Då forklarte Stortinget i ei underdanig
adresse til kongen korfor den ikkje fann å gjere dette,
iallfall førebels.153 Prinsen var fødd i 1826.

Eit gjennomgåande spørsmål i juridisk teori har vore
om den fastsette apanasjen er bindande for kongens
regjeringstid, eventuelt iallfall slik at den ikkje kan redu-
serast. Det er lagt til grunn i teorien. Aschehoug hevda at
sjølv om apanasje er fastsett ved plenarvedtak, slik det
alltid har blitt, og ikkje ved lov, så kan Stortinget ikkje ha
rett til å vedta dette berre for budsjett-terminen: «Dette
flyder af Sagens Natur og Analogien af Grl.s § 75 i.» Han
meiner reguleringa av apanasjen skal ha same varigheit
som reguleringa av faste gasjar, det vil seie for embets-
tida.154 Morgenstierne meinte at apanasjen kunne fastset-
jast som «stedsevarende», altså for alltid, men at Stortin-
get kan avgrense apansjevedtak til «den enkelte Konges
Regjeringstid (derimod ikke til noget korete Tidsrum)».
Dette følgde av «Sagens Natur og med heromhandlede
Bestemmelses Tilblivelseshistorie».155 Morgenstierne

viste likevel til at apanasjen til kongen og kronprinsen
faktisk blei sett ned i 1893 og opp igjen i 1898, utan sam-
tykke frå kongen. Han refererer svært kort vedtaket i
1905, men heller ikkje då diskuterer han føresetna-
dene.156 Castberg meiner at apanasjen ikkje kan endrast
for kongens regjeringstid, det må gjelde «i kraft av forut-
setningen i grunnlovens § 75 e».157 Det er påfallande at
han ikkje viser til at dette elementet blei tatt ut av
grunnlovsteksten før den blei vedtatt.

I 1893 sette Stortinget ned apanasjen til kongen og
kronprinsen og i 1898 blei dei sette opp igjen til det tid-
legare nivået. Det blei grunngitt på ulike måtar, men i
1898 hadde ikkje kongen sjølv kravd auke, og etter det
eg kan sjå blei det ikkje argumentert med at dette følgde
av Grunnlova, men med korleis nedsetjinga blei oppfatta
i utlandet og med den økonomiske stillinga og forholdet
til Sverige, som burde vere godt framfor dei føreståande
tvistepunkta i unionen, som vel tok sikte på konsulatsak
og utanriksstyre.158

9.3 Apanasje til det nye norske kongehuset i 1905
I 1905 blei spørsmålet om apanasje forhandla av Fridt-
hjof Nansen med den danske prins Carl før han blei Haa-
kon VII. Tilbodet på apanasje som han godtok var på
700 000 kr.159 I særskild proposisjon om apansjen føre-
slo regjeringa Michelsen at «Som apanage for Norges
konge bevilges kr. 700 000,00 aarlig, hvilken bevilgning
bliver gjældende uforandret for kongens regjeringstid». I
proposisjonen var det òg sagt at «revision af apanagen
først finder sted ved et eventuelt tronskifte».160 Budsjett-
komiteen innstilte mot ei røyst på nivået, ein av fleirtalet
fordi han meinte at summen på 700 000 var godtatt i fol-
kerøystinga og dermed «anses afgjort af folket selv»
fordi talet alt hadde vore kjent på førehand.161

I Stortinget blei det debatt både om saka burde avgje-
rast straks, om at den skulle gjelde for heile regjerings-
tida og om nivået. Statsminister Michelsen uttalte i favør
av bindinga for heile kongens regjeringstid: «Det er

151 Storthingsforhandlinger juli 1818 s. 277–278.
152 Op.cit. s. 285.
153 Adresse 27. juli 1827 i Stortingsforhandlinger 27. juli 1827 s. 546–549.
154 Aschehoug, Statsforfatning II (1892) s. 342–343 med tilvisningar til praksis, som ikkje synest vere særleg bindande, og til teori.
155 Morgenstierne, Statsforfatningsret (1909) s. 566.
156 Morgenstierne, Statsforfatningsret (1909) s. 567 note 1. Dette heng nok saman med Morgenstiernes syn på statspraksis, sedvane, som rettkjelde i

statsretten. Sedvane kan ikkje oppfattast som «forfatningsretlig Retskilde», sjå op.cit. s. 54–55.
157 Castberg, Statsforfatning II (1964) s. 95. For dette viser han til det regjeringa uttalte i budsjettproposisjonen i 1889, St.prp. nr. 1 (1889), hovedpost

I s. 13. Det er grunngivinga for at apanasjen vart sett opp igjen i 1889.
158 Sjå Indst. S. nr. 235 (1898) og St.tid. 1898 s. 1389–1393.
159 Sjå gjennomgangen s. 8–11 i Dag Trygsland Hoelseth, Historisk utredning om Kongehuset, dets apanasjer og disponible statseiendommer, Utred-

ning for Slottsutvalget, Arbeids- og administrasjonsdepartementet desember 2000 (2. opptrykk mars 2001) på http://www.hoelseth.com/pdf/apana-
sjeutredningen.pdf.

160 St.prp. nr. 29 (1905–06), sitert frå Heiberg, Unionens opløsning (1906) s. 953.
161 Sjå Indst. S nr. 27 (1905–06), Heiberg, Unionens opløsning (1906) s. 954.

http://www.hoelseth.com/pdf/apanasjeutredningen.pdf
http://www.hoelseth.com/pdf/apanasjeutredningen.pdf
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neppe heldigt, at statens øverste embedsmand, staar i
den stilling, at hans gage skal revideres hvert aar af stor-
tinget, medens enhver anden embedsmand efter almin-
delig givne regler og grundlovens bestemmelse har sin
gage fastslaaet for den tid, han sidder i sit embede.» Han
viste vidare til at «stortinget har sikker erfaring for, at
det at bruge apanagen i den politiske strid har været et
vaaben, som ikke egentlig har vist sig at være videre
effektivt og har neppe ført til de forønskede resultater». I
debatten kom Michelsen tilbake til spørsmålet om bin-
ding i regjeringstid. Ein ting var å drive apanasjedebatt
då ein hadde felles konge med «et andet og større land»:
«Men fra det øieblik, vi har vore egen konge, bør han
staa som et fast og urørlig punkt i forfatningen, og han
bør ikke paa noget punkt kunne chikaners ved, at der rei-
ses en apanagedebat i forbindelse med hans udøvelse af
sine konstitutionelle rettigheder.» Stortinget slutta seg til
framlegget med 100 mot 11 røyster.162

Ein kan merke seg av proposisjonen, innstillinga og
debatten at ingen hevda at det følgde av Grunnlova at ein
måtte fastsetje apanasje for kongens heile regjeringstid.
Det var politiske avvegingar som Michelsen gjorde gjel-
dande. Heller ikkje gjorde han gjeldande at det førelåg
nokon bindande avtale. I stortingsdebatten var Wollert
Konow (H) den einaste som reiste grunnlovsspørsmålet.
Han viste til at det hadde «været fremholdt her», men eg
kan ikkje sjå at det var i denne debatten, at Grunnlova
skulle krevje binding for kongens levetid. Ei slik grunn-
lovstolking var han ikkje einig i. Og heller ikkje kunne
dette stortinget binde framtidige storting. Men han
røysta for komiteinnstillinga fordi vedtaket var «det
ønskelige».163 Dermed er behandlinga i 1905 ikkje noko
uttrykk for at Stortinget eller regjeringa meinte at det
følgde av Grunnlova at apanasje skulle fastsetjast for
heile regjeringstida.

9.4 Apanasje frå 2002
I 2002 blei løyvingane til kongehuset lagt om. Tidlegare
blei alle overføringar gjort som ein samla apanasje, som
gav styresmaktene lite kontroll over pengebruken. I til-

legg var det uklare skilje mot andre kongehusrelaterte
kostnader som blei dekt av staten.164 Etter reforma blei
det skilt mellom apanasje og overføringar til H.M. Kon-
gens organisasjon.165 Dette er ganske i tråd med tode-
linga i teksten i § 75 bokstav e). Til illustrasjon var apa-
nasjen for 2019 til kongen og dronninga kr 12 093 000,
og kronprinsen og kronprinsessa 10 065 000, medan
samla løyving til Det kongelege hus var 433 897 000
kr.166 Desse løyvingane utgjer framleis kap. 1 i statsbud-
sjettet. Frå 2003 blir det ikkje løyvd apanasje til prin-
sesse Märtha Louise.

I den nyaste teorien er spørsmålet svært kort
omhandla. Andenæs og Fliflet skriv at opphavleg «var
det meningen at denne apanasjen skulle fastsettes for
hele regjeringstiden til statsoverhodet, men slik er det
ikke gått». Boka viser til at det blir fastsett årleg i stats-
budsjettet, men forfattarane tar ikkje standpunkt til bin-
dingsspørsmålet.167 Castberg i 1964 er dermed den siste
som tar eit standpunkt til det nærmare innhaldet i
§ 75 bokstav e). Eg kan ikkje sjå at standpunktet om at
fastsett apanasje er bindande for kongens regjeringstid,
kan vere riktig. Det følgjer ikkje av ordlyden, og, som
vist ovanfor, ikkje av praksis. Dei resonnementa som
særleg Aschehoug og Morgenstierne har halde fram er
svært lause, og kanskje mest utleidd av deira generelle
forsvar for kongens maktstilling under Grunnlova i det,
for så vidt gjeld Morgenstierne, lange 1800-talet. I dag
må Stortinget stå fritt. Men mykje taler sjølvsagt for at
det her ikkje er klokt å vingle, slik Michelsen heldt fram
i debatten i 1905.

10 § 75 bokstav f) Foreleggelse av statsrådspro-
tokollene og andre offentlige dokumenter

10.1 Innledning

Bestemmelsen i § 75 bokstav f bygger på det Adler-Fal-
senske grunnlovsutkastets § 78. Etter ordlyden i utkas-
tets § 78 bokstav e skulle nasjonalforsamlingen kunne
«forlange sig Rigets Protocol og alle offentlige Indberet-

162 Sjå for debatten, Heiberg, Unionens opløsning (1906) s. 955–961, Michelsen på s. 955 og 956.
163 Sjå Heiberg, Unionens opløsning (1906) s. 960.
164 Sjå for ein omfattande gjennomgang av apanasjespørsmåla frå 1905 og til ca. 1970, og med ein del nyare opplysningar, Dag Trygsland Hoelseth,

Historisk utredning om Kongehuset, dets apanasjer og disponible statseiendommer, Utredning for Slottsutvalget, Arbeids- og administrasjonsde-
partementet desember 2000 (2. opptrykk mars 2001).

165 Sjå Vurdering av arbeidsdelingen mellom Hofforvaltningen, Slottsforvaltningen og Statsbygg, og prinsipper for budsjettering av apanasjen. Rap-
port fra arbeidsgruppe nedsatt av Arbeids- og administrasjonsdepartementet, datert 11. mai 2001 på https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/
eiendomsforvaltningen-knyttet-til-de-sta/id105636/#4. Det blei òg vedtatt eit eige økonomireglement for statens økonomiske overføringer til Det
kongelege hoff, sjå https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/kmd/bud/kmd---statsbudsjettet-2018/bevilgninger-til-kongehuset/id2585892/, så
reglementet på https://lovdata.no/dokument/INS/forskrift/2002-07-05-717 Reglementet gjeld ikkje for apanasjen følgjer det av pkt 1.1.

166 Prop. 1 S (2018–2019) s. 84.
167 Andenæs/Fliflet, Statsforfatningen (2017) s. 321. Andenæs, Statsforfatningen (1998) refererer berre ordlyden av føresegna (s. 137). Eg kan ikkje

sjå at Smith, Konstitusjonelt demokrati (2017) tar opp spørsmåla om apanasje særskilt.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/eiendomsforvaltningen-knyttet-til-de-sta/id105636/#4
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/eiendomsforvaltningen-knyttet-til-de-sta/id105636/#4
https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/kmd/bud/kmd---statsbudsjettet-2018/bevilgninger-til-kongehuset/id2585892/
https://lovdata.no/dokument/INS/forskrift/2002-07-05-717
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ninger og Papirer, diplomatiske undtagne, forelagte, og
fordre hver til at møde for sig i Stats-Anliggender, undta-
gen Kongen».

I konstitusjonskomiteens endelige grunnlovsforslag
var Stortingets rett til å få forelagt protokoller, innberet-
ning og papirer plassert i § 81 bokstav f. I den endelige
redigeringen ble komiteens forslag til § 81 flyttet til
§ 75, slik at bestemmelsen om foreleggelse av protokol-
ler, innberetning og papirer ble plassert i Grunnloven
§ 75 bokstav f. Dette elementet i § 75 ble vedtatt av
Riksforsamlingen uten noen debatt.

Etter vedtakelsen av Grunnloven i 1814 har bestem-
melsen blitt anvendt av Stortinget ved flere anledninger,
uten at spørsmålet om tolkning av bestemmelsen har
blitt satt på spissen i noen enkeltsak. Høyesterett har hel-
ler aldri avsagt noen dom eller kjennelse om hvordan
bestemmelsen skal forstås. Likevel har spørsmålet om
tolkningen av bestemmelsen blitt analysert av den juri-
diske faglitteraturen i nærmere 200 år, i tillegg til at det i
konstitusjonell praksis er gitt uttrykk for oppfatninger
om meningsinnholdet i § 75 bokstav f.

En svært grundig analyse av de tolkningsspørsmål
bestemmelsen reiser er presentert av Fredrik Sejersted i
boken Kontroll og Konstitusjon (2002). Videre er
bestemmelsen grundig behandlet i rapporten fra det
utvalget til å utrede Stortingets kontrollfunksjon
(Frøiland-utvalget), overlevert Stortingets presidentskap
i 2002.168 Stortinget har også tatt uttrykkelig stilling til
flere av de sentrale tolkningsspørsmålene i Kontroll- og
konstitusjonskomiteens behandling av Frøiland-utval-
gets rapport i 2003 og i den etterfølgende debatten og
votering over en særskilt bestemmelse i Stortingets for-
retningsorden om utlevering av dokumenter etter Grunn-
loven § 75 bokstav f.169 På tross av diskusjonene om
§ 75 bokstav f i teori og praksis, foreligger det likevel
ingen systematisk analyse av konstitusjonell praksis om
foreleggelse av protokoller, innberetninger og papirer
for Stortinget.

Her gis det først et riss av den historiske bakgrunnen
for § 75 bokstav f, formålet med bestemmelsen i 1814,
endringer i ordlyden etter 1814, samt de rettslige nor-
mene og det saklige innholdet som kan utledes av
bestemmelsens ordlyd. Deretter følger en presentasjon

av konstitusjonell praksis om foreleggelse av protokol-
ler, innberetninger og papirer for Stortinget, og en kort
oversikt over noen av de tolkningsspørsmålene som har
stått sentralt i den juridiske faglitteraturen om § 75 bok-
stav f, samt oppfatninger som har kommet til uttrykk i
etterkrigstiden, om meningsinnholdet i bestemmelsen,
fra Stortingets og skiftende regjeringers side.

10.2 Historisk bakgrunn
Selv om det er få kilder til bakgrunnen for § 75 bokstav f
på Eidsvoll, er det en rekke utenlandske kilder forut for
1814 som omhandler en innsynsrett for folkets represen-
tanter, i den utøvende makts protokoller og andre offent-
lige papirer. I Sverige fremgikk det av Regjeringsformen
av 1809 avsnitt 12:1 at Konstitusjonsutskottet hadde rett
til å kreve «protokollen över beslut i regeringsärden och
de handlingar som hör til dessa ärenden». Og i England
var det en etablert praksis at Underhuset hadde myndig-
het til å kreve fremlagt alle dokumenter som er nødven-
dig for dekke sitt informasjonsbehov.170 Denne praksi-
sen vokste frem på 16- og 1700-tallet gjennom en rekke
saker hvor Underhuset undersøkte virksomheten til
regjeringsmedlemmer og embetsmenn.171 I de ameri-
kanske statene som ble etablert på 1700-tallet ble det
også forutsatt at folkevalgte forsamlinger hadde myn-
dighet til å undersøke å kreve fremlagt protokoller og
papirer.172 Klarest kom det til uttrykk i Marylands kons-
titusjon fra 1776, artikkel X, som er nevnt ovenfor, i inn-
ledning til hele § 75. Det er sannsynlig at denne bestem-
melsen var en sentral inspirasjonskilde for utformingen
av § 75 bokstav f i den norske Grunnloven.

Flere grunnlover på 1700- og 1800-tallet hadde like-
vel ikke uttrykkelige bestemmelser som ga de folke-
valgte myndighet til å kreve fremlagt den utøvende makts
offentlige papirer. Heller ikke USAs føderale forfatning
fra 1787 inneholdt noen bestemmelse om kongressens
myndighet til å få seg forelagt presidentens protokoller
og papirer. I den første kongressperioden fra 1789 ble
det likevel anerkjent at kongressen hadde myndighet til å
undersøke den utøvende makts myndighetsutøvelse og
for det formål kreve fremlagt informasjon, uavhengig
om den var hemmelig eller ikke.173 Og tidlig på 1790-

168 Se Dok 14 (2002–2003).
169 Se Innst S. nr 210 (2002–2003), hvor flertallet i Kontroll- og konstitusjonskomiteen tar uttrykkelig stilling til flere spørsmål om tolkningen av § 75

bokstav f.
170 Se den første systematiske fremstillingen av britisk parlamentspraksis, Thomas Erskine May, A Treatise upon the Law, Privileges, Proceedings and

Usage of Parliament 1844, s. 309. Det heter her: «Parliament, in the exercise of its various functions, is invested with the power of ordering all
documents to be laid before it which are necessary for its information.»

171 For en gjennomgang av noen eksempler med ytterligere referanser, se Raoul Berger, «Executive Privilege v. Congressional Inquiry», UCLA Law
review, vol. 1, no. 4, mai 1965, s. 1044–1120, på s. 1056–1058.

172 Se nærmere Berger 1965, s. 1058–1060, som også gir flere referanser.
173 Se analysen i Berger 1965, s. 1060–1067.
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tallet forutsatte Representantenes hus at de hadde myn-
dighet til å kreve innsyn i den utøvende makts offentlige
papirer. Etter general St Clairs nederlag mot amerikan-
ske urfolk i 1791, vedtok Representantenes hus at presi-
denten skulle fremlegge «such papers of a public nature,
in the Executive Department as may be necessary for the
investigation of the causes of the failures of the late
expedition under Major General St Clair».174 Presiden-
ten aksepterte vedtaket og de offentlige papirene i saken
ble oversendt Representantenes hus.175

10.3 Formålet
Det har vært antatt at formålet med § 75 bokstav f var å
gi Stortinget en kompetanse som det ellers ikke ville hatt
uten hjemmel i Grunnloven.176 Det er imidlertid holde-
punkter for at Stortinget også uten § 75 bokstav f ville
hatt kompetanse til å kreve innsyn i statsrådets protokol-
ler og offentlige papirer. For det første, dersom Stortin-
get ikke hadde hatt denne kompetanse, ville det være
krevende å ha den innsikt i statens virksomhet og øvrige
samfunnsforhold, som er nødvendig for å gi lover og
bevilge penger. I en viss utstrekning forutsetter derfor
Stortingets lovgivende og bevilgende myndighet en inn-
synsrett.177 For det andre, ville det også vært krevende
for Stortinget (tidligere Odelstinget) å utføre sin kon-
trollfunksjon etter Grunnloven § 86, uten myndighet til å
kreve innsyn i offentlige papirer. For det tredje, viser
forfatningshistorien at de folkevalgtes innsynsrett har
blitt akseptert i andre land uten uttrykkelig hjemmel.

Når Stortinget kunne hatt myndighet til å kreve innsyn
i offentlige papirer uten § 75 bokstav f, er det ikke gitt at
formålet med bestemmelsen bare var å grunnlovfeste en
innsynsrett som allerede var en forutsetning for Stortin-
gets lovgivende, bevilgende og kontrollerende myndig-
het. Slik ordlyden ble utformet, er det mer nærliggende at
formålet var å forhindre begrensninger i denne innsyns-
retten. Fordi ordlyden ga Stortinget innsynsrett i «alle
offentlige Indberetninger og Papirer» og kun listet opp
ett unntak, de «egentlige militaire Comandosager», er
det plausibelt at formålet var å forhindre andre begrens-
ninger i hvilke dokumenter Stortinget kunne kreve inn-
syn i. Tatt på ordet måtte § 75 bokstav f endres før det
kunne bli aktuelt å gjøre gjeldende flere begrensninger i

Stortingets innsynrett. Formålet med bestemmelsen var
derfor ikke nødvendigvis å sikre en kompetanse som
Stortinget uansett ville hatt, men å fastslå at Stortinget
kunne kreve innsyn i alle offentlige papirer, med mindre
Grunnloven selv inneholdt uttrykkelige unntak.

10.4 Endringer i ordlyden
Allerede noen måneder etter at Grunnloven ble vedtatt i
mai 1814, ble ordlyden i § 75 bokstav f endret ved inn-
gåelsen av unionen med Sverige. Det var behov for å til-
passe bestemmelsen til det nye sammensatte statsråd i
Sverige. I november 1814 ble det besluttet å endre ordly-
den i § 75 bokstav f, slik at det tilkom Stortinget

«at lade sig forelægge den i Norge værende Regjerings
Protocol og alle offentlige Indberetninger og Papirer
(egentlige militaire Commando-Sager undtagne), samt
verificerede Afskrifter eller Extracter af de hos Kongen
ved den Norske Statsminister og de i Sverige værende
tvende Norske Statsraader førte Protocoller, eller de sam-
mesteds fremlagte offentlige Papirer».

Da unionen med Sverige ble oppløst i 1905, var det på
ny behov for endring fordi det sammensatte statsrådet i
Sverige nå var oppløst. Den nye ordlyden ble at det til-
kom Stortinget

«at lade sig forelægge Statsraadets Protokoller og alle
offentlige Indberetninger og Papirer (egentlige militaire
Commando-Sager undtagne)»

Bare seks år senere, i 1911 ble ordlyden endret på nytt.
Bakgrunnen var at det ved kongelig resolusjon av
14. november 1905 ble vedtatt en ny ordning for
behandling av diplomatiske saker, som ble meddelt Stor-
tinget.178 Det ble her blant annet bestemt at saker som
ikke ble besluttet hemmeligholdt skulle foredras for det
samlede statsråd, mens saker som burde hemmelighol-
des skulle foredras utenfor statsråd i overvær av statsmi-
nisteren og sjefen for Justis- og politidepartementet.
Disse sakene innføres i en egen protokoll, som kunne
forelegges en komite sammensatt av inntil 9 av odelstin-
gets medlemmer, som skulle være forpliktet til «at

174 Executive Privilege (General Accounting Office), Hearings before the subcommittee of constitutional rights of the committee on the judiciary,
United States Senate, eighty sixth congress, part 1, executive privilege and freedom of information, 13. mars 1959, s. 276.

175 Se nærmere om president Washingstons beslutning om å utlevere dokumentene, og de dokumentene som ble utlevert, James T. Currie, «The first
Congressional Investigation: St. Clair’s Military Disaster of 1791», Parametrs, 1990 s. 95–102.

176 Fredrik Sejersted, Kontroll og Konstitusjon, 2002, s. 805.
177 Synspunktet er velkjent i norsk statsrett, se for eksempel Aschehoug som sier det slik: «Skal en Nationalrepresentation være istand til at løse sin

Opgave, maa den have Ret til at skaffe sig Oplysninger om alle de Sider af Statslivet, til hvilke den Virksomhet udstrækker sig.», se Torkel Hal-
vorsen Aschehoug, Norges nuværende statsforfatning, III, (1893), s. 413.

178 Se St. medd. nr. 3 (1905) Angaaende diplomatiske sagers behandling mv.
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bevare taushed med hensyn til protokollens innhold».179

Det fremgikk av meddelelsen til Stortinget i 1905 at
regjeringen ville komme tilbake med et grunnlovsfor-
slag om behandlingen av de utenrikspolitiske sakene.
Selv om forslagene kom i 1905–06, hadde konstitusjons-
komiteen flere innvendinger til endringer i § 75, og ble
derfor omarbeidet og fremsatt på nytt i 1908. Den
3. mars 1911 vedtok Stortinget forslaget, og den hemme-
lige protokollkomiteen ble på den måten forankret i
Grunnloven. Den nye ordlyden ble at det tilkommer
Stortinget:

«at lade sig forelægge Statsraadets Protokoller og alle
offentlige Indberetninger og Papirer; dog skulle Proto-
kollerne over de diplomatiske Sager og de militære Kom-
mando-Sager, som ere besluttede hemmligholdte, fore-
lægges en blant Odelsthingets Medlemmer valgt Komité,
bestaaende af høist ni Medlemmer, og kunne derhos ind-
bringes for Odelstinget, hvis noget Medlem af Komiteen
stiller Forslag om, at dette skal udtale sig, eller at Sag ved
Rigsretten skal anlægges»

Dette sikret den konstitusjonelle kontrollen med regje-
ringens utenrikspolitikk og dens kommandomyndighet.
Behovet for denne kontrollen ble imidlertid mindre bare
noen få år senere, da den første utenrikskomiteen ble eta-
blert i 1917. Og ved etableringen av den utvidede uten-
riks- konstitusjonskomite («Den utvidede») i 1923, ble
betydningen av den hemmelige protokollkomiteen enda
mindre, fordi «Den utvidede» ifølge Stortingets forret-
ningsorden skulle konsulteres før viktige utenrikspoli-
tiske beslutninger ble fattet.

Basert på et grunnlovsforslag fremsatt i 1964 ble ord-
ningen med den hemmelige protokollkomiteen avskaffet
ved grunnlovsvedtak 9. februar 1967.180 I tillegg førte
vedtaket til at særregelen for de egentlige militære kom-
mandosaker ble avskaffet. Ordlyden i bestemmelsen ble
derved at det tilkommer Stortinget:

«at lade sig forelægge Statsraadets Protokoller og alle
offentlige Indberetninger og Papirer».

I tiden etter dette har det kun vært foretatt språklige jus-
teringer i bestemmelsen, i tillegg til utarbeidelse av en
nynorsk versjon i 2014.

10.5 Rettslige normer og saklig innhold
Det er klart at § 75 bokstav f sikrer Stortinget en kompe-
tanse til å kreve fremlagt statsrådsprotokoller, samt alle
offentlige innberetninger og papirer. Utøves kompetan-
sen til å kreve slike dokumenter forelagt, følger det kor-
responderende plikter for de øvrige statsmakter. Treffer
Stortinget vedtak, har både statsrådet og Høyesterett
konstitusjonell plikt til å fremlegge sine protokoller, og
andre offentlige innberetninger og papirer, uavhengige
av lovbestemmelser om taushetsplikt mv.181 Innsynsret-
ten er forankret i Grunnloven, og må ved konflikt gå foran
de innsynsbegrensninger som er fastsatt i lov. Dersom
Stortingets vedtak ikke etterkommes kan det anlegges sak
for Riksretten mot de ansvarlige jf. Grunnloven § 86.

Etter ansvarlighetsloven § 8 bokstav c kan de ansvar-
lige statsrådene som nekter å utlevere dokumenter som
Stortinget krever etter Grunnloven § 75 bokstav f døm-
mes til bøter eller fengsel inntil 5 år for å ha bevirket at
protokoller, dokumenter eller opplysninger som skal
meddeles Stortinget blir tilbakeholdt.182

Det er hevdet at Grunnloven § 75 bokstav f i tillegg
til å gi Stortinget kompetanse, også etablerer en konsti-
tusjonell plikt for Stortinget til å gjennomgå statsråds-
protokollene, som er den typen offentlig papir som
uttrykkelig nevnes i bestemmelsen.183 Selv om ordly-
den ikke gir noen umiddelbar støtte for å tolke
§ 75 bokstav f som en pliktbestemmelse for Stortinget,
har det vært fast og ubrutt praksis siden 1814 at regje-
ringen med jevne mellomrom forelegger statsrådspro-
tokollene for Stortinget, og at Stortinget deretter gjen-
nomgår protokollene. Lenge var det en forholdsvis fast
rutine at protokollene for en periode på ett år ble samlet
og forelagt for Stortinget eller dets organer. I dag fore-
legges statsrådsprotokollene for Stortingets Kontroll-
og konstitusjonskomite hvert halvår. Som Sejersted
vektlegger, kan både langvarig praksis, tidligere retts-
oppfatninger og reelle grunner tilsi at Stortinget i dag
har en plikt til å gjennomgå statsrådsprotokollene, slik
at flertallet ikke uten videre kan nekte mindretallet til-
gang til protokollene.184

Etter ordlyden gir § 75 bokstav f Stortinget rett til å
kreve fremlagt «alle offentlige innberetninger og papi-
rer». Selv om det har vært omstridt hvor langt § 75 bok-
stav f rekker, er det i utgangspunktet klart nok hvilke
saksforhold ordlyden viser til.

179 Se St. medd. nr. 3 (1905) Angaaende diplomatiske sagers behandling mv.
180 Se Innst. S. nr. 274 (1965–66) og S.tid. (1966–67), s. 2221–2239.
181 Se Sejersted 2002, s. 856–875, Dok 14 (2002–2003), s. 33.
182 Se også Aschehoug III s. 416.
183 Spørsmålet har vært omdiskutert i teorien, se Aschehoug III s. 509 (som fremholder at Stortinget har plikt til å gjennomgå protokollene), Andenæs

«Protokollkomiteens særstilling» i Dok. Nr 4 (1953) (som avviser at Stortinget har plikt til å gjennomgå protokollene), og Sejersteds 2002, s. 519
flg. (som kommer til at Stortinget har plikt til å gjennomgå protokollene).

184 Se Sejersted 2002, s. 522.
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Uttrykket «papirer» må omfatte alle «innberetnin-
ger», i det papirer må vise til det som er trykket eller
skrevet på ark, herunder innberetninger. I dag må
uttrykket «papirer» i tillegg omfatte elektroniske doku-
menter, datafiler, e-post-korrespondanse, elektroniske
kalenderoppføringer, og elektroniske meldinger blant
annet på SMS.185

Stortinget har imidlertid ikke kompetanse til å kreve
fremlagt alle innberetninger og papirer, kun de innberet-
ninger og papirer som er «offentlige». Uttrykket
«offentlige» er og har vært flertydig. Ordet kommet fra
tysk, avledet av «offen», åpen og betyr i en opprinnelige
forstand det som ligger åpent for dagen, det som alle har
adgang til.186 I flere århundrer har uttrykket «offentlig»
blitt brukt i en annen og utvidet forstand, som referanse
til det som foregår utenfor den private sfære og som
gjelder alle borgerne eller hele samfunnet.187 I den
utstrekning statens handlinger og myndighetsutøvelse
blir sett på som noe som angår alle, blir også statens
virksomhet og styresett et offentlig anliggende. Det er
klart at uttrykket «offentlig» også ble brukt i en slik
utvidet forstand, om det som angår alle borgere eller
hele samfunnet, i flere av bestemmelsene i Grunnloven
vedtatt 17. mai 1814, blant annet i § 27 om «offentlige
Rolighed» og i § 66 om «offentlige Forbrydelser». Og
tilsvarende betydning må også ha ligget til grunn for
bruken av ordet «offentlige» i § 75. Det ville ikke gitt
mening om uttrykket «offentlige» i § 75 bokstav f
skulle referere til det som alle har adgang til, da det i så
fall ville vært helt unødvendig å grunnlovsfeste at Stor-
tinget kan kreve fremlagt papirer er fritt tilgjengelige
for alle. Lest isolert må derfor ordlyden «alle offentlig
innberetninger og papirer» i § 75 bokstav f forstås som
en referanse til alle innberetninger og papirer som angår
alle borgere, herunder statens virksomhet og styresett, i
motsetning til det som gjelder private forhold.188 Selv
om denne sondringen mellom offentlige og private
papirer i og for seg er klar, har det likevel vært omstridt,

både i teori og praksis, hvordan grensen skal trekkes i
konkrete tilfeller. Er det man noterer for seg selv fra et
møte i forvaltningen eller regjeringen, noe som angår
hele samfunnet eller er det først og fremst en privat ned-
tegnelse?

Som det utdypes nærmere nedenfor, har det blant
annet vært hevdet at interne arbeidsdokument, det vil si
dokumenter fra embetsverk til statsråder må unntas fra
Stortingets innsynsrett.189 Det har vær reist spørsmål
om dokumenter som er utarbeidet for forvaltningens
interne arbeid – ikke for statsrådene, kan anses som
«offentlige papirer»,190 og om regjeringsinterne doku-
menter, som dagsorden og notater til, og referater fra
regjeringskonferanser (såkalte r-dokumenter) er regje-
ringens private papirer, eller om det i stedet må anses
som offentlige papirer.191 Og det har fremholdt at de råd
som regjeringen og den øvrige forvaltningen mottar,
blant annet fra regjeringsadvokaten, er underlagt en slik
fortrolighet at de heller ikke bør utleveres, selv om
rådene i og for seg angår statsstyret og de rettslige ram-
mene for dette.192

Det er opplagte reelle grunner som tilsier varsomhet
med utlevering av ulike typer av interne dokument,
enten det dreier seg om dokument fra embetsverk til
statsråd, dokumenter utarbeidet for forvaltningens
interne bruk, regjeringsinterne dokumenter, og doku-
menter som inneholder juridiske råd til regjering og for-
valtning.193 Det er kun statsrådene som er ansvarlig
overfor Stortinget, slik at forvaltningens interne proses-
ser i utgangspunktet er mindre relevante for Stortingets
kontrollfunksjon. Kjernen i Stortingets kontrollvirksom-
het er statsrådenes myndighetsutøvelse, ikke embets-
verkets arbeid. Og embetsverket har heller ikke de
samme muligheter til å forsvare seg overfor Stortinget
som statsrådene. Videre forutsetter grundig saksbehand-
ling mulighet for å fremføre oppriktige synspunkter i
skriftlig form i en fri dialog. Blir embetsverkets råd all-
tid gjort tilgjengelig for Stortinget og allmennheten, kan

185 Rekkevidden av termen «papirer» er også diskutert av Sejersted 2002, s. 813–814 og Dok 14 (2002–2003), s. 33.
186 Se Falk og Torp, Etymologisk ordbok, 1991, s. 565. Se ellers oppslagsordet «offentlig» i Det norske akademis ordbok, og tilsvarende i Bokmåls-

ordboka.
187 Se oppslagsordet «offentlig» i Det norske akademis ordbok, og tilsvarende i Bokmålsordboka.
188 Tilsvarende er lagt til grunn i Aschehoug III, s. 414, Eivind Smith, «Regjeringens opplysningsplikt overfor Stortinget», Utredning avgitt til Stortin-

gets granskningskommisjon i Reksten-saken, 1986, s. 270, Sejersted 2002, s. 817 og Dok 14 (2002–2003), s. 33.
189 Se notat fra Erik Mo til Stortingets presidentskap 28. april 1987.
190 Etter offentleglova vil dokumenter utarbeidet kun for forvaltningens interne bruk kunne anses som organinterne dokumenter jf. offentleglova § 14.
191 For en oversikt over tidligere litteratur se Trygve Harlem Losnedahl, «Om innsyn i regjeringskonferanser (R-notater mv.)» i Jussens Venner

2016 (2016a), s. 229–275, og Regjeringskonferanse: Utenfor Stortingets rekkevidde?, Stortingets utredningsseksjon, Perspektiv 01/16
(2016b).

192 Se for eksempel brev fra statsråd Anniken Hauglie til Kontroll- og konstitusjonskomiteen 6. januar 2020, hvor det heter: «Det er imidlertid helt fast
praksis, som er fulgt konsekvent av skiftende regjeringer i hele etterkrigstiden, at det ikke gis innsyn i Regjeringsadvokatens vurderinger, og at
disse heller ikke oversendes Stortinget.»

193 For en omfattende analyse av de ulike reelle hensyn som gjør seg gjeldende ved vurdering av Stortingets innsyn i ulike typer av dokumenter, se
Sejersted 2002, s. 817 flg.
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det føre til at statsrådene heller unnlater å innhente
skriftlig råd fra embetsverket, eller at embetsverkets inn-
spill blir kortere og mindre nyttige. Statens interesser
kan også bli skadelidende om juridiske vurderinger
offentliggjøres i saker som vil komme for domstolene.
Og regjeringen har, som også Høyesterett har påpekt «et
åpenbart behov for å kunne drøfte en lang rekke spørs-
mål i full fortrolighet», og brudd på denne fortrolighet
vil kunne medføre en «begrensning i den frie politiske
informasjonsutveksling og meningsbrytning som regje-
ringskonferansene danner rammen for».194 Spørsmålet
for Høyesterett var om regjeringsmedlemmene hadde
vitneplikt i et sivilt erstatningssøksmål anlagt mot staten.
For øvrig er ikke de hensyn som gjør seg gjeldende mot
bruk av regjeringsinterne dokumenter i en sivil sak, nød-
vendigvis overførbare til spørsmålet om Stortingets inn-
syn i regjeringsinterne dokumenter. Dersom opplysnin-
ger om regjeringsinterne drøftelser brukes som bevis i en
sivil sak, vil de bli offentlige, og kan blant påberopes i
anke med videre, mens Stortingets innsyn i de regje-
ringsinterne drøftelsene ikke i seg selv innebærer noen
offentliggjøring.

Det er også flere hensyn som taler for at Stortinget
skal ha uhindret innsynsrett, ikke minst at Grunnloven
forutsetter at de folkevalgte, gjennom Stortinget, skal
kontrollere statsrådene som ansvarlige for den utøvende
makt. Stortingets kontrollfunksjon er derfor en bære-
bjelke for det norske folkestyret som vil svekkes dersom
Stortingets informasjonstilgang begrenses. For å vurdere
statsråders ansvar i konkrete saker kan det også være
nødvendig at Stortinget får innsyn i alt materiale, inklu-
sive interne arbeidsdokumenter, regjeringsinterne doku-
menter samt juridisk og annen rådgivning. I tillegg vil
ikke Stortingets innsyn i ulike typer av interne dokumen-
ter nødvendigvis føre til offentliggjøring, slik at hensy-
nene mot Stortingets innsyn vil være mindre tungtvei-
ende enn de hensyn som taler mot en mer allmenn
offentliggjøring.

Som undersøkelsen av konstitusjonell praksis viser
nedenfor, er det uansett ikke slik at hensyn mot utleve-
ring har fått avgjørende betydning for hvilke dokumen-
ter som rent faktisk er utlevert til Stortinget. Når Stortin-
get gjennom plenumsvedtak eller komiteanmodninger
har bedt om fremleggelse av alle dokumenter i en sak,
har Stortinget, eller de organer som Stortinget oppnev-
ner, fått tilgang til ulike typer interne dokumenter, som
embetsverkets notater til statsrådene, interne dokumen-
ter utarbeidet til bruk i forvaltningen, regjeringsinterne
dokumenter, og dokumenter med juridisk rådgivning til
regjering, blant annet fra regjeringsadvokaten.

10.6 Funksjon i konstitusjonell praksis
10.6.1 Bakgrunn og oversikt
I konstitusjonell praksis har § 75 bokstav f hatt flere
funksjoner. Dels har bestemmelsen gitt grunnlag for
praksisen med regelmessig gjennomgåelse av statsråds-
protokollene. Dels har bestemmelsen fungert som hjem-
mel for Stortingets (eller Odelstingets) plenumsvedtak
om innsyn i statsrådsprotokoller (utenom den regelmes-
sige kontrollen), og andre offentlige innberetninger og
papirer. Det er fattet en del slike plenumsvedtak, men i
løpet av de siste 100 årene er det bare truffet noen få ple-
numsvedtak om utlevering av dokumenter direkte til
Stortinget eller dets organer. I etterkrigstiden har det
vært mer vanlig at Stortinget i plenum treffer vedtak om
at alle dokumenter i en sak skal overleveres til en gransk-
ningskommisjon, enten kommisjonen er oppnevnt av
Stortinget selv eller av regjeringen, etter anmodning fra
Stortinget.

Det kan reises spørsmål ved om Stortinget i realiteten
anvender Grunnloven § 75 bokstav f når det treffes ple-
numsvedtak om at alle dokumenter i en sak skal overle-
veres til en granskningskommisjon. Spørsmål er først og
fremst av teoretisk interesse, så lenge granskningskom-
misjonene får tilgang til alle relevante dokumenter og
granskningskommisjonene deretter gjør disse dokumen-
tene tilgjengelig for Stortinget eller dets organer. Enten
man ser det slik at stortingsvedtakene om gransknings-
kommisjonenes tilgang på informasjon bygger på hjem-
melen i § 75 bokstav f, eller at hjemmelen fungerer som
en skjult trussel dersom kommisjonene ikke får tilgang
til relevant materiale, har resultatet uansett blitt at Stor-
tinget, gjennom plenumsvedtak om granskningskommi-
sjonens informasjonstilgang, har fått tilgang til en rekke
ulike typer av offentlige papirer. Som det fremgår neden-
for, har Stortinget på denne måten fått tilgang til blant
annet interne arbeidsdokument, som embetsverkets
notater til statsrådene, samt regjeringsinterne dokumen-
ter og regjeringsadvokatens uttalelser.

I tillegg til plenumsvedtak om innsyn i offentlige
dokumenter, er det en del av den daglige konstitusjonelle
praksis at regjeringen utleverer dokumenter til stortings-
komiteene, før spørsmålet om å treffe plenumsvedtak
om innsyn kommer på spissen.

For å nærmere klarlegge praksis om foreleggelse av
protokoller, innberetninger og papirer for Stortinget er
det relevant å se nærmere på hvilke papirer som regjerin-
gen har utlevert etter anmodning fra stortingskomiteene.
Denne komitepraksisen sier imidlertid ikke nødvendig-
vis noe om hva Stortinget kan tvinge regjeringen til å
utlevere, i og med at regjeringen ikke har noen konstitu-

194 Se Rt. 1994 s. 1036.



C.  Om borgerrett og den lovgivende makt670
sjonell plikt til å utleve alle offentlige papirer på anmod-
ning fra komiteene.195 At regjeringen har utlevert doku-
menter til Stortinget, kan blant annet være motivert av
taktiske hensyn. Likevel har det interesse å undersøke
den praksis skiftende regjeringer har hatt med å sam-
tykke til utlevering av ulike typer dokumenter. Denne
praksisen kan klargjøre om det er dokumenter som utle-
veres så sjelden at det vil være et brudd med praksis,
kutyme eller sedvane om dokumentene blir utlevert i
senere saker.

For øvrig har spørsmålet om hva Stortinget kan tvinge
regjeringen til å utlevere blitt mindre aktuelt etter Stor-
tingets behandling av Frøiland-utvalgets rapport i
2003.196 Basert på en grundig og prinsipiell drøftelse ga
stortingsflertallet uttrykk for den rettsoppfatning «at
Stortinget basert på flertallsbeslutning i plenum, må
kunne kreve innsyn i ethvert offentlig dokument i regje-
ringens eller forvaltningens besittelse. Dette gjelder alle
dokumenter, inkludert regjeringsnotater mv.».197

Hvorvidt det er dokumenter som utleveres så sjelden
at det vil være et brudd med tradisjonen å utlevere dem,
er imidlertid fortsatt et aktuelt spørsmål. Dersom det er
noen dokumenttyper som ikke har blitt utlevert til Stor-
tinget etter 1814 eller i etterkrigstiden, vil det kunne
være et argument for at det heller ikke bør fremsettes
anmodninger fra stortingskomiteene, eller begjæringer i
plenumsvedtak, om utlevering av slike dokumenttyper.

Spørsmålet om det er dokumenter som utleveres så
sjelden at det vil være et brudd med tradisjonen å utle-
vere dem har dessuten blitt diskutert ved flere anlednin-
ger, blant annet i forbindelse Kontroll- og konstitusjons-
komiteens høring om trygdeskandalen vinteren 2020.

Som nærmere utdypet nedenfor var det i en periode i
etterkrigstiden antatt at det var praksis som tilsa at regje-
ringen ikke var forpliktet til å utlevere visse dokumenter
til Stortinget. Selv om stortingsflertallet nå ha lagt til
grunn at regjeringen er forpliktet til å fremlegge ethvert
dokument som Stortinget i plenum begjærer utlevert, er
det fortsatt et spørsmål om etterkigstidens beskrivelse av
praksis er holdbar. Vil det være et brudd med tradisjonen
å utlevere visse typer dokumenter til Stortinget?

Et spissformulert uttrykk for etterkrigstidens oppfat-
ning av praksis er kommet til uttrykk i et notat skrevet i
1987 til Stortingets presidentskap, fra Stortingets davæ-
rende kontorsjef Erik Moe. Det kan se ut til at dette nota-
tet har blitt et premiss for de siste tiårenes diskusjoner
om regjeringens praksis for utlevering av dokumenter til
Stortinget.198 Av notatet fremgår at det gjelder unntak
fra Stortingets innsynsrett etter Grunnloven § 75 bok-
stav f:

«I samsvar med praksis må man imidlertid her gjøre unn-
tak for såkalte ‘interne arbeidsdokumenter’. Med dette
uttrykk har man, så langt jeg kan erindre, alltid ment
departementskonsepter og notater som er utarbeidet av
fortrinnsvis embetsmenn i et departement for å danne
grunnlag for departementets (statsrådens) endelige
beslutning.»199

I notatet ble det riktignok hevdet at Stortinget har kunnet
forlange det som embetsverket i ytre etater har skrevet til
departementet, fordi dette ikke har vært ansett som
«interne arbeidsdokumenter».200 Ifølge notatet var det
«den endelige embetsmessige avgjørelse Stortinget har
krav på å gjøre seg kjent med, ikke utkast til de avgjørel-
ser som skal tas».201 Det er i dag klart at Stortinget gjen-
nom plenumsvedtak kan fremme krav om innsyn også i
utkast til avgjørelse som er tatt, slik som blant annet
embetsverkets notater til statsråden. Den videre undersø-
kelse av praksis kan avdekke om det likevel vil være et
brudd med tradisjonen dersom Stortinget eller komite-
ene gjøres kjent med slike utkast.

I det følgende gjennomgås først praksis som viser
hvilke dokumenter som har blitt utlevert når det er truf-
fet plenumsvedtak om utlevering av dokumenter til Stor-
tinget eller dets organer. Deretter presenteres noen
eksempler fra praksis som viser hvilke dokumenter som
har blitt utlevert til Stortinget når stortingskomiteene
anmoder om informasjon, og når Stortinget har truffet
vedtak om eksterne kontrollorganers informasjonstil-
gang, herunder eksterne granskningskommisjoner som i
forbindelse med sitt arbeid har gitt Stortinget innsyn i
offentlige innberetninger og papirer.

195 Se nedenfor i punkt 6.3.
196 Se Innst S. nr 210 (2002–2003).
197 Se Innst S. nr 210 (2002–2003), s. 12. Frøiland-utvalgets rapport og Stortingets behandling av rapporten er for øvrig nærmere omtalt nedenfor i

punkt 7 og 8.
198 Se notat fra Erik Mo til Stortingets presidentskap 28. april 1987. Formuleringer i notatet ble også brukt av Dag Berggrav, som blant annet har fun-

gert som departementsråd og konstitusjonell rådgiver ved Statsministerens kontor, se Slik styres Norge, 1994, s. 115–118.
199 Mo 1987, s. 3.
200 Mo 1987, s. 3–4.
201 Mo 1987, s 3. Som begrunnelse viste notatet til uttalelser fra tidligere justisminister O.C. Gundersen i en odelstingsdebatt om utnevnelse av ny

landbruksdirektør i 1947, en odelstingsdebatt om storflyplass i 1961, utvalget som vurderte protokollkomiteens innstilling i 1969 og juridisk teori.
Dette materialet blir gjennomgått nedenfor som ledd i presentasjonen av de oppfatninger om stortingets innsynsrett som har kommet til uttrykk i
juridisk teori og innstillinger til og debatter i Storting og Odelsting.
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10.6.2 Plenumsvedtak om innsyn i protokoller, innberet-
ninger og papirer
Det har ved flere anledninger vært fattet plenumsvedtak
i Stortinget (eller Odelstinget, noen ganger også med
bifall av Lagtinget) om utlevering eller foreleggelse av
protokoller, innberetninger og papirer. Noen av vedta-
kene har referert uttrykkelig til Grunnloven § 75 bok-
stav f, men andre har en ordlyd som bygger på hjemme-
len i § 75 bokstav f, i den forstand at vedtakene går ut på
at regjeringen blitt bedt om å utlevere «papirer» eller
«forelegge» nærmere angitte dokumenter for Stortinget
eller Odelstinget.

Stortingsforhandlingene viser at det er truffet slike
vedtak blant annet i følgende tilfeller:

Stortingets vedtak 12. oktober 1814 (om å nedsette en
komite som skal blant annet skal la se seg forelegge stats-
rådets protokoller),202 Odelstingets vedtak 5. november
1814, tiltrådt av Lagtingets 7. november 1814 (om under-
søkelse av papirer og protokoller til Overkrigs-kommisio-
nen som hadde undersøkt uordner og feil i felttoget mot
Sverige sommeren 1814),203 Odelstingets vedtak
9. november 1814, bifalt av Lagtinget 14. november 1814
(undersøkelse av statsrådsprotokollene vedrørende for-
handlingene om Mosse-konvensjonen),204 Stortingets
vedtak 4. august 1815 (nedsettelse av protokollkomiteen
og undersøkelse av statsrådsprotokollene),205 Odelstin-
gets vedtak 20. juni 1839 (om utlevering av nærmere
angitte protokoller fra Høyesterett i tidsrommet 1836–
1838),206 Stortingets vedtak 19. april 1854 (om eventuelle
innskrenkninger i nøytraliteten ved stengning av havner i
forbindelse med Krim-krigen),207 Stortingets vedtak
17. mars 1864 (om foreleggelse av diplomatiske aktstykker
og kombinerte statsrådsprotokoller i forbindelse med even-
tuell norsk bistand til Danmark i den danske-tyske krig),208

Odelstingets vedtak 15. mars 1884 (statsrådsprotokollene
etter Riksrettsdommene i 1884),209 Stortingets vedtak
18. mai i 1893 (departementsforedrag angående endring
av det sivile embetsverket),210 Stortingets vedtak 11. april
1932 (alle papirer relatert til Quislings innlegg i trontale-
debatten, Menstad-afæren, og det såkalte «pepper angre-
pet» på Quisling i Forsvarsdepartementet),211 Stortingets
vedtak 26. oktober 1959 (dokumenter knyttet til utlån av
ammunisjon til Cuba).212

Vedtakene viser at det i de første årene etter 1814 ikke
ble vist uttrykkelig til § 75 bokstav f, men at det ble van-
lig med slike henvisninger utover på 1800-tallet, før det
igjen har blitt mer vanlig å ikke henvise til bestemmel-
sen. Men verken på 1800-tallet eller senere er det i prak-
sis noen holdepunkter for at det har vært avgjørende for
Stortingets (eller Odelstingets) innsyn i protokoller, inn-
beretninger og papirer, om det er vist til § 75 bokstav f
eller ikke. Når Stortinget (eller Odelstinget) har truffet
vedtak om å få utlevert, overlevert eller få seg forelagt
papirer eller dokumenter har skiftende regjeringer, både
før og etter parlamentarismens gjennombrudd, etterkom-
met vedtakene, uten å reise tvil om vedtakene har vært
forpliktende.

I unionstiden var det riktignok èn sak hvor det ble
fremmet et forslag om å forlange dokumenter med
grunnlag i § 75 bokstav f, som reiste debatt om Stortin-
get var berettiget til å forlange protokoller fra det minis-
terielle statsrådet. Diskusjonen handlet imidlertid ikke
om hva som var å anse som «offentlige Indberetninger
og papirer», men om retten til innsyn i de ministerielle
protokollene var omfattet av særregelen om innsyn i
unionssaker som ble innført i § 75 bokstav f høsten
1814. Forslaget ble imidlertid trukket, slik at spørsmålet
aldri kom på spissen (se nærmere om saken nedenfor).

202 St.forh. 1814, s. 45.
203 St.forh. 1814, s. 613–614.
204 St.forh. 1814, s. 658.
205 Se St.forh. 1815–16, s. 328–29. For nærmere analyse av debatten før og etter dette vedtaket, og vedtakets rettslige virkninger se Johs Andenæs

«Protokollkomitéens særstilling» i Dok nr. 4 (1953) og Dok. 11 (1968–69) Utvalget til å vurdere muligheten av å gjennomføre endringer i proto-
kollkomiteens arbeidsoppgaver m.v., s. 6 og 7.

206 Se St.forh. 1839, s. 1052.
207 Se Storthings Forhandlings-Protocoller 1854, s 34. Bakgrunnen var Krimkrigen, og økt militær aktivitet.
208 Se Storthings Forhandlings-Protocoller 1864, s. 7 og St.tid. 1864 no. 2. Bakgrunnen for vedtaket at Kongen hadde fremmet forslag om at relevante

dokumenter skulle forelegges en særskilt stortingskomite med taushetsplikt. Mot dette fremmet Sverdrup forslag om en motproposisjon om at de
diplomatiske aktstykkene og kombinerte statsrådsprotokoller skulle forelegges Stortinget.

209 Se St.tid. 1884, s. 9–14 (Forhandlinger i Odelstinget). Bakgrunnen var at Stortinget ikke hadde fått opplysninger om oppfyllelsen av riksrettsdom-
men avsagt 27. februar 1884. Det var på det rene at statsminister Selmer hadde blitt fradømt embete, men det var ikke avklart om Selmer hadde
fratrådt embete som statsråd. Gjennomgåelsen av statsrådsprotokollen viste at statsminister Selmer hadde møtt i statsrådet etter at han ble fradømt
embetet og frem til 11. mars 1884.

210 Se St.tid. 1893 s. 1003. Selv om kun en av proposisjonen hadde blitt lagt frem og behandlet i statsråd, ble alle tre forelagt Stortinget. Daværende
statsminister Emil Stang vedkjente at det var tale om «offentlige papirer», men nevnte at det kunne tvistes om konsepter er å anse som «offentlige
papirer» når de ikke er fremlagt. Stang gjorde likevel klart at det fra den norske regjeringen ikke ville bli gjort noen slik forskjell, og at den norske
regjeringen vil fatte resolusjon om å overlevere alle tre proposisjoner til Stortinget.

211 Se St.tid. 1932 s. 581–582.
212 Se St.tid. 1959 s. 289. (Forhandlinger i Stortinget nr. 37.) Selv om det i vedtaket ikke ble referert til § 75 bokstav f, viste flere talere i debatten til

Stortingets rett til å få seg forelagt dokumentene i saken.
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Forslagene som har vært fremmet om overlevering av
protokoller, innberetninger eller papirer har i noen tilfel-
ler vært avgrenset til bestemte dokumentet (1815, 1884,
1893), andre ganger har Stortinget uttrykt seg slik at det
bes om innsyn i alle dokumenter i en bestemt sak (1814,
1854, 1864, 1932 og 1959).

Regjeringen har akseptert vedtakene og utlevert en
rekke ulike dokumenter, blant annet juridiske råd, vurde-
ringer og tilrådninger,213 de enkelte statsrådenes vurde-
ringer av saker avgjort i statsråd (tilsvarende dagens
regjeringsnotater),214 avtrykk av utkast til departements-
foredrag som ikke ble holdt,215 P.M. i departementets
besittelse med juridiske og politiske vurderinger av lov-
forslag fremmet av regjeringen,216 etterretningsrappor-
ter, departementenes utredninger, korrespondanse mel-
lom yte etater (Forsvaret) og departementene (Forsvars-
departementet og Justisdepartementet),217 notater fra
telefonsamtaler, blant annet mellom Forsvarsdeparte-
mentet og Forsvaret.218

I tillegg til disse sakene har det i minst ett tilfelle blitt
forelagt dokumenter for Stortinget etter at det var frem-
met forslag etter § 75 bokstav f, men før Stortinget
voterte over forslaget. Saken gjaldt dokumenter vedrø-
rende forsøk på inngåelse av en handelsavtale med Japan
i 1897.219

Videre viser vedtakene referert ovenfor at plenums-
vedtak om innsyn var en kontrollmekanisme som det
ikke var helt uvanlig å benytte på 1800-tallet. Og både
ved overgangen til parlamentarismen og ved opptakten
til unionsoppløsningen skapte forslagene til plenums-
vedtak om innsyn debatt i Stortinget. Selv om den
moderne statsrettslitteraturen stort sett har neglisjert bru-
ken av § 75 bokstav f i disse konstitusjonelle øyeblik-
kene, viser stortingsforhandlingene at bestemmelsen ble

anvendt som et verktøy for partiet Venstre i etterspillet
etter riksrettssaken mot Selmer i 1884 og i Stortingets
mer intensive engasjement i utenrikspolitikken, som til
slutt sprengte unionen med Sverige i 1905.

Vedtakene referert ovenfor viser også at spørsmål om
plenumsvedtak om utlevering av dokumenter direkte til
Stortinget eller dets organer kun ved noen få anledninger
har kommet på spissen etter parlamentarismens gjen-
nombrudd i 1884. Dette kan ha ulike forklaringer.
Mindretallsregjeringer vil som regel etterkomme Stor-
tingets anmodninger, uavhengig om de har hjemmel i
Grunnloven eller ikke, mens opposisjonen som ønsker
innsyn i en flertallsregjerings papirer som regel ikke vil
ha nødvendige stemmer for å bruke 75 f. Dessuten vil
det kunne være politisk kostbart for støttepartier til en
mindretallsregjering å tvinge den til å utlevere dokumen-
ter mot sin vilje.

I tillegg kan fremvekst av andre innsynsregler bidra til
å forklare at det har blitt mindre vanlig å treffe plenums-
vedtak om innsyn i offentlige innberetninger og papirer.
Lenge var Stortingets innsynsrett etter Grunnloven den
eneste formelle garantien for de folkevalgte som ønsket
å se regjeringens og den øvrige forvaltningens dokumen-
ter.220 Etter ikrafttredelsen av forvaltningsloven (1967),
offentlighetsloven (1970) og endringen av Grunnloven
§ 100 fikk imidlertid både stortingsrepresentanter og den
øvrige offentligheten helt andre juridiske verktøy for å få
innsyn i offentlige dokumenter. Videre har både Sivil-
ombudsmannens kontroll i enkeltsaker fra 1960-tallet,
og Riksrevisjonens forvaltningskontroll fra 1980-tallet
minsket Stortingets behov for å kreve innsyn i dokumen-
ter. Endelig har det blitt mer vanlig at regjeringen på eget
initiativ fremlegger meldinger for Stortinget som inne-
holder ulike typer av dokumenter, blant annet for å holde

213 Se Dok. 69 (1884) og Dok 11 (1959–60).
214 Se Indst. S. no. 5 (1864).
215 Se Dok 110 (1893).
216 Se Dok 8 (1932).
217 Se Dok 8 (1932).
218 Se Dok 11 (1959–60).
219 Se St.tid. 1897, s. 993–1061 (Forhandlinger i Stortinget). Bakgrunnen for saken var at Venstre i Stortinget hadde presset på for å etablere særord-

ninger for Norge ved inngåelse eller fornyelse av handelstraktater med andre land. Da det viste seg at det ikke ble noen særtraktat med Japan,
ønsket Venstre å vite hvorfor det ikke hadde lyktes å få til en særtraktat. På den bakgrunn fremmet Ullmann forslag 25. mai 1897 om å begjære
forelagt for Stortinget statsrådsprotokoller, offentlige papirer fremlagt for statsråd, og instrukser og dokumenter utferdiget i anledning traktatfor-
handlingene med Japan. Allerede dagen etterpå ble det avholdt statsråd i Stockholm hvor det ved kongelig resolusjon ble gitt tillatelse til at den
norske statsminister i Stockholm kunne meddele til Stortinget at den norske regjeringen hadde ønsket at det ble sendt en formell henvendelse til
den japanske regjering om deres villighet til å opprette en særtraktat med Norge, men at dette hadde blitt nedstemt av de svenske statsrådene i
november 1896. Videre hadde Kongen bedt utenriksministeren underhånden undersøke om den japanske regjeringen var villig til å erstatte den fel-
les traktat med særtraktater. Samtidig ble det i den kongelige resolusjonen avvist å offentliggjøre protokollene fra det ministerielle statsrådet og de
fremlagte offentlige papirer og instrukser og øvrige dokumenter utarbeidet i anledning traktatforhandlingene med Japan. To dager senere, den
28. mai, avviste den norske statsministeren Hagerup at Grunnloven § 75 bokstav f ga grunnlag for innsyn i de ministerielle statsrådsprotokollene,
og fremholdt at det ikke fantes andre dokumenter i saken enn det som allerede hadde bli lagt frem for Stortinget. Ytterligere noen dager senere
(2. juni) ble saken diskutert i en omfattende debatt på Stortinget. Utfallet ble at et knappest mulig flertall, med presidentens dobbeltstemme, beslut-
tet å uttale at regjeringens meddelte opplysninger om traktaforhandlingene med Japan ikke var «fyldestgjørende».

220 Likevel sikret regelmessige utgivelser av Departementstidende betydelig offentlighet i norsk forvaltning allerede fra 1829.
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Stortinget og offentligheten informert om grunnlaget for
regjeringens politikk.

Stortingets behov for informasjon fra regjeringen kan
imidlertid gå lenger enn de dokumenter som kan offent-
liggjøres etter forvaltningsloven, offentlighetsloven og
Grunnloven § 100, og informasjonsbehovet kan være
mer omfattende enn de dokumentene som Riksrevisjo-
nen og Sivilombudsmannen får utlevert og det regjerin-
gen fremlegger på eget initiativ. Innsynsretten etter
Grunnloven har derfor fortsatt praktisk betydning som
en sikkerhetsventil i enkeltsaker (jf ovennevnte stor-
tingsvedtak i Quisling-saken i 1932 og Cuba-saken i
1959).

10.6.3 § 75 bokstav f som ris bak speilet og fundament 
for parlamentarisk norm
Selv om innsyn etter Grunnloven svært sjelden kommer
på spissen, betyr ikke det at § 75 bokstav f er uviktig i
forholdet mellom regjering og Stortinget. Det ser ut til at
bestemmelsen fortsatt spiller en rolle som et «ris bak
speilet»,221 som kan hentes frem dersom regjeringen
ikke frivillig fremlegger de dokumenter Stortinget har
behov for å se i arbeidet med ulike saker i fagkomiteene.
Slik fungerer § 75 bokstav f som et fundament for en
uskreven parlamentarisk norm om at regjeringen bør
dekke informasjonsbehovet for Stortingets arbeid i fag-
komiteene.222

I en rekke saker har komiteene hatt behov for å se
papirer og innberetninger i regjeringens besittelse, og
skiftende regjeringer har på anmodning fra komiteene
stilt omfattende mengde av dokumenter til disposisjon
for komiteene, uten at Stortinget har måttet gå veien om
uttrykkelig vedtak i plenum for å få dokumentene frem-
lagt.223 Den uskrevne parlamentariske normen om at
regjeringen bør dekke stortingskomiteenes informa-
sjonsbehov har blitt kodifisert og rettsliggjort som en
bestemmelse i Stortingets forretningsorden, inntatt i for-
retningsordenenes § 15 tredje ledd. Selv om bestemmel-
sen gir mindretallet i kontroll- og konstitusjonskomiteen
selvstendig rett til å foreta undersøkelser, er det imidler-
tid ikke holdepunkter i forarbeidene for at Stortinget
med dette har gitt mindretallet den samme kompetansen
som Stortinget i plenum har etter Grunnloven § 75 bok-
stav f. Rettskildebildet gir imidlertid ikke noe entydig

svar på hvor omfattende rett mindretallet har til å kreve
informasjon.

Som nevnt ovenfor har det fra tid til annen blitt hevdet
at det ikke er praksis for utlevering av visse typer av
dokumenter, som «interne arbeidsdokument», det vil si
notater som er utarbeidet av embetsmenn i et departe-
ment for å danne grunnlag for departementets (stats-
rådens) endelige beslutning, regjeringsinterne dokumen-
ter og regjeringsadvokatenes uttalelser.224 Påstander om
at disse typer dokumenter ikke har blitt utlevert til Stor-
tinget har imidlertid ikke grunnlag i praksis – stortings-
dokumentene viser at interne arbeidsdokumenter, regje-
ringsinterne dokumenter og regjeringsadvokatens
uttalelser ved flere anledninger og i ulike sakstyper har
blitt utlevert, enten direkte til stortingskomiteene, eller
til kommisjoner oppnevnt av Stortinget, som deretter har
overlevert dokumentene til Stortinget eller dets organer.
Når behovet blir tilstrekkelig stort, ser det ut som at de
statsministre og andre statsråder som har vært utsatt for
kontroll, har utlevert alle dokumenter, uavhengig av
type, slik at Stortinget eller dets organer kan foreta
undersøkelser av dokumentene.

Noen konkrete eksempler kan tjene som illustrasjon
på de tilfeller hvor regjeringen har etterkommet komite-
enes behov for innsyn i interne dokumenter og/eller
regjeringsadvokatens uttalelser og råd, mens det videre
nedenfor blir gitt flere eksempler på at slike dokumenter
har blitt forelagt for Stortinget som følge av eksterne
kontrollorganers undersøkelser.

Ett eksempel er etterspillet etter de norske okkupasjo-
nene av Øst-Grønland, som førte til en av de største kon-
stitusjonelle krisene i mellomkrigstiden. Stortinget
iverksatte granskning av regjeringen, både i Protokoll-
komiteen og Den utvidede utenriks- og konstitusjonsko-
miteen. De to komiteene leverte hver sin innstilling i
saken, og det fremgår av disse at regjeringen hadde fore-
lagt for Protokollkomiteen et stenografisk referat fra en
regjeringskonferanse,225 mens Den utvidede utenriks-
og konstitusjonskomite ble forelagt flere notater fra
Utenriksdepartement som inneholdt opptegnelser fra
møter med videre,226 samt brev fra Regjeringsadvokaten
til statsministeren, med avskrift av juridiske vurderinger
som regjeringsadvokaten hadde sendt utenriksminister
og regjeringens prosessfullmektig for Haag-domsto-
len.227

221 Slik Sejersted beskriver § 75 bokstav f, se Sejersted 2002, s. 808.
222 Se nærmere Sejersted 2002, s. 809.
223 Se nedenfor også Ingvaldsenutvalgets beskrivelse av praksis.
224 I tillegg til allerede nevnte eksempler, se blant annet tidligere statsråd Bård Vegard Solhjells uttalelser i høringen om Statens arbeid med CO2-

håndtering på Mongstad, gjengitt i referat fra Åpen høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen tirsdag den 4. februar 2014 kl. 15, s. 145.
225 Se Innst. O. XXX (1933), s. 12 (fotnoten).
226 Se Innst. S. nr 166 (1933), Bilag 3.
227 Se Innst. S. nr 166 (1933), Bilag 15.
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Ett annet eksempel er den såkalte «Crotale»-saken
avgitt i 1973 som gjaldt forsøk fra regjeringens side på å
komme i en bedre forhandlingsposisjon med EF om en
frihandelsavtale ved å kjøpe det franske våpensystemet
«Crotale». Innstillingen avgitt av Den utvidede utenriks-
og konstitusjonskomiteen viser at regjeringen over-
sendte et notat med embetsverkets skriftlige nedtegnel-
ser i forbindelse med et møte med et privat utenlandsk
firma,228 et notat med skriftlige nedtegnelser fra et
internt møte mellom Handelsministeren, Forsvarsmi-
nisteren, en ekspedisjonssjef i Forsvarsdepartementet og
nestlederen i den norske delagasjonen som forhandlet
med EF om en frihandelsavtale (advokat Underland),229

notat fra handelsministeren om instruks for den aktuelle
ekspedisjonssjefs forhandlinger om anskaffelse av
våpensystemet («Crotale»),230 notat fra en direktør i et
statseid industriselskap (Kongsberg Våpenbabrikk) til
forsvarsministeren, med referater fra kontakt med depar-
tement, Forsvaret og utenlandske selskaper,231 notat fra
lederen for den norske forhandlingsdelegasjonen i Brus-
sel (som forhandlet med EF om frihandelsavtale), til
utenriksministeren med nedtegnelser om kontakt med
norsk embetsverk og med andre lands ambassadører.232

Ett tredje eksempel er det arbeidet som ledet frem til
granskningen av visse sider ved lokalisering av hoved-
flyplass på Gardermoen. Det fremkommer av Samferd-
selskomiteens innstilling at komiteen hadde blitt forelagt
betenkninger fra Regjeringsadvokaten.233

Ett fjerde og siste eksempel er Innstilling avgitt i 2018
fra Kontroll- og konstitusjonskomiteen om håndtering
av en omorganisering i Statistisk sentralbyrå (SSB). I
saken var det klart at det fra Finansdepartementets side
hadde vært nedtegnet flere referater og notater om orga-
niseringen av SSB, i forbindelse med departementets
møter med SSB. Et spørsmål i saken var om nedtegnelse
fra ansatte i departementet som ikke var ment å sendes
til andre skulle anses som saksdokumenter fordi de ble
lagt inn i saksbehandlersystemet og arkivert. Komiteen
anmodet om innsyn i referatene og notatene ble først
avslått av finansministeren. Parallelt med komiteens
anmodning hadde Sivilombudsmannen vurdert et inn-
synskrav i referatene fra avisen VG. Innsynet hadde blitt
nektet fordi referatene ifølge departementet var organin-

terne dokumenter etter offentleglova § 14. Sivilombuds-
mannen bemerket i denne saken at i departements klassi-
fisering av dokumentene som organinterne dokumenter
ligger det en forutsetning om at referatene er saksdoku-
menter etter offentleglova. Komiteen viste til Sivilom-
budsmannens vurdering og ba på nytt om innsyn i de
aktuelle referatene og notatene samt korrespondansen
med Sivilombudsmannen. Departementet oversendte
deretter flere av de etterspurte dokumentene til komi-
teen, som også holdt referatene/notatene unntatt offent-
lig innsyn, jf. offentleglova § 14 første ledd.234

10.6.4 Forholdet mellom § 75 bokstav f og stortingskon-
troll gjennom eksterne organer
Viktige deler av Stortingets kontroll av regjeringens
virksomhet foregår igjennom organer som kontrollerer
på vegne av Stortinget, slik som Riksrevisjonens kon-
troll, Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivil-
ombudsmannen), og fra tid til annen gjennom særskilt
oppnevnelse av granskningskommisjoner, eller gjennom
anmodninger til regjeringer om at det ikke bare oppnev-
nes granskningskommisjoner, men at resultatet av gransk-
ningen skal forelegges Stortinget, enten av kommisjonen
selv eller av regjeringen.

Når resultatene av kontrollen skal forelegges Stortin-
get, er det et spørsmål om kontrollorganene må forutset-
tes å ha den samme innsynsretten som Stortinget etter
Grunnloven § 75 bokstav f. Det må være klart at Stortin-
get ikke kan gi de eksterne organene en videre innsyns-
rett enn det Grunnloven gir Stortinget selv. For øvrig vil
det være Stortingets egne vedtak som setter rammer for
de eksterne kontrollorganenes innsynsrett.

Sivilombudsmannen har etter ombudsmannsloven § 7
rett til å kreve de opplysninger han trenger for å kunne
utføre sitt verv, og i samme utstrekning også kreve fram-
lagt protokoller og andre dokumenter. Selv om det i lov-
forarbeidene var ulike syn på hvor langt innsynsretten
skulle gå, ble det ikke foretatt noen prinsipiell drøftelse
av forholdet mellom ombudsmannens innsynsrett og
Stortingets innsynsrett etter Grunnloven § 75 bokstav f.
Overfor Stortinget fremholdt imidlertid departementet i
motivene at «hverken Stortinget eller Odelstinget (proto-

228 Se Innst. S. nr. 352 (1972–73), Vedlegg nr. 1
229 Se Innst. S nr. 352 (1972–73), Vedlegg nr. 5.
230 Se Innst. S. nr. 352 (1972–73), Vedlegg nr. 6.
231 Se Innst. S. nr. 352 (1972–73), Vedlegg nr. 8.
232 Se Innst. S. nr. 352 (1972–73), Vedlegg nr. 10.
233 Se Innst. S. nr. 232 (1991–92), s. 1.
234 Se Innst. 199 S (2017–2018), s. 5. Det fremgår imidlertid av flertallets merknader at all etterspurt dokumentasjon ikke ble mottatt. Flertallet viste

også til Stortingets forretningsorden § 50 om begjæring av utlevering av dokumenter etter Grunnloven § 75 bokstav f. Flertallet fremholdt at de
«kunne benyttet seg av forretningsordenens bestemmelse og fremmet saken for Stortinget i plenum, men velger å behandle saken basert på det
foreliggende grunnlag». Se Innst. 199 S (2017–2018), s. 12.
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kollkomiteen) har krav på å få se forvaltningens interne
dokumenter». På den bakgrunn fremholdt departementet
at de protokoller og andre dokumenter som ombudsman-
nen kunne kreve fremlagt «ikke omfatter interne
arbeidsdokumenter, men bare de «offisielle» dokumen-
tene».235

Utenriks- og konstitusjonskomiteen som behandlet
lovforslaget gikk ikke inn på forholdet mellom ombuds-
mannens innsynsrett og Stortingets innsynsrett etter
§ 75 bokstav f, men forutsatte at «en i praksis vil finne
frem til samarbeidsformer som leder til ombudsmannen
får alle relevante opplysninger».236

For øvrig ser det ut til at Sivilombudsmannen gjen-
nom praksis har fått tilgang til en rekke dokumenter i
forvaltningens besittelse uavhengig av Stortingets inn-
synsrett etter § 75 bokstav f, blant annet regjeringsnota-
ter,237 regjeringsadvokatens vurderinger,238 og andre
interne dokumenter.239 Videre ser det ut til at Sivilom-
budsmannen først og fremst bygger vurdering av innsyn
på offentleglova (tidl. offentlighetsloven), og ikke
Grunnloven § 75 bokstav f. Eksempelvis har ombuds-
mannen i en sak om innsyn i R-notater lagt til grunn at

«Det synes i praksis å være enighet om at r-notatene faller
utenfor Grunnloven § 75 f. De protokoller denne bestem-
melsen viser til, er statsrådets protokoller og ikke regje-
ringsprotokollene. R-notatene har som utgangspunkt
vært antatt ikke å være omfattet av uttrykket ‘offentlige
Indberetninger og Papirer’, jf. Grunnloven § 75 f».240

Likevel mente ombudsmannen i den aktuelle saken at
regjeringsnotater i noen tilfeller kan anses som «forvalt-
ningens saksdokumenter» etter offentlighetsloven § 2.
Selv om R-notater som eventuelt omfattes av offentlig-
hetsloven vil være dokumenter som må anses som
«interne» jf. offentlighetsloven § 5, peker ombudsman-
nen på at det er et spørsmål «om og i tilfelle hvordan
meroffentlighetsprinsippet i offentlighetsloven § 2 tredje

ledd skal gis anvendelse i forhold til regjeringsnota-
tene».241

For Riksrevisjonens del har forholdet mellom revisjo-
nens innsynsrett og Grunnloven § 75 bokstav f blitt
drøftet uttrykkelig i forbindelse med vedtakelsen av ny
lov om riksrevisjonen i 2004. Riksrevisjonsloven § 12
fastslår at Riksrevisjonen har en vid innsynsrett uten hin-
der av taushetsplikt, og overfor alle som virker i forvalt-
ningens tjeneste, inklusive politisk ledelse. Flere prinsi-
pielle grensespørsmål for innsynsretten er imidlertid
ikke løst i lovteksten, men drøftet både av Frøiland-
utvalget, og av justiskomiteen som ledd i Stortingets
behandling av lovforslaget.242

I behandlingen av lovforslaget viser flertallet i Kon-
troll- og konstitusjonskomiteen til at Stortinget hadde
vært varsomme med å «benytte Grunnloven § 75 bok-
stav f som virkemiddel for å kreve innsyn». Likevel
understreket flertallet at «hensynene som tilsier varsom-
het for Stortinget med å kreve innsyn i dokumenter, ikke
nødvendigvis i samme grad er prinsipielt overførbare til
Riksrevisjonen».243 Videre understreket flertallet «at
nye kontrolloppgaver og revisjonsmetoder stiller krav til
hva slags type informasjon Riksrevisjonen faglig sett
trenger for å kunne utføre en forsvarlig revisjon».244 Og
flertallet viste også til at det var «en klar forutsetning for
at Riksrevisjonen skal kunne utføre sine oppgaver, er at
den får tilgang på den informasjon som er nødvendig,
innenfor rammen av lov og instruks».245 Komiteen
nevnte også uttrykkelig «at Riksrevisjonen som hoved-
regel fortsatt skal ha innsyn i forvaltningens interne
dokumenter».246

Flertallet i Kontroll- og konstitusjonskomiteen la
imidlertid til grunn at innsynsretten også hadde begrens-
ninger. Flertallet merket seg

«[…] at det er en uttalt oppfatning både hos Riksrevisjo-
nen og Regjeringen at innsynsretten ikke omfatter regje-
ringsnotater, dagsordener, protokoller, referater, utkast til

235 Se Ot.prp. nr. 30 (1959–60) s. 19, gjentatt og utdypet i Ot.prp. nr. 18 (1961–62) s. 4–5.
236 Se Innst. O. XV. (1961–62), s. 7.
237 Se SOMB-1998-27 (1998 S 120).
238 Se SOMB-1977-11 (1977 S 30), hvor det heter: «Departementet oversendte 10. august 1977 Rikstrygdeverkets brev av 21. april 1976 i sin helhet

til klagerens advokat. Departementet fant 7. september 1977, etter samråd med regjeringsadvokaten, å kunne utlevere også regjeringsadvokatens
uttalelse av 19. februar 1976.»

239 Se blant annet SOMB-1998-27 (1998 S 120), og brev fra Sivilombudsmannen 17. januar 2018 om SSB-saken, med referanse 2017/4138.
240 SOMB-1999-33 (1999 S 141).
241 SOMB-1999-33 (1999 S 141).
242 Når det gjelder rekkevidden av Riksrevisjonens innsynsrett, er det først og fremst Justiskomiteens drøftelser som må tillegges vekt, fordi flertallet

i komiteen på noen punkter ikke følger flertallet i Frøiland-utvalget.
243 Flertallet i komiteen pekte på følgende flere som bakgrunn for Stortingets varsomhet med å benytte § 75, som Stortingets «særtrekk som statsmakt,

medieutviklingen, offentlighetsloven mv.». Se Innst. O. nr. 54 (2003–2004), s. 15.
244 Se Innst. O. nr. 54 (2003–2004), s. 15.
245 Se Innst. O. nr. 54 (2003–2004), s. 15.
246 Se Innst. O. nr. 54 (2003–2004), s. 15.
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regjeringsnotater og håndnotater utarbeidet til stats-
rådene til saker som står på dagsorden. Flertallet legger
betydelig vekt på denne enigheten og felles forståelse
mellom Riksrevisjonen og regjering om hvor grensen for
innsynsretten skal gå og slutter seg til en slik felles forstå-
else for hvor grensen for innsynsretten går».247

Som ledd i drøftelsene av disse begrensningene i inn-
synsretten tok Kontroll- og konstitusjonskomiteen også
opp mulige konflikter mellom det behov forvaltningen
har for interne drøftelser og fortrolighet, og Riksrevi-
sjonens behov for innsyn for å utføre sin kontroll. I
slike konfliktsituasjoner bygger komiteen på en forut-
setning om at stortingsflertallet etter Grunnloven
§ 75 bokstav f har en videre innsynsrett enn Riksrevi-
sjonen. Flertallet viste til at Riksrevisjonen ved kon-
flikt om innsynsrett kan ta opp saken med Stortinget,
som da kan «behandle utleveringsspørsmålet med bak-
grunn i Grunnloven § 75 f».248

Når det gjelder de stortingsoppnevnte gransknings-
kommisjonene, blir innsynsretten vanligvis regulert ved
oppnevningen eller i særlov. Men er det dokumenter
som kommisjonene ikke får innsyn i, forekommer det at
Stortinget involveres underveis. I slike situasjoner kan
§ 75 bokstav f også spille en rolle, i hvert fall som et ris
bak speilet.

Det er klart at Stortinget kan bestemme at gransk-
ningskommisjonene skal ha en mer begrenset innsyns-
rett enn Stortinget selv etter § 75 bokstav f, men Stortin-
get kan ikke uten å gå veien om grunnlovsendring
bestemme at granskningskommisjonene skal ha større
rett til innsyn enn det som følger av § 75 bokstav f.249

Og dersom Stortinget ikke bruker kompetansen til å
begjære utlevert dokumenter etter § 75 bokstav f, kan
tidligere og sittende regjeringer velge å gi kommisjo-
nene innsyn.

Nedenfor følger noen eksempler på saker hvor doku-
menter har blitt forelagt Stortinget eller dets organer,

som følge av at granskningskommisjoner får innsyn i
offentlige dokumenter, enten granskningskommisjonene
er oppnevnt av Stortinget selv eller av regjeringen, etter
anmodning fra Stortinget.250 Sakene viser at Stortinget,
gjennom granskningskommisjonenes tilgang, har fått
innsyn i blant annet «interne arbeidsdokument», notater
som er utarbeidet av embetsmenn i et departement for å
danne grunnlag for departementets (statsrådens) ende-
lige beslutning, regjeringsinterne dokumenter og doku-
menter som inneholder regjeringsadvokatens råd.

Undersøkelseskommisjonen av 1945 er et klart
eksempel på at Stortinget er gitt innsyn både i notater
som er utarbeidet av embetsmenn i et departement for å
danne grunnlag for statsrådens endelige avgjørelse og
strengt regjeringsinterne dokumenter, som blant annet
dagsorden og stenografiske referat fra drøftelser i regje-
ringskonferanser. Kort tid etter frigjøringen av Norge i
1945 anmodet Stortinget regjeringen om å utnevne en
kommisjon for å undersøke Stortingets, Regjeringens,
Høyesteretts, Administrasjonsrådets og sivile og mili-
tære myndigheters forhold før og etter 9.4.1940. Vedta-
ket forutsatte at kommisjonens rapport skulle leveres til
Stortinget, og at komiteen skulle ha «myndighet til å inn-
hente alle opplysninger som er nødvendige for undersø-
kelsen, herunder til å oppta muntlige forklaringer og
kreve fremlagt skriftstykker av enhver art, også hemme-
lige dokumenter fra offentlige arkiver».251 Kommisjo-
nen fikk tilgang til en svært stor mengde arkivmateriale
som ble overlevert Stortinget. I tillegg til dagsorden og
stenografiske referat fra regjeringskonferanser,252 inne-
holdt materialet blant annet brev og telegrammer fra nor-
ske representanter i utlandet til Utenriksdepartemen-
tet,253 ekspedisjonssjefens notat fra drøftelser,254 hånd-
skrevne notater om telegram fra utenriksråden til uten-
riksministeren med vurderinger om forhandlinger om
administrasjonsrådet,255 fortrolig brev fra utenriksråden
til utenriksministeren med vurderinger av forhandlinger
om administrasjonsrådet, og utenriksministerens svar.256

247 Se Innst. O. nr. 54 (2003–2004), s. 15.
248 Se Innst. O. nr. 54 (2003–2004), s. 15. På dette punktet skilte flertallet i justiskomiteen seg fra flertallet i Frøiland-utvalget som la til grunn at

«Stortinget selv, dersom det benytter grl. § 75 bokstav f, har en meget vid innsynsrett …, og at det samme må gjelde for Riksrevisjonen, som Stor-
tingets kontrollorgan. Det vil både være tungrodd og unødig konfliktskapende dersom Riksrevisjonen skulle måtte gå til Stortinget for å få utlevert
nødvendig informasjon fra forvaltningen.», se Dokument nr. 14 (2002–2003) s. 72.

249 I utgangspunktet har heller ikke Stortingets granskningskommisjoner den samme rett som Stortinget selv til å begjære utlevert dokumenter, se
statsrådsforedraget vedrørende kgl. resolusjon 7. oktober 1893, gjengitt i Dokument nr. 1 (1893), Bilag 2.

250 Det er imidlertid ingen rutine at granskningskommisjonens dokumenter overleveres til Stortinget. Eksempelvis ble arkivet etter 22. juli-kommisjo-
nens granskningsrapport overlevert oppdragsgiver, som var regjeringen – og deretter Riksarkivet, se NOU 2012: 14, s. 40.

251 Se St.tid. 1945, s. 131.
252 Se blant annet Innstilling fra Undersøkelseskommisjonen av 1945, bind 1, s. 255. For et utfyllende eksempel på omfanget av dokumenter fra regje-

ringskonferanser som ble gitt kommisjonen, og deretter Stortinget, vises til Riksarkivets materiale Undersøkelseskommisjonen av 1945, D/Db/
L0023: Regjeringskonferanse – Riksrådsforhandlingene.

253 Se Innstilling fra Undersøkelseskommisjonen av 1945, bind 2, s. 142–144.
254 Se Innstilling fra Undersøkelseskommisjonen av 1945, bind 2, s. 153–154.
255 Se Innstilling fra Undersøkelseskommisjonen av 1945, Bilag, bind III, s. 92.
256 Se Innstilling fra Undersøkelseskommisjonen av 1945, Bilag, Bind III, s. 119–120.
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Selv om Undersøkelseskommisjonen av 1945 er unik i
norsk konstitusjonell historie, er det ikke enestående at
Stortinget har fått innsyn i interne arbeidsdokumenter
ved å anmode Regjeringen om å oppnevne en gransk-
ningskommisjon. Et annet eksempel er granskningen av
Industridepartementet i kjølvannet av Kings-Bay saken
og flere andre industrisaker i første halvdel av 1960-tal-
let. Fra opposisjonens side ble det fremmet en interpella-
sjon om behov for granskning av Industridepartementet,
og i debatten som fulgte var det bred støtte i Stortinget
for en regjeringsoppnevnt granskningskommisjon som
skulle avlevere en rapport til regjeringen, og som deret-
ter skulle forelegges Stortinget.257 Regjeringen nedsatte
et granskningsutvalg og oversendte utvalgets rapport til
Stortinget i en stortingsmelding. I granskningsrapporten
som ble oversendt Stortinget som del av en Stortings-
melding var det sitert fra notatene til en byråsjef (Lind-
strøm), og det ble i fulltekst gjengitt notater fra departe-
mentsråden til den ansvarlige statsråden.258 Saken er
imidlertid ikke noe klart eksempel på at regjeringen har
etterkommet Stortingets informasjonsbehov. Stortinget
hadde ikke bedt om innsyn i de interne arbeidsnotatene
som ble fremlagt, i stedet kan det se ut som regjeringene
fremla notatene i et forsøk på å skyve embetsverket
foran seg, i møte med den kritikken som den ansvarlige
statsråden for departementet og regjeringen hadde blitt
konfrontert med. En annen sak er at det materialet som
ble fremlagt for Stortinget ikke stilnet all kritikk mot de
ansvarlige statsrådene og regjeringen for øvrig. Som
mindretallet understreket ved behandlingen av den frem-
lagte Stortingsmeldingen, var departementets oppbyg-
ging regjeringens ansvar, og den ansvarlige statsråden
var ansvarlig for at saksbehandlingen i departement var
forsvarlig.259 Slik bidro fremleggelsen av de interne
notatene til å synliggjøre statsrådene og regjeringens
ansvar overfor Stortinget.

Stortinget har også fått innsyn i interne dokumenter
ved selv å nedsette granskningskommisjoner, slik som i
Reksten-saken. Stortingsflertallet besluttet i 1985 å ned-
sette en kommisjon for å bringe på det rene faktiske opp-
lysninger om norske myndigheters håndtering av skips-
reder Hilmar Rekstens utenlandske forretningsvirksom-
het som kunne ha betydning for om regjeringen hadde
oppfylt sin opplysningsplikt overfor Stortinget.260 Kom-

misjonen fikk tilgang til et omfattende materiale fra
regjeringen og forvaltningen, inklusive brev og notater
vedrørende myndighetens befatning med saken (med
påtegninger) som blant annet omfatter embetsverkets
egne interne notater, embetsverkets notater til statsråden,
notat fra handelingsministeren til regjeringens medlem-
mer og regjeringsadvokatens brev til Handelsdeparte-
mentet.261 Kommisjonens arkivmateriale fulgte med
kommisjonens rapport til Stortinget, slik at Stortinget
fikk tilgang til dokumentene.262

Et tredje eksempel på at Stortinget har fått innsyn i
interne dokumenter ved selv å oppnevne en gransk-
ningskommisjon er granskningen av den norske
bankkrisen på slutten av 1980-tallet og begynnelsen av
1990-tallet. Etter at krisen var over, besluttet Stortinget
30. mai 1997 å oppnevne en kommisjon til å gjennomgå
ulike årsaksforhold knyttet til krisen. Av rapporten som
ble avgitt i 1998 fremgår det at kommisjonen fikk til-
gang til et omfattende materiale. Det fremgikk likevel
av oppnevningen at utvalget ikke ville bli gitt innsyn i
regjeringens strengt interne arbeidsdokumenter, og det
blir tidlig gjort klart fra regjeringens side at det ikke
ville bli gitt innsyn i Finansdepartementets korrespon-
danse med Regjeringsadvokaten. Som nærmere rede-
gjort for nedenfor fikk kommisjonen likevel tilgang til
flere R-notater. Og etter at spørsmålet om innsyn i kor-
respondansen med regjeringsadvokaten ble tatt opp som
spørsmål i Stortingets spørretime, fikk komiteen likevel
tilgang til dette materialet. Ved avlevering av rapporten
ble Stortinget ved presidentskapet forelagt blant annet
referater og sitater og utdrag fra regjeringsnotater (R-
notater),263 og avskrifter av Regjeringsadvokatens brev
til Finansdepartement med juridiske og taktiske vurde-
ringer.264

10.7 Tolkningsspørsmål i teorien
§ 75 bokstav f har vært analysert og diskutert i den juri-
diske faglitteraturen i nærmere 200 år. I denne litteratu-
ren er det reist en rekke spørsmål om tolkningen av
§ 75 bokstav f.

Noen av tolkningsspørsmålene er ikke lenger rele-
vante fordi de har handlet om forholdet mellom 75 f og
opphevete grunnlovsbestemmelser, blant annet relatert

257 St.tid. 1963–64 s. 309–25.
258 Se St.meld. nr. 36 (1964–65) – Særskilt vedlegg, Innstilling om Administrasjonsordningen og forvaltningen i Industridepartementet, s. 48–49,

s. 106, s. 126, og s. 128–129.
259 Se Innst. S. nr 291 (1964–65) – mindretallets merknader.
260 Mandatet ble foreslått av Stortingets presidentskap, se Innst. S nr. 324 (1984–85).
261 Dokument nr. 7 (1989–88), s. 16 og s. 275–276.
262 Dokument nr. 7 (1989–88), s. 275–276.
263 Se Dokument nr. 17 (1997–98), s. 35.
264 Se Dokument nr. 17 (1997–98), s. 203–204.
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til unionen med Sverige og funksjonsfordelingen mel-
lom Lagtinget og Odelstinget.

Flere av teoriens spørsmål om tolkningen av § 75 bok-
stav f er imidlertid fortsatt relevante, i den forstand at det
i hvert fall er en mulighet for at de kan komme på spis-
sen i praksis, selv om denne muligheten for noen tolk-
ningsspørsmål kan være temmelig fjerntliggende. Og det
er også spørsmål om tolkningen av § 75 bokstav f som
fra tid til annen kommer opp i praksis, slik som spørsmå-
let om det kun er Stortinget i plenum som kan kreve å få
seg forelagt offentlige innberetninger og papirer, eller
om det også kan kreves av stortingskomiteene.265 Slik
Stortingets forretningsorden (FO) er utformet i dag er
det imidlertid klart at kompetansen til å begjære fore-
leggelse av offentlige innberetninger og papirer kun er
lagt til Stortinget i plenum, jf. FO § 50.

Det spørsmålet som har vært mest omdiskutert, både i
teori og praksis er likevel hvilke typer innberetning og
papirer det kan kreves innsyn i etter § 75 bokstav f.266

Etter ordlyden i § 75 bokstav f er det klart at Stortinget
kan kreve å få seg forelagt «alle offentlige innberetnin-
ger og papirer». På grunnlag av denne ordlyden har det
vært bred enighet om noen utgangspunkter for tolknin-
gen.

Stortinget kan ikke bare kreve å få seg forelagt stats-
rådets protokoller med bilag, men også andre offentlige
innberetninger og papirer, herunder Høyesteretts og
Riksrettens protokoller. Som Stang uttrykker det alle-
rede i 1833, og som ikke senere er imøtegått, kan ikke
uttrykket «Offentlige indberetninger og papirer» i
§ 75 bokstav f, bare forstås som innberetninger og papi-
rer i statsrådenes kontorer.267 Uttrykket må også omfatte
innberetninger og papirer i alle kontorer som i den «vidløf-
tigste forstand» umiddelbart sorterer under statsrådenes
kontorer, også «Contoirene for de diplomatiske og mili-
taire kommandosagers Behandling».268 Og § 75 bok-
stav f omfatter ikke bare innkomne innberetninger i
disse kontorene, men også «disse Contoirers Archiver
henhørende Protocoller og Documenter».269 Og for at
Stortinget (tidligere Odelstinget) skal kunne utøve kon-
troll av Høyesterett og Riksretten, må § 75 bokstav f for-

stås slik at Stortinget kan kreve forelagt Høyesteretts og
Riksrettens protokoller.270 Og for å unngå at kontrollen
ble begrenset er det lagt til grunn at Stortinget også
kunne kreve å få fremlagt Høyesteretts voteringsproto-
koller i den perioden disse var hemmelige.271

Videre er det klart at teorien ikke har tolket § 75 bok-
stav f som hjemmel for å avkreve regjeringen nye skrift-
lige opplysninger. Aschehoug legger til grunn at Stortin-
get kun kan forlange dokumenter som allerede er blitt til.

Fra 1814 og frem til andre verdenskrig var det bred
enighet i den juridiske litteraturen om at uttrykket «alle
offentlige indberetninger og papirer» skulle tolkes etter
ordlyden, slik at det heller ikke kan gjøres begrensninger
i innsynsretten uten å bygge på ordlyden i bestemmel-
sen. Fra 1960-tallet oppstod det imidlertid en diskusjon i
den juridiske teorien om hvorvidt enkelte uttalelser i
Stortinget og reelle hensyn tilsier at det må innfortolkes
begrensninger i Stortingets rett til å få seg forelagt alle
offentlige innberetninger og papirer. Det har også blitt
vist til ordlyden i § 75 bokstav f som begrenser innsyns-
retten til innberetninger og papirer som er «offentlige»,
uten at noen har presentert noen grundig analyse av hva
ordet «offentlige» har vist og fortsatt viser til.

I teoriens diskusjoner av eventuelle begrensninger i
hvilke typer innberetning og papirer Stortinget kan kreve
fremlagt har sentrale temaer vært grensen mellom papi-
rer som gjelder offentlig virksomhet og private papirer,
hemmelige diplomatiske dokumenter, og ulike typer
interne dokumenter.272 Disse tolkningsspørsmålene må i
all hovedsak anses for å være avklart med Stortingets
behandling av Frøiland-utvalgets rapport som blir omtalt
nærmere nedenfor. Ved å treffe plenarvedtak pålegger
Stortinget en konstitusjonell plikt til å utlevere alle
offentlige dokumenter, også forvaltningens dokumenter
som er «interne» etter offentleglova og regjeringsinterne
dokumenter. Det er imidlertid bidrag til den juridiske
faglitteraturen som, også etter Stortingets behandling av
Frøiland-utvalgets innstilling, har vist til tidligere teori
og blant annet på det grunnlag fremholdt at det fortsatt er
noe usikkert om Stortinget i plenum har adgang til å
kreve fremlagt regjeringsinterne dokumenter.273 Og det

265 For nærmere analyse av spørsmålet vises det til Sejersted drøftelse på s. 875–880.
266 For nærmere analyse av spørsmålet vises det til Sejersted drøftelse på s. 875–880.
267 Se F. Stang, Systematisk Fremstilling af Kongeriget Norges constitutionelle eller grundlovbestemte Ret, 1833, s. 370–374
268 Stang 1833, s. 374. Synspunktet om at § 75 bokstav f ga Stortinget rett til innsyn i diplomatiske saker var ikke selvsagt i den norsk-svenske unio-

nen, fordi det konstitusjonelle ansvaret for de diplomatiske sakene i unionstiden lå til den svenske utenriksministeren. Stang fremholder likevel
uttrykkelig at Grunnloven skal forstås slik at Stortinget også kan kontrollere de diplomatiske sakene, se Stang 1833, s. 370–373. Riktignok ser
Stang også ut til å være enig i at saker om de såkalte hemmelige artikler jf. § 35 g faller utenfor.

269 Stang 1833, s. 374.
270 Se Stang 1833, s. 376.
271 Se Stang 1833, s. 376–377. Selv om Stang ikke nevner hensynet til domstolens uavhengighet, innfortolker han likevel begrensninger i Stortingets

kontroll med Høyesterett og Riksretten. Ifølge Stang kan ikke Stortinget kreve at protokollene forelegges som en ren rutine, det må foreligge en
grunn for å kreve protokollene fremlagt.

272 For en utførlig diskusjon av ulike type tilfeller og aktuelle reelle hensyn, se Sejersted 2002.
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forekommer at statsråder gjentar påstander i tidligere
teori om at visse dokumenter aldri har blitt utlevert til
Stortinget. Når den tidligere juridiske teorien fremdeles
brukes som grunnlag for påstander om henholdsvis
begrensninger i regjeringens utleveringspraksis og usik-
kerhet om rekkeviddene av Stortingets innsynsrett, er
det grunn til å se nærmere på hva den tidligere teorien
bygget på.

Gjennomgang av den juridiske teorien om § 75 bok-
stav f viser at påstander om begrensninger av Stortingets
innsynsrett har blitt fremsatt uten gode holdepunkter i
ordlyd eller praksis. Ett tidlig eksempel er Eric Colbans
doktorgradsarbeid om Stortingets kontroll med regjerin-
gens utenrikspolitikk (1961). Ifølge Colban må innsyns-
retten være begrenset når det gjelder utkast og notater til
rent internt bruk i et forvaltningskontor.274 Synspunktet
er imidlertid presentert helt uten noen begrunnelse eller
referanse til noen rettskilder.

Frede Castberg fremholder tilsvarende synspunkt som
Colban i tredje og siste utgave av Norges Statsforfat-
ningsrett i 1964. Her antar Castberg at Odelstinget og
protokollkomiteen ikke har rett til innsyn i interne
arbeidsdokumenter i forvaltningen eller referater fra
regjeringskonferanser.275 Dette er noe nytt Castberg inn-
fører, sett i forhold til de to tidligere utgavene av Norges
Statsforfatningsrett. Begrunnelsen for Castbergs nyskap-
ning er imidlertid forholdsvis knapp. Castberg viser til
debatten i Odelstinget om ny storflyplass på Vestlandet i
1961 (se nedenfor nærmere om saken) og en bok basert
på forelesningene til tidligere ekspedisjonssjef ved Stats-
ministerens kontor, Kristian Bloch, Kongens råd (1963).
Blochs syn er at referatene fra regjeringskonferansene
må anses som «uoffisielle – og for så vidt personlige
opptegnelser for den sittende regjering»276 (s. 83). På

det grunnlag fremholder Bloch at referatene ikke kan
omfattes av Grunnloven § 75 bokstav f.277

Colbans, Castbergs og Blochs synspunkter vant aksept
og ble i en periode støttet av blant andre Arvid Frihagen
i fremstillingen av forvaltningsretten.278 Frihagen viste
til at notater utarbeidet til bruk for et departement eller
for regjeringen, normalt ikke overlates til Stortinget, og
at Stortinget heller ikke kan kreve slike dokumenter eller
opplysninger om den interne behandlingen av en sak.279

Som begrunnelse viste Frihagen til juridisk teori og Stor-
tingets praksis. Henvisningen til juridisk teori sier i seg
selv lite, fordi ingen av de refererte tekstene gir noen
begrunnelse for hvorfor Stortinget ikke kan kreve innsyn
i såkalt interne dokumenter.280 Deler av den praksis i
Stortinget som Frihagen viser til er heller ikke relevant
for tolkningen av Stortingets innsynsrett etter Grunnlo-
ven § 75 bokstav f.281 Derimot er det deler av den depar-
tements- og stortingspraksis Frihagen viser til som i og
for seg er relevante, uten at de kan tillegges særlig stor
vekt, som nærmere utdypet nedenfor om utviklingslinjer
i etterkrigstidens konstitusjonelle praksis.282

Den tolkning av 75 f som hadde vunnet aksept på
1960- og 70-tallet møtte skarp motstand på 1980-tallet.
Som en delutredning for Stortingets granskningskommi-
sjon i Reksten-saken presenterte Eivind Smith en ny
analyse av regjeringens opplysningsplikt overfor Stor-
tinget, herunder en kritikk av tidligere tolkninger av
§ 75 bokstav f.283 Smiths analyse viste at en eventuell
begrensning i Stortingets innsynsrett når det gjelder
dokumenter utarbeidet til bruk for forvaltningsorganers
egen saksforberedelse (interne dokumenter), reiste mer
sammensatte tolkningsspørsmål enn det etterkrigstidens
teori hadde gitt uttrykk for. Mens den juridiske teorien i
noen tiår hadde lagt forholdsvis liten vekt på ordlyden i

273 Se Losnedahl, 2016a, s. 229–275, særlig side 245.
274 Erik Colban, Stortinget og utenrkspolitikken, 1961, s. 294.
275 Se Castberg, Norges Statsforfatning II, 1964, s. 325. I Castbergs første utgave av dette verket utgitt i 1935 ble spørsmålet om innsyn i interne doku-

menter og referater fra regjeringskonferanser overhodet ikke tatt opp.
276 Kristian Bloch, Kongens råd, 1963, s. 83.
277 Bloch 1963, s. 83–84.
278 Se også Losnedahl 2016a og 2016b for nærmere gjennomgang av litteraturen.
279 Se Arvid Frihagen, Forvaltningsrett III, 1977, s. 125.
280 Frihagen refererer til Stavangs bok Parlamentarisme og maktbalanse og Colbans bok Stortinget og utenrikspolitikken. Den første referansen er

misvisende fordi Stavang ikke drøfter grensene for innsynsretten etter § 75 bokstav f, men grensene for stortingskomiteens (nemndenes) innsyns-
rett. Referansen til Colban gir heller ingen ytterligere informasjon, i og med at Colban heller ikke gir noen begrunnelse for hvorfor Stortinget ikke
kan kreve innsyn i såkalte interne dokumenter (se ovenfor). For øvrig viser Frihagen også til en innstilling fra et regjeringsoppnevnt utvalg om
taushets- og opplysningsplikt i den sosiale forvaltning avgitt i 1971, men denne omtaler ikke Grunnloven § 75 bokstav f direkte, men forutsetter at
statsrådenes opplysningsplikt går foran lovbestemt taushetsplikt. Innstillingen må derfor forstås slik at regjeringen ikke kan nekte å utlevere doku-
menter som Stortinget krever etter Grunnloven, av den grunn at de inneholder opplysninger som er taushetsbelagte.

281 Sakene handler om stortingskomiteens og stortingsrepresentantenes innhenting av opplysninger fra forvaltningen, og noen konkrete saker uten
direkte tilknytning til § 75 bokstav f.

282 Frihagen viser blant annet til Justis- og politidepartementets merknader til lov om Stortingets ombudsmann for forvaltningen i 1960, og som Cast-
berg, til saken om Hovedflyplass på Vestlandet i 1961 og Stortingets generell gjennomgåelse av visse kontrollfunksjoner i 1969 (Innstilling fra
utvalget til å vurdere endringer i protokollkomiteens arbeidsoppgaver m.v.). I disse tre sakene er det lagt til grunn at innsynsretten ikke omfatter
forvaltningens interne arbeidsdokumenter.

283 Se Smith 1986 s. 270 flg.
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§ 75 bokstav f, var ordlyden i bestemmelsen utgangs-
punktet for Smiths analyse. Som Smith fremholdt, gir
ikke ordlyden i § 75 bokstav f støtte for å unnta interne
saksforberedende dokumenter fra Stortingets innsyns-
rett. Da grunnlovsbestemmelsen ble vedtatt i 1814, var
neppe uttrykkelig «Offentlig papirer» forstått som noe
annet enn interne dokumenter, men i motsetning til det
som måtte anses som privat.284 Derimot viser Smith at
det er reelle hensyn som kan tilsi innskrenkning i Stor-
tingets innsynsrett, blant annet regjeringens spesielle
behov «som sammensatt kollegium»:

«Som utgangspunkt må den [regjeringen] opplagt ha en
viss adgang til å drive forberedende arbeid og føre disku-
sjoner i så vel muntlig som skriftlig form uten at Stortin-
get – derunder den politiske opposisjon – skal kunne
kikke den i kortene»285

I tillegg kritiserte Smith også de slutninger som hadde
blitt trukket fra noen generelle uttalelser om Stortingets
innsynsrett i saken om storflyplass på Vestlandet i 1961.
Mens Castberg og Frihagens innskrenkede tolkninger av
§ 75 hadde bygget på uttalelsene i saken, fremholdt
Smith at uttalelsene handlet mer om hvilke opplysninger
statsråden kunne legge frem muntlig, ikke hvilke doku-
menter som Stortinget kunne kreve forelagt etter
§ 75 bokstav f.

Sejersted bygget videre på Smiths kritikk i Kontroll
og Konstitusjon (2002) og drøfter inngående om det ut
fra praksis, analogier fra andre rettsområder, rettsoppfat-
ninger og reelle hensyn er grunn til å tolke innsynsretten
etter § 75 bokstav f innskrenkende, slik at den ikke
omfatter interne dokumenter. Drøftelsen er nyansert og
diskuterer den teorien som er gjennomgått ovenfor, den
praksis som denne teorien bygger på, et forholdsvis
omfattende tilfang av nyere uttalelser og avgjørelser,
samt en omfattende diskusjon av aktuelle reelle hensyn.
Sejersteds analyse av rettskildematerialet viser at det er
vanskelig å begrunne innskrenkning i innsynsretten
basert på en ren ordlydstolkning av § 75 bokstav f.
Uttrykket «Offentlige papirer» inneholder ikke noen
skranke mot innsyn i interne dokumenter. Stortingets
innsynsrett kan heller ikke begrenses på grunnlag av
analogier fra andre rettsområder, fordi det er andre hen-
syn som begrunner Stortingets innsyn etter Grunnloven
§ 75 bokstav f, enn hensynene som begrunner begrens-

ninger i innsyn fra andre, for eksempel etter offentlig-
hetsloven og bruken av interne dokumenter i rettssaker.
Selv om Sejersted antar at det er noen dokumenter som
Stortinget hittil ikke har krevet innsyn i, slik som blant
annet R-notater, kommer han likevel til at det i seg selv
ikke kan begrunne at Stortingets kompetanse til å
begjære innsyn er bortfalt. Og som det fremgår ovenfor,
blant annet i granskningen av Norges okkupasjon av
Øst-Grønland (1933) og Tysklands okkupasjon av Norge
(1945), har også Stortinget fått regjeringsinterne notater,
når det fra Stortingets side er forutsatt at de organer som
skulle granske disse konstitusjonelle krisene, skulle ha
full tilgang til alle dokumenter i sakene, enten det er
Stortinget selv som har stått for granskningen gjennom
komiteer, eller andre organer som har avlevert gransk-
ningsrapporter til Stortinget.

Når det gjelder R-notater med videre, fremholder Sejer-
sted at det også er tungtveiende grunner mot Stortingets
innsyn. Sejersted viser blant annet til et hensyn vektlagt
av Høyesterett, i en sak om vitneavhør av regjerings-
medlemmer om drøftelser i regjeringskonferanser.286

Her la Høyesterett til grunn at «Regjeringen har et åpen-
bart behov for å kunne drøfte en lang rekke spørsmål i
full fortrolighet», og at regjeringskonferansene «i denne
sammenheng en sentral arbeidsform for regjeringen».
Brudd på denne fortrolighet vil slik Høyesterett så det
kunne medføre en «begrensning i den frie politiske
informasjonsutveksling og meningsbrytning som regje-
ringskonferansene danner rammen for». Og som Sejer-
sted fremholder, vil regjeringen ha et særlig behov for
beskyttelse av dette rommet «i forhold til sine politiske
rivaler i opposisjonen, ikke minst dersom den er i
mindretall, som er den situasjonen der et § 75 f-vedtak i
praksis vil kunne være aktuelt».287 Den konklusjon
Sejersted trekker er at slik de reelle hensyn var avveid av
statsmaktene på begynnelsen av 2000-tallet måtte Stor-
tingets innsynsrett antas å være begrenset når det gjaldt
regjeringens interne dokumenter (R-notater m.m.).288

Sejersted presiserer imidlertid at konklusjonen er usik-
ker, og at stortingsflertallet kan avveie hensynene anner-
ledes. Den bruk som ble gjort av regjeringsinterne doku-
menter i granskningene av Norges okkupasjon av Øst-
Grønland og i granskningen av Tysklands okkupasjon av
Norge viser at hensynene for innsyn i regjeringsinterne
dokumenter tidligere har veid tyngre enn hensynene
imot. Og etter Stortingets behandling av Frøiland-utval-

284 Se Smith 1986 s. 270.
285 Smith 1986 s. 271.
286 Se Rt. 1994 s. 1036, som igjen bygger på Rt. 1980 s. 711.
287 Sejersted 2002, s. 835.
288 Ifølge Sejersted 2002, s. 839 ligger det innenfor «flertallets legitime tolkningsrom» å konkludere med at § 75 bokstav f gir innsynsrett i regje-

ringsinterne dokumenter.
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gets rapport (som redegjort for nedenfor) er det klart at
stortingsflertallet har tatt uttrykkelig stilling til denne
avveiningen, og lagt til grunn at Stortinget også kan
kreve innsyn i regjeringsinterne dokumenter.289

Sejersted fremholder for øvrig at det ikke kan oppstil-
les noen skranke for Stortingets innsyn i interne doku-
menter fra embetsverk til statsråd eller embetsverkets
egne interne dokumenter, og heller ikke i regjeringsad-
vokatens råd.290 Også på dette punkt bygger Sejersted på
en grundig analyse av rettskildematerialet, riktignok
uten noen systematisk gjennomgåelse av hvilke doku-
menter som rent faktisk har vært fremlagt av regjeringen
overfor Stortinget.

10.8 Utviklingslinjer i Stortingets og regjeringens 
tolkning av § 75 bokstav f i etterkrigstiden
Utover den konkrete praksisen gjennomgått ovenfor er
det få autoritative kilder til Stortingets og regjeringers
generelle synspunkter på tolkningen av § 75 bokstav f.

Noen ganger er det likevel kommet til uttrykk gene-
relle synspunkter i stortingsdebatter, komitemerknader
og utvalg som Stortinget selv har nedsatt, som et stykke
på vei gir uttrykk for hvilke rettsoppfatninger som har
vært gjeldende i storting og regjering. Flere av disse
synspunktene er kommet til uttrykk i forbindelse med
konkrete saker, hvor spørsmålet om tolkningen av
§ 75 bokstav f ikke har vært noe hovedtema. I slike til-
feller må synspunktene antas å ha temmelig liten eller
begrenset vekt for spørsmålet om hvordan § 75 bok-
stav f skal tolkes. Derimot må synspunktene som har
kommet til uttrykk i prinsipielle diskusjoner om hvordan
§ 75 bokstav f skal forstås antas å ha noe større vekt ved
tolkningen av bestemmelsen, avhengig av hvordan syns-
punktene er begrunnet.

I årene etter 1945 ser det ut til at det vokste frem
enkelte oppfatninger om at Stortinget ikke kunne kreve
fremlagt alle offentlige innberetninger og papirer.

Justisminister O.C. Gundersen gikk temmelig langt i
en debatt i Odelstinget i 1947 hvor mindretallet frem-
holdt at politiske hensyn hadde gått på bekostning av
faglige kvalifikasjoner ved utnevnelse av ny landbruks-
direktør. Statsråd Gundersen viste blant annet til den

drøftelse som foregår i forkant av enhver viktig sak og
fremhevet at

«[…] dette er en drøftelse innenfor departementets 4 veg-
ger. Når den er ferdig, skrives det et foredrag i saken.
Dette foredraget går til drøftelse i Regjeringen og deretter
til statsrådet, og det til protokollkomiteen, men ikke noe
annet sted enn det. Det må være et slik fortrolighetsfor-
hold mellom en statsråd og en ekspedisjonssjef at den
drøftelse som skal gå forut for en saks avgjørelse, er full-
stendig fri og ubunden og ikke offentlig. Slo man inn på
en annen linje der, ville det ha betydelige og meget uhel-
dige konsekvenser, foruten at det rent konstitusjonelt
ville vært galt».291

Senere i debatten, i et svar på kritikk fra representanten
Moseid repliserte Gundersen:

«[…] skulle jeg jeg bli tvunget inn på den praksis at mine
drøftelser i departementet med mine ekspedisjonssjefer,
byråsjefer eller sekretærer, skal foregå i full offentlighet,
ja, da ville jeg ikke være statsråd en dag lenger. Det er
innlysende at på en sånn måte det ikke an å lede et depar-
tement. Og kommer protokollkomiteen noen gang til å
forlange av meg at innstillingene fra ekspedisjonssjefens
side skal forelegges for protokollkomiteen, vil jeg si at
jeg ikke vil ha noen innstilling fra ekspedisjonssjefens
side. De de skal meddele meg, kan de meddele meg
muntlig, og så skal de få beskjed om hvilket foredrag de
skal sette opp.»292

Spørsmålet om foreleggelse av dokumenter fra embets-
verk til politisk ledelse kom igjen på spissen i 1961 en
debatt om utredning av storflyplass på Vestlandet. Proto-
kollkomiteen hadde bedt om nærmere opplysninger om
en utredning fra Luftfartsdirektoratet. Da saken ble
debattert i Odelstinget, ble det hevdet fra formannen i
protokollkomiteen at regjeringen ikke hadde noen plikt
til å utlevere utredninger fra Luftfartsdirektoratet til pro-
tokollkomiteen til Stortinget. Saken er ikke direkte rele-
vant for § 75 bokstav f, fordi det ikke ble fremmet noe
forslag om at Stortinget i plenum skulle fatte vedtak om
å få dokumentene i saken oversendt, og fordi det ut ifra

289 Som motargumenter har Losnedahl blant annet vist til en tradisjonell oppfatning i juridisk teori og enkelte uttalelser i Stortingets praksis, se Losne-
dahl 2016a, s. 241–245, men som det fremgår ovenfor er det altså tale om en temmelig kortvarig tradisjon som oppstod i etterkrigstiden. Losnedahl
legger også til grunn at Stortinget «aldri har krevd utlevert r-dokumenter etter Grunnloven § 75 bokstav f» (s. 245), selv om Stortinget i minst to
tilfeller har fått R-dokumenter når det har vært nødvendig for kontrollformål. Ved granskningen av Norges okkupasjon av Grønland (1933) fikk
Protokollkomiteen referat fra regjeringskonferanse uten at det ble truffet vedtak, mens det ved granskningen i forbindelse med Tysklands okkupa-
sjon av Norge ble gitt innsyn i en rekke R-dokumenter etter at det ble truffet vedtak i plenum om at granskningskommisjonen kunne kreve fremlagt
skriftstykker av enhver art, inklusive hemmelige dokumenter fra offentlige arkiver.

290 Se Sejersted 2002, s. 851–854.
291 Se St.tid. 1947, s. 765.
292 Se St.tid. 1947, s. 767
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debatten å dømme ser ut til at informasjonsbehovet ville
vært dekket av muntlige svar på spørsmålet. Likevel er
uttalelsene fra lederen i protokollkomiteen og den
ansvarlige statsråden så vidt generelle at de kan tolkes
som uttrykk for en oppfatning av hvilke offentlige papi-
rer Stortinget kan kreve å få overlevert. Protokollkomi-
teens leder refererer blant annet til de ovennevnte og
svært generelle uttalelser fra O.C. Gundersen, og stats-
råden fremholdt at spørsmålene om utredningen fra
Luftfartstilsynet var «konstitusjonelt utilstedelige».293

Som det fremgår ovenfor, ble disse generelle synspunk-
tene på Stortingets innsynsrett også gjentatt i Justis- og
politidepartementets merknader til lov om Stortingets
ombudsmann for forvaltningen. Her forutsetter departe-
mentet at Stortingets innsynsrett ikke omfatter interne
arbeidsdokumenter.294

Mer prinsipielle oppfatninger om meningsinnholdet
§ 75 bokstav f kom til uttrykk i innstillingen fra utvalget
som i 1966 ble nedsatt av Stortingets presidentskap for å
vurdere endringer i protokollkomiteens arbeidsoppga-
ver. Utvalget sier i innstillingen fra 1969:

«Etter grunnlovens § 75 litra f er det på det rene at Stortin-
get kan kreve seg forelagt ikke bare statsrådsprotokollene
men også «alle offentlige Indberetninger og Papirer». Når
dokumentene kan betegnes som offentlige, vil de således
kunne kreves forelagt. Men administrasjonens interne
arbeidsdokumenter vil ikke kunne forlanges utlevert, jfr.
debatten i Odesltinget 13. juni 1961 (O.tid. s. 887 flg.).»295

Utvalget var sammensatt av representanter for både
posisjon og opposisjonspartier, og oppfatningene er der-
for ikke ensidige uttrykk for posisjonen eller opposisjo-
nens interesser. Begrunnelsen utvalget gir for at Stortin-
get ikke kan forlange utlevert administrasjonens interne
arbeidsdokumenter er likevel temmelig svak – da det
vises til det ovennevnte debatten i Odelstinget om Luft-
fartsdirektoratets utredning i sak om ny storflyplass på
Vestlandet. Fordi denne debatten ikke direkte gjaldt
§ 75 bokstav f kan ikke den alene tjene som belegg for
en innskrenkende tolkning av § 75 bokstav f, slik også
Smith og Sejersted har tatt til orde for. Og som det frem-
går ovenfor, er det praksis som trekker i motsatt retning,

nemlig at regjeringen nettopp har utlevert interne
arbeidsdokumenter når Stortinget har fattet vedtak i ple-
num. Utvalget har vel heller neppe kunnet betrakte
debatten om storflyplassen fra noen særlig avstand, i og
med at utvalgets leder Kjeldseth Moe, var formann for
protokollkomiteen i 1961, og talsmannen for at interne
arbeidsdokumenter aldri kunne utleveres til Stortinget i
denne debatten.

Det utvalget Stortinget nedsatte for å utrede spørsmål
vedrørende Stortingets kontroll med forvaltningen i
1969 (Ingvaldsen-utvalget) tok ikke stilling til menings-
innholdet i § 75 bokstav f. Bestemmelsen falt heller ikke
innenfor kjerneområdet til utvalget, som først og fremst
skulle utrede spørsmål om konstitusjonelt ansvar i for-
bindelse med forvaltningsmyndighet som utøves utenfor
departementene. Utvalget refererte likevel til praksis
med utlevering av dokumenter fra regjering til stortings-
komiteene, og konstaterte at «Komitéene synes ikke å ha
noen vanskeligheter når det gjelder å få tilleggsopplys-
ninger og tilleggsdokumenter fra den administrasjons-
gren saken gjelder».296

Det har i enkelte saker oppstått debatt om hvilke
dokumenter Stortingets granskningskommisjoner skal
ha tilgang til. I disse debattene har det fremkommet prin-
sipielle synspunkter, blant annet på adgangen til å gi inn-
syn i regjeringsinterne dokumenter, og korrespondanse
mellom departementer og regjeringsadvokaten. I den
ovennevnte granskningen av bankkrisen ble det blant
annet fremholdt av tidligere statsminister Gro Harlem
Brundtland at

«Regjeringsnotatene fra tidligere regjeringer deponeres i
Riksarkivet sammen med en erklæring om hvordan inn-
synsspørsmål skal avgjøres. Det norske Arbeiderpartiet har
valgt å følge den praksis at eventuelt samtykke til innsyn gis
av den til enhver tid fungerende leder for partiet».297

I et brev fra daværende leder av Arbeiderpartiet, Thor-
bjørn Jagland, ble granskningskommisjonens anmod-
ning om innsyn avslått.298 Tidligere statsminister Wil-
loch samtykket imidlertid til at kommisjonen fikk til-
gang til regjeringsnotatene fra sin periode som statsmi-
nister.299 Senere har imidlertid også Arbeiderpartiet god-

293 St.tid. 1961, s. 914. Det er imidlertid ikke helt klart hva statsråden mente med uttrykket. Det ble uttalt i forbindelse med at en komite reiste spørs-
mål i en sak som ikke var ferdigbehandlet, og som kunne besvares muntlig. Noen av spørsmålene kunne også vært besvart ved å overlevere en
utredning fra Luftfartsdirektoratet, men ifølge statsråden var utredningsarbeidet fortsatt ikke avsluttet slik at det er uklart hvilke svar selve utred-
ningen ville ha gitt. Dessuten forelå det heller intet forslag om at Stortinget (eller Odelstinget) skulle fatte vedtak om å få dokumentene utlevert.

294 Se Ot.prp. 30 (1959–60) s. 19.
295 Se Dok 11 (1968–69), s. 9.
296 Dok. 7 (1972–73), side 49.
297 Se Dok. 17 (1997–98), s. 289.
298 Se Dok. 17 (1997–98), s. 289.
299 Se Se Dok. 17 (1997–98), s. 288–290.



§ 75 683
tatt at Stortingets granskningskommisjoner får innsyn i
regjeringsnotater, på tross av prinsipielle motforestillin-
ger.300

I forbindelse med granskning av bankkrisen ble det
også reist spørsmål om innsyn i Finansdepartementets
korrespondanse med regjeringsadvokaten. I spørretimen
18. februar 1998 reiste Høyres leder (Petersen) spørsmål
om begrunnelsen for Finansdepartementets avslag på
granskningskommisjonens anmodning om innsyn i kor-
respondanse mellom Finansdepartementet og regjerings-
advokaten. Finansministerens (Restad) svar var at

«det ville bli en helt håpløs arbeidssituasjon hvis en
kunne risikere at den nære kontakten mellom regjerings-
advokaten og Regjeringens medlemmer skulle bli brettet
ut for offentligheten noen gang. Da ville arbeidsmåten
måtte legges totalt om. Så det er av rent prinsipielle grun-
ner jeg har funnet at det ikke er rimelig å utlever den aktu-
elle korrespondansen».301

Finansministeren forsikret imidlertid at saken ville bli
vurdert på nytt, og i granskningskommisjonens rapport
var korrespondansen med regjeringsadvokaten offentlig-
gjort.302

Mer inngående ble spørsmålet om meningsinnholdet i
§ 75 bokstav f tatt opp av utvalget til å utrede Stortingets
kontrollfunksjon, nedsatt av Stortinget i 2000 (Frøiland-
utvalget). Utvalget var enige om hovedtrekkene i
bestemmelsen:

«Stortinget kan kreve innsyn i alle ‘offentlige’ dokumen-
ter som er i regjeringens eller forvaltningens besittelse.
Forslag må fremsettes for Stortinget eller Odelstinget (jf
Fo § 48 nr 2) i plenum, og vedtak treffes ved vanlig fler-
tall. Verken komiteene eller den enkelte representant har
noe formelt krav på innsyn, utover det som gjelder gene-
relt etter offentlighetsloven. Krav om innsyn etter § 75 f
kan ikke fremsettes overfor enhver, men bare overfor
regjeringen, eller den enkelte statsråd. Oppfyllelse skjer
ved at dokumentet gjøres tilgjengelig for Stortinget. I
prinsippet kan Stortinget kreve originaldokumentet, men
i praksis vil det normalt være tilstrekkelig med en kopi.
Kravet gjelder bare eksisterende dokumenter, og påleg-
ger ikke plikt til å utarbeide nye. Dokumentbegrepet må

forstås vidt, og dekker både data og andre informasjons-
bærere. Innsynsretten har grunnlovs rang, og går i prin-
sippet foran lovregler og instrukser om taushetsplikt
m.m.303 Utvalget var også samstemte i at innsynsretten er
begrenset til innberetninger og papirer som er ‘offentlige’
i motsetning til private.304 Det innebærer blant annet
papirer eller andre dokumenter som kun gjelder stats-
råders eller embetsverkets rent private forhold ikke kan
kreves utlevert med hjemmel § 75 f. Videre viste utvalget
til dokumenter som kan være i en gråsone mellom offent-
lige og private, som blant annet dokumenter som gjelder
statsrådenes partipolitiske virksomhet ‘I utgangspunktet
faller disse utenfor, men de kan etter forholdene endre
karakter dersom de også berører embetsførselen, og sær-
lig dersom de har vært behandlet av embetsverket’.»305

Det var imidlertid uenighet i Frøiland-utvalget om den
nærmere rekkevidden av innsynsretten etter § 75 bok-
stav f. Flertallet i utvalget viste til at det er blitt hevdet at
det gjelder unntak for såkalte dokumenter som er
«interne» etter offentlighetsloven, men med referanse til
Sejersteds analyse i kontroll og konstitusjon, la utvalget
til grunn at Stortinget ikke selv har behandlet spørsmålet
om eventuelt unntak for interne dokumenter som pro-
blemstilling om den rettslige rekkevidden av § 75 bok-
stav f (Sejersted satt selv i utvalget).306 Videre viste fler-
tallet til formålet med § 75 bokstav f som var å sikre
Stortinget innsyn i alle offentlige anliggender, Stortin-
gets konstitusjonelle stilling, det forhold at § 75 bok-
stav f kunne vil være aktuelt i et fåtall saker, og at stor-
tinget i tillegg til å føre kontroll med regjeringen, skal
føre kontroll med feil og mangler i underliggende for-
valtning. Flertallets vurdering var på det grunnlag at
§ 75 bokstav f ikke kan tolkes slik at det gjelder et unn-
tak for interne dokumenter.

Videre – og på grunnlag av forutsetninger om at det
ikke har skjedd at Stortinget ber om innsyn i regje-
ringsinterne dokumenter, og rettsoppfatninger om at
Stortinget ikke har rett til å be om slike dokumenter,
antar flertallet likevel at § 75 bokstav f «i prinsippet gir
Stortinget rett til innsyn i R-notater, R-referater mv.».
Flertallet bygger antakelsen på at de sentrale argumen-
tene som er anført til støtte for en slik skranke må tilleg-
ges begrenset vekt. Det vises blant annet til at det ikke er

300 Se Rapport nr. 2 til Stortinget fra Stortingets granskningskommisjon for Gardermoen, gjenoppnevnt ved beslutning av Stortingets presidentskap
8. mars 2001 (Avgitt til Stortingets presidentskap 4. april 2001), s. 357.

301 Se St.tid. 1998 s. 1803.
302 Se Dok. 17 (1997–98), s. 203–204.
303 Se Dok 14 (2002–2003), s. 33.
304 Se Dok 14 (2002–2003), s. 33–34. Dokumenter som gjelder statsrådens eller embetsverkets rent private forhold kan ikke kreves utlevert av Stortin-

get. Det vil i så fall kreve en særskilt lovhjemmel, som ikke finnes i dag.
305 Se Dok 14 (2002–2003), s. 34.
306 Se Dok 14 (2002–2003), s. 34.
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rettslig grunnlag for å hevde at regjeringsinterne doku-
menter er underlagt privat eiendomsrett, at det skal svært
mye til før ikke-bruk av en kompetanse (her, til å kreve
innsyn) fører til bortfall av kompetansen, og det har aldri
vært aksept fra noe flertall på Stortinget for at innsyns-
retten etter § 75 bokstav f er begrenset når det gjelder
innsyn i regjeringsinterne dokumenter. Endelig antar
også flertallet at det heller ikke er noen formell skranke
mot at Stortinget krever innsyn i dokumenter fra regje-
ringsadvokaten.307

Mindretallet mente på sin side at det etter gjeldende
rett var begrensninger på Stortingets innsynsrett etter
§ 75 bokstav f når det gjelder regjeringsinterne doku-
menter, og at det var tungtveiende hensyn som talte imot
utlevering av de råd regjeringen får av regjeringsadvoka-
ten og Forsvarssjefen.308

Ved behandling av Frøiland-utvalgets innstilling i
stortinget fikk utvalgets flertall støtte av et flertall i kon-
troll- og konstitusjonskomiteen. I komiteens merknader
heter det at «Flertallet vil understreke at Stortinget
basert på flertallsbeslutning i plenum, må kunne kreve
innsyn i ethvert offentlig dokument i regjeringens eller
forvaltnings besittelse. Dette gjelder alle dokumenter,
inkludert regjeringsnotater mv.».309 Det ble imidlertid
«sterkt presisert» fra flertallet at: «en slik kompetanse
kun bør benyttes i helt ekstraordinære tilfeller». For
øvrig sluttet komiteens flertall seg til utvalgets vurde-
ring av grensen mellom offentlige og private dokumen-
ter, og «fant det lite hensiktsmessig å innfortolke noe
generelt unntak for «interne» dokumenter i Grunnloven
§ 75 f».310

I den etterfølgende stortingsdebatten ble komitefler-
tallet støttet av flertall av partiene etter en omfattende
og prinsipiell debatt om hvorvidt adgang til å begjøre
innsyn skulle presiseres i Stortingets forretningsor-
den.311 Etter debatten ble det flertall for en særskilt for-
ankring av innsynsretten i Stortingets forretningsorden
§ 49 a første ledd, nå flyttet til forretningsordenens
§ 50.

Statsministerens kontor (SMK) har i veilederen «Om
forholdet til Stortinget» omtalt § 75 bokstav f og noen
av de tolkningsspørsmål bestemmelsen reiser.312 I veile-
deren legges det til grunn at § 75 bokstav f ikke er
benyttet i nyere tid, men at komiteen i stedet får innsyn
etter anmodning til departementene. Veilederens beskri-
velse bygger for det alt vesentlig på Frøiland-utvalgets

innstilling og Kontroll- og konstitusjonskomiteens merk-
nader (flertallet).

Veilederen viser uttrykkelig til at flertallet bygget på
oppfatningen at Stortinget i plenum kan kreve innsyn i
alle dokumenter, også regjeringsnotater med videre, og
at en slik kompetanse «kun bør benyttes i helt ekstraor-
dinære tilfeller».313 I veilederen heter det videre «Det
foreligger ikke noen praksis som mer definitivt avklarer
spørsmålet om begrensninger i innsynsretten etter
Grunnloven § 75 bokstav f».

10.9 Sammenfatning om § 75 bokstav f
Det er ikke uvanlig at lovgivende forsamlinger har
kompetanse til å kreve innsyn i de øvrige statsmakters
innsyn, men det er spesielt for Grunnloven at denne
kompetansen ble nedfelt i en egen bestemmelse som
sikret innsyn i «alle» offentlige dokumenter. Det ser i
dag ut til å være bred enighet mellom statsmaktene om
at Stortingets rett til å kreve innsynet i offentlige innbe-
retninger og papirer gjelder uten andre unntak enn det
som følger av ordlyden. Det ser heller ikke ut til å ha
vært omstridt fra 1814 og frem til andre verdenskrig at
Stortingets innsynsrett etter Grunnloven gjaldt uten
andre unntak enn det som fulgte av ordlyden. En annen
sak er at ordlyden på 1800-tallet og lenge inn på 1900-
tallet inneholdt flere unntak fra Stortingets innsynsrett,
enn dagens ordlyd.

Konstitusjonell praksis viser at det er truffet en rekke
plenumsvedtak i Stortinget (og Odelstinget) om innsyn i
protokoller, innberetninger og papirer. De skiftende
regjeringene ser ut til å ha akseptert samtlige vedtak som
bindende, uavhengig om vedtakene uttrykkelig refererer
til Grunnloven § 75 bokstav f eller ikke. Etter parlamen-
tarismens gjennombrudd, fremvekst av offentlighets-
prinsippet i forvaltningen, større bruk av eksterne kon-
trollorganer og mer aktiv fremleggelse av informasjon
fra regjeringen blir det svært sjeldent fremsatt krav fra
Stortinget om utlevering av dokumenter. Stort sett ser
det ut til at Stortingets informasjonsbehov blir dekket
ved at regjeringen utleverer de dokumentene Stortinget
har behov for, inklusive interne dokumenter. Blir beho-
vet stort nok, ser det også ut til at skiftende regjeringer
har utlevert interne arbeidsdokumenter, regjeringsinterne
dokumenter og regjeringsadvokatens uttalelser. Det ser
ikke ut som utlevering av noe type dokument vil risikere

307 Se Dok 14 (2002–2003), s. 36.
308 Se Dok 14 (2002–2003), s. 36.
309 Innst S. nr 210 (2002–2003), s. 12.
310 Innst S. nr 210 (2002–2003), s 12.
311 Se St. tid. 2003, s. 2969–2986.
312 Se SMKs veileder «Om forholdet til Stortinget», 2015.
313 Se SMK 2015, s. 103.
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å bryte med en etablert praksis, kutyme eller sedvane.
Og på tross av advarsler om skadevirkninger av utleve-
ring av blant annet embetsverkets notater til statsråden
(Justisminister Gundersen 1947) og departementets kor-
respondanse med regjeringsadvokaten (Finansminister
Restad 1998), ser det ikke ut til at utlevering av slikt
materiale har hatt varige skadevirkninger for styringen
av den norske staten.

Eksempler fra praksis illustrerer at de dokumenter
som har blitt overlevert fra skiftende regjeringer til Stor-
tinget har vært av temmelig ulik karakter. Forvaltnin-
gens egne møtereferater og notater (SSB-saken, Quis-
ling-saken), notater fra embetsverk til politisk ledelse
(Ulykkeskommisjonen av 1945, Granskning av Industri-
departementet, Bankkrisen), regjeringsinterne drøftelser
(Statsrådenes betenkninger om norske styrkebidrag til
dansk-tyske krig i 1864, Grønlandssaken). I tillegg har
Stortingets granskningskommisjoner fått tilgang til R-
notater, slik som Bankkrisekommisjonen, og regjerings-
advokatens vurderinger (Grønlandssaken, Reksten, Gar-
dermoen, Bankkrisen).

Det er lagt til grunn at kompetansen til å be om
strengt interne dokumenter bør være begrenset til
ekstraordinære tilfelle. Det stemmer for så vidt med
praksis for utlevering av slike dokumenter, i den for-
stand at de ordinært ikke utleveres, men at det er praksis
for å utlevere dem i saker hvor regjering eller enkelt-
statsråder kan ha et ansvar for at statens interesser har
blitt skadelidende eller at borgere har lidd vesentlig
skade eller tap. Eksempler fra de siste 100 årene omfat-
ter blant annet Stortingets beslutninger om undersøkel-
ser av henholdsvis regjeringens overvåkning av Arbei-
derpartiet og Menstad-saken (1931), Norges okkupa-
sjon av Øst-Grønland (1933), norske statsmakters opp-
treden i forbindelse med Tysklands okkupasjon av
Norge (1945), eksport av ammunisjon til Cuba (1959),
innkjøp av franske våpensystem uten konsultasjoner
med Stortingets organer (1972), Reksten-saken (1985),
Lokalisering av Gardermoen som hovedflyplass (1992),
og Bankkrisen (1997).

Selv om det sjelden refereres uttrykkelig til Grunnlo-
ven § 75 bokstav f, viser gjennomgåelsen av praksis at
bestemmelsen først og fremst har en avskrekkende
funksjon, i den forstand at de fleste regjeringer i de
fleste tilfeller, søker å oppfylle Stortingets informa-
sjonsbehov.

11 § 75 bokstav g) Traktatoversending til Stortin-
get

11.1 Traktatspørsmålet på Eidsvoll
I konstitusjonskomiteens endelege utkast på Eidsvoll var
det tatt inn ei førsegn om oversending av traktatar til
Stortinget som del av det som blei § 75. Den lydde slik:
«at lade sig meddele de Forbund og Tractater, Kongen
paa Statens Vegne har indgaaet med fremmede Magter,
med Undtagelse af hemmelige Artikler, som dog ei maae
stride mod de offentlige». Denne ordlyden vart samrøys-
tes vedtatt i Riksforsamlinga.314 Endå så mykje strid det
hadde vore i Riksforsamlinga om utanriksspørsmål i
høve til kva for rett forsamlinga hadde til informasjon
om utanriksforhold, ser det ikkje ut til at det var debatt
om dette.315

Konstitusjonskomiteens første utkast hadde tatt inn eit
framlegg frå Adler og Falsen om oversending av trakta-
tar til Stortinget i ei føresegn om krig og fred og traktat-
kompetanse.316 Hos Adler og Falsen stod det som ein
separat paragraf (§ 132) at «Kongen kan slutte Forbund
og Tractater med fremmede Magter, som Han derefter
forelægger Rigsforsamlingen».317 Om det å føreleggje
var meint å uttrykkje noko krav til godkjenning, er usik-
kert. I den franske 1791-grunnlova stod at den lov-
givande forsamlinga skulle føreleggjast traktatar til rati-
fikasjon og at dei ikkje hadde verknad utan denne. Ein
må gå ut frå at Adler og Falsen ville ha skrive inn dette
tilleggsvilkåret dersom det var meininga med forsla-
get.318 Iallfall blei det ståande «meddele» i den endelege
grunnlovsteksten. Til punkt g) i § 75 var det ingen
endringsforslag i det overordentlege stortinget om haus-
ten 1814.

11.2 Traktatoversending under den svensk-norske 
union fram til 1842
På grunn av unionen med Sverige blei både innhaldet og
organiseringa av utanrikspolitikken frå 1814 og fram til
1905 annleis enn det ein tenkte seg ved utforminga av ei
grunnlov som tok sikte på ein stat med eigen konge.
Utanriksspørsmål var stadig ei kjelde til kiv mellom
kongen og det norske Stortinget. I denne striden spelte
§ 75 bokstav g) ei sentral rolle. Den var, i tillegg til § 26
om traktatkompetanse, rett til å gå til krig og utnemning
av diplomatar med meir og om utnemning av konsular i
§ 92 andre ledd, den einaste utanrikspolitiske føresegna i

314 Riksforsamlingens forhandlinger I (1914) s. 452 (§ 81 g)) og s. 52.
315 Sjå om krava om informasjon og striden om oppgåvene til Riksforsamlinga, Fure, Eidsvoll 1814 (2013) s. 88–99.
316 Riksforsamlingens forhandlinger III (1916) s. 306 (§ 42). 
317 Riksforsamlingens forhandlinger III (1916) s. 38.
318 1791-grunnlova Tit. III, chap. III sect. I, Art. 3, jf. Höjer, Norska grundlagen (1882) s. 196
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Grunnlova. Og fordi utanrikspolitikk blei oppfatta som
ein kongeleg einerett var det kongen sjølv, og med hjelp
av svensk utanriksminister, som i utgangspunktet hand-
terte utanrikspolitikken både for Noreg og Sverige, og
ofte samla, som «De forenede Kongeriger».319

Ordninga med oversending kom etter kvart i gang. I
opningstalen for Stortinget i 1818 blei det varsla at trak-
tatane skulle kome. Før det var oppfylt var Karl Johan
den 5. februar blitt konge. Han var ikkje så rask med å
oversende og representanten grosserar Nils Otto Bull frå
Tønsberg føreslo to gonger at Stortinget skulle etterlyse
dei. Siste gongen gjorde Stortinget det og fekk svar frå
regjeringa med ein traktat inngått med Russland i 1817
pluss ein tilleggstraktat. Vidare varsla kongen at han
hadde «tiltraadt den hellige Alliance og Garantien for
Schweizerforbundets Opretholdelse». Ein traktat inngått
med USA kunne enno ikkje framleggjast fordi den ikkje
var ratifisert, blei det sagt.320 Det synest ikkje som om
Stortinget gjorde noko vidare med dei mottatte trakta-
tane i første omgang.

På Stortinget i 1827 tok ein derimot skikkeleg tak i
dette temaet. Ein særskild oppnemnd komite gjekk gjen-
nom dei fem traktatane som Stortinget i 1827 hadde
mottatt.321 Det var ein traktat med Storbritannia om
avskaffing av slavehandelen, ein handels- og skipsfarts-
traktat med Storbritannia, ein handels- og skipsfarts-
traktat med Danmark, ein handels- og skipsfartstraktat
med Preussen, og grensetraktaten mellom «det Norske
Finnmarken og det Russiske Lapland» av 14. mai 1826.
Det er klart at alle desse var av stor interesse for Noreg
og viktige norske næringar.

Kva skulle så komiteen gjere? Kong Karl Johan hadde
skrive til statthaldar grev Sandels at Stortinget berre
skulle kunne vedta «takksigelser» til kongen for dei for-
delar han hadde oppnådd for Noreg. Det var overflødig
og ukonstitusjonelt å kome med merknader om trakta-
tane. Dersom Stortinget gjekk inn på realitetane, ville
traktatar ikkje lenger bli oversendt Stortinget. Og dette
kunne Sandels fortelje til statsrådar og opplyste ting-
menn.322 Komiteen gjekk rett inn i desse spørsmåla. Den
skreiv at komitebehandling ikkje hadde skjedd før på
Stortinget av slike spørsmål og komiteen hadde heller
ikkje fått noko særskilt mandat. Derfor utvikla den ein
del tankar om kva § 75 bokstav g) måtte innebere. Den
nærma seg oppgåva i forsiktige ordelag. Først blei det
sagt at «den tilsigtede Granskning af Tractaternes Ind-

hold» ikkje «paa nogen Maade burde betragtes som stri-
dende mod den fuldkomne og aldeles uomtvistelige Ret,
som Grundlovens §. 26 har tillagt Hans Majestæt til, at
indgaa og opløse Forbund». Det første komiteen derfor
la vekt på var at dette var ein framgangsmåte for Stortin-
get «til at gjøre sig desto bedre bekjendt med de Bestræ-
belser for Rigets Vel, som Hans Kongelige Majestæt
ikke har undlat at anvende, ogsaa i Forholdene til frem-
mede Magter».323

Vidare synest det som «selve Grundloven, ved dens
Bud i §. 75 Litr. G, kan synes at have gjort dette til Pligt»
å granske traktatane fordi det ikkje er den «blotte» fram-
legginga, men «derimod disses nøiagtige Gjennemgaa-
else, kan forudsættes at medføre nogen Nytte».324 For
det tredje kan Stortinget ha tenkt seg «Muligheden af at
en Tractat, som ethvert andet menneskeligt Verk, maatte
bære de menneskelige Arbeiders fælleds Preg, og derfor
i én eller anden Punct fremkalde Ønsker om fremtidig
Forandring eller Rettelse». Særleg gjeld dette handels-
og skipsfartstraktatar som er inngått for eit visst antall år.
Og det er då «indlysende, at Høistsamme maa vente i
Mellemtiden at vorde underrettet om hvad den Norske
Nation, for sit Vedkommende, i saa Henseende maatte
have fundet Anledning til at ønske». Noko anna ville
«letteligen kunde berøve Kongen Midler til at lykkelig-
gjøre et elsket Folk». Den siste generelle ytringa komi-
teen kom med gjaldt behandlinga av diplomatiske saker
som vedrørte Noregs interesser. Stortinget hadde «alle-
rede veiledet af tilstrækkelig Erfaring» meint at det var
«af høieste Vigtighed, at Hans Majestæts constitutio-
nelle Raadgivere og andre med Norges særskilte Tarv
nøie bekjendte, og for dets Velstand og Ære besjælede
Mænd aabnes al den Adgang til Deeltagelse deri, som
Sagernes Natur, og Grundlovens samt Rigsactens, paa
Lighedsprincipet grundede Bestemmelser, angaaende
deslige Anliggender medføre eller tillade».325

Eit første generelt kritikkpunkt, som blei ein gjen-
gangar, var at «Norges Selvstændighed og Værdighed,
som særskilt Kongerige, ikke allevegne af Udenlandske
saa klarligen haves for Øine, som maatte ønskes». Ein
grunn til dette kunne kanskje vere at ein i diplomatiske
akter «stundom undlader Brugen af visse Benævnelser
og Atributter eller Former, der tydeligere kunde betegne
Rigets Stilling i Forhold til Broderriget».

Om dei einskilde traktatane sa komiteen seg stort sett
vel nøgd og det skin gjennom at komiteformannen,

319 Sjå også kommentar til Den svensk-norske unionen.
320 Storthings-Efterretninger 1814–1833 I (1874) s. 693–694 og Kaartvedt, Det norske Storting I (1964) s. 369–370.
321 Komiteinnstillinga datert 30. juni 1827 i Stortingsforhandlinger 7. juli 1827 s. 123–137.
322 Sjå Kaartvedt, Det Norske Storting I (1964) s. 371–372.
323 Stortingsforhandlinger 7. juli 1827 s. 126.
324 Stortingsforhandlinger 7. juli 1827 s. 126–127.
325 Stortingsforhandlinger 7. juli 1827 s. 129.
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Christian Krohg, kunne sin generelle folkerett. Som tid-
legare professor i København hadde han skrive den før-
ste dansk-norske særskilde læreboka i folkerett.326

Handels- og skipsfartstraktaten fekk den mest direkte
rosande omtalen. Den hadde gitt Noreg «Adgang til
betydelige Fordele», som ein før hadde sakna. I tillegg
blei det omtalt som «en Lykke for det Norske Folk» at
ein no hadde fått avtalt grensa mot Russland. Og komi-
teen føreslo at det blei sendt ei adresse til kongen for å
«bevidne Nationens Erkjendtlighed».327

Ei slik adresse blei samsrøystes vedtatt av Stortinget
og sendt kongen. Men den var kombinert med kritikk
mot regjeringas handtering av den såkalte Bodø-saka,
slik at den blei noko meir tvitydig. Adressa uttrykte
generelt «det Norske Folks hjertelige Erkjendtlighed for
den viise Omsorg for Kongeriget Norges Vel», som trak-
tatane viste. Konkret ønskte så Stortinget at «den Norske
Statsminister og de øvrige constitutionelle Raadgivere,
samt andre med Norges særskilte Tarv nøie bekjendte,
og i Øvrigt dertil duelige, Mænd» skulle få delta i
behandlinga av diplomatiske saker og inngåing av trak-
tatar. Hadde dette skjedd i den «Bodøiske Sag», ville den
hatt eit anna utfall.328

Karl Johans trussel om å slutte å sende over trakta-
tar blei det ingenting av. Oversending heldt regelmes-
sig fram på dei komande stortinga, men både i 1830,
1833 og 1836 fekk Stortinget ikkje tid å gjennomgå
dei som blei oversendt. Det blei utsett til det komande
storting heilt til 1839 då det blei ein meir omfattande
gjennomgang av det som då blei kalt «Tractatcommit-
teen».329

Traktatkomiteen av 1839 gjekk gjennom i alt 15 trak-
tatar. Før gjennomgangen diskuterte den oppgåva for
Stortinget i slike saker. Den fann at § 75 bokstav g) la ei
plikt på Stortinget til «paa Nationens Vegne, i enhver
Henseende at paasee Fædrelandets Tarv og Bedste» ved
gjennomgangen av traktatane. På linje med komiteen i
1827 presiserte 1839-komiteen kva som låg på Stortin-
get. Ut over dei punkta som er refererte ovanfor, nemnde
komiteen i 1839 at Stortinget måtte undersøkje om føre-
segner i traktatane stod «i Strid med Grundlovens Ord
eller Aand, eller med nogen for Norge gjældende privat

Lov», og om «Norges Interesse i statsoeconomisk Hen-
seende» var ivaretatt.330

Her er ikkje staden for å gå inn på alle, men komite-
innstillinga viser at det er gjort grundig arbeid med vur-
deringar, til dels bygd på openbert gode vurderingar frå
den norske regjeringa i ein del tilfelle.

Ein traktat frå 1827 med Tyrkia gjaldt seglingsrettar
på «det sorte Hav» – Svartehavet og som blei sagt å vere
fordelaktig for Noreg på grunn av reduserte seglingsav-
gifter.

Det er omfattande gjennomgang av den viktige ven-
skaps- og handelstraktaten med USA frå 1827, ratifisert
i 1828. Det er den som ikkje blei lagt fram for Stortinget
i 1827 fordi den då ikkje var ratifisert. Til eit utkast
hadde den norske regjeringa kome med eit innspel som
gjekk inn på mange av dei tema som Traktatkomiteen
tok opp i si innstilling. Problemet var at den norske
regjeringa var førspurd så seint i prosessen at «de for-
nødne Oplysninger og Betænkninger» først blei avgitt
etter at traktaten var inngått.331 Eksempel på slikt som
blir påpeikt er manglande reservasjon for amerikanske
undersåttar som måtte vere jødar, og dermed ikkje kunne
ha tilgang til riket på grunn av forbodet i § 2 i Grunn-
lova, motstrid på fleire punkt med norsk toll- og
avgiftslovgiving, og strid med Grunnlova § 102 om
undersøking av skip eller varehus. Jødespørsmålet blei
òg påpeikt ved gjennomgangen av handels- og skipsfarts-
traktaten med Grækenland frå 1837.332

Forholdet til Russland var viktig i denne runden og
vedrørte ei rekkje traktatar. Til ein traktat, kunngjort i
1828, om tilbakesending av lausgjengarar, betlarar og
forbrytarar, peikte komiteen på at den inneheldt ei føre-
segn som lett «kan medføre Misbrug af Embedsmyndig-
hed til Chikane, og unødvendig Indskrænkning i den
personlige Frihed for de angjældende Individer».333 Og
ein tilleggsavtale til grensetraktaten med Russland av
1826, bygde på nokre misforståingar om norsk forvalt-
nings- og prosessrett. Tre samanhengande handelstrakta-
tar med Russland blei nøye gjenomgått og statsøkono-
misk analysert. Ein konklusjon var at «hvad ved denne
er tilstaaet Norge ikke kan opveie de Fordele, der ere til-
staaede Russland».334

326 Krohgs bok er: Christian Krohg, Forsøg til en Ledetraad ved Forelæsninger over Folke-Retten, København (1803). Kaartvedt, Det Norske Storting
I (1964) s. 372 skriv at Wedel-Jarlsberg var formann i traktatkomiteen, men det er feil, sjå Stortingsforhandlinger 7. juli 1827 s. 137. Krohg var frå
før kjend for si elegante utforming av innstillinga frå konstitusjonskomiteen i 1824. Sjå også kommentaren til § 76.

327 Stortingsforhandlinger 7. juli 1827 s. 135.
328 Adresse av 27. juli 1827, Stortingsforhandlinger 27. juli 1827 s. 545 og s. 549–552.
329 Sjå innstillinga av 5. juni 1839 i Stortingsforhandlinger 3. august 1839 s. 44–92.
330 Stortingsforhandlinger 3. august 1839 s. 50–51.
331 Stortingsforhandlinger 3. august 1839 s. 61.
332 Stortingsforhandlinger 3. august 1839 s. 74.
333 Stortingsforhandlinger 3. august 1839 s. 65.
334 Stortingsforhandlinger 3. august 1839 s. 83.
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Gjennomgåande såg komiteen på om den norske
regjeringa hadde vore invitert til å kome med innspel
eller ikkje og korleis Noreg unions- eller statsrettsleg
blei misvisande omtalt i dokumenta. Til avslutning fram-
heva komiteen at her var traktatar med føresegner i strid
med grunnlov og med lov både då dei vart inngått og til
dels framleis. Ein «væsentlig mangel» var at alle var
inngått utan bruk av embetsmenn som «i Norge ere
underkastede constitutionel Ansvarlighed». Men komi-
teen såg for seg at framlegga frå den nyleg nedsette uni-
onskomiteen (1839) skulle kunne bøte på dette.335 Sei-
nare skulle det vise seg at framlegga frå unionskomiteen
ikkje vart vedtatt.

På det neste stortinget, i 1842, var det konstitusjons-
komiteen, ikkje ein særskild traktatkomite, som gjekk
gjennom dei 11 oversende traktatsakene.336 Den store
saka var traktatane om revisjon av Øresundstollen som
Danmark hadde kravd opp i hundrevis av år (og som sei-
nare blei avvikla i 1865). Det kompliserte med behand-
linga av denne var at protokollkomiteen samstundes vur-
derte om nokon statsrådar skulle stillast for riksrett på
grunn av den dårlege handteringa av spørsmåla hos dei
norske statsrådane i Stockholm. Det kjem vi tilbake til
nedanfor.

Dei fleste traktatane var handels- og skipsfartstrakta-
tar, med Kyrkjestaten, kongeriket Sardinien, «Osman-
nernes Keiser», Venezuela, «den frie Hansestad Bre-
men» og «den frie Hansestad Hamborg» i tillegg til ein
del traktatar om avgiftsspørsmål for borgarar med til-
knyting til to land (spørgsmål om jus detractus).

Komiteen tok først opp at Grunnlova § 75 bokstav g
medførte plikt for Stortinget til å ta traktatar «under
Overveielse» og påpeikte vidare at to av traktatane
skulle ha blitt oversendt tidlegare, for det «maa være
Grundlovens Mening» at dei skulle meddelast på det før-
ste stortinget etter at dei var avslutta og ratifiserte.
Komiteen var kritisk til «Maaden og Formen» oversen-
dinga av traktatane skjedde på. «Grundlovens Hensigt»
kunne berre vere «at give Nationalrepræsentationen
Adgang til at undersøge om og hvorvidt der ved disse
Overeenskomster i alle Henseender maatte være iagtta-
get hvad Norges Stilling og Tarv udkræver, for derefter
at bedømme om nogen Foranstaltning fra Storthingets
Side i Anledning heraf maattte ansees fornøden eller
passende». Det innebar at Stortinget òg måtte få minis-
terielle- og regjeringsføredrag, «disse til sagens Oplys-

ning uundværlige Dokumenter i bekræftede Afskrifter»,
saman med traktatane. Dette var ei klar tilstramming av
regjeringas opplysningsplikt, bygd på grunnlag av ei
grunnlovstolking. Når det gjaldt formålet med traktat-
gjennomgangen, var konstitusjonskomiteen heilt einig
med traktatkomiteen frå 1839.337

Komiteen kritiserte at norske ansvarlege embetsmenn
ikkje hadde vore med ved traktatinngåingane og at sjølv
om betenkning ofte var innhenta frå den norske regje-
ringa, så var den i nokre tilfelle ikkje tatt omsyn til. Men
dette ville vel no kunne ordnast gjennom arbeidet i uni-
onskomiteen. Sidan komiteen ikkje hadde fått dei opply-
sande dokumenta den trong vedlagt traktatane, hadde
den vendt seg til Finansdepartementet og fått dei utlånt. I
tillegg hadde komiteen drøfta spørsmåla med «Flere af
Thingets Handelskyndige».338

Vi skal heller ikkje her gå gjennom dei enkelte trakta-
tane, men trekkje fram nokre eksempel på kva komiteen
tok opp. I forhold til handelstraktaten med Kyrkjestaten
var det for Noreg av størst interesse «den Afsætning paa
Klipfisk, som kunde ventes i Kirkestaten», men då var
det viktig at norske tilvirkarar lærte seg å lage klippfisk
på same måten som den som blei importert frå Labrador
og Terranuova.339 Når det gjaldt traktat med Russland
frå 1827 om avgifter på arv, framheva komiteen kor
uheldig og kritikkverdig det hadde vore at den ikkje ein
gong hadde blitt oversendt norske styresmakter. Mang-
lande kjennskap hadde fått sorenskrivaren i Aust-Finn-
mark til å bruke avgiftsreglane i Norske Lov 5-2-7 i sta-
den for å følgje traktaten, som han først fekk kjennskap
til i 1840 då Finansdepartementet undersøkte spørsmålet
i Stockholm.340

Med spørsmålet om Øresundstollen sat protokollko-
miteen, som skulle avgi innstilling om riksrett til Odels-
tinget, og konstitusjonskomiteen, som skulle avgi inn-
stilling til Stortinget, og jobba parallelt, med utgangs-
punkt i Grunnlova § 75 bokstav f) og g). Fordi det ikkje
var så lenge igjen av stortingssesjonen, meinte konstitu-
sjonskomiteen at den måtte bli ferdig og avgav innstil-
ling før Odelstinget hadde behandla innstillinga frå pro-
tokollkomiteen, som var avgitt 4. august, og som inntilte
på riksrettstiltale. Traktatane var inngått i 1841. Avgifts-
strukturen i Øresund var svært komplisert med mange
ulike typar av avgifter, ulike utrekningsmåtar og ulike
særrettar. Komiteen gjengav store delar av vurderingane
frå det norske finansdepartementet som mellom anna

335 Stortingsforhandlinger 3. august 1839 s. 88 og 90.
336 Sjå innstillinga datert 31. august 1842, Stortingsforhandlinger 10. september 1842 s. 287–333.
337 Stortingsforhandlinger 10. september 1842 s. 289–290.
338 Stortingsforhandlinger 10. september 1842 s. 291.
339 Stortingsforhandlinger 10. september 1842 s. 293.
340 Stortingsforhandlinger 10. september 1842 s. 302.
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konkluderte med «at Norge ved den nu afsluttede Kon-
vention kun i ringe Grad vil erholde nogen direkte For-
deel ved de i den egentlige Told av Varer besluttede
Nedsættelser». For den norske handelsflåten ville det
likevel indirekte ha positive verknader, og oppryddinga i
reguleringa var heldig i seg sjølv.341 Komiteen slutta seg
til departemenet.

Eit av dei grunnleggjande problema frå norsk side
med denne traktatinngåinga var at ein norsk medfor-
handlar blei oppnemnd så seint at konvensjonen var
underteikna før han kunne delta. Departementet reiste
spørsmål om det var ein grunn til å nekte ratifikasjon,
men det var det likevel ikkje, meinte departementet,
sjølv om dersom han hadde deltatt ville det kunne hatt
innverknad i «et aller andet Punkt af Interesse for
Norge».342 Komiteen slutta seg til dei utførlege vurde-
ringane frå Finansdepartementet, men la til ein del eigne
vurderingar. Det mest sentrale i kritikken mot den nye
traktaten frå norsk side synest vere den ikkje-oppnådde
fordel: «Nedsættelsen af Told paa Sild, Jern og Søsalt.»
Dette var det norske eksportinteresser vona å oppnå. Til
dette sa komiteen at sjølv om dette var rimelege og rett-
ferdige krav, så var det ikkje «megen Sandsynlighed for
at det vilde kunne drives gjennem paa en Tid, da det
nylig iforveien ved de i London skeete Underhandlinger
angaaende Øresundstollen, af Storbritannien – den mæg-
tigste handelsstat – var bleven erkjendt som en
Grundsætning, at den [eksisterande] Christianopolske
Toldrulle skulde forblive i fuld Kraft, og ingen Forand-
ring foregaae i Toldsatserne paa de deri nævnte Varer».
Det omfatta mellom anna sild, jern og sjøsalt. Håpet var
då svakt om at ein skulle kunne få forandra dette for
Noregs del.343 Denne realistiske forankringa i handelspo-
litikk hos dei store nasjonar er det nærliggjande å lese som
ei åtvaring til protokollkomiteen om at riksrett kanskje
ikkje var det rette i ein situasjon der lite ville ha blitt for-
andra sjølv om den norske medforhandlaren hadde fått
vere med. Komiteen ville ikkje føreslå nokon konklusjon
for så vidt gjaldt Øresundstollen før protokollkomiteen
hadde sagt sitt. Men innstillinga saman med innstillinga
frå protokollkomiteen blei den 10. september vedtatt
oversendt unionskomiteen utan riksrettssak.344

Protokollkomiteen hadde som nemnt avgitt si innstil-
ling den 4. august der den innstilte på riksrettstiltale mot

statsminister (i Stockholm) Frederik Due og statsråd
Oluf Schouboe.345 Den sentrale kritikken var at stats-
rådsavdelinga i Stockholm ikkje i statsråd hos kongen
hadde gjort merksam på Grunnlova § 38 om innhenting
av betenkning frå den norske regjering i Christiania og at
den ikkje «strax» hadde meldt frå til «den norske Regje-
ring» om forhandlingsinstruksen som blei vedtatt i
ministerielt statsråd 19. juni og om protokollen frå kom-
binert statsråd 30. juni 1841.346 Dette ville ha ført til at
den norske medforhandlar ville kunne ha blitt utnemnd
og møtte fram i tide. Komiteen gjekk med 7 mot 2 røys-
ter inn for tiltale for riksrett. Men i Odelstinget den
7. september vart det med 50 røyster vedtatt ikkje å føl-
gje komiteinnstillinga.347 Dette vedtaket var dermed alt
gjort før konstitusjonskomiteens innstilling vart
behandla i Stortinget.

11.3 Traktatoversending frå 1842 til 1905
Etter 1842 «inntrådte en markert bedring» i spørsmålet
om stortingsbehandling av traktatar, skriv Alf Kaar-
tvedt.348 Konstitusjonskomiteen uttalte i 1845 at dei
manglane ved oversendinga som blei påpeikt i 1842 om
korrekte stadfesta tekstar og relevante bilag, no var
ordna.349 Oppsummert kan ein sjå at det gjennomførte
presset frå Stortinget og frå regjeringa i Christiania
hadde ført fram. Grunnlova § 75 bokstav g) som litt
upresist påla ei plikt til å «meddele» traktatar, var syste-
matisk blitt tolka av Stortinget i ei retning som styrka
Stortingets rolle i den viktige delen av utanrikspolitikken
som traktatpolitikken utgjorde. Først ved å hevde at mei-
ninga med føresegna måtte vere at Stortinget hadde plikt
til å gjennomgå dei traktatane ein mottok, og å ytre
merknader om innhaldet, og vidare at Stortinget òg
måtte få dei omkringliggjande dokumenta, slik at ein
betre kunne forstå innhald og framgangsmåte. For å
gjennomføre det ein meinte var Noregs rettar etter
Grunnlova var Stortinget også heilt på grensa av å gå til
riksrettssak om utanrikspolitiske spørsmål, som i saka
om Øresundstollen. Ingen andre riksrettssaker gjaldt den
typen spørsmål.

Når det gjeld innhaldet av komiteinnstillingane, viser
dei at Stortinget ikkje berre var opptatt av den formelle
likestillinga i dokumenta, men endå meir av det reelle

341 Stortingsforhandlinger 10. september 1842 s. 325.
342 Stortingsforhandlinger 10. september 1842 s. 328.
343 Stortingsforhandlinger 10. september 1842 s. 331.
344 Stortingsforhandlinger 10. september 1842 s. 333–334.
345 Innstillinga datert 4. august 1842 i Stortingsforhandlinger Odelstinget 7. september 1842 s. 787–840, konklusjonen på s. 840.
346 Stortingsforhandlinger Odelstinget 7. september 1842 s. 837, 833 og 834, jf. s. 791.
347 Stortingsforhandlinger Odelstinget 7. september 1842 s. 840.
348 Kaartvedt, Det Norske Storting I (1964) s. 373.
349 Stortingsforhandlinger 20. september 1845 s. 343.
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innhaldet, særleg, men ikkje berre handels- og sjø-
fartspolitisk. Og Stortinget viser både innsikt i traktat-
spørsmål og god folkerettsleg forståing av prinsippa som
er involvert.

Ettersom kongen frå denne tid involverte den norske
regjeringa og Stortinget meir i traktatspørsmål, ser det ut
til at den formelle oversendinga av traktatar blei mindre
viktig. Grunnen er vel at kongen/regjeringa byrja å leg-
gje fram viktige traktatar enkeltvis for å få samtykke frå
Stortinget. Dette følgde av læra som var blitt hevda av
traktat- og konstitusjonskomiteane i 1839 og 1842, om
at kongen ikkje kunne inngå traktatar utan samtykke der-
som dei var i strid med eksisterande grunnlov eller lov-
giving. Dette var òg oppfatninga i den norske regje-
ringa.350 Tilsvarande må ein ha tenkt om andre stortings-
kompetansar, som bruk av løyvings- eller skattekompe-
tanse. Allereie Frederik Stang skreiv i 1833 at det «kan
paa ingen Maade antages, at Kongen igjennem Tractater
skulde gyldigen indføre Forandring i den bestaaende
Lovgivning, Beskatning o.s.v.». Som Aschehoug skreiv
seinare, var ein traktat berre «løfter til den fremmede
Magt, med hvem den er afsluttet, ikke Befalinger til
Landets underordnede Autoriteter og Borgere. Bindende
for dem blive Tractatens Bestemmelser først, naar det på
behørig Maade er blevet dem Paalagt at efterkomme
disse», altså ved lov-, skatte- eller løyvingsvedtak.351

Det er desse standpunkta som langt seinare, i 1931, blei
innført i Grunnlova § 26 andre ledd. Sjå kommentaren til
denne.

11.4 Traktatoversending etter at Noreg fekk eigen 
utanriksminister i 1905
Sjølv om den generelle oversendinga av traktatar til
Stortinget har halde fram heilt til i dag, har den gitt min-
dre grunnlag for tolkingsstrid. No gir den først og fremst
oversyn over den etter kvart omfattande mengda trakta-
tar som blir inngått kvart år. Frå 1905 då Noreg fekk eige
utanriksdepartement, er det UD som oversender trakta-
tane til Stortinget.352 Frå seinare år kan det vere grunn til
å nemne oversendinga for 1994. Det er første gong at
EØS-komiteens vedtak om endringar i EØS-avtalen,
som ikkje har vore særskilt behandla i Stortinget, kjem
inn som særskild kategori, og den har i aukande grad

vore til stades i dei seinare oversendingane og dermed i
komiteinnstillingane.353

Oversendingane, som lenge har blitt kalt traktatfore-
legg, er i seinare tid blitt seint behandla i Stortinget.
Først den 2. april 2019 behandla Stortinget traktatane for
2015. Men innstillinga er i alle fall interessant for å vise
omfanget av traktatar i nyare tid. Den inneheld 15 trakta-
tar som ikkje hadde vore lagt fram for Stortinget som
eiga sak og 13 som hadde vore lagt fram som eiga sak.
Vidare inneheld den 15 EØS-komitevedtak som hadde
vore lagt fram som eiga sak og heile 311 EØS-komite-
vedtak som ikkje hadde vore lagt fram for Stortinget
som eiga sak. I tillegg var det ein traktat som tidlegare
hadde vore forsømt lagt fram.354

Frå 1814 til i dag har bruken av § 75 bokstav g) endra
seg sterkt. Den var viktig frå den første tida og fram mot
siste halvdel av 1800-talet då den blei brukt for å eta-
blere eit grunnlag for Stortingets innverknad på utanriks-
politikken. Deretter har den stort sett gitt eit interessant
oversyn over veksten i og endringane av traktatar som
ein moderne vestleg stat blir med i.

12 § 75 bokstav h) Innkalling av enkeltpersonar til 
å møte og forklare seg i Stortinget

12.1 Innleiing. Innkallingsretten på Eidsvoll

Innkallingsretten blei på Eidsvoll vedtatt med følgjande
ordlyd: «at kunne fordre Enhver til at møde for sig i
Statssager, Kongen og den kongelige Familie undtagen;
dog gjelder denne Undtagelse ikke for de kongelige
Prindser, forsaavidt de maatte være Embedsmænd».
Denne retten som tilsynelatande har eit svært vidt
omfang, er berre brukt tre gonger sidan 1814. Siste gon-
gen var i 1933. Men i ein del fleire tilfelle har den vore
forsøkt brukt og bruk av den vore drøfta og det har ført
til frivillige frammøte eller opplysningar.

Det sentrale med føresegna at alle kan bli pålagde å
møte, både statsrådar og andre embetsfolk, og privatper-
sonar, som styremedlemer i statsaksjeselskap, berre dei
kan forklare seg om statssaker. Dei har forklaringsplikt
som går føre pålagt teieplikt i lov eller avtale. Regelen
er, ved sida av regelen om oppsynet med pengevesenet i

350 Sjå Stortingsforhandlinger 1839 3. august s. 51, jf. s. 61 og 64 for oppfatninga hos den norske regjeringa, og Stortingsforhandlinger 1842 9. sep-
tember s. 290.

351 Stang, Grundlovbestemte Ret (1833) s. 519 og Aschehoug, Statsforfatning II (1892) s. 519, sjå elles meir detaljert, op.cit. 530–542.
352 Sjå om den første, Indst. S. nr. 189 (1905–1906). Den siste før andre verdskrig ser ut til å vere omhandla i Innst. S. nr. 80 (1939). Det er ei rein opp-

listing av traktatar, inkludert slike som har vore oppe i Stortinget som særskild sak.
353 Sjå Innst. S. nr. 260 (1995–1996) s. 9. Den innheld i alt 109 traktatar, av desse er 6 vedtak i EØS-komiteen.
354 Sjå Innst. 210 S (2018–2019). Tala viser at ein no må nyansere noko oppfatninga i Europautgreiinga frå 2012 der det blir sagt at i høve til framleg-

ging som eiga sak, og altså med krav om samtykke frå Stortinget i medhald av Grunnlova § 26 andre ledd, er det i dei siste tjue åra – fram til 2012
– «EU/EØS-sakene som i antall klart har dominert», sjå NOU 2012: 2 s. 245.
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§ 75 bokstav c), den einaste i Grunnlova som gir Stortin-
get rett til å krevje opplysningar frå andre enn regje-
ringa.355 Sjå òg kommentaren til § 75 bokstav c). For-
klaring i medhald av § 75 bokstav h) skjer i utgangs-
punktet ope i Stortinget, men dersom den innkalte skal
forklare seg om fortrulege forhold, vil Stortinget måtte
haldast for lukka dører med teieplikt for representantane.
Så lenge Stortinget var delt i Odelsting og Lagting,
hadde både Stortinget og Odelstinget, på litt nærmare
vilkår som veksla litt over tid, kompetanse til å innkalle
personar. No er det berre Stortinget. Stortingskomiteane
kan ikkje innkalle. Dei spørsmåla som ein innkalt skal
forklare seg om, må vedtakast av Stortinget. Det er såleis
ingen rett for den einskilde representanten til å spørje om
kva vedkomande vil, slik som i ei frivillig komitehøy-
ring. Dei nærmare praktiske reglane om bruk av innkal-
lingsretten har heilt sidan 1815 vore regulert på litt skift-
ande måtar i Stortingets forretningsorden.356

Grunnlaget for føresegna er Adler og Falsens utkast til
§ 78 e) som av konstitusjonskomiteen blei delt i to:
punkt f) og punkt h). Utkastet hadde følgjande ordlyd:
«Den kan forlange sig Rigets Protocol og alle offentlige
Indberetninger og Papirer, diplomatiske undtagne, fore-
lagte, og fordre Enhver til at møde for sig i Stats-Anlig-
gender, undtagen Kongen.»357 Siste del blei som ein ser
til § 75 bokstav h), med visse endringar. I konstitusjons-
komiteens førsteutkast var det framleis del av same
punkt som innsyn i protokollane, men i det endelege
utkastet var det eit sjølvstendig punkt med teksten: «at
kunne fordre Enhver til at møde for sig i Stats-Anliggen-
der, Kongen og den kongelige Familie undtagen. Dog
gjelder denne Undtagelse ikke for de Kongelige Prind-
ser, forsaavidt de maatte være Embedsmænd.»358 Det
ser ut til at unntaket for kongen og den kongelege fami-

lie byggjer på eit innspel frå Christian Frederik, iallfall
kommenterte han på dette punktet til konstitusjonskomi-
teens førsteutkast.359 Ordet Stats-Anliggender blei av
redaksjonskomiteen endra til Stats-Sager.

Føredømet for Adler og Falsens utkast synest å vere
Constitution of Maryland 1776.360 Der fastsette Article
X som ein del av kompetansane til the House of Delega-
tes: «They may call for all public or official papers and
records, and send for persons, whom they may judge
necessary in the course of their inquiries, concerning
affairs relating to the public interest.»361 Ordlyden her er
veldig lik ordlyden hos Adler og Falsen.362

Føresegna blei litt endra av omsyn til unionen hausten
1814. Unntaket frå innkallingsretten i § 75 bokstav h)
for medlemer av den kongelege familien måtte skrivast
litt om. Kongelege prinsar som var embetsmenn kunne
etter Eidsvollgrunnlova innkallast til Stortinget. No vart
det slik at dei kunne innkallast bortsett frå dersom dei
var visekonge.363

Det er ei særskild straffelov frå 1897 knytt til mang-
lande oppmøte eller feil forklaring ved innkalling i med-
hald av § 75 bokstav h).364 Den har aldri vore brukt.

Frederik Stang diskuterte i si statsrettsbok frå 1833
om § 75 bokstav g) hadde ein annan karakter enn dei
kompetansane og oppgåvene som elles er inntatt i § 75
og konkluderte med at det var tilfelle. Drøftinga bygde
mellom anna på ordlyden «at kunne» som avvik frå for-
muleringa av dei andre delane av paragrafen. Etter
Stangs oppfatning er poenget at det i § 75 bokstav h)
ikkje er tale om «noget specielt Anliggende, der kunde
betragtes som selvstændig Gjenstand for Storthingets
Virksomhed, men alene om en Storthinget som virksom
Corporation overhovedet tilkommende udvortes Rettig-
hed». Stang samanlikna den med Stortingets rett til å

355 Ein kan i den samanhengen kanskje òg nemne § 83 som gir Stortinget rett til å krevje ei utgreiing frå Høgsterett om «juridiske emne», sjå kommen-
tar til § 83. Dette er ein rett til å gå rett på ei anna statsmakt utan å gå via regjeringa, men det ein kan krevje er «opplysningar» av ein litt annan
karakter enn ved § 75 bokstavane c) og h).

356 Sjå no (april 2020) forretningsordenen § 49. I den første ordinære forretningsorden vedtatt 24. juli 1815 vart det fastsett at innkalling kunne skje
både ved Odelstinget og ved Stortinget, sjå Storthings-Efterretninger 1814–1833 bd. I (1874) s. 214.

357 Riksforsamlingens forhandlinger III (1916) s. 25.
358 Riksforsamlingens forhandlinger III (1916) s. 312 (§ 77 f)) og Riksforsamlingens forhandlinger I (1914) s. 452.
359 Sjå Riksforsamlingens forhandlinger III (1916) s. 324 (til § 77 f).
360 Slik Höjer, Norska grundlagen 1882 s. 196. Regelen gjeld framleis i Maryland, sjå Constitution of Maryland frå 1867 Article III, Section 24. Fred-

rik Sejersted skriv at han kjenner ingen andre konstitusjonar enn den norske som har tilsvarande regel, sjå Sejersted, Kontroll og konstitusjon
(2002) s. 931, men det finst altså i Maryland.

361 Denne setninga følgde etter ei setning som forklarte formålet med å få dokument og avhøyre folk: «They may examine and pass all accounts of the
State, relating either to the collection or expenditure of the revenue, or appoint auditors, to state and adjust the same. They may call for all public or
official papers and records, and send for persons, whom they may judge necessary in the course of their inquiries, concerning affairs relating to the
public interest.»

362 Dei hadde truleg Marylands grunnlov tilgjengeleg på fransk i den utgåva av amerikanske grunnlover som Benjamin Franklin publiserte i Paris i
1783 (eller seinare utgåver), sjå [Benjamin Franklin] (Louis Alexandre duc de La Rochefoucauld, omsetjar), Constitutions des treize Etats-Unis de
l’Amérique, Paris, 1783 (2. utg. 1792).

363 Ordlyden i § 75 bokstav h) var frå 4. november 1814 følgjande: «at kunne fordre Enhver at møde for sig i Statssager, Kongen og den Kongelige Fami-
lie undtagne: dog gjælder denne Undtagelse ikke for de Kongelige Prindser, forsaavidt de maatte beklæde andre Embeder end Vice-Kongens.»

364 Lov om særlige Straffebestemmelser m.v. for Personer, som i Henhold til Grundlovens § 75 h indkaldes til at møde for Storthinget av 3. august
1897 nr. 2. Lovvedtaket vart først nekta sanksjon i 1894, sjå Sejersted Kontroll og konstitusjon (2002) s. 922.
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innhente «Høiesterets Betænkning over juridiske Gjen-
stande» etter § 83. Sjå kommentaren til denne. Begge er
inntatt av «Omhue for at skaffe Repræsentationen de til
Udøvelsen snart af denne snart af hiin blandt dets egent-
lige Functioner fornødne Underretninger og Oplysnin-
ger».365 Poenget hos Stang må vere at begge desse føre-
segnene er generelle mekanismar.366

12.2 Debattar om innkallingsretten
Innkallingsretten har ikkje blitt mykje brukt i praksis
endå det er litt overraskande i tida før 1884, då stats-
rådane ikkje generelt hadde adgang til Stortinget. I alt
har det som nemnt berre vore gjennomført tre innkal-
lingssaker.367

Stortinget starta raskt etter 1814 med å prøve å ta i
bruk § 75 bokstav h). I mai 1816 vedtok Odelstinget ved
behandlinga av innstilling frå protokollkomiteen å be om
opplysningar i samband med ein tydelegvis forlagt søk-
nad om embete som sorenskrivar. Det ser ut til at ein
ikkje direkte bad om at statsråd Sommerhjelm skulle
møte for Stortinget eller Odelstinget, men at statsråden
«i Henhold til Grundl.s § 75 Litr. h skulde opfordres til
gjennem Regjeringen at meddele Thinget Oplysning om
Sagens Sammenhæng». Dette gjorde han ved ei skriftleg
erklæring. Odelstinget følgde opp ved å be om forklarin-
gar frå personalet hos statsråden. Det enda med at saka
blei lagt bort i 1818.368 Her ser ein såleis at det første
ordinære stortinget meinte ein også kunne bruke
§ 75 bokstav h som grunnlag for å be om skriftlege opp-
lysningar. Og fekk det.

I den neste saka blei innkalling forsøkt: På det same
stortinget som omtalt ovanfor kravde Odelstinget i med-
hald av § 75 bokstav h) at dei relevante norske stats-
rådane i Stockholm, statsminister Peder Anker, og stats-
rådane Christian Krohg og Peter Motzfeldt, skulle «ford-
res til at møde for Thinget». Dei skulle forklare seg om
korfor dei ikkje hadde protestert mot kongens avgjerd om
at tidlegare konstituert amtmnann i Laurvigs Grevskab,
kammerherre Frederik von Lowzow, skulle «ufortøvet»

forlate riket. Bakgrunnen var at Lowzow ikkje hadde
svore nokon eid til kongen og konstitusjonen etter
november 1814, og, viste det seg seinare, heller ikkje
hadde svore eid til Grunnlova etter 17. mai 1814. Kongen
avgjorde 6. juni 1816 at han, sidan han såg det som «en
hellig Pligt ei at tillade den ringeste Afvigelse fra Consti-
tutionen», ikkje kunne la statsrådane møte. Kongen
meinte det berre var Stortinget i plenum, ikkje Odelstin-
get som kunne innkalle personar til å møte for seg. Heller
ikkje var det her tale om ei statssak, meinte han. Men
likevel oversende kongen gjennom den norske regjeringa
ei forklaring om saksforholdet. Den godtok fleirtalet i
Odelstinget 19. juni 1816 og la bort saka med 50 mot 6
røyster.369 Alf Kaartvedt skriv at bruken av innkalling
her var eigentleg ei forpurring av riksrettstiltale.370

I Stortingets forretningsorden blei det i 1818 vedtatt at
innkallinga skulle skje til det samla Stortinget ved stor-
tingspresidenten sjølv om det skulle vere Odelstinget
som hadde vedtatt å innhente opplysningar på denne
måten.371 Det var nok ein konsekvens av kongens
strenge grunnlovstolking i Lowzow-saka.

Etter 1816 blei innkalling føreslått brukt i ein god del
høve, men ikkje vedtatt igjen før i 1884. I samband med
drøftinga i 1894 av å innføre krav til eid for den som for-
klarte seg i medhald av § 75 bokstav h) gav mindretalet i
konstitusjonskomiteen eit oversyn over tilfelle der føre-
segna hadde vore føreslått brukt. I tillegg var det ein del
andre saker der det hadde vore framme: i 1827, 1830,
1836, 1845 og 1877.372

Generelt vart det etter kvart mindre interesse i Stortin-
get for å bruke innkallingsretten. I 1833 heldt represen-
tanten Ludvig Mariboe eit fargerikt, men vel ikkje repre-
sentativt innlegg mot innkalling av statsråd Diriks: «Et
saadant Misbrug af Odelsthingets ved Grundloven
bestemte Ret vilde lede til Jakobinisme, til Terrorisme,
og omsider til Krig, til blodig Krig, som jeg forhen
ytrede.» Det omtalte misbruket gjekk særleg ut på at det
ikkje blei føreslått presise spørsmål statsråden kunne
svare på, men ei meir generell innkalling for «at lade
ham staa aabenbar Skrifte».373

365 Sjå Stang, grundlovbestemte Ret (1833) s. 266, sjå òg drøftinga i noten på s. 267 av skilnaden mellom § 75 bokstav g) på den eine sida og
§ 75 bokstavane f), g) og k) på den andre. Sjå vidare s. 329–330 om grensa for kontrollretten.

366 Men han går òg vidare i ei overraskande samankopling og drøfter § 75 bokstav h) saman med § 82 b) og forretningsordenen, § 85 og altså § 83. Sjå
Stang, grundlovbestemte Ret (1833) s. 268–270.

367 Om innkallingsretten i praksis, sjå særleg Sejersted, Kontroll og konstitusjon (2002) s. 914–1003 og Arne Fliflet, «Stortingets innkallingsrett i his-
torisk lys», Jussens Venner 1972 s. 67–120.

368 Sjå Storthings-Efterretninger 1814–1833 bd. I (1874) s. 393.
369 Sjå Storthings-Efterretninger 1814–1833 bd. I (1874) s. 397–400. Lowzow (1788–1869) var dansk undersått. Han blei seinare dansk høgsteretts-

justitiarius.
370 Kaartvedt, Det Norske Storting I (1964) s. 325.
371 Sjå Storthings-Efterretninger 1814–1833 bd. I (1874) s. 461.
372 Sjå Indst. S. nr. 92 1894 s. 249, Sejersted, Kontroll og konstitusjon (2002) s. 919 og Fliflet, «Stortingets innkallingsrett i historisk lys», Jussens

Venner 1972 s. 86–88.
373 Storthings-Efterretninger 1814–1833 bd. III (1882) s. 389 og generelt Kaartvedt, Det Norske Storting I (1964) s. 325–328.
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Det var òg forsøk på å etablere ein generell rett og
plikt for statsrådar til å møte i Stortinget på grunnlag av
§ 75 bokstav h), men det blei oppgitt etter at Høgsterett i
1845 hadde uttalt i ei fråsegn at det ikkje ville kunne føl-
gje av føresegna.374 Og dette blei som kjent først løyst
ved grunnlovsendring og den påfølgjande riksretten i
1884.

12.3 Innkallingsretten i praksis 1884–1933
Først 70 år etter 18114 kom den første saka der ein inn-
kalt person møtte og høyring blei gjennomført.
Armestatsråd Lars Christian Dahll, som sat i Christian
Schweigaards kortlevde regjering (aprilministeriet)
våren 1884, blei i mai 1884 innkalt av Odelstinget til å
forklare seg om den såkalte geværavskruinga.375 Forret-
ningsordenen (reglementet) var endra i 1881 slik at no
kunne både Odelstinget og Stortinget innkalle. Endringa
var eit sikringstiltak i samband med Venstres press for å
gjennomføre grunnlovsvedtaket om at statsrådane kunne
møte i Stortinget.376 Innkallinga gjaldt spørsmål om
regjeringa medan den føregåande riksrettssaka om møte-
rett for statsrådane stod på, hadde drøfta om ein skulle
gjere geværa for ein del hæravdelingar umogelege å
bruke ved å ta ut bolten eller liknande av sluttstykka. Det
var blitt gjennomført i januar og februar 1884. Grunnen
var at «vildledte Mænd inden Landbefolkningen kunde
falde paa at sætte sig i Besittelse af» geværa i samband
med riksrettssaka. Nokon meinte dette var opplegg til
statskupp. Tidlegare armeminister Adolph Fredrik Mun-
the blei òg innkalt, men han var sjuk (han døydde i sep-
tember 1884) og gav skriftleg forklaring.377 Saksforhol-
det var i ferd med å leie opp til ei ny riksrettssak, men så
gjekk det over ved at venstreopposisjonen ved Johan
Sverdrup sjølv danna regjering 26. juni 1884.378

Eit framhald av sakstypen og, viste det seg, til dels av
same saka, kom berre 9 år etter. I 1893 blei i alt ni
høgare offiserar innkalt av Stortinget, fremst av desse
var admiral Johan Koren, som òg hadde vore marinemi-
nister i Schweigaards aprilministerium. Saka gjaldt den
såkalte Horten-affæren. I påvente av regjeringsskifte frå
Venstre-regjering og til ei regjering leia av høgremannen

Emil Stang i mai 1893 hadde marinesjefen Koren gitt
ordre om å gjere fleire militære fartøy klar til eventuelt å
gå frå Horten til Kristiania for å hjelpe politiet med å
halde ro i byen. Den venta uroa var òg knytt til den venta
1. mai-markeringa (1. mai var feira første gong i Noreg i
1890.) Militærhjelp blei ikkje nødvendig, men saka blei
kjent i pressa og Venstre i Stortinget tok affære. Den
29. mai blei det vedtatt å kalle inn Koren og sjefen ved
Karljohansvern i Horten, kommandør Søren Gottfried
Otto.

Dei pågåande spørsmåla i høyringa formulert av ven-
strerepresentanten Prahl skapte krass debatt i Stortinget
mellom Høgre og Venstre. Venstreleiaren Jørgen Løv-
land sa mellom anna:

«Det er jo klart, at for den gamle bureaucratiske
Betragtning er jo dette noget forskrækkeligt, at Embeds-
mænd skal kunde indkaldes for en saadan Forsamling
som Norges Nationalforsamling og blive spurgt om sit
Forhold. Den bureaucratiske Betragtning forarges i sit
Inderste ved dette. Men den faar sandelig taale det. Det
faar ske; thi et frit Folk har denne Ret og maa benytte
den, naar man staar overfor saa alvorlige Fænomener
som disse.»379

Deretter blei sju andre offiserar innkalt og seks av dei
møtte 13. juni, den siste gav skriftleg forklaring på
grunn av sjukdom.380 Resultatet av høyringane var at ein
parlamentarisk granskingskommisjon blei nedsett, den
såkalte Midnattskommisjonen. Odelstinget avslutta saka
først i 1896. Når det gjeld spørsmål om innkallingsret-
ten, tok ein i 1893 standpunkt til at den ikkje kunne dele-
gerast til stortingskomitane, og, ein gjekk ganske langt i
å granske embetsverket. Admiral Koren bad om avskjed
kort tid etterpå.381

Den tredje og siste gongen innkallingsretten er blitt
brukt og gjennomført var ved granskinga av Aust-Grøn-
land-saka i 1933. Norsk minister i Paris Fredrik (Fritz)
Wedel Jarlsberg blei innkalt 15. mai 1933 og forklarte
seg for lukka dører i Stortinget. Forklaringa blei like
etter offentleggjort.382 Bakgrunnen var at statsminister
Jens Hunseid, svært fornuftig, hadde sendt Wedel Jarls-

374 Fliflet, «Stortingets innkallingsrett i historisk lys», Jussens Venner 1972 s. 81–83.
375 Referat frå møtet i Odelstinget med spørsmål og svar står i Dokument nr. 79 1884.
376 Sjå Fliflet, «Stortingets innkallingsrett i historisk lys», Jussens Venner 1972 s. 90, Indst. S. III (1881) og St.tid. (1881) s. 109ff, særleg s. 143–164,

altså ein svært omfattande debatt om forretningsordenen.
377 Hans forklaring er i Dokument nr. 84 1884, sitat frå hans ordre gjengitt der.
378 Sejersted, Kontroll og konstitusjon (2002) s. 207–209 og 220.
379 Sitert frå Fliflet, «Stortingets innkallingsrett i historisk lys», Jussens Venner 1972 s. 94, sjå elles gjennomgåande op.cit. s. 93–96.
380 Referat frå høyringane i St. dok. nr. 123 1893 inkludert fleire tilleggsdokument.
381 Sjå utførleg Sejersted, Kontroll og konstitusjon (2002) s. 215–219 og 920–922.
382 Sjå forklaringa i St.dok. nr. 9 1933 s. 21–44, jf. Fliflet, «Stortingets innkallingsrett i historisk lys», Jussens Venner 1972 s. 102 note 145 om at

ministeren nok sjølv ønska å bli innkalt, ei opplysning han har frå Frede Castberg. Castberg sjølv var ganske sterkt involvert i heile saka. Sjå elles
om innkallingsspørsmålet op.cit. s. 102–103 og breiare om sakskomplekset, Sejersted, Kontroll og konstitusjon (2002) s. 922–923 og 241–242.
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berg til Danmark for å forhandle om eit kompromiss
mellom Noreg og Danmark om den norske okkupasjons-
saka og andre uteståande tvistepunkt på Grønland. Men
dette hadde ikkje statsministeren våga å fortelje si eiga
regjering (!), eller Stortinget, om. I Stortinget stod stri-
den særleg om manglande konsultasjon. Om Aust-Grøn-
land-saka, sjå elles kommentaren til § 26 andre ledd.
Wedel Jarlsberg gav ei omfattande og framleis lesverdig
forklaring om det diplomatiske arbeidet med sikte på å
finne eit kompromiss og korleis han på ulike tidspunkt
var instruert av statsministeren eller handla i samsvar
med andre norske aktørar.

12.4 Innkallingsretten påkalt, men ikkje gjennomført 
etter 1933
Etter 1933 har såleis ikkje § 75 bokstav h) vore brukt
til innkalling, men ordninga har vore på tale i nokre
saker. Det har ført til at dei påtenkt innkalte har møtt
frivillig. Viktigast av desse sakene var den såkalte
Furre-saka, etter stortingsrepresentant Berge Furre,
som stod i sentrum som offer, ikkje som potensielt inn-
kalt. Saka gjaldt at overvakingspolitiet i 1995–96
hadde etterforska Berge Furre, SV-politikaren, som
hadde vore eit viktig medlem av Lund-kommisjonen.
Den granska i 1993 til 1996 påstandar om «ulovlig og
irregulær overvåkning av norske borgere».383 Etterfor-
skinga av Furre blei etter medieoppslag tatt opp av
EOS-utvalet (Stortingets kontrollutvalg for etterret-
nings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste). Eit sentralt
spørsmål for opposisjonen i Stortinget blei kva tid Jus-
tisdepartementet hadde fått vite om etterforskinga og
kva statsråden visste når. Kontrollkomiteen i Stortinget
ville gjennomføre høyring med departementsråden og
ein ekspedisjonssjef for å finne ut av dette, men den
nye justisministeren nekta dei å møte. Komiteen føre-
budde då å be Stortinget bruke innkallingsretten etter
§ 75 bokstav h), og det såg ut til å kunne bli fleirtal for
dette. Dermed blei det semje med regjeringa om at dei
to kunne møte frivillig saman med justisministeren.384

Delvis på grunn av forklaringane i høyringa i februar
1997 hadde begge desse innan eit år tatt avskjed frå
sine embete. Det sentrale i forhold til § 75 bokstav h)
er at trusselen om å bruke den mot embetsverket var
nok til å framkalle frivillig frammøte.

I 2002 nedsette Stortinget Frøiland-utvalet for å vur-
dere Stortingets kontrollfunksjon. Som del av sin rapport
føreslo fleirtalet i utvalet at § 75 bokstavane f), g) og h)
skulle opphevast og flyttast til ein ny § 82 om opplysnin-
gar til Stortinget generelt, omtalt som Stortingets infor-
masjonskrav.385 Dette gjekk fleirtalet i kontroll- og kons-
titusjonskomiteen inn for, men det ville ikkje vere nok
til grunnlovsmessig fleirtal slik at § 75 bokstav h) blei
ståande.386

Frøiland-utvalet og kontroll- og konstitusjonskomi-
teen uttalte seg også om nokre viktige spørsmål om
praktisering og tolking av § 75 bokstav h). For det første
meinte komiteen at «Stortingets behov for å innhente
opplysninger [bør] fortrinnsvis dekkes gjennom andre
rutiner enn den grunnlovsfestede innkallingsretten».
Oppfatninga var såleis at § 75 bokstav h) skulle halde
fram i si tilbaketrekte rolle. For det andre tok utvalet og
komiteen opp det omstridde spørsmålet om det var høve
til delegering til ein stortingskomite av retten til å inn-
kalle etter § 75 bokstav h). Det var ikkje tilfelle, meinte
komiteen samrøystes. Om forklaringsplikta meinte
komiteen vidare samrøystes at den «omfatter alle rele-
vante forhold i tilknytning til den sak som behandles.
Det være seg opplysninger om interne prosesser i for-
valtningen så vel som om samarbeidet mellom statsråd
og embetsverk». Komiteen var derimot, som utvalet,
delt i spørsmålet om forklaringsplikta òg gjeld interne
avgjerdsprosessar i regjeringskollegiet. Fleirtalet (Ap,
SV og Frp) var einig med utvalsfleirtalet i «at Stortinget
i en ekstraordinær kontrollsak, der det er berettiget mis-
tanke om alvorlige feil og mangler, skal kunne kreve for-
klaring om interne beslutningsprosesser i regjeringskol-
legiet, som ledd i avklaringen av statsrådenes formelle
og reelle ansvar. Flertallet vil imidlertid presisere at ter-
skelen for dette må ligge meget høyt». Mindretalet (H og
KrF) viste til at spørsmålet var omstridd og tok ikkje
ytterlegare standpunkt.387

Ein liknande verknad som i Furre-saka såg ein i 2010
ved granskinga av NOBLE-saka om uheldig økono-
mistyring i forsvaret. Kontroll- og kontitusjonskomiteen
uttalte 14. desember 2010 følgjande:

«Komiteen viser til at under handsaminga av sak om For-
svarets bruk av midlar under NOBLE har omtale av
grunnlovsparagraf 75 h vist seg å vera naudsynleg for at

383 Om Lund-kommisjonen og Furre-saka, sjå Sejersted, Kontroll og konstitusjon (2002) s. 378–384 og 924–926 og Tore Grønlie, «Til forsvar for fol-
kestyret», i Stortingets historie 1964–2014 (2014) s. 147–151.

384 Referat frå høyringa i vedlegg til Innst. S. nr. 235 (1996–1997) s. *24-*71.
385 Avgitt 30. september 2002 som Dok. 14 (2002–2003), sjå s. 113. Leiar av utvalet var stortingsrepresentant Ranveig Frøiland. Utvalet var samansett

av representantar og ekspertar.
386 Innst. S. nr. 210 (2002–2003) s. 15.
387 Innst. S. nr. 210 (2002–2003) s. 9–10. Sjå elles, frå tida før Frøiland-utvalet, om tolkinga og utfylling av dei sentrale vilkåra i § 75 bokstav h)

Sejersted, Kontroll og konstitusjon (2002) s. 935–961. Sjå inngåande over kommentaren til § 75 bokstav f).
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komiteen skulle få alle inviterte til å møta til open kon-
trollhøyring. Komiteen meiner dette aktualiserer eit nytt
ordskifte om innkallingsretten.»388

Dette viser igjen at sjølv om innkalling til plenum svært
sjeldan blir gjennomført, kan eksistensen av føresegna
ha ein viktig verknad i det parlamentariske livet.

Nyleg har også ein meir rutinemessig utvida bruk av
innkallingsretten vore tatt opp. Stortingsrepresentant Per
Olav Lundteigen føreslo at innkalling av nyutnemnde
statsrådar skulle skje i medhald av § 75 bokstav h) for å
«redegjøre for eventuelle uheldige interessebånd knyttet
til tidligere yrke». Bakgrunnen for framlegget var særleg
spørsmål knytt til tidlegare arbeid for interesseorganisa-
sjonar og og PR- og kommunikasjonsrådgivingsselskap.
Til dette uttalte presidentskapet i Stortinget 5. mars
2015:

«at innkalling etter § 75 h krever en omfattende prose-
dyre, og har vært ansett som lite egnet i praksis. I ste-
det er det etablert mer fleksible og praktiske løsninger
for å gi Stortinget tilgang til muntlige opplysninger fra
statsrådene. Felles for disse ordningene (interpellasjo-
ner, redegjørelser, spørreinstituttet og åpne komitéhø-
ringer) er at de er basert på frivillighet, i den forstand
at det ikke påligger noen en rettslig plikt til å møte
eller avgi forklaring. Imidlertid tilsier politiske normer
at statsrådene lojalt følger opp og innretter seg etter
disse ordningene. De gjelder riktignok ikke for stats-
sekretærene, men presidentskapet mener under enhver
omstendighet at innkallingsretten etter § 75 h er og bør
forbli et ekstraordinært instrument som er til rådighet
for særlige tilfeller, og derfor ikke bør tas i bruk til det
foreslåtte formål.»389

Dette er nok eit treffande allment uttrykk for vurderinga
av § 75 bokstav h) i dag. Og slik vil rolla for føresegna
truleg halde fram.

I mai 2019 vedtok Stortinget å oppnemne eit nytt utval
til å greie ut Stortingets kontrollfunksjon med stortings-
representant Knut Arild Hareide som leiar, omtrent 20 år
etter Frøiland-utvalet.390 Ut frå mandatet vil § 75 bok-
stav h) kunne vere omfatta, men den synest ikkje å stå
sentralt i det arbeidet presidentskapet har lagt opp til.

13 § 75 bokstav i) Revisjon av midlertidige gasje- 
og pensjonslister

13.1 Innledning
Grunnloven § 75 bokstav i vedtatt av Rigsforsamlingen i
1814 var «Det tilkommer Storthinget … i; at revidere
midlertidige Gage- og Pensions Lister, og deri gjøre de
Forandringer, det finder Fornødent».391

Med unntak av en språklig justering og språklige
moderniseringer i 2014 er dagens § 75 bokstav i identisk
med Eidsvollsgrunnloven. § 75 bokstav i skiller seg ikke
bare ut ved å være blant de relativt få grunnlovsbestem-
melsene som har stått uendret, men også ved at det har
vært fremlagt svært få forslag om å endre den. Etter alt å
dømme finnes det bare ett endringsforslag, som ble for-
kastet i 1824 – dette kommer vi tilbake til.392 Fortolk-
ningen av § 75 bokstav i var gjenstand for omfattende
strid frem til omkring 1880, primært mellom Stortinget
og regjeringen, men også i noen grad mellom den per-
sonlige kongemakten, særlig Karl Johan og regjeringen.
Kjernen i striden var om Stortinget i kraft av sin bevilg-
ningsmyndighet – § 75 bokstav d – skulle ha siste ord i
fastsettelsen av gasjer og pensjoner til nåværende eller
tidligere statsansatte eller sistnevntes enker/etterlatte.
Det var en dragkamp om hvor stor handlefrihet Stortin-
get skulle ha til å endre regjeringens forslag eller redu-
sere ytelser som Stortinget tidligere hadde vedtatt. Den
klareste konstitusjonelle striden om § 75 bokstav i
dreide seg om Kongen hadde sanksjonsmyndighet, slik
som i lovsaker, eller om Stortingets vedtak om gasjer og
pensjoner var gyldige uten særskilt godkjennelse fra
Kongen i statsråd. Striden dreide seg i langt større grad
om pensjoner enn gasjer, der regjeringen og Kongen
hadde få prinsipielle innvendinger mot at Stortinget
hadde siste ord.

Den konstitusjonelle maktkampen mellom Stortinget
på den ene siden og regjeringen og en gradvis mindre
viktig personlig kongemakt på den annen side kom i
økende grad til å dreie seg om det skulle etableres en
lov- og rettighetsbasert pensjonsordning for embetsmen-
nene. Regjeringen ønsket å erstatte praksisen fra 1814
med mer eller mindre skjønnsmessig tildelte pensjoner
der Stortinget hadde siste ord gjennom sine fullmakter i
Grunnloven § 75 bokstav i. Regjeringen forsøkte å eta-

388 Innst. 169 S (2010–2011) s. 10.
389 Innst. 186 S (2014–2015) s. 2.
390 Sjå mandatet i Innst. 271 S (2018–2019) frå presidentskapet. Også dette utvalet har, som Frøiland-utvalet, både stortingsrepresentantar og eksper-

tar som medlemer. Arbeidet skal vere ferdig i januar 2021.
391 I Novembergrunnloven ble det foretatt en mindre språklig endring ved at «Fornødent» ble erstattet av «fornødne»; jf. Otto Mejlænder, Almindelig

Norsk Lovsamling for Tidsrummet 1660–1860 (1859), s. 477. «fornødne» var i samsvar med den originale håndskrevne grunnloven av 17.5.1814,
Riksforsamlingens forhandlinger, bd. I (1914), s. 112. Fra november 1814 fikk dermed § 75 bokstav i følgende ordlyd: «Det tilkommer Storthin-
get … i, at revidere midlertidige Gage- og Pensions-lister, og deri gjøre de Forandringer, det finder fornødne.»

392 Ut fra Dokument nr. 5 (1932), s. 32.
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blere en rettighetsbasert og forutsigbar alderspensjon
gjennom lov, finansiert gjennom årlige stortingsbevilg-
ninger. Stortinget avviste imidlertid lenge denne model-
len som grunnlovsstridig, ikke minst fordi finansierings-
måten ville undergrave Stortingets bevilgningsmyndig-
het. Stortinget krevde i stedet en tvungen egenpensjons-
ordning etter forsikringsfaglige prinsipper finansiert
gjennom pålagt pensjonspremietrekk i embetsmennenes
lønninger. Forrentningen av pensjonspremien, som
skulle fastsettes ut fra forventet levealder og ytelse,
skulle sikre den avtalte pensjonen. En slik pålagt for-
sikringsordning lå til grunn for Enkekassen etablert i
1775. Den påla alle gifte embetsmenn en engangspremie
som skulle sikre deres ektefelle en avtalt enkepensjon
ved mannens død. Staten garanterte Enkekassens avtalte
ytelser. Garantien ble av ulike grunner effektiv kort tid
etter 1814.393 Det var aldri snakk om at § 75 bokstav i
omfattet Enkekassens kontrakts- og forsikringsbaserte
pensjoner.394

En forsikringsbasert egenpensjonsordning ble etablert
for underordnede tjenestemenn fra 1873 uten nevnever-
dig politisk strid. Fra 1881 var striden om fortolkningen
av § 75 bokstav i reelt sett over. At Stortinget først i
1917 vedtok en rettighetsbasert tjenestepensjonsordning
med rett og plikt til å gå av med pensjon etter en nær-
mere fastsatt aldersgrense for alle embetsmenn og fast
ansatte tjenestemenn, skyldtes ikke uenighet om
§ 75 bokstav i.

En konsekvens av gasje- og pensjonssakenes politiske
og konstitusjonelle betydning var at etter hvert som Stor-
tinget etablerte faste fagkomiteer i 1820-årene, ble en
ren gasje- og pensjonskomité etablert i 1827. Gasje- og
pensjonskomiteen fantes til og med 1918. Etter at etable-
ringen av en rettighetsbasert pensjonsordning var vedtatt
i 1917, og Statens pensjonskasse var etablert sammen
med et modernisert statlig lønnsregulativ, ble arbeids-

mengden for gasje- og pensjonskomiteen vesentlig redu-
sert, særlig når det gjaldt pensjoner, og komiteen endret
navn til lønningskomiteen fra 1919. Fra 1931 endret den
igjen navn til administrasjonskomiteen.395 Stortinget
fortsatte også etter 1917 praksisen med å behandle, for-
melt sett revidere,396 midlertidige pensjonslister – også
etter 1945. Behandlingen skilte seg ikke fra vanlige bud-
sjettsaker utover at man behandlet individuelle pensjo-
ner og pensjonssøknader, og behandlingen hadde ikke
karakter av konstitusjonell kontroll. Etter hvert som de
ordinære statlige tjenestepensjonsordningene ble utvidet
til også å omfatte statens arbeidere fra 1951,397 fikk man
en drastisk nedgang i antallet individuelle pensjoner som
ble formelt behandlet av Stortinget.398

13.2 § 75 bokstav i blir til
Pensjonsordningene og deres praksis under eneveldet
(1660–1814) har ikke vært gjenstand for nærmere under-
søkelser.399 Det er likevel sannsynlig at enevoldskongen
i prinsippet alene avgjorde om hans embetsmenn for-
tjente pensjon, og eventuelt hvor mye, etter lang og tro
tjeneste.400 Prinsippet eller praksisen fra eneveldet om at
pensjon ikke var en ervervet rettighet, men noe man
kunne tildeles etter lang og tro tjeneste, ble videreført i
den nye staten.401 Det er vanlig å hevde at embetsmenn
normalt ble ansatt på livstid etter 1814, og at dette var en
videreføring av praksis fra eneveldet.402 Før 1814 var
det imidlertid neppe tilfellet for flertallet av offiserene så
sant de ikke falt i kamp.

Riksforsamlingen la til grunn at de individuelle pen-
sjonsytelsene fra eneveldet skulle videreføres av den nye
staten. Embetsmennene på Eidsvold forventet noenlunde
tilsvarende pensjonsytelser i den nye staten som under
eneveldet.403 Det kom også til syne i forarbeidene i det
som ble Grunnloven § 75 bokstav i, og i § 22, som ga

393 Om Enkekassen, se Espeli, Pensjonsløftet, s. 30–33.
394 Frederik Stang, Systematisk Fremstilling af Kongeriget Norges constitutionelle eller grundlovbestemte Ret (1833), s. 363.
395 Tallak Lindstøl, Stortinget og statsraadet 1814–1914, bd. II (1915), s. 94, 120, 134, Karl Bjørnstad, Stortinget og statsrådet 1915–1945, bd. II

(1949), s. 36, 79, 172, 200.
396 «Revidere» i Grunnloven § 75 bokstav i ble aldri oppfattet som revisjon i regnskapsmessig forstand.
397 Espeli, op.cit., s. 199–201.
398 Se for øvrig kommentar til §§ 21 og 22.
399 Med basis i en avhandling av A.S. Ørsted fra 1822 hevdet Henry Østlid i 1940 at tjenestemenn som ble avsatt (administrativt) av enevoldskongen

uten dom, ble «tilstått pensjon istedenfor de med stillingen forbundne inntekter». Henry Østlid, Det offentliges adgang til å avskjedige embeds- og
tjenestemenn. Juridiske småskifter (1940), s. 40.

400 I Leon Jespersen og E. Ladwig Petersen, Dansk Forvaltningshistorie: Stat, forvaltning og samfund, bd. I (2000), s. 327, 408–409 er pensjon knapt
nevnt. Det gjelder også Alfhild Nakken, Sentraladministrasjonen i København og sentralorganer i Norge 1660–1814 (2000), men K. Lorange,
Forsikringsvesenets historie i Norge inntil 1814 (1935), s. 278–291 behandler de første enkepensjonsordningene for prester og offiserer.

401 Det gjaldt også pensjonsregulativer for hæroffiserer fra 1764 og 1791 med senere endringer, mente Høyesterett senere, se Retstidende 1862, s. 17–
22, T.H. Aschehoug, Norges nuværende Statsforfatning, bd. II (1879), s. 203–204, se også s. 190. Fremstillingen om gasjer og pensjoner i T.H.
Aschehoug, Norges nuværende Statsforfatning, bd. II (1892), s. 323–343 er nesten helt identisk med førsteutgaven, som derfor med få unntak er
lagt til grunn.

402 Finn Hiorthøy, Rettsforholdet mellom staten og dens tjenestemenn (1954); Østlid, op.cit.
403 Riksforsamlingens forhandlinger, bd. I (1914), s. 65.
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embetsmenn, som Kongen kunne avskjedige uten retts-
sak, rett til en pensjon på 2/3 av sin gasje frem til Stortin-
get fastsatte vedkommendes fremtidige pensjon.404 I
1816 vedtok Stortinget at ingen pensjoner skulle utgjøre
mer enn 2/3 av tidligere gasje,405 som for de fleste sivile
embetsmenn utenom dommere og ansatte i sentraladmi-
nistrasjonen i varierende grad lenge var basert på sport-
ler, det vil si stykkbetaling for tjenester.406

Det er ikke undersøkt hvor mange av grunnlovsutkas-
tene som omtalte parlamentets rolle i behandlingen av
gasjer og lønninger.407 I enkelte av de eksterne innspil-
lene til Riksforsamlingen var pensjon et tema. Der ble
det understreket at pensjonen måtte avpasses etter ved-
kommendes formue, og at ingen embetsmenn måtte få
pensjon dersom de var arbeidsføre.408 Her som i flere
andre deler av Grunnloven ble Adler-Falsens utkast ret-
ningsgivende. Det foreslo at «Hver Rigsforsamling revi-
derer Civil- og Militair-Etatens Gage- og Pensionsliste,
og gjør deri de fornødne Forandringer».409 Konstitu-
sjonskomiteens første grunnlovsutkast var bare en
språklig justering fra denne.410 Komiteens forslag som
ble behandlet av Riksforsamlingen, var tilnærmet iden-
tisk. Stortinget tilkommer «at revidere Civil- og Militair-
Etatens Gage og Pensions-Lister, og gjøre deri de For-
andringer det finder fornødne».411

Kildene til Riksforsamlingens behandling av bestem-
melsen er sparsom. De kaster bare lys over bakgrunnen
for at «midlertidige» ble tilføyd. Kaptein Palle Rømer
Fleischer mente at pensjoner som Stortinget hadde ved-
tatt, «ikke bør revideres af de følgende Storthing».
Stiftamtmand Hilmar Meincke Krohg mente derimot «at
Pensioner ogsaa burde kunne nedsættes, naar Pensionis-
tenes Trang til Pension maatte være forminsket». Justis-
råd Christian A. Diriks bemerket «at det ikkun er de
midlertidige Gage- og Pensions-Lister, som bør revide-
res». Det ble enighet om at begrepet «Civil- og Militai-
retaten» ble erstattet av ordet «midlertidige».412 I 1814
fantes det et klart skille mellom militære, sivile og geist-

lige embetsmenn. Nevnte sitater gir ingen forklaring på
hvorfor man oppga sivile og militære gasje- og pen-
sjonslister og dermed åpnet for parlamentarisk kontroll
av prestenes gasjer og pensjoner. De aller fleste (sogne)-
prester, med unntak av biskopene, fikk verken lønn eller
pensjon over statsbudsjettet som kunne kontrolleres av
Stortinget, men inntekter og naturalytelser gjennom sine
prestegårder og fra sine eventuelle etterfølgere i preste-
embetet. Kanskje kan endringen forklares med et ønske
om formell likebehandling av alle embetsmenn? Etable-
ringen av Opplysningsvesenets fond i 1821 førte til at
fondet også gradvis fikk et ansvar for å finansiere prest-
enes lønninger og pensjoner eller presteenkenes pensjo-
ner. Fra 1836 ble de første prester, og ikke bare deres
enker, oppført på pensjonslisten til Oplysningsvæsenets
fond.413

Debatten i Riksforsamlingen, der bare embetsmenn
deltok, reiste flere av de spørsmål som snart kom til å bli
sentrale. Fleischer måtte oppfattes som at Stortinget ikke
skulle kunne redusere allerede vedtatte pensjoner, mens
Krohg derimot åpnet for det dersom pensjonistens behov
ble betydelig redusert. Diriks kunne oppfattes som han
mente at det bare var nye «midlertidige» pensjoner og
gasjer fastsatt av regjeringen siden Stortinget møtte sist,
som skulle behandles av Stortinget. Kaptein Ole E.
Holck, som ikke synes å ha deltatt i debatten, hadde
noen dager tidligere vært usikker på hvor vidtgående
Stortingets revisjonskompetanse skulle være med hen-
syn til pensjoner. Uansett skulle bare Stortinget kunne
vedta en høyere pensjon enn vedkommendes gasje.
Sorenskriver Lauritz Weidemann hadde ønsket å grunn-
lovsfeste et slikt prinsipp samtidig som pensjon skulle
begrenses til høy alder og arbeidsuførhet.414

I Steenbuchs grunnlovskommmentar fra 1815 ble
«midlertidige» i § 75 bokstav i forstått på samme måte
som Diriks. Regjeringen hadde rett til – i perioden på tre
år mellom hvert møtende storting – å «provisorisk» fast-
sette «midlertidige Gager og pensioner» som Stortinget

404 I konstitusjonskomiteens første grunnlovsutkast til § 39 ble 2/3 av «Løn», ikke gasje, brukt, se Riksforsamlingens forhandlinger, bd. III (1916),
s. 305. I kommentaren til § 22 omtales ikke nærmere hvordan bestemmelsen om 2/3 av gasjen kom til. Det samme gjelder Eilert Stang Lund i
Rettsforholdet mellom staten og dens embetsmenn (1971), s. 13 ff., som ikke er opptatt av embetsmennenes historiske rett til pensjon, s. 50–57.

405 Stortingsforhandlinger juni 1816, s. 388–389.
406 Se kommentar til tidligere § 98.
407 I Treschows grunnlovsutkast ble det foreslått at for de høyest gasjerte kunne pensjonen «ei være under Halvdelen og i de ringere Poster ei under tre

fjerde Parter af hans lovlige og bevisslige indkomster», Riksforsamlingens forhandlinger, bd. III (1916), s. 232.
408 Riksforsamlingens forhandlinger, bd. I (1914), s. 375. Brev fra Gudbrandsdalen Fogderi signert av tolv menn.
409 Riksforsamlingens forhandlinger, bd. III (1916), s. 25.
410 Stortinget «reviderer Civil- og Militair-Etatens Gage- og Pensionslister, og gjør deri de Forandringer det finder fornøden», Riksforsamlingens for-

handlinger, bd. III (1916), s. 312, som Christian Frederik for øvrig ikke hadde kommentarer til, s. 321–326.
411 Riksforsamlingens forhandlinger, bd. I (1914), s. 453.
412 Stortings-Efterretninger bind I, s. 72. Eli Fure, Eidsvoll 1814 (2013), s. 225, gir en språklig sett noe annen og kortere versjon enn i Stortings-Efter-

retninger. Se også W.F.K. Christie, Dagbog under Rigsforsamlingen paa Eidsvold (1860), s. 607, som er originalkilden.
413 Johan Cappelen, Hovedregister til Storthings-forhandlinger 1814–1870 (1885), s. 431 ff., særlig s. 440. Se ellers kommentar til § 116.
414 Riksforsamlingens forhandlinger, bd. I (1914), s. 152, 469–470. Anders Lysgaard, proprietær som møtte fra Biri på Toten, understreket at det måtte

bli slutt på at embetsmenn oppnådde pensjon uten å ha oppfylt sine plikter, ibid. s. 168–169.
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så kunne godkjenne eller forandre.415 At regjeringen
kunne utbetale midlertidige gasjer og pensjoner, skal ha
vært unikt for Norge. I «andre constitutionelle Monar-
kier» var dette umulig, hevdet T.H. Aschehoug i 1879.
Aschehoug understreket også at Stortingets revisjonsrett
i praksis bare omfattet kontantytelser i «Penge, Korn
eller andre generisk bestemte Ting», og ikke naturalytel-
ser, som prestegårder og fri bolig.416

13.3 Pensjonskonfliktene frem til 1830-årene
Gjennom sine to første stortingssesjoner, i 1815–16 og
1818, etablerte Stortinget en praksis med en svært detal-
jert behandling av gasje- og pensjonslistene.417 Stortin-
get startet behandlingen av pensjonslistene i 1815–16
med å be regjeringen opplyse også om pensjonistenes
alder, helsetilstand, forsørgelsesbyrde og formuesfor-
hold.418 Deretter fattet Stortinget i 1816 flere prinsipielle
pensjonsvedtak ved navneopprop. Det viktigste vedtaket
dreide seg om hvordan Grunnloven § 75 bokstav i skulle
forstås. Den 16. april 1816 vedtok Stortinget med 44 mot
30 stemmer at alle dets pensjonsvedtak, også om nye
pensjoner som var inkludert på regjeringens pensjonslis-
ter, var «endelig» og «uden at gjøre Indstilling» til Kon-
gen. Wilhelm F.K. Christie, stortingspresidenten under
unionsforhandlingene høsten 1814, protesterte. Christie
mente vedtaket var grunnlovsstridig fordi slike vedtak
var å betrakte som et lovvedtak ut fra Grunnloven § 49.
De var derfor ugyldige uten Kongens sanksjon.419 Det
kontroversielle vedtaket var det første klare utslag av
prinsippet om at Kongen ikke skulle ha noen form for
godkjennings- eller sanksjonsmyndighet i saker som
reelt sett var budsjettvedtak.420 Både da og senere hadde
parlamentariske budsjettvedtak i andre land oftest form
av et tidsbegrenset lovvedtak. Den nærmeste parallellen
til dette i Norge var at tolltariffen ble vedtatt som en lov
frem til 1830. Fra da av ble tolltariffen vedtatt i ple-
num.421

To dager senere, 18. april 1816, da gasjelistene ble
behandlet, gjorde Stortinget et fornyet prinsippvedtak

om forståelsen av § 75 bokstav i. Enten Stortinget økte
eller reduserte de midlertidige gasjene regjeringen hadde
foreslått, «anseer Storthinget sig berettiget at tage ende-
lig Beslutning derom, uden at gjøre Indstilling» til Kon-
gen. Mens Stortinget to dager tidligere hadde vært dypt
splittet, fikk dette vedtaket nesten enstemmig oppslut-
ning.422 For å understreke at Stortinget stod fritt overfor
regjeringens beslutninger, stanset Stortinget pensjonen
til major Rosenvinge, fordi han var 57 år, ved god helse
og drev en innbringende handelsvirksomhet i Halden.
Stortinget fant at Rosenvinge ikke hadde behov for pen-
sjonen på 300 Riks(bank)daler. Et fåtall personer fikk
økt pensjon i forhold til regjeringens vedtak. Vedtakene
markerte at Stortinget mente å ha kompetanse til å regu-
lere pensjonene både opp og ned i forhold til regjerin-
gens beslutninger. Blant embetsmennene som støttet
Stortingets vide fullmakter, ble det understreket at Stor-
tingets handlefrihet var nødvendig for å hindre at Kon-
gen brukte pensjonsordningen til å straffe eventuelle
opposisjonelle embetsmenn ved å nekte dem pensjon.423

Kongen, eller mer presist kronprins Karl Johan,
«bifaldt», det vil si i praksis aksepterte, Stortingets
gasje- og pensjonsvedtak i 1816 og la ikke til grunn at
vedtakene skulle sanksjoneres. Kongen tok likevel to
forbehold: Major Rosenvinge skulle få beholde pensjo-
nen som kong Frederik 6 hadde bevilget ham – Karl
Johan skulle egenhendig finansiere den med sine private
midler. Pensjoner vedtatt av eneveldet var heller ikke
«midlertidige», slik Stortinget hadde lagt til grunn.424

Sett på bakgrunn av den senere striden om Stortingets
beslutningskompetanse i pensjonssaker er det overras-
kende at Kongen ikke tok klarere forbehold, men tok
beslutningene til etterretning.425 Kanskje skyldtes det at
Stortinget ikke forbeholdt seg retten til å føre opp nye
personer eller stillinger på gasjelisten?

Da Stortinget behandlet pensjonslistene i 1818, var
det større usikkerhet og uenighet om hvordan § 75 bok-
stav i skulle fortolkes. Etter forslag fra Valentin Sibbern,
formann i gasje- og pensjonskomiteen – som også hadde
vært medlem av Riksforsamlingen – ble det vedtatt å

415 Henrik Steenbuch, Bemærkninger over Norges Grundlov af 4de November 1814 (1815), s. 129.
416 T.H. Aschehoug, Norges nuværende Statsforfatning, bd. II (1879), s. 190 og 197.
417 Stortings-Efterretninger 1815–16, s. 413–416, Alf Kaartvedt, Det Norske Storting gjennom 150 år, bd. I (1964), s. 206–208.
418 Stortingsforhandlinger august 1815, s. 327–328.
419 Stortingsforhandlinger april 1816, s. 105–106.
420 Eirik Holmøyvik, Maktfordeling og 1814 (2012), s. 439 ff. og 460 ff., og Wilhelm Keilhau, «Forspillet til vetostriden i Norge», Nordisk Tidskrift

för vetenskap, konst och industri (1932).
421 Kaartvedt, op.cit., s. 289.
422 Stortingsforhandlinger april 1816, s. 145. Vedtaket om reduksjon av gasjer ble gjort med 68 stemmer mot én stemme fra tidligere statsråd Carsten

Tank, som mente vedtaket måtte ha karakter av innstilling til Kongen. Vedtaket om økning av foreslåtte gasjer ble vedtatt med 64 mot 5 stemmer.
423 Kaartvedt, op.cit., s. 308.
424 Stortings-Efterretninger 1815–16, s. 417–418. Senere ble det hevdet at regjeringen i 1816 ikke mente det ville være «passende» å sanksjonere et

budsjettvedtak, Per Stavang, Storting og regjering (1999), s. 180 med henvisning.
425 Jf. også protokollkomiteens gjennomgang av regjeringsprotokollene i 1818, Stortingsforhandlinger august 1818, s. 355–545.
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innhente Høyesteretts vurdering av Stortingets hand-
lingsrom etter § 75 bokstav i. Høyesterett skulle ta sær-
skilt stilling til Stortingets kompetanse i behandlingen av
pensjonssøknader som regjeringen hadde avslått.426

Dette var første gang Høyesterett ble utesket en fortolk-
ning av en grunnlovsbestemmelse.427

Høyesterett mente at det fantes få grenser for Stortin-
gets kompetanse til å endre regjeringens pensjonsvedtak,
herunder dens avslag på slike søknader. Høyesterett var
dermed uenig med Sibbern og flere andre av Stortingets
«kyndigere Jurister», som mente at «Forandringer» av
tidligere pensjonsvedtak i Stortinget krevde Kongens
sanksjon. En enstemmig Høyesterett mente at kongelig
sanksjon ikke var nødvendig. Stortingets pensjonsvedtak
var dermed i seg selv gyldig og bindende for regjerin-
gen. Høyesterett støttet med andre ord Stortingets kon-
stitusjonelle autonomi på dette området.428 Stortinget
fulgte reelt sett Høyesteretts vurdering, men unnlot like-
vel å vedta at Kongen ikke hadde sanksjonsmyndighet i
slike saker. I stedet vedtok Stortinget, med 55 mot 14
stemmer, at det ikke skulle behandle pensjonssøknader
sendt til Stortinget såfremt de ikke var vurdert av regje-
ringen på forhånd. Målet med denne toleddede proses-
sen var å unngå at Stortinget behandlet pensjonssøkna-
der som eneste saksbehandler, noe som kunne gjøre det
lettere påvirkelig for lobbyvirksomhet fra enkeltperso-
ner.429

Både lobbyvirksomhet og mengden av pensjonssøk-
nader innebar et press mot Stortinget, som ble lettet ved
at regjeringen først vurderte søknadene. Gasje- og pen-
sjonskomiteen mottok da også på denne tiden mer enn
300 pensjonssøknader som for en stor del ikke var blitt
vurdert av regjeringen. Dersom Stortinget skulle
begynne med enkeltsaksbehandling av hver og én av
disse, fryktet man at konsekvensen ville bli «en Sværm
af Ansøgninger» til neste storting. For å unngå dette
foreslo komiteen med Stortingets tilslutning å etablere et
mindre særskilt pensjonsfond, gratifikasjonsfondet, på
5000 spesidaler per budsjettår. Dette gratifikasjonsfon-
det kunne Kongen benytte til midlertidig å innfri søkna-

der fra «de meest Trængende» blant dem som søkte om
pensjon eller andre ytelser. Stortinget vedtok også å
redusere det det anså som tre urimelig høye pensjoner
gitt av regjeringen i tiden etter 1816, for å understreke at
Stortinget var øverste myndighet på dette området.430

Gratifikasjonsfondets 5000 spesidaler var lite sammen-
lignet med de totale bevilgninger på 176 000 spesidaler
til pensjoner og vartpenger per år.431

Stortingssesjonen i 1821 var sterkt påvirket av de
statsfinansielle og økonomiske krisetider og av at kong
Karl Johan utfordret Grunnloven og Stortingets myndig-
het på en rekke områder.432 Karl Johans ønske om å
endre Grunnloven § 22 slik at Kongen kunne avskjedige
alle embetsmenn utenom dommerne, uten rettssak, var et
åpent angrep mot embetsmennenes stillingsvern og uav-
hengighet.433 Behandlingen av pensjonssakene ble
påvirket av at embetsmennene ønsket å skjerme sine løn-
ninger og pensjoner mot en mer vilkårlig personlig kon-
gemakt og et spareorientert storting. Sistnevnte hadde
kjøpmann Elling M. Holst som en prinsipporientert tals-
mann. Holst argumenterte for at hvert storting, som møt-
tes hvert tredje år til 1871, hadde full konstitusjonell
handlefrihet til å regulere også Stortingets tidligere ved-
tatte gasjer og pensjoner både opp og ned. Han avviste at
embetsmennenes gasjer og pensjoner representerte et
kontraktsrettslig forhold med grunnlovsbeskyttelse.
Enkelte embetsmenn blant stortingsrepresentantene
mente dette og støttet seg til Grunnloven § 22, der
embetsmenn avsatt av Kongen hadde rett til 2/3 pensjon
av sin gasje i påvente av Stortingets vedtak om fremtidig
pensjon. Stortingets kompetanse til å justere løpende
vedtatte pensjoner var ikke minst begrunnet i de økono-
miske krisetider landet gjennomgikk, der Holst stilte et
grunnleggende spørsmål:

[…] bør ikke statens embedsmænd dele skjæbne med sta-
tens skatteydende borgere, og bør de ikke deltage i tryk-
kende besværligheder som tidsomstændighederne med-
føre? Svaret er let: Statens vel er den høieste lov; skal
statsutgifterne overstige borgernes evner, maa staten

426 Stortingsforhandlinger 1818 mars, s. 1–2, 93–99, april, s. 14–21.
427 Se kommentaren til § 84.
428 Stortingsforhandlinger 1818 april, s. 77–90 sitat 80, 88 og 89. Høyesteretts betenkning er på s. 83–90. I Aschehougs omfattende fremstilling, Nor-

ges nuværende Statsforfatning (1879), s. 190–208, er Høyesteretts betenkning bare omtalt meget kort, og uten å drøfte dens argumentasjon konklu-
derte han på s. 223–224 med at den viste «hvor lidet man den gang var trængt ind i disse spørgsmaal». Han argumenterte på s. 209–231 generelt for
at blant annet stortingsvedtak om gasjer og pensjoner krevde sanksjon på samme måte som lovvedtak.

429 Stortingsforhandlinger 1818 april, s. 90–124, særlig s. 120–121, se også SE 1818, s. 673–678 og Kaartvedt, op.cit., s. 305–306. Blant mindretallet
fryktet enkelte at Stortinget ville gå til vilkårlige reduksjoner av tidligere vedtatte pensjoner og dermed undergrave embetsmennenes rettssikkerhet.
Jf. også Stortingsforhandlinger 1833 mai, s. 31, der vedtaket ble fornyet.

430 Se særlig Stortingsforhandlinger 1818 juni og august, s. 139–164, sitat 148 og 150, Stortings-Efterretninger 1818, s. 673–688.
431 Stortings-Efterretninger 1818, s. 686. I tillegg kom vartpenger, dvs. ventelønn til embetsmenn og andre når en stilling de innehar, blir inndratt eller

faller bort, i et betydelig omfang gjennom mange år til mange offiserer på grunn av nedbyggingen av Forsvaret.
432 Sverre Steen, Krise og avspenning. Det frie Norge, bd. III (1954), s. 113 ff.
433 Kaartvedt, op.cit., s. 259–260.
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enten gaa sin opløsning imøde, eller i modsat fald maa
statsudgifterne rette sig efter borgernes evner.434

Holsts radikale tilnærming, som hadde betydelig støtte
blant bøndene på Stortinget, vakte bestyrtelse blant
embetsmennene, som fryktet betydelige og vilkårlige
gasjereduksjoner.435 De påfølgende konfliktene om
lønns- og pensjonsspørsmål ble dermed konsentrert nett-
opp om Stortingets kompetanse til å endre gasjene.
Dragkampen endte i et kompromiss, der det med 55 mot
22 stemmer ble vedtatt at tidligere vedtatte gasjer ikke
kunne reduseres av Stortinget før embetets innehaver
forlot det. Stortinget skulle likevel stå fritt til å innvilge
gasjeøkninger som regjeringen hadde avslått. Med noen-
lunde samme stemmetall vedtok Stortinget at det ikke
kunne redusere tidligere vedtatte pensjoner. Det var der-
imot ikke uenighet om at Stortinget fritt kunne øke eksis-
terende pensjoner og innfri helt eller delvis pensjonssøk-
nader som var avslått av regjeringen.436 Stortingsflertal-
let sluttet rekkene mot Kongen, og Holst led et klart
nederlag.

Stortingsbehandlingen av gasje- og pensjonskomi-
teens innstilling i 1821 avklarte også et prinsipielt viktig
habilitetsspørsmål. Kunne de mange embetsmenn som
var stortingsrepresentanter, delta i behandlingen av sine
egne gasjer? Behandlingen av nære slektningers pensjo-
ner dreide seg prinsipielt om det samme, men var ikke
reist som tema. Lensmann Orm Hansen Øverland stilte
spørsmål om han som lensmann med en liten statlig inn-
tekt kunne delta i behandlingen av gasjesakene. Bonde,
handelsmann og skipsreder Teis J.T. Lundegard mente at
ingen stortingsrepresentanter som var lønnet av statskas-
sen, burde kunne stemme i disse sakene. Stortingspresi-
denten og flere andre mente at stortingsrepresentanter
«bestod dels af Borgere og Bønder, dels af Embæds-
mend. Saa kunde alle Thingets Medlemmer ansees som
Parter eller interessenter i sagen, og altsaa vilde ingen
Votering kunne finde Sted, naar enhver, hvis Interesse
det gjaldt, skulde udtræde». Og slik ble det.437 Beslut-
ningen ble retningsgivende for Stortingets håndtering av
habilitet, der listen for interessekonflikter og inhabilitet
ble lagt svært høyt og beslutningen delegert til den
enkelte stortingsrepresentant.438

Den store handlefrihet Stortinget hadde gitt seg selv i
1818 og 1821, medførte at gasje- og pensjonskomiteen
på ny mottok «flere hundrede Ansøgninger». Komiteen
erkjente at den ikke kunne fungere som tilfredsstillende
saksbehandler av disse, selv om et fåtall av søknadene
ble behandlet og delvis imøtekommet. Komiteen foreslo
derfor å øke gratifikasjonsfondet til 6000 spesidaler, slik
at regjeringen kunne innfri en del av de best begrunnede
søknadene.439

Kongen og regjeringen brukte i noen grad gratifika-
sjonsfondet til å gi ytelser til menn som Stortinget hadde
redusert ytelsene til og i noen få tilfeller erstattet en ved-
tatt pensjon med et tilsvarende gratiale. Protokollkomi-
teen kritiserte skarpt regjeringens opptreden, som inne-
bar en desavuering av Stortingets vedtak, men lot det bli
med det. Selv om regjeringen ikke uten videre hadde
effektuert stortingsvedtakene, men oversendt dem – med
nevnte unntak – til kongelig approbasjon, ble det ikke
reist riksrettstiltale på dette grunnlag i 1824, til tross for
at protokollkomiteen mente regjeringens handlemåte var
i strid med Grunnloven. Approbasjon var et begrep som
ikke var brukt i Grunnloven, og dets betydning var uklar.
Det kunne oppfattes på samme måte som sanksjon, men
også som en «Formalitet» eller en «Talemaade» som var
nødvendig for gyldige utbetalinger fra statskassen.440

I 1824 behandlet også Stortinget det eneste forslag om
endring av § 75 bokstav i gjennom 200 år. I kjølvannet av
de omfattende debattene om hvordan bestemmelsen
skulle forstås i 1821 foreslo stortingsrepresentant Anders
Bertelsen Aasved fra Nord-Trøndelag at «midlertidige»
skulle utgå slik at man kunne unngå de «mange debatter»
om § 75 som hadde vært i 1818 og 1821.441 Forslaget ble
enstemmig henlagt i 1824 etter konstitusjonskomiteens
innstilling. Den argumenterte med at rettssikkerheten til
fastlønnede embetsmenn kunne bli svekket fordi man
mente at en utelatelse av «midlertige» ville øke Stortin-
gets myndighet til å endre, det vil si også redusere, alle-
rede vedtatte gasjer eller pensjoner. Det ville kunne åpne
for en vilkårlighet fra Stortingets side som ville stride mot
«Grundlovens Aand, der umiskjendelig gaaer ud paa at
hindre vilkaarlig Behandling». En slik endring ville derfor
kunne svekke embetsmennenes «Uavhengighed og Selv-
stendighed» til skade for staten og nasjonen.442

434 Stortingsforhandlinger 1821 mars, s. 95. Et noe fyldigere sitat er brukt av Kaartvedt, op.cit., s. 310.
435 Kaartvedt, op.cit., s. 311–312.
436 Stortings-Efterretninger 1821, s. 70–79.
437 Stortings-Efterretninger 1821, s. 71, Lindstøl, op.cit., s. 565, 972.
438 Harald Espeli, Lobbyvirksomhet på Stortinget (1999), s. 44–45 med referanser.
439 Stortingsforhandlinger august 1821, s. 202–215.
440 Formalitet brukt av protokollkomiteen i SF juli 1824, s. 1308. Talemåte brukt av høyesterettsdommer Langberg i dommen i riksrettssaken mot

Collett i 1827 i Dok. nr. 1 (1930), s. 56. Se også Kaartvedt, op.cit., s. 295 og 306–307.
441 Stortingsforhandlinger august 1821, tilleggshefte s. 14.
442 Stortingsforhandlinger mai 1824, s. 165–167.
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Da det under stortingssesjonen i 1827 viste seg at
regjeringen og Kongen hadde utvidet praksisen med å
overprøve Stortingets pensjonsvedtak, reagerte Stortin-
get skarpere enn i 1824. Det ble reist riksrettssak mot
finansminister Jonas Collett. Regjeringens utilstrekke-
lige oppfølging av Stortingets pensjonsvedtak i 1824 var
ett av tre tiltalepunkt i riksrettssaken. Regjeringen hadde
unnlatt å utbetale Stortingets vedtatte pensjoner i 16 til-
feller. I tillegg hadde Collett forelagt Stortingets vedtatte
og endrede pensjons- og gasjelister for Kongen til appro-
basjon – men ikke til sanksjon – og dermed opptrådt
grunnlovsstridig. Colletts forsvarer hevdet at dette tilta-
lepunktet måtte avvises fordi de manglende pensjonsut-
betalingene bare var et spørsmål som angikk de «Foru-
rettede, Private, og Statscassen». Riksretten avviste
argumentet, da det relevante spørsmålet var hvorvidt
Collett hadde opptrådt grunnlovsstridig eller ei. På dette
punktet ble likevel Collett frifunnet, da Riksretten fant at
hans opptreden ikke hadde vært «i aabenbar Strid med
Grundlovens Forskrifter». Formuleringen reflekterte en
uenighet i riksretten om hvor kritikkverdig Colletts
handling hadde vært. Mest kritisk var høyesterettsdom-
mer og stats-/riksrevisor Christoffer F. Omsen, som
mente at Colletts opptreden kunne undergrave Stortin-
gets konstitusjonelle bevilgningsrett.443 Premissene for
frifinnelsen ble derfor en støtte til Stortinget i dets drag-
kamp med regjeringen og Kongen om fastsettelsen av
pensjonene.444

Regjeringen aksepterte i 1828 reelt sett at Stortinget
hadde siste ord i pensjonssaker, selv om regjeringen
formelt la til grunn at Kongen måtte approbere end-
ringene fra regjeringens tidligere pensjonsforslag.
Kong Karl Johan mente fortsatt at Stortingets pensjons-
vedtak var i strid med Grunnloven § 75 bokstav i, men
godkjente dem allikevel. På denne bakgrunn fant proto-
kollkomiteen og et enstemmig Odelsting ingen grunn
til å ta en ny konfrontasjon. Man nøyde seg med å fast-
slå at man ikke aksepterte den konstitusjonelle logik-
ken som regjeringen hadde fulgt ved å åpne for konge-
lig approbasjon av denne type stortingsvedtak. Det
åpnet nemlig for at Kongen også kunne nekte approba-
sjon av dette eller andre budsjettvedtak. Det ville vært
uakseptabelt.445

Stortingets overtak i denne konstitusjonelle dragkam-
pen økte dets ambisjonsnivå. I 1830 ble det krevd at
neste storting også måtte revidere pensjoner finansiert av
Opplysningsvesenets fond, som ikke var en del av stats-
budsjettet. Fondet ble etablert i 1821 for å forvalte tidli-
gere kirkegods der avkastningen blant annet finansierte
pensjoner til lærere og prester. Flere andre statlige fond
som finansierte pensjoner, skulle også revideres. Regje-
ringen aksepterte det. Da Stortinget møttes neste gang, i
1833, hadde det definitivt vunnet den konstitusjonelle
maktkampen med kong Karl Johan og regjeringen om at
Stortinget hadde siste ord i pensjonssaker, noe konge og
regjering nå aksepterte.446 Aksepten skyldtes blant annet
at Statsrevisjonen, den senere Riksrevisjonen, og Stor-
tingets desisjonsmyndighet hadde blitt brukt til å tvinge
den utøvende makt i kne.447

Et uttrykk for Stortingets autoritet i 1833 var vedta-
ket om å frata tidligere høyesterettsdommer Peter Col-
lett hans midlertidige pensjon på 2/3 av sin tidligere
lønn, som han hadde mottatt fra 1830, på grunn av en
rad kritikkverdige forhold. Han hadde for eksempel
forblitt i sitt embete etter å ha blitt stokk døv, til tross
for at Høyesteretts forhandlinger også den gang var
basert på muntlig prosedyre. Velstående embetsmenn,
som Collett, som ikke hadde skjøttet sitt embete på en
tilfredsstillende måte, hadde definitivt ingen rett til
pensjon.448 Pensjon var noe embetsmenn gjorde seg
fortjent til.

Den samme logikken lå til grunn for at Stortinget i
1830 hadde stanset pensjonen på 600 spesidaler til fogd
Johannes Radich etter at det ble dokumentert at han
hadde svært stor kassemanko (32 000 spesidaler). Saken
fikk for øvrig et interessant rettslig etterspill fordi
Radichs sønn og svigersønn i forkant av pensjoneringen
hadde stilt en kausjon som ville dekke fogdens da kjente
massemanko på omkring 1500 spesidaler under forutset-
ning av at Radich fikk en årlig pensjon på 600 spesidaler.
Høyesterett ga saksøkerne medhold i at staten gjennom
Stortingets vedtak om å stanse pensjonen hadde brutt
kausjonsavtalen, og at kausjonistene dermed ble fritatt
for sitt ansvar som staten hevdet var ubegrenset. Argu-
mentasjonen fra kausjonistenes advokat, Frederik Stang,
om at «Staten i alle Retsforhold den indlater sig, maa

443 Dok. nr. 1 (1930): Voteringene i riksrettssaken 49–66, sitat 52 og 66. Se også Hallager, Norges høiesteret 1815–1915 (1915), s. 204–205 og Sverre
Steen, Konge og storting. Det frie Norge, bd. V (1962), s. 89–90.

444 Kaartvedt, op.cit., s. 304.
445 Stortings-Efterretninger 1830, s. 177–178. Derimot vedtok Odelstinget med 40 mot 38 stemmer å akseptere at regjeringen og Kongen i 1828 hadde

foretatt noen få helt marginalt økte pensjonsytelser utover Stortingets vedtak i 1827.
446 Se bl.a. Stortingsforhandlinger 1833 april, s. 220 ff. og 322 ff., mai, s. 45–48, august, s. 341 ff., 680–683.
447 Stortingsforhandlinger 1833 august, s. 408 ff., 534–560. Se Harald Espeli og Yngve Nilsen, Riksrevisjonens historie 1816–2016 (2016), s. 73 ff.

med hensyn til den konstitusjonelle dragkampen mellom Stortinget, regjeringen og Kongen om den parlamentariske revisjonen.
448 Stortings-Efterretninger 1833, s. 427–429. For en kort presentasjon av viderverdighetene knyttet til Peter Colletts avgang m.m., se Hallager,

op.cit., s. 192–196.
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betraktes som en Enhed», veide her tungt. Høyesteretts-
dommen førte til at staten ikke på ny inngikk lignende
pensjonsavtaler og iallfall ikke uten nødvendige forbe-
hold.449

Frederik Stangs statsforfatningsrett fra 1833 behand-
let striden om § 75 bokstav i, men uten å gå direkte inn
på praksisen som hadde utviklet seg siden 1814. For
Stang var det en selvfølgelighet at Kongen hadde sank-
sjonsmyndighet og dermed utsettende veto mot to typer
vedtak. For det første der Stortinget vedtok en indivi-
duell gasje eller pensjon til personer som regjeringen
ikke hadde vurdert eller omtalt i sine midlertidige
gasje- og pensjonslister. For det andre i de tilfeller der
Stortinget økte, reduserte eller stanset («ophæve»)
gasjer som tidligere storting hadde vedtatt uten at
regjeringen hadde foreslått å endre disse. Stang la med
andre ord avgjørende vekt på regjeringens forslags-
eller initiativrett. Kongen hadde derfor ingen sank-
sjonsmyndighet eller utsettende veto mot vedtak der
Stortinget bevilget gasjer eller pensjoner til personer
som regjeringen hadde avvist søknaden fra. Den uttalte
begrunnelsen var at det utsettende vetoet forsvant ved
Kongens «blotte Erklæring om at den ville bruke det»
gjennom sitt avslag. Logikken var ikke åpenbar. I de to
førstnevnte tilfellene måtte tre påfølgende storting
gjøre identiske vedtak for å få sin vilje gjennom, mens
ett vedtak ville være tilstrekkelig i sistnevnte tilfelle.
Stang avviste at Kongen hadde sanksjonsmyndighet og
dermed utsettende veto mot enhver endring Stortinget
gjorde i regjeringens midlertidige gasje- og pensjons-
lister.450

Stang tok også opp rettslige sider ved å etablere en
pålagt egenpensjonsordning for embetsmennene slik
staten hadde hatt for embetsmenns enker siden
1775.451 Spørsmålet om en rettighetsbasert pensjons-
ordning for embetsmenn var forenlig med § 75 bok-
stav i, eventuelt på hvilken måte, kom til å stå sentralt
de neste tiårene. Stang mente Stortinget stod fritt til å
vedta en slik ordning med forbehold om Kongens
utsettende veto. Regjeringen kunne derimot ikke eta-
blere en slik pensjonsordning ad administrativ vei –
gjennom ansettelsesvilkårene – dersom det ikke ble gitt
lønnsmessig kompensasjon. Det ville kreve Stortingets
tilslutning.452

13.4 En rettighetsbasert pensjonsordning for 
embetsmenn?
Stortingets seier i den konstitusjonelle dragkampen om
§ 75 bokstav i, som primært dreide seg om dets skjønns-
messig vedtatte pensjoner på individnivå, innebar at mer
rent pensjonspolitiske problemstillinger etter hvert kom
i sentrum. Mer presist dreide det seg om det skulle utar-
beides et forpliktende sett med regler, et pensjonsregula-
tiv, for embetsmenn. Stortingsrepresentant Jonas Anton
Hielm foreslo at regjeringen utredet forslag til et slikt
pensjonsregulativ for sivile og militære embetsmenn,
noe Stortinget sluttet seg til i både 1833 og 1836.453 Ved-
takene reflekterte en utbredt erkjennelse blant parlamen-
tarikerne om at Stortingets pensjonspraksis i for stor
grad var basert «paa Slump efter et blot Billigheds
Skjøn», som gasje- og pensjonskomiteen formulerte det
i 1839.454 Disse vedtakene innledet en langvarig drag-
kamp om utformingen av en rettighets- og lovbasert pen-
sjonsordning for alle embetsmenn. Denne dragkampen
ble først avsluttet med etableringen av Statens pensjons-
kasse i 1917 – etter nærmere 75 år. En hovedforklaring
på at avklaringen tok så lang tid, var at en rettighets- og
lovregulert pensjonsordning umiddelbart brakte den
konstitusjonelle striden mellom regjering og storting om
fortolkningen av § 75 bokstav i tilbake i en ny tapning.
Det tok flere tiår før det ble funnet et modus vivendi.

I 1837 nedsatte regjeringen en tjenestepensjonskom-
misjon til å utrede saken. Blant medlemmene var Frede-
rik Stang, da regjeringsadvokat og fra 1861 regjerings-
medlem og statsminister fra 1873 til 1880. Kommisjo-
nen dokumenterte pensjonspraksis i Sverige og i flere
kontinentale stater, men forslagene var først og fremst
basert på norske forhold og praksis – ikke minst prinsip-
pet om at pensjonen skulle utgjøre 2/3 av tidligere inn-
tekt ved full opptjeningstid. I andre land var en pensjon
på 90 til 100 prosent av tidligere lønn/inntekt ikke uvan-
lig. Regjeringens hovedregel etter 1814 om en pensjon
på normalt 2/3 av «fast Gage» hadde ofte blitt fraveket
av Stortinget.455 Selv om rettighetsprinsippet stod sterkt
i kommisjonens forslag, ville pensjonsrettighetene være
avhengig av om embetsmannen hadde utvist tilstrekke-
lig «Duelighed, Retsindighet, Nidkjærhed, Flid eller
Nøiaktighed» i sitt arbeid. Embetsmenn som ble fradømt
sitt embete ved dom, skulle miste alle pensjonsrettig-

449 Stortingsforhandlinger 1830 august, s. 223–326, 358, Fr. Brandt, Repertorium for praktisk lovkyndighed. En afkortet Bearbeidelse af Norsk Retsti-
dende, samt Udvalg av af ældre Høiesteretsdomme 1ste samling 1815–1842, 2det Bind 1836–1838 (1856), s. 96–100, Retstidende 1836, s. 446–
454, sitat 453. Se også Aschehoug, Norges Nuværende … (1879), s. 192, Espeli og Nilsen, op.cit., s. 42.

450 Stang, Systematisk Fremstilling …, s. 355–365 sitat 357 og 360.
451 Om Enkekassen, se Espeli, Pensjonsløftet, s. 27 ff.
452 Stang, op.cit., s. 364 og 365.
453 Stortings-Efterretninger 1833, s. 436. Stortingsforhandlinger 1833 mai, s. 49–50, Stortingsforhandlinger 1836 juni, s. 167–168.
454 OT 1839 juli, s. 77.
455 Ot.prp. nr. 20 (1845), s. 4–5.
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heter.456 Dette var et forsøk på å tilpasse seg Stortingets
pensjonspraksis. I en statsforvaltning der økonomiske
misligheter, som kassemankoer, fortsatt var utbredt, var
det nødvendig å gi embetsverket et klart signal om at i så
fall stod pensjonen i fare.457 Det var likevel uklart hvem
som skulle avgjøre denne skjønnsmessige vurderingen.
Regjeringen mente i 1839 at bare fradømmelse av
embete skulle føre til tap av pensjonsrettigheter. Gasje-
og pensjonskomiteen på Stortinget var subsidiært helt
enig med kommisjonen på dette punkt.458 Komiteen så
nok for seg at Grunnloven § 75 bokstav i skulle kunne
brukes flittig i slike tilfeller.

Regjeringens mandat til kommisjonen la til grunn at
Stortinget ønsket en lovbasert løsning. Dermed ville
Stortinget være forhindret fra å redusere ytelsene uten
lovendring, noe som krevde Kongens sanksjon. Stortin-
gets revisjonsrett etter § 75 bokstav i ville langt på vei
kunne «bortfalde».459 Selv om kommisjonen ikke drøf-
tet konstitusjonelle forhold, bygde regjeringens konstitu-
sjonelle vurderinger i lovforslaget i stor grad på Frederik
Stangs bok fra 1833. Der argumenterte Stang for at Stor-
tinget i en rekke tilfeller var bundet av tidligere stor-
tingsvedtak.460 I dette tilfellet ville både regjeringen og
Stortinget bli bundet av en pensjonslov som begge var
enige om. Derved ville Stortingets grunnlovsbestemte
revisjonsrett kunne forenkles vesentlig.461

Denne argumentasjonen provoserte Stortinget og var
avgjørende for at Odelstinget i 1839 forkastet forslaget
på konstitusjonelt grunnlag mot fem stemmer. Hovedan-
liggende for gasje- og pensjonskomiteen, ledet av stifts-
overrettsdommer og eidsvollsmann Christian Hersleb
Hornemann, var å opprettholde Stortingets myndighet
som sluttfastsetter av pensjonene. Dersom man ga
embetsmennene et lovbasert rettskrav på pensjon som
logisk sett kunne forfølges i rettsapparatet, ville domsto-
lene bli øverste myndighet i pensjonssaker, ikke Stortin-
get – til tross for at Kongen etter hvert hadde akseptert at
denne makten lå hos Stortinget. Ett av argumentene for
at Stortinget fortsatt måtte ha mulighet til å redusere
pensjonene, var at «Statens finansielle status» på grunn
av «Krig eller deslige» ville gjøre slike avkortninger
påkrevd. For en generasjon som hadde erfaring fra en
stat som gjennom en årrekke hadde vaklet på konkursens

rand på grunn av krig, var dette et ytterst relevant argu-
ment. Komiteen avviste derfor lovforslaget.462

Odelstingsdebatten dreide seg om grunnlovsfortolk-
ningen. Flere fremtredende parlamentarikere som var
jurister, mente likevel at lovforslaget var konstitusjonelt
uproblematisk. Amtmann Carl Valentin Falsen mente at
embetsmennene allerede hadde et klart rettskrav på pen-
sjon, og at en lovregulering ville være påkrevd for å
unngå den vilkårlige stortingsbehandling der «Resultatet
som oftest beroede paa den tilfældige Omstendighed,
om Ansøgeren fandt nogen Talsmand i Thinget eller
ikke». En av Stortingets fremste parlamentarikere, høy-
esterettsadvokat og statsrevisor Søren A.W. Sørensen,
slo derimot på vegne av flertallet fast at det ikke var nød-
vendig å ta stilling til om embetsmennene hadde pen-
sjonsrettigheter. Grunnloven § 75 bokstav i hadde avklart
«at Storthingets Mening herom skulde være Høiesterets-
dom»! Bondelederen på Stortinget, Ole Gabriel Ueland,
var enig med flertallet, men erkjente at pensjonsdebat-
tene kunne være ubehagelige. Han håpet at «Tidsaanden
og Følelsen for det Passende og Anstændige ville rette
meget derpaa».463

Finansminister Jørgen Herman Vogt og regjeringen
aksepterte ikke Stortingets konstitusjonelle begrunnelse
for å avvise dens lovforslag og fremmet noenlunde uend-
rede lovforslag i 1842 og 1845 med samme utfall.464

Etter den konfliktfylte 1845-sesjonen, da det ble reist
riksrettssak mot Vogt for andre forhold, lå pensjonssa-
ken død til 1851.

Et av anklagepunktene i riksrettssaken mot Vogt var at
han unnlot å følge opp et stortingsvedtak fra 1842 om å
redusere tollernes prosentandel av importtollen i Stavan-
ger og Drammen, noe som ville redusert tollernes brutto-
inntekt etter de gjeldende reglene.465 Dette anklage-
punktet var basert på en antegnelse fra Statsrevisjonen
som mente at Vogts beslutning hadde medført et tap for
staten på 255 spesidaler, som han måtte betale statskas-
sen. Et kjernepunkt i saken var om tollprosenter med
nominelle maksimumstak som Stortinget hadde fastsatt
tidligere uten særskilte forbehold, senere kunne reduse-
res av Stortinget selv om embetet ikke ble ledig. Vogts
forsvarer, Frederik Stang, overbeviste Riksretten om at
det fantes både historisk praksis og rettslig hjemmel for

456 Op.cit., s. 7–10 og 21.
457 Jf. Espeli og Nilsen, op.cit., kap. 2.
458 OT 1839, s. 97.
459 Departementstidende 1837, s. 327–337, sitat 333.
460 Stang, op.cit., s. 346.
461 OT 1836 juli, s. 79 ff.
462 OT 1839 juli, s. 76–108 sitat 83 Sørensen.
463 Stortings-Efterretninger 1839, s. 491–492. Se også Lindstøl, op.cit., s. 234–235, 872–873.
464 Odelstingsforhandlinger 1842 september, s. 922–927, Odelstingsforhandlinger 1845 juli, s. 384–386.
465 Se om dommen også kommentar til § 86.
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å unnlate å iverksette slike stortingsvedtak som det
nevnte i 1842 – selv om to av Vogts regjeringskolleger
hadde vært uenig i beslutningen på konstitusjonelt
grunnlag. Vogt ble derfor frikjent på dette punkt selv om
flere av Lagtingets medlemmer av Riksretten mente at
Vogt hadde brutt prinsippet om Stortingets bevilgnings-
myndighet (§ 75 bokstav d). Mindretallet viste til at
Stang hadde nektet sanksjon av et bevilgningsvedtak,
som Stortinget lenge hadde hevdet ikke krevde Kongens
godkjennelse.466 Riksrettsdommen i 1845 ble dermed et
unntak fra prinsippet om at Stortingets vedtak etter
§ 75 bokstav i ikke krevde Kongens sanksjon.

Aschehoug hevdet senere at Kongen hadde sanksjons-
myndighet overfor stortingsvedtak om endring av faste
gasjer fordi den myndigheten Stortinget da utøvde, er
«noget andet end den bevilgende. I sit Væsen er den
egentlig Lovgivning».467 Som blant annet Alf Kaartvedt
har påpekt, bygde imidlertid Aschehougs sanksjonsteori
på et tvilsomt fundament fordi folkesuverenitetstanke-
gangen i Grunnloven ikke fikk den plass den fortjente,
noe Eirik Holmøyvik har dokumentert på en overbevi-
sende måte.468

Riksrettssaken i 1845 knyttet til tollembetsmennenes
tollprosenter, som var en provisjonsinntekt beregnet
som andel av brutto tollinntekter i vedkommende dist-
rikt, avklarte også på ny at dette ikke var en ordinær
gasje som stod fast inntil embetet ble ledig. Allerede i
1824 hadde Høyesterett slått fast at tollprosentene
kunne reduseres av regjeringen for allerede ansatte
embetsmenn. Høyesterett begrunnet interessant nok
også dommen med at Stortinget i 1821 hadde startet
med revisjon av tollprosentene selv om det ikke var
grunnlaget for saken reist av tollinspektør Sunde. I 1858
avsa Høyesterett en dom med lignende utfall om at toll-
prosenten kunne reduseres av Stortinget for ansatte
embetsmenn etter bestemte prosedyrer. Konfliktene
knyttet til tollprosentene ble løst ved at tolletatens
ansatte gradvis gikk over til regulativbasert fastlønn fra
1851 – etter hvert fulgt av slik lønnsfastsettelse for
andre grupper statsansatte.469 Dermed var det lønnsre-
gulativet Stortinget skulle revidere, reelt sett fastsette,
ikke den enkeltes lønn.

13.5 Stortinget ønsker tvungen egenpensjonering
I stortingssesjonen i 1851 unnlot regjeringen for første
gang siden 1839 å fremme forslag om en tjenestepen-
sjonslov. I stedet ba Stortinget regjeringen om å utrede
ett eller flere pensjonsfond for embetsmenn basert på
tvungne (medlems-)innskudd og midlertidig statsstøtte.
Forholdet til Grunnloven var ikke noe tema i den tilhø-
rende debatten. Dette indikerer at en tvungen egenpen-
sjonsordning med midlertidig statsstøtte, som i prinsip-
pet var den ordningen som ble vedtatt i 1917, ble vurdert
som konstitusjonelt akseptabel.470

Regjeringen var reelt sett avvisende til Stortingets for-
slag, men nedsatte i 1852 en ny utredningskommisjon
ledet av tidligere høyesterettsdommer Johan F. Rye.471

Regjeringen ga kommisjonen beskjed om ikke å gå inn
på en ordning som «en gang i Fremtiden maatte overføre
den hele Pensionsbyrde paa Embedsstanden selv, lige-
som det ogsaa maa gjøre oppmerksom paa, at Grundlo-
ven gaar ud fra Forudsætningen om, at Embedsmænde-
nes pensioner rettelig paahviler det Offentlige». Regje-
ringen avviste også tanken om å etablere pensjonsfond
basert på statlige bidrag, fordi det fantes bedre private
pensjonsordninger gjennom kommersielle livsforsik-
ringsselskaper.472

Kommisjonens viktigste nye innspill i debatten om en
rettighetsbasert pensjonsordning var at rettighetene
måtte være koblet til en aldersgrense med en plikt til å
søke avskjed dersom arbeidsgiver krevde det. Dette
skulle om nødvendig sikres gjennom en endring av
Grunnloven § 22, ved at Kongen fikk fullmakt til å
avskjedige vedkommende, samtidig som domstolsbe-
handlingen bortfalt i slike tilfeller. Hovedaldersgrensen
burde være 65 år. En slik aldersgrense kunne imidlertid
sjelden brukes i Forsvaret, som utgjorde omkring 1/3 av
alle embetsmenn. Der var det en rekke stillinger der
aldersgrensen måtte ligge til dels vesentlig lavere enn
65 år, ut fra hensynet til embetets fysiske krav. Kom-
mandørkapteiner i marinen med operativ kommando
burde eksempelvis ha en aldersgrense på 50 år.473 For å
unngå at svært mange offiserer måtte gis avskjed, foreslo
kommisjonen derfor å opprette reserveetater for hæren
og marinen for tilårskomne offiserer.

466 Stortingsforhandlinger 1930: Dok. nr. 1, s. 90–108. Se ellers særlig Hallager, Norges høiesteret 1815–1915 (1915), s. 286–292, Per Maurseth,
Sentraladministrasjonens historie, bd. I (1979), s. 412–413, Jørgen Herman Vogt, Optegnelser om sit Liv og sin Embedsvirksomhed 1784–1846
(1871), s. 294 ff. og Aschehoug, Norges nuværende Statsforfatning (1879), s. 194–200.

467 Aschehoug, op.cit., s. 201.
468 Kaartvedt, op.cit. særlig 282, og Holmøyvik op.cit.
469 Aschehoug, Norges nuværende Statsforfatning (1879), s. 199–201, Fr. Brandt, Repertorium for praktisk lovkyndighed. En afkortet Bearbeidelse af

Norsk Retstidende, samt Udvalg av af ældre Høiestretsdomme 1ste samling 1815–1842 1ste Bind 1836–1838 (1855), s. 193–197, Rt. 1958 s. 754.
470 Stortingstidende 1851 april, s. 34, Stortings-Efterretninger 1851, s. 559–561.
471 De andre medlemmene var høyesterettsdommer Anton W. Manthey, hæroffiser Christian Glad, marineoffiser Wolfgang W. Haffner og fullmektig

og senere jussprofessor Torkel H. Aschehoug, Departementstidende 1852, s. 549.
472 Departementstidende 1852, s. 549–557, sitat 555.
473 Sentrale utdrag av kommisjonsinnstillingen er trykt i Departementstidende 1856, s. 753–764, 769–797, 801–803.
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Regjeringen foreslo en slik reserveoffisersetat for
marinen i budsjettforslaget til Stortinget i 1854. Forsla-
get innebar at offiserene skulle beholde full lønn, men
kunne beordres til tjeneste ved krig eller andre svært vik-
tige behov. Stortinget var svært avvisende, blant annet
fordi man fortolket forslaget som et forsøk på å innføre
en særskilt pensjonsordning i strid med Grunnloven
§ 75 bokstav i.474

Kommisjonens mest kontroversielle forslag var å
endre Grunnloven § 22 slik at Kongen kunne gi embets-
menn avskjed i nåde uten rettssak ved oppnådd alders-
grense. Justisdepartementet reagerte meget skarpt på
forslaget, som det anså som fundamentalt grunnlovsstri-
dig da det ville undergrave embetsmennenes uavhengig-
het. Forslaget ville undergrave embetsmennenes delta-
kelse i «landets politiske liv», som i hovedsak bygde på
«deres Selvstændighed og Almeenhedens Tillid til
denne». Grunnlovsforslaget rokket kort sagt ved embets-
mannsstatens konstitusjonelle fundament.475 Justisde-
partementets argumentasjonen bygde i siste instans på
frykten for at Stortinget eller annen lovgiver ville kunne
bruke aldersgrensene vilkårlig til å tvangspensjonere
politiske motstandere.476

Regjeringen la derfor kommisjonens aldersgrense-
forslag i skuffen selv om det var en nær sammenheng
mellom en rettighetsbasert pensjonsordning og alders-
grenser. Et viktig formål med en rettighetsbasert pen-
sjonsordning var jo å sikre at embetsmenn over en viss
alder kunne erstattes på en for dem smidig og hensyns-
full måte av yngre krefter.

Regjeringens tjenestepensjonslovforslag ved stor-
tingssesjonen i 1857 bygde i hovedsak på dens tidligere
forslag om en rent budsjettfinansiert ordning, med en
opptjeningstid på 35 år eller en ansiennitet som embets-
mann på 25 år ved 65 års alder, som da ga en pensjon på
2/3 av tidligere gasje, men med lavere opptjeningstid for
offiserer i operative stillinger. Finansdepartementet
mente å kunne dokumentere at embetsmennenes karrie-
remønster og gasjer ikke ga økonomisk rom for et egen-
pensjoneringssystem slik Stortinget ønsket. Regjeringen
foreslo også en lovregulert pensjonsordning for geistlige
embetsmenn etter samme mal som for andre sivile
embetsmenn. Regjeringen hadde tidligere alltid avvist
dette.477

Stortinget var mest opptatt av at regjeringen fastholdt
sin tidligere fortolkning om at en tjenestepensjonslov for
embetsmenn basert på budsjettfinansiering var fullt for-
enlig med Grunnloven § 75 bokstav i. Her var de konsti-
tusjonelle frontene fullstendig fastlåste. Gasje- og pen-
sjonskomiteen var, som tidligere, helt uenig og foreslo
derfor at lovforslaget ble henlagt, noe som ble vedtatt
mot én stemme.478 Stortingets konstitusjonelle praksis
på dette punkt varierte likevel. I 1857 ble det vedtatt en
rent budsjettfinansiert, men rettighetsbasert pensjons-
ordning for arbeidere og underordnede funksjonærer på
Kongsberg Sølvverk som senere ble kopiert av de stat-
lige militærbedriftene. Selv om dette var reglementsfes-
tede og ikke lovbaserte ordninger, ble pensjonene til
disse gruppene dermed gradvis unntatt fra pensjonslis-
tene som Stortinget behandlet. Ingen parlamentarikere
hevdet likevel at dette var i strid med § 75 bokstav i slik
som med regjeringens forslag om en lovbasert ordning
for embetsmenn.479

Regjeringens bastante avvisning av en lovpålagt egen-
pensjoneringsordning for embetsmenn i 1857 varte til
1871. Da fremmet finansminister Helliesen et kompli-
sert lovforslag om et pensjonsfond bygd på innskudds-
plikt der medlemspremien var progressiv med lønnsinn-
tekten, og den relative pensjonsytelsen sank med økende
lønnsinntekt. En av de store politiske svakhetene ved
forslaget var at pensjonsordningen forutsatte en omfat-
tende, men uspesifisert støtte fra statskassen inntil videre
som Stortinget ikke kunne påvirke. Det var konstitusjo-
nelt uakseptabelt, mente Stortinget, som ikke ville
behandle forslaget.480

Samtidig fremmet regjeringen ved marineminister Ole
Jacob Broch et forslag til pensjonsordning for bestil-
lingsmennene – underordnede fastlønnede funksjonærer
som ikke var embetsmenn – som innebar en rendyrket
egenpensjoneringsordning, basert på livsforsikrings-
bransjens livrenteprodukter. Det at de lavere lønnede
bestillingsmennene skulle pålegges å finansiere sin
fremtidige pensjon gjennom tvungen pensjonspremie,
uten særskilt budsjettstøtte, slik som for embetsmen-
nene, bidro til at pensjonsordningen fremstod som kon-
stitusjonelt uproblematisk for Stortinget – selv om disse
pensjonene dermed forsvant fra pensjonslistene Stortin-
get skulle behandle. Brochs pensjonslovforslag for

474 Indst. S. no. 60 (1854), s. 278, Stortingstidende 1854 juni, s. 56, Stortings-Efterretninger 1854, s. 524–527.
475 Departementstidende 1856, s. 808.
476 Reichskommissar Joseph Terboven og kommissarisk sosialminister Birger Meidell åpnet for øvrig for det i november og desember 1940, se Espeli,

Pensjonsløftet (2017), s. 179–180.
477 Ot.prp. no. 42 (1857).
478 Indstill. O. no. 88 og 106 (1857), OT 1857 sept., s. 161.
479 Espeli, op.cit., s. 59 ff., Aschehoug, Norges nuværende Statsforfatning (1879), s. 202–203.
480 Ot.prp. no. 7 (1871), særlig s. 26–27, Innst. O. IV (1881), s. 8–9, Haagen Krog Steffens, Den norske centraladministrations historie 1814–1914

(1914), s. 263 ff.
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bestillingsmennene ble derfor vedtatt med mindre end-
ringer i 1873.481

Til tross for Stortingets stadige utsettelser fremmet
regjeringen Helliesens pensjonslovforslag på nytt nesten
hvert år frem til 1881. Da behandlet gasje- og pensjons-
komiteen forslaget, selv om saken på ny ble formelt
utsatt. Innstillingen fra gasje- og pensjonskomiteen i
1881 trakk opp de prinsipielle konfliktene om tjeneste-
pensjonsordningen for embetsmennene på en klar måte
få år før regimeskiftet i 1884. Komitéflertallet fra ven-
stre-opposisjonen slo fast at de ikke delte de tidligere
«konstitusjonelle Betænkligheder mod lovbestemt Pen-
sionering» dersom pensjonen i sin helhet var blitt opp-
tjent gjennom pålagte innskudd. Flertallet ønsket derfor
en slik egenpensjoneringsordning, også av hensyn til
likebehandling med bestillingsmennene. Dersom pen-
sjonsordningen forutsatte bidrag fra statskassen, måtte
imidlertid de grunnlovsbestemte prosedyrer i § 75 bok-
stav i følges. Flertallet avviste statlige bidrag bygd på
«Efterlønstheorien», som innebar et pensjonsrettighets-
prinsipp knyttet til minst ti års tjenestetid. Flertallet kriti-
serte også regjeringen for å etablere en pensjonsordning
med felles vilkår for alle embetsmenn. Det var lite hen-
siktsmessig. Her siktet man ikke minst til offiserene, der
en reell pensjonsalder på 60 år ville bli for høy for
mange.482

Mindretallet i gasje- og pensjonskomiteen mente at
pensjon måtte betraktes som en «tilbageholdt Del av
Gagen» ut fra arbeidsgivers forpliktelse til å dekke sine
ansattes «Behov i den uproduktive Alder». Denne for-
pliktelsen gikk utover «almindelige Humanitetshensyn».
Embetsmennenes pensjon måtte i siste instans «søge sin
Berettigelse i Statens Forhold som Arbeidsherre til sine
Tjenere, og Pensionen bliver Uungaaelig en til senere
Udbetaling forbeholdt Del af Lønnen, en Efterløn».
Denne logikken lot seg vanskelig forene med flertallets
ønske om en tvungen egenfinansiert ordning. Mindretal-
let understreket behovet for en lovregulert pensjonsord-
ning ut fra Stortingets ikke sjelden noe vilkårlige pen-
sjonspraksis. Regjeringens forslag innebar at halvparten
av embetsmennene relativt raskt ville få en lovregulert
pensjon, mens de øvrige fortsatt ville få sine pensjoner
fastsatt av Stortinget. Mindretallet understreket, som
regjeringen hadde gjort ved gjentatte anledninger, at en
forutsigbar lovregulert pensjon på det nivået regjeringen

foreslo, ikke minst var nødvendig for de øverste embets-
stillingene for å unngå en for høy gjennomsnittsalder i
viktige stillinger. Tilfredsstillende pensjonsordninger
var kort sagt nødvendig for å bevare et kompetent og
uavhengig embetsverk.483

Til tross for denne uenigheten fattet Odelstinget i
1881 et enstemmig henstillingsvedtak der regjeringen
ble bedt om snarest å komme med en vurdering av om
ikke pensjonsordningen for embetsmennene burde
bygge på «et lignende System» som det som gjaldt for
bestillingsmennene. Det var både «gjennomførlig og
ønskelig» og konstitusjonelt uproblematisk.484 Kanskje
var stortingsvedtaket en erkjennelse fra opposisjonens
side av at dens fortolkning av § 75 bokstav i verken var
konsekvent eller logisk konstitusjonelt sett, noe Asche-
houg hadde påpekt i 1879.485 Selmer-regjeringen avviste
imidlertid Stortingets anbefaling og gjentok – med min-
dre endringer – sine tidligere forslag i 1883.486 Dette
innebar at en rettighetsbasert pensjonsordning for
embetsmennene på ny ble utsatt.

13.6 § 75 bokstav i og Venstre-staten
Johan Sverdrups Venstre-regjering, som overtok makten i
juni 1884, foreslo i 1885 en lovbasert tjenestepensjons-
ordning for både statlige og kommunale tjenestemenn
basert på egenpensjonsprinsippet, men med statsgaranti.
Særlig én paragraf i lovforslaget vakte parlamentarisk
strid. Den åpnet for en minimumspensjon gjennom sær-
skilt stortingsvedtak for «hver enkelt Klasse af offentlige
Tjænestemænd» hvis de hadde betalt pensjonsinnskudd
fem år eller mer. Dersom den innbetalte medlemspremien
og dens avkastning ikke var tilstrekkelig til å oppnå den
vedtatte minimumspensjonen, skulle statskassen finansi-
ere mellomlegget. Siktemålet var å gjøre det økonomisk
mulig for eldre tilårskomne embets- og tjenestemenn å gå
av med en forutsigbar pensjon. Lovforslaget strandet på
grunn av intern uenighet i Venstre og mellom Odelstinget
og Lagtinget – jf. Grunnloven § 76.487 Her er det forhol-
det til § 75 bokstav i som er av interesse.

Regjeringen foreslo ikke aldersgrenser og mente der-
for lovforslaget ikke var i strid med Grunnloven
§ 75 bokstav i. Den mente § 75 bokstav i måtte forstås
slik at regjeringen ikke kunne «tilstaa «endelige» Pensi-
oner», bare «midlertidige». § 75 bokstav i inneholdt

481 Espeli, op.cit., s. 70–79.
482 Indst. O. IV (1881), s. 2
483 Indst. O. IV (1881), s. 4–12, sitat 4 og 5. Mindretallet er ikke navngitt, men bestod sannsynligvis av riksarkivar Michael Birkeland (H) og kirke-

sanger og lærer Edvard A. Liljedahl, som var revisjonsminister i Emil Stangs (H)-regjering 1889–91, Lindstøl, op. cit, s. 430.
484 Indst. O. IV (1881), s. 12, OT 1881, s. 488.
485 Aschehoug, op.cit., s. 202 ff.
486 Ot.prp. no. 18 (1883) og Ot.prp. nr. 12 (1884).
487 Espeli, Pensjonsløftet (2017), s. 80–84.
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imidlertid «intet Forbud mod, at Statsmagterne på
grundlovsmessig Maade give almindelige Regler om
Pensionernes Fastsættelse, der på Forhaand gjør disse
endelige».488 Dette var som nevnt allerede gjort på Sølv-
verket, gjennom løpende finansiering over Sølvverkets
budsjett, og i den tvungne egenpensjoneringsordningen
for bestillingsmenn fra 1873, men i sistnevnte garanterte
staten ingen minimumspensjon.

Flertallet i gasje- og pensjonskomiteen hadde ingen
merknader til regjeringens konstitusjonelle vurderinger,
men mente at statskassens eventuelle ansvar først skulle
inntre dersom slike medlemmer hadde betalt pensjons-
innskudd i ti år. Den mangeårige lederskikkelsen blant
bøndene på Stortinget, Søren Jaabæk, var alene om å
hevde at lovforslaget utvilsomt var grunnlovsstridig.
Jaabæk la til grunn en bokstavtro fortolkning av
§ 75 bokstav i som forutsatte pensjonslister som Stortin-
get skulle revidere. Lovforslaget innebar jo at pensjons-
listene for de som ble omfattet av den nye loven, ville
forsvinne og i stedet erstattes av tabeller over opptjent
pensjon etter lovforslagets regler. Grunnloven «taler
aldrig om Pension efter Tabeller», påpekte Jaabæk. Han
siterte fyldig fra Stortingets avvisning av regjeringens
forslag til tjenestepensjonslov for embetsmennene i
1839 for å understreke at han stod fast på Stortingets
langvarige fortolkning av § 75 bokstav i.489

Et annet mindretall i komiteen, tre representanter fra
Venstre, ønsket at bestemmelsen om statlig garantert
minimumspensjon skulle utgå av loven, blant annet fordi
den ikke uten videre var i samsvar med Grunnloven
§ 75 bokstav i.490 Begrunnelsen for å avvise statsgaran-
tien var likevel ikke hensynet til § 75 bokstav i, men at
Stortingets løpende innflytelse over fremtidige utgifter i
praksis ville forsvinne på dette området, og at statsan-
satte ville få for gode pensjoner sammenlignet med
andre borgere. Ingen av Høyres parlamentarikere gikk
inn på, langt mindre støttet, grunnlovsfortolkningen T.H.
Aschehoug hadde presentert i sin forfatningsrett fra
1879 om at Kongen hadde sanksjonsmyndighet overfor
enkelte typer pensjonsvedtak.491

Den eneste som gikk direkte i rette med Jaabæks
grunnslovfortolkning, høyesterettsadvokat Karl Ludvig

Tørrisen fra Høyre, understreket at Stortingets tidligere
fortolkning var feil. § 75 bokstav i var ikke til hinder for
å vedta en rettighetsbasert lovbasert tjenestepensjons-
ordning. § 75 bokstav i innebar ikke noe krav om at
Stortinget skulle fastsette den enkeltes pensjon selv om
dette hadde vært langvarig praksis. Jaabæk medga at
Stortinget stod relativt fritt med hensyn til statsansatte
som ikke var embetsmenn, men ikke overfor embets-
menn. Han ble imidlertid svar skyldig da det ble påpekt
at § 75 bokstav i ikke omtalte embetsmenn.492 Stortin-
gets langvarige konstitusjonelle betenkeligheter med
lovregulert pensjonsordning for embetsmenn var defini-
tivt forsvunnet.

Sverdrup-regjeringens tjenestepensjonslovforslag inne-
holdt som nevnt ingen aldergrenser fordi regjeringen
mente det kunne være strid med embetsmennenes stil-
lingsvern etter Grunnloven § 22. Få år senere, i 1895,
ble det imidlertid vedtatt aldersgrenser for en stor
gruppe embetsmenn, offiserene, uten noen diskusjon
av Grunnloven. Bakgrunnen var konsulatkrisen med
Sverige i 1895, som skyldtes at Sverige ikke aksepterte
ensidige norske tiltak om etablering av et norsk kon-
sulatvesen. Under trussel om krig tvang Sverige Norge
til forhandlingsbordet og innrømmelser som ble opp-
fattet som en nasjonal ydmykelse.493 Staten fikk et
pressende behov for å erstatte tilårskomne offiserer
med yngre offiserer for å etablere et mer effektivt for-
svar. Løsningen på dette problemet var, som i de fleste
europeiske land, å etablere en lovfestet pensjonsord-
ning med aldersgrenser med plikt til å gå av ved opp-
nådd aldersgrense. Regjeringen foreslo aldersgrenser
varierende mellom 45 år for premierløytnanter og 68 år
for offiserer med generals eller admirals grad. Regje-
ringen foreslo også en minimumspensjon for alle offi-
serer som var 60 år når den nye pensjonsordningen
trådte i kraft.494

Målsettingen var at offiserer over de foreslåtte alders-
grensene skulle pensjonere seg frivillig. Alternativet
ville være å reise avskjedssak for domstolene, noe som
måtte unngås, hvilket også lyktes.495 Dette var det nær-
meste man kom en konstitusjonell vurdering av alders-
grenseloven for offiserer.496 Dersom man la til grunn

488 Ot.prp. no. 17 (1895), s. 6.
489 Indst. O. V. (1889), s. 14 og 15.
490 Indst. O. V. (1889), s. 17.
491 Aschehoug, Norges nuværende Statsforfatning (1879), s. 204 ff.
492 LT 1889, s. 162–164.
493 Narve Bjørgo, Øystein Rian og Alf Kaartvedt, Selvstendighet og union: fra middelalderen til 1905. Norsk utenrikspolitisk historie bd. I (1995),

s. 348 ff.
494 Ot.prp. no. 22 (1895), St.prp. no. 99 (1895).
495 Da pensjonsordningen ble etablert fra 1.7.1896, var det bare 13 offiserer som ikke ville pensjonere seg ut fra de vedtatte aldersgrenser, Sophus

Arctander et al., Den departementale Pensionslovkomite (1897), Bilag I: 24.
496 Se ellers Espeli, op.cit., s. 87–90 med henvisninger.
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Aschehougs ferske statsforfatningslære, var lovene nær-
mest basert på (konstitusjonell) nødrett.497 Morgensti-
erne var i sin forfatningsrett fra 1900 derimot helt enig i
at § 75 bokstav i ikke la hindringer i veien for den ved-
tatte pensjonsordningen for offiserene: «den riktige
Mening har seiret», slo han fast.498

Mange offiserer hadde som nevnt frivillig latt seg pen-
sjonere ut fra de tilbudte vilkår på 1890-tallet. I 1903
vedtok Stortinget å redusere deres pensjoner og bestil-
lingsmennenes pensjoner gjennom en lovendring for å
redusere statens garantiansvar i pensjonsordningen. Pen-
sjonert oberst Peter Krefting krevde å få sin avtalte pen-
sjon. Høyesterett vurderte ikke saken ut fra Grunnloven
§ 97, men ga Krefting medhold i at staten ikke ensidig
kunne fravike sin inngåtte avtale.499 Høyesterettsdom-
men fikk virkning for offiserene, men ikke for bestil-
lingsmennene, som ikke hadde tilsvarende individuelt
avtalebaserte pensjoner.

Den første av tre store tjenestepensjonslovutredninger
mellom 1897 og 1909 avviste meget kort at lovregulerte
aldersgrenser skulle være i strid med Grunnloven § 22,
og viste til fraværet av konstitusjonelle vurderinger ved
innføringen av aldersgrenseloven for offiserer i 1895.500

Innstillingen ble ikke fulgt opp, men ikke på grunn av
konstitusjonelle vurderinger.501

Forholdet til Grunnloven § 22 ble vurdert nærmere
av den tredje store tjenestepensjonslovutredningen av
1909. Komiteen foreslo et system med doble alders-
grenser, der embets-/tjenestemannen var pliktig til å gå
av med pensjon ved den øvre aldersgrensen, mens den
lave aldersgrensen åpnet for at arbeidsgiver kunne
avskjedige de som ikke var fullt tjenestedyktige. Komi-
teen avviste de konstitusjonelle innvendingene som ble
reist fra en rekke hold. Justisdepartementet, ledet av
Johan Castberg, mente eksempelvis at doble alders-
grenser var uforenlig med domstolenes uavhengighet,
men doble aldersgrenser kunne også ha betenkelige
sider for andre embetsmenn.502 Få måneder senere
foreslo Venstre-regjeringen ved Castberg at Grunnlo-
ven § 22 skulle endres slik at det ikke var tvil om at

embetsmenn kunne avskjediges uten rettssak ved opp-
nådd aldersgrense fastsatt ved lov. En slik grunnlovs-
endring ble vedtatt i 1911.503 Dermed var de mulige
grunnlovsmessige hindringer brakt av veien forut for
vedtakelsen av tjenestepensjonsordningen av 1917
basert på faste aldersgrenser for embets- og tjenes-
temenn.504

En av de siste gangene § 75 bokstav i ble berørt i for-
bindelse med annen fremtidig lovgivning, var i diskusjo-
nen om statstjenestemenn skulle omfattes av det som ble
arbeidstvistloven av 1915, noe de ikke ble. Solnørdal-
komiteen, som utredet loven, diskuterte spørsmålet.
Flertallet avviste at statstjenestemenn skulle omfattes av
loven, blant annet av hensyn til Grunnloven, ikke med
henvisning til § 75 bokstav i, men § 75 bokstav d – fordi
den generelle bevilgningsmyndigheten ville bli under-
gravd.505

Den statsfinansielle krisen som for alvor manifes-
terte seg fra 1926, førte til en debatt om i hvilken grad
og på hvilken måte det var rettslig adgang til å redu-
sere utgiftene til tjenestepensjon. De konstitusjonelle
sider av denne debatten dreide seg imidlertid ikke om
Grunnloven § 75 bokstav i, men om §§ 97 og 105. Det
samme var i stor grad tilfelle tilfellet med endringer av
tjenestepensjonsordningen etter 1945 og samordnings-
reglenes forhold til de universelle trygdeordnin-
gene.506

Irrelevansen av § 75 bokstav i kom klart til syne i
beslutningsprosessene fra slutten av 1920-årene og
frem til forståelsen mellom regjeringen og tjeneste-
mannsorganisasjonene i staten i 1933 som ga tjeneste-
mannsorganisasjonene forhandlingsrett. Der var slike
konstitusjonelle forhold fraværende.507 Lønnsoppgjø-
rene fra og med 1933 ble behandlet og godkjent av
Stortinget, men ikke revidert med basis i § 75 bok-
stav i.

Frede Castberg slo i sin statsforfatningsrett fra 1935
fast at «grunnlovens § 75 bokstav i har tapt en stor del
av sin praktiske betydning». Det var et understatement.
Stridsspørsmålene fra 1800-tallet «hører nu historien

497 Aschehoug, Norges nuværende statsforfatning, bd. II (1892), s. 453.
498 Bredo Morgenstierne, Lærebog i Den norske Statsforfatningsret (1900), s. 545.
499 Retstidende 1910, s. 514–524.
500 Arctander et al., op.cit., s. 38–39.
501 Espeli, op.cit., s. 93–94.
502 Th. Platou et al., Indstilling fra den ved Finansdepartmentets skrivelse af 13de oktober 1906 nedsatte pensionslovkomite (1909), s. 159–160, 239–

255, særlig 246–247 og 254–255.
503 St.prp. nr. 92 (1908), s. 1–2, Dokument nr. 81 (1908), s. 5–6, Indst. S. nr. 95 (1911), ST 1911, s. 2650–2652. Stortinget avviste med knapp margin

på kvalifisert flertall at embetsmenn ved oppnådd aldersgrense skulle «erholde en saadan Pension, som ved Lov bestemmes».
504 Espeli, Pensjonsløftet (2017), s. 107 ff.
505 Ole Martin Solnørdal og voldgiftskomiteen av 1909, Indstilling fra Den til behandling av spørsmålet om tvungen voldgift i arbeidstvister m.m.

(1909), s. 48 ff.
506 Espeli, op.cit., særlig s. 157 ff., 221 ff. og 269 ff.
507 Generelt Åsmund Arup Seip, Rett til å forhandle (1997) og spesielt St.prp. nr. 85 (1933), Innst. S. nr. 171 (1933), ST 1933, s. 2231–2253.
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til».508 I Johs. Andenæs’ statsforfatningsrett fra 1945
ble den tidligere striden om fortolkningen av § 75 bok-
stav i ikke vurdert som relevant fordi bestemmelsen
hadde «tapt det meste av sin betydning». At tjeneste-
mannsorganisasjonene hadde oppnådd forhandlingsrett
fra 1933, ble heller ikke funnet forfatningsmessig rele-
vant.509

I den siste utgaven av Andenæs’ statsrett er konklu-
sjonen den samme som i 1945, men det gis kort beskri-
velse av striden mellom statsmaktene på 1800-tallet,
som «må sees på bakgrunn av at lønningene den gang
betydde mer på statsbudsjettet enn i dag».510 Denne
forklaringen er ikke i samsvar med analysen her, og
den undervurderer stridens betydning for den konstitu-
sjonelle maktkampen, som Stortinget i praksis vant på
dette området lenge før det konstitusjonelle regime-
skiftet i 1884.

14 § 75 bokstav k) Stats- og riksrevisjon

14.1 Innledning og oversikt

Rigsforsamlingens vedtak av § 75 bokstav k var:

«Det tilkommer Storthinget … at udnævne 5 Revisorer,
der aarligen skulle gjennemsee Statens Regnskaber og
bekjendtgjøre Extracter af samme ved Trykken, hvilke
Regnskaber derfor skulle tilstilles disse Revisorer hvert
Aar inden 1ste Julii.»

Bestemmelsen gjennomgikk en språklig korrektur i
Novembergrunnloven, men var reelt sett uendret.511

Grunnlovsgiverne hadde ikke stor interesse for stat-
lige regnskap, revisjon og dens organisering i 1814.512

Grunnlovens forarbeider la få føringer på hvordan den
uklare bestemmelsen skulle forstås. Bestemmelsen i
§ 75 bokstav k la til grunn at Stortinget, gjennom dets
valg av fem revisorer, skulle spille en rolle i revisjonen
av statens regnskaper, men bestemmelsen ga få retnings-
linjer dels for hvilke statsregnskaper det dreide seg om,
dels hvilken operativ funksjon og kompetanse de fem

revisorene skulle ha i dette arbeidet, og dels hvordan
Stortinget skulle behandle revisorenes merknader (se
under punkt 2).

Revisjonsparagrafen var en del av Stortingets omfat-
tende kontrollerende myndighet, og den hang nært
sammen med Stortingets bevilgningsmyndighet (§ 75 bok-
stav d) og beskatningsmyndighet (§ 75 bokstav a).513 På
samme måte som for andre av Stortingets myndighetsom-
råder var det også rundt § 75 bokstav k konstitusjonell
strid på 1800-tallet. Det tok lang tid – med mye dragkamp
mellom storting og regjering – før statslivet fikk en felles
forståelse av bestemmelsen. Den følgende fremstilling vil
derfor legge størst vekt på 1800-tallet, fordi så mye av for-
tolkningsstriden foregikk den gang til et lite stykke inn på
1900-tallet, da grunnlovsendringer skapte en ny konstitu-
sjonell konsensus. Tolkningsstridene om § 75 bokstav k
var derfor alltid innvevd i debattene om maktforholdet
mellom storting og regjering.

Umiddelbart etter 1814 var det lite debatt om bestem-
melsen. Fra 1820-tallet ble det gradvis avklart hvordan
revisjonsparagrafen skulle forstås og praktiseres: Dette
gjaldt dels for arbeidsdelingen mellom revisorene, kalt
statsrevisorer; dels gjaldt dette forholdet mellom revi-
sjonskollegiet som het Statsrevisjonen og Stortinget;
dels endelig mellom Statsrevisjonen og regjeringens
egen revisjon. Regjeringens egen revisjon foregikk i
hovedsak i regi av Revisjonsdepartementet fra 1822.
Denne såkalte administrative revisjon av den enkelte
statlige regnskapsførers/-virksomhets regnskap – ofte
kalt spesial- eller særregnskapene – var en videreføring
av eneveldets revisjonsvirksomhet. Statsrevisjonen, som
skiftet navn til Riksrevisjonen i 1938, ble Stortingets før-
ste permanente hjelpeorgan. Den drev en omfattende og
detaljert regnskapskontroll, primært av hovedregnska-
pene i staten. Men statsrevisjonen drev helt fra starten av
også kontroll av spesialregnskapene som hovedregnska-
pene var basert på. Helt frem til 1875 var de fem valgte
statsrevisorene som § 75 bokstav k hjemler, alene om
dette arbeidet. Innenfor denne todelte revisjonsordnin-
gen mellom Stortingets parlamentariske og regjeringens
administrative fantes det ikke noe formalisert samarbeid
i revisjonen. Nettopp denne parlamentariske regnskaps-

508 Frede Castberg, Norges statsforfatning, bd. II (1935), sitat s. 117 og 119. I Frede Castberg, Norges statsforfatning, bd. II, 3. utg. (1964), s. 93 påpe-
kes det med basis i ST 1952, s. 1275–77, at § 75 bokstav i ikke var til hinder for at regjeringen kunne gjøre et foreløpig vedtak om å opprette et
embete også når Stortinget var samlet.

509 Andenæs, Statsforfatningen i Norge (1945), s. 207. I Fredrik Sejersted, Kontroll og konstitusjon (2002), s. 98–99 er § 75 bokstav i bare nevnt i en
fotnote ut fra sin historiske interesse.

510 Johs. Andenæs og Arne Fliflet, Statsforfatningen i Norge (2017), s. 321. Eivind Smith, Konstitusjonelt demokrati, 4. utg. (2017) synes ikke å
omtale § 75 bokstav i overhodet.

511 Forskjellen var ikke annen enn at ‘Juli’ ble skrevet med én i, ikke to l-er. Bestemmelsen fikk dermed følgende ordlyd: «at udnævne 5 Revisorer, der
aarligen skulle gjennomsee Statens Regnskaber og bekjentgjøre Extracter af samme ved Trykken, hvilke Regnskaber derfor skulle tilstiles disse
Revisorer hvert Aar inden 1ste Juli.»

512 Den følgende fremstillingen bygger i hovedsak på Harald Espeli og Yngve Nilsen, Riksrevisjonens historie 1816–2016 (2016).
513 Se kommentarer til § 75 og til § 75 bokstav d og § 75 bokstav a.
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kontrollen gjennom Statsrevisjonen og Stortinget skapte
en del konstitusjonelle konflikter mellom Stortinget og
Kongen, Karl Johan, og regjeringen i første halvdel av
1800-tallet. Stort sett fikk Stortinget gjennomslag for sine
synspunkter (se videre punktene 3–7). Flere av riksrettssa-
kene etter 1814 berørte tolkningen av § 75 bokstav k.514

Den store konstitusjonelle striden om revisjonsordnin-
gen startet i 1874 med Stang-regjeringens forslag om
generaldesisorer, som ble presentert som en modernise-
ring av den administrative revisjon. Stortinget var svært
kritisk til forslaget. Opposisjonens klareste og mest radi-
kale svar kom fra Hagbart Berner, som var redaktør i
Dagbladet og dessuten stortingsrepresentant og statsre-
visor. Berner foreslo våren 1874 at Statsrevisjonen
skulle overta regjeringens administrative revisjon og
dermed bli den eneste operative revisor av alle statlige
regnskaper. Den todelte revisjonsordningen skulle derfor
avvikles (se punktene 8–10).

Grunnlovsendringen i 1917 ga oss dagens ordlyd av
§ 75 bokstav k og den lovbaserte revisjonsordningen av
1918. Revisjonsordningen av 1918 innebar i prinsippet
at Stortinget gjennom Statsrevisjonen skulle overta
revisjonsansvaret for alle statlige regnskaper, det vil si
en rent parlamentarisk revisjonsordning som det første
land i Europa. Selv om det tok omkring 50 år før ord-
ningen ble gjennomført, var den parlamentariske revi-
sjonsordningen ikke omstridt fra andre halvdel av 1920-
tallet. Det var stats- og revisjonsminister Gunnar Knud-
sen som drev gjennom den parlamentariske revisjons-
ordningen, under sterk motstand fra Stortinget, som iall-
fall i 1915 ønsket en modernisert administrativ revisjon
innenfor en fortsatt todelt revisjonsordning (se videre
punktene 11–12).

Etter at den konstitusjonelle striden om statsregnska-
pene fra okkupasjonsårene var avsluttet (se punkt 13),
dreide debatten i etterkrigstiden seg særlig om hvorvidt
og hvordan Riksrevisjonen skulle revidere regnskapene
til heleide statlige aksjeselskaper. Denne debatten ble
imidlertid først og fremst ført som en tolkning av Grunn-
loven § 19, ikke av § 75 bokstav k. Denne debatten
behandles derfor ikke her.515 Hvordan forvaltningsrevi-
sjonen som vokste frem fra omkring 1980, skulle utfor-
mes og praktiseres, har tidvis skapt konstitusjonell
debatt, men Grunnloven § 75 bokstav k inngikk knapt
noen gang i denne debatten.516

14.2 Revisjonsspørsmålet på Eidsvoll
Regnskaps- og revisjonsspørsmål spilte en perifer rolle
under Riksforsamlingen på Eidsvoll. Andre av Stortin-
gets kontrollmekanismer ble ansett viktigere. Regn-
skaps- og revisjonsspørsmål var likevel omtalt i en rekke
av de omkring 20 grunnlovsutkastene som forelå på
Eidsvoll. Grunnlovsgiverne fant få utenlandske forbilder
i disse spørsmål. Bare de franske forfatningene av 1791
og 1795 synes å ha hatt bestemmelser om parlamentets
rolle i revisjonen. 1791-forfatningen la desisjonsmyn-
digheten (altså vedtak om endelig godkjennelse) av
hovedregnskapene til parlamentet, og 1795-forfatningen
la denne myndigheten til et parlamentsoppnevnt organ
på fem personer.517

Selv om de to franske grunnlovene fikk svært kort
levetid, var deres betydning for grunnlovsarbeidet vel-
kjent nok. En annen og kanskje viktigere inspirasjons-
kilde for bestemmelsen var de konstitusjonelle endring-
ene som foregikk i Sverige med forfatningen fra 1809.
Forfatningsreformene (her i 1810-års riksdagsordning)
førte til at det ble etablert et parlamentarisk revisjonsor-
gan. Riksdagens stender skulle utpeke seks revisorer
hver. De skulle «överse och granska statsverkets, [Riks-
]bankens och riksgäldkontorets tillstånd, styrelse och
forvaltning» i maksimalt tre måneder hvert annet år med
basis i de avsluttede regnskapene. Riksdagen skulle ikke
befatte seg med detaljert regnskapsrevisjon. Det hadde
en forvaltningsdomstol, kammarrätten, ansvaret for.518

Mange grunnlovsutkast hadde bestemmelser om den
utøvende makts plikt til å avlegge regnskap for sin pen-
gebruk, men få berørte revisjonsspørsmål og parlamen-
tets eventuelle rolle. I et av de mest omfattende anonyme
grunnlovsutkastene ble ministrene pålagt å avgi årlige
regnskap til Kongen, som skulle sende dette til parla-
mentets «Deliberation og Berigtigelse». Det var parla-
mentets reviderte regnskap som skulle offentliggjø-
res.519 Slik gikk det ikke, selv om professor Niels Tres-
chows forslag gikk i samme retning. Her ble det presi-
sert at parlamentets revisjonsberetning også skulle inne-
holde en adresse til Kongen om forslag til forbedringer
og om misbruk i forvaltningen, og om ministeren eller
noen av hans underordnede skulle gjøres ansvarlig.
Disse hadde rett til å forsvare seg, men hvis parlamentet
fant forsvaret utilstrekkelig, skulle de skyldige straf-
fes.520

514 Se videre kommentar til §§ 86–87.
515 Se kommentar til § 19. Se videre Espeli og Nilsen, op.cit., s. 287 ff., 305 ff., 353 ff. med henvisninger.
516 Op.cit., blant annet s. 373 ff., 391 ff., 431 ff.
517 Jf. Nils Höjer Norska grundlagen och dess källor (1882), s. 185–186, 196–197, T.H. Aschehoug «Om den konstitutionelle Regnskabskontrol»

(1884), s. 117–124.
518 Riksdagen 2003: 11–22, sitat 17. Se også Höjer, op.cit., s. 134 og 196.
519 Yngvar Nielsen, Bidrag til Norges Historie i 1814, bd. I (1882), s. 71.
520 Sitert etter P. Bjørnson, Historisk sammendrag med bemærkninger (1906), s. 2.
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Nikolai Wergeland, som var medlem av konstitusjons-
komiteen, kom med det mest presise og radikale forsla-
get.521 I tillegg til å presisere at Stortinget skulle revidere
hovedregnskapene og deretter offentliggjøre dem, skulle
Stortinget også ha «Ret til at fordre Regnskab fra enhver
offentlig Agent for hans Bestyrelse». Det åpnet for par-
lamentarisk revisjon av regnskapene ned til laveste for-
valtningsnivå. Stortinget skulle også ha «Pligt til at for-
dre … regnskap af enhver, der har den offentlige Mening
imod sig» og fra alle som var mistenkt for underslag. I
slike tilfeller skulle Stortinget opprette en kommisjon
(jury) som kombinerte etterforskning, påtale og doms-
funksjon. Wergeland presiserte også at Kongen ikke
kunne frita verken sine ministre eller embetsmenn fra
«Ansvarlighed» for sine økonomiske disposisjoner.522

Det Adler-Falsenske grunnlovsutkast ble for en stor
del lagt til grunn også i regnskaps- og revisjonsspørsmål.
Utkastet hadde et eget kapittel som het «Om Finants-
Væsenet», se utkastet §§ 206–218.523 Det foreslo at
finansministeren ved åpningen av et nytt storting skulle
legge frem «et almindeligt Regnskab over Statens Ind-
tægter og Udgifter» for hvert år siden forrige storting,
«for hvis Rigtighed han staaer Forsamlingen til Ansvar».
Odelstinget skulle undersøke regnskapet før det ble
offentliggjort, se Adler-Falsen § 209. Det var ingen
bestemmelser om hvordan Odelstingets regnskapsunder-
søkelse skulle skje eller ministeransvaret gjøres gjel-
dende. Det synes klart at verken regnskapene eller revi-
sjonen skulle gå i detalj. Finansministeren skulle nemlig
ikke avlegge noe detaljert regnskap for budsjettposten
uforutsette utgifter.524

Revisjonsbegrepet ble introdusert i konstitusjonsko-
miteens første grunnlovsutkast, se § 79 (der det heter at
Stortinget «udnævner blant sine Medlemmer 5 Stats-

Revisorer»).525 Dette utkastet gjennomgikk flere redak-
sjonelle og andre endringer frem til den endelige grunn-
lovsbestemmelsen. Den viktigste endringen var at de
fem statsrevisorene ikke nødvendigvis skulle utnevnes
blant stortingsrepresentantene. Stortinget skulle her ha
full handlefrihet, som på så mange andre punkter. Det
var ingen strid på Eidsvold om revisjonsbestemmel-
sen.526

I den første akademiske fortolkningen av Grunnloven
i 1815 la senere jussprofessor Henrik Steenbuch vekt på
revisjonsbestemmelsens uklarhet. Han tok det derfor for
gitt at Stortinget gjennom sitt valg av revisorer ville ta
stilling til hvilke faglige kvaliteter disse skulle ha, og om
de skulle velges blant stortingsrepresentantene eller ei.
Han la også til grunn at Stortinget ville utforme en
instruks for deres arbeid.527

Det som ikke var omtalt i Grunnloven eller dens mest
relevante forarbeider, var hvem som hadde desisjons-
kompetansen for statsregnskapene, det vil si hvem som
faktisk skulle formelt godkjenne regnskapene, eventuelt
med nærmere spesifiserte forbehold eller vilkår for den
regnskapsansvarlige.528 Det ble imidlertid raskt avklart
at denne myndigheten lå hos Stortinget. Fra 1830
bestemte Stortinget at dets desisjonsmyndighet skulle
ligge i Odelstinget, etter at den de første årene hadde lig-
get i plenum. Eneveldets revisjonspraksis innebar at
desisjonsvedtaket kunne ha ulike former. Dersom regn-
skapet ble godkjent uten reelle merknader, innebar det
ansvarsfrihet for regnskapsføreren, som i utgangspunk-
tet hadde objektivt ansvar for feil og mangler, som kas-
semanko, i regnskapet. Desisjonsvedtaket kunne derfor
også innebære et individuelt økonomisk ansvar for den
regnskapsansvarlige.529 I hvilken grad statsrådene eller
deres embetsmenn hadde individuelt ansvar for feil og

521 Se Wergelands utkast § 45 («For Storthinget skal gjøres Regnskab for Statens Forfatning: Dens Indtægter og Udgifter. Der skal gjøres det en Skild-
ring over Rigets sande Tilstand. Regnskabberne for de tre forløbne Aar skulle revideres og derpaa offentliggjøres») og § 46 («Storthinget har Ret
til at fordre Regskab af enhver offentlig Agent for hans Bestyrelse. Storthinget har Pligt at fordre dette Regnskab af enhver, der har den offentlige
Mening imod sig, af enhver, som er mistænkt for Underslæb. Storthinget skal konstituere en Jury til at undersøge Sagen og dømme deri efter
Loven. I intet Tilfælde kan Kongens mundlige eller skriftlige Ordre fritage nogen Minister eller Embetsmand for Ansvarlighed»). Se Riksforsam-
lingens forhandlinger III (1916), s. 270–271. Se videre i teksten.

522 Loc.cit.
523 Se Adler-Falsens utkast Riksforsamlingens forhandlinger III (1916), s. 49–51.
524 Nielsen, op.cit., s. 155, se også 129–130.
525 Se Konstitutionskomiteens første Grundlovsutkast, der det som skulle bli Eidsvollsgrunnloven § 75 bokstav k, da var plassert som en egen bestem-

melse som § 79, jf. utkastets § 77 om andre deler av Stortingets finanskompetanse. Se Riksforsamlingens forhandlinger III (1916), s. 312.
526 Riksforsamlingens forhandlinger I (1914), s. 52, utkastet op.cit., s. 453 (§ 81 k). Se også Nicolai Wergeland, Fortrolige Breve til en Ven (1830),

s. 93, W.F.K. Christie, Dagbog under Rigsforsamlingen paa Eidsvold, bd. II (1860), s. 607 og Tim Greve, Riksrevisjonen: 1816–1966 (1966),
s. 13.

527 Henrik Steenbuch, Bemærkninger over Norges Grundlov (1815), s. 129–130.
528 Begrepet i § 75 bokstav k var «Statsregnskaber». Begrepet «Statsregnskabet» ble trolig første gang brukt av en stortingskomite våren 1816, s. 20–

25. Forskjellen mellom «statsregnskabet» og «statregnskaber» ble senere på 1800-tallet og frem til begynnelsen av 1900-tallet kjernen i en større
juridisk og politisk strid om intensjonene og konsekvensene av Stortingets begrepsbruk. Bl.a. Aschehoug, «Om den konstitutionelle Regnskabs-
kontrol» (1884), s. 202–203 hevdet at Stortinget gjennom bruken av begrepet «statsregnskabet» fraskrev seg retten til å revidere og desidere sær-
regnskapene, mens bl.a. Bjørnson, op.cit. avviste det. I og med at innstillingene lenge ble fremført muntlig og det ikke finnes stenografiske
referater av debattene før fra 1857, er det problematisk å legge for mye i den varierende begrepsbruken de første årene etter 1814.

529 Espeli og Nilsen, Riksrevisjonens historie 1816–2016 (2016), s. 49–52.
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mangler i statsregnskapene, ble etter hvert et konstitu-
sjonelt stridsspørsmål mellom Stortinget på den ene
siden og regjeringen og Kongen på den andre.

14.3 Etableringen av Stortingets revisjonsordning, 
1816–1821
Etableringen av en parlamentarisk revisjon knyttes
gjerne til valget av det første statsrevisorkollegiet
22. juni 1816 (i det følgende forkortet til kollegiet).
Ingen av dem var stortingsrepresentanter, slik som ble
vanlig senere, og to av dem var høyesterettsdommere.
Stortinget vedtok da ingen retningslinjer for Statsrevi-
sjonens arbeid, som i første omgang innebar å kontrol-
lere den statlige Rigsbankens første regnskap. Kollegiet
nektet først å revidere dette fordi det mente regnskapet
var altfor mangelfullt, men ble verken støttet av Finans-
departementet eller Stortinget. Statsrevisjonen innledet
da praksisen med en uhyre detaljert revisjon som kom til
å prege virksomheten i mer enn 150 år. De mange revi-
sjonsmerknadene kunne imidlertid ikke forhindre det
store underslaget i Rigsbanken som ble avdekket i
desember 1817. Stortingets behandling av Statsrevisjo-
nens merknader til Rigsbankens regnskap skapte ikke
presedens.530

Etter § 75 bokstav k skulle Statsrevisjonen få over-
sendt statsregnskapene innen 1. juli. Grunnlovens
bestemmelser om tidspunktet for levering av regnskaper
til Statsrevisjonen ble imidlertid brutt i flere år, på grunn
av den nye statens kaotiske økonomiforvaltning og man-
gelfulle regnskapssystem de første årene. Det finnes der-
for ikke statsregnskaper fra 1814. Finansdepartementet
bestemte seg for å starte regnskapsføringen fra 1. januar
1815 og at regnskapene skulle følge kalenderåret – ikke
budsjettåret, som i henhold til Grunnloven § 75 bok-
stav a gikk fra 1. juli til 30. juni. Finansdepartementet
begrunnet ikke diskrepansen mellom budsjett- og regn-
skapsår da det oversendte «Kongerigets Norges Stats
Regnskab for Aaret 1815» til Statsrevisjonen
25. november 1819. Først et stykke ut på 1820-tallet
leverte Finansdepartementet statsregnskapet i samsvar
med Grunnlovens tidsfrist. Senere på 1800-tallet ble dis-
krepansen mellom regnskaps- og budsjettåret, som
undergravde den parlamentariske regnskapskontrollen
på en grunnleggende måte, et viktig tema.531

I 1821 behandlet Stortinget et privat lovforslag fra
tollkasserer Nils Lynge Hansteen i Moss, fremmet av
byens stortingsrepresentant Momme Peterson. Han-
steens revisjonslovforslag innebar at Statsrevisjonen
skulle revidere alle statsregnskap, det vil si også sær-
regnskapene, fordi departementene ikke hadde grunn-
lovshjemmel til å foreta administrativ revisjon. Hansteen
ga ingen nærmere begrunnelse for forslaget.532

Hansteens lovforslag argumenterte for første gang,
reelt sett ut fra folkesuverenitetsprinsippet, for en rent
parlamentarisk og lovbasert revisjonsordning. Dette
skulle først se dagens lys i 1918. Komitébehandlingen
av forslaget konkluderte med at det var grunnlovsstridig,
blant annet fordi statsrevisorene ikke hadde desisjons-
myndighet.533

For å skape større klarhet i den parlamentariske
revisjonsordningen vedtok Stortinget i 1821 en
instruks for Statsrevisjonens arbeid som i hovedsak
gjaldt frem til 1918 og hadde betydning enda lenger
frem i tid. Instruksen slo fast at Statsrevisjonens frem-
ste oppgave var å påse at statskassens inntekter og
utgifter bygde på stortingsvedtak eller hadde grunn-
lovshjemmel. Kollegiet skulle påse at regjeringen ikke
holdt inntekter eller utgifter utenfor statsregnskapene.
Det hadde en særskilt plikt til å påse at «statskassens
fordringer, som forskudd, udlaan, renter, restanser,
ansvarssummer og beholdninger m.m. overføres fra et
regnskab» til det neste, og at de ble innkrevd til rett
tid. Statsrevisjonen ble også pålagt å utforme de trykte
statsregnskapene på en slik måte at det så langt som
mulig ble samsvar mellom Stortingets budsjettvedtak
og regnskapene. Instruksen innebar en omfattende
opplysningsplikt for regjeringen. Det var mer uklart
hvor langt Statsrevisjonens innsynsrett rakk.534 Stats-
revisjonen skulle komme med forslag til desisjon, men
før 1884 fravek Stortingets endelige desisjonsvedtak
ikke sjelden fra disse forslagene. Statsrevisjonen fikk
også ansvaret for å kontrollere at regjeringen fulgte
opp Stortingets revisjonsvedtak – med virkning frem
til i dag.

Kong Karl Johan var den sentrale pådriver for å eta-
blere Revisjonsdepartementet, som skulle håndtere den
administrative revisjonen som skjedde i regjeringens
regi. Det skjedde i 1822. Stortinget aksepterte i 1824 eta-
bleringen av dette nye departementet og dermed også

530 Op.cit., s. 55–59.
531 Se op.cit., s. 68–70 for en nærmere diskusjon av forklaringer på diskrepansen mellom budsjett- og regnskapsår.
532 Hansteens forslag er trykt i Bjørnson, Historisk sammendrag med bemærkninger (1906), s. 14–15 og Aschehoug, «Om den konstitutionelle Regn-

skabskontrol» (1884), s. 240–241.
533 Stortingsforhandlinger febr. 1821, s. 173, Stortingsforhandlinger 1821 august tilleggshefte, s. 198–201. Innstillingen ble ikke behandlet av Stortin-

get eller Odelstinget, Greve, Riksrevisjonen (1966), s. 28.
534 Stortingsforhandlinger juli 1821, s. 146–158. Sitat fra instruksens § 2 som er gjengitt i sin helhet i Greve, op.cit. (1966), s. 24–28 (sitatet er språk-

lig modernisert).
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den todelte revisjonsordningen mellom Storting og kon-
gemakt.535

14.4 Tidlige riksrettssaker og Stortingets revisjon
Tiltalen i riksrettssaken mot finansminister Wedel i 1822
ble begrunnet med at han hadde gjennomført flere stats-
finansielle disposisjoner med tvilsom eller manglende
hjemmel, og ved disse påført statskassen store tap. Stats-
revisjonen var ikke involvert i saken fordi de relevante
statsregnskapene ennå ikke var revidert. Litteraturen om
riksrettssaken mot Wedel har vært mest opptatt av at han
ble frikjent på alle punkter. Wedel hadde gjennom flere
tiltak som best kunne forsvares ut fra nødrettsbetraktnin-
ger, bidratt vesentlig til at staten kom gjennom krisene
uten å gå konkurs.536

Fire av 13 riksrettsdommere var uenige i frikjennel-
sen, ikke minst på grunn av dommens mulige pre-
sensvirkninger. Mindretallets hovedtalsmann var høyes-
terettsdommer Frederik Motzfeldt, som mente at Wedel
måtte være personlig erstatningsansvarlig for mestepar-
ten av statskassens betydelige tap. Et viktig argument for
Motzfeldt var at han fryktet at en frifinnelse ville kunne
unndra deler av statsregnskapet fra fremtidig parlamen-
tarisk revisjonsbehandling. Motzfeldt var utvilsomt
bekymret for at riksrettsinstituttet ville kunne under-
grave Statsrevisjonens rolle før den var blitt en operativ
kontrollør av statsregnskapene.537

At Statsrevisjonen måtte behandle statsregnskapene
før det kunne reises riksrettssak på en regnskapsrelatert
sak, ble et av forsvarerens hovedargumenter i den neste
riksrettssaken, mot finansminister Jonas Collett i
1827.538 En viktig bakgrunn for denne riksrettssaken var
at statsfinansene midt på 1820-tallet utviklet seg langt
bedre enn budsjettert. De høye skatteinntektene førte til
at regjeringen, etter forslag fra finansministeren og uten
noen form for stortingsbehandling, i 1825 vedtok å
kjøpe to dampruteskip. Regjeringen foretok også andre
store utbetalinger uten hjemmel i eller direkte i strid med

stortingsvedtak i 1824. Det var langt fra første gang,
men omfanget var langt større enn tidligere fordi de økte
utgiftene kunne finansieres av ikke-budsjetterte over-
skudd. Ut fra gjennomgangen av regjeringsprotokollen
mente protokollkomiteen og Odelstingets flertall i 1827
at en slik adferd var grunnlovsstridig, og vedtok riks-
rettssakstiltale. Mindretallet mente utbetalingene ikke ga
grunnlag for riksrett, og mente at de burde behandles
som en regnskapssak av Statsrevisjonen. Gjennom sin
desisjonsbehandling kunne Stortinget så sørge for at slik
praksis ble stanset for fremtiden.539

Med knappest mulig flertall avviste Riksretten dette
anklagepunktet. Flertallets førstvoterende, høyesteretts-
dommer og statsrevisor (1821–1828) Malthe Sehested
Langberg, slo fast at Riksretten ikke skulle opptre på en
slik måte at den satte til side «Statsrevisorene og de
competente Decisorer» sine grunnlovbestemte roller
med basis i § 75 bokstav k. Mindretallet var helt uenig.
Riksrettens ansvar var å avklare om statsråd Collett
hadde opptrådt konstitusjonsstridig og begått «en crimi-
nel Forbrydelse» i samsvar med tiltalen. Den parlamen-
tariske revisjonsprosessen tok ikke stilling til slike
spørsmål. Dens rolle ville derfor ikke bli svekket av om
Riksretten foretok en realitetsbehandling. Finansmi-
nisteren hadde lenge «krænke[t] Grundloven» ved å
bruke altfor lang tid på å besvare Statsrevisjonens anteg-
nelser. Det var derfor grunn til å statuere et eksempel.540

Riksrettssaken mot finansminister Collett i 1827
skapte en klarere arbeidsdeling mellom Stortingets ulike
kontrollfunksjoner. Regnskapsrelaterte spørsmål skulle
ikke behandles av en riksrett før revisjonsbehandlingen
var gjennomført.541 I 1842 presiserte Odelstinget at kon-
trollen av regjeringsprotokollen ikke omfattet regn-
skapsspørsmål.542

Da Colletts transaksjoner ble behandlet av Statsrevi-
sjonen i 1830, innstilte kollegiet på følgende desisjon:
Utgiftene knyttet til dampskipskjøpene var statskassen
uvedkommende fordi de manglet nødvendig hjemmel.
Dette var et meget radikalt desisjonsforslag som i

535 Espeli og Nilsen, op.cit., s. 70.
536 Nielsen, Lensgreve Johan Herman Wedel Jarlsberg 1779–1840 (1902), s. 315–339 gir en fyldig omtale av riksrettsforhandlingenes prosedyrer,

men ikke av riksrettens voteringer, der hver enkelt dommers begrunnelse er gjengitt i Dokument nr. 1 (1930), s. 22–35. Se ellers Georg Fredrik
Hallager, Norges høiesteret 1815–1915, bd. I (1915), s. 153–158, Sverre Dyrhaug, Riksretten mot Wedel Jarlsberg, 1821–22 (1976), Per Maurseth,
Sentraladministrasjonens historie (1979), s. 124–125, 332 og Ole Kolsrud, «Forfatningskampen på 1800-tallet» (2001), s. 158 som hevder at
Wedel ble «enstemmig frifunnet». I Karsten Alnæs’ omtale av riksrettssaken i Runar Malkenes (red.), Finansdepartementet 200 år (2014), s. 42
sies det at Wedel ikke bare ble frikjent, men «hyllet og beundret av en samstemmig presse og av Riksrettens medlemmer».

537 Dok. nr. 1 (1930), s. 22–35, særlig 26–29. Motzfeldt var selv statsrevisor 1821–1845.
538 Op.cit., s. 53 og 54.
539 Stortingsforhandlinger 1827, OT juli, s. 801 ff., særlig 809–810 og 815–816. Mindretallets vurdering var i samsvar med Odelstingets praksis en

rekke ganger frem til 1827, se Stortingsforhandlinger april 1830, s. 112–113, med en rekke referanser.
540 Stortingsforhandlinger 1930 Dok. 1, s. 54. Også høyesterettsdommer og statsrevisor Frederik Motzfeldt mente Stortinget fulgte en altfor lite reso-

lutt praksis overfor regjeringens overtramp, i Stortingsforhandlinger august 1827, s. 57.
541 For eksempel Stortingsforhandlinger sept. 1845, s. 496.
542 Greve, Riksrevisjonen (1966), s. 50–51.
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utgangspunktet innebar at Collett personlig skulle refun-
dere statskassen de påløpte utgifter.543 Desisjonskomi-
teen mente at kollegiets forslag var lite hensiktsmessig.
Erstatningsansvaret måtte ta utgangspunkt i det nettota-
pet staten hadde lidd. Det ville i praksis være vanskelig,
om ikke umulig, å fastsette. Komiteen mente at det hel-
ler ikke var hensiktsmessig å reise riksrettssak til tross
for den grunnlovsstridige handlemåten. I stedet anbe-
falte komiteen at Odelstinget skulle gjøre et særskilt
vedtak som under odelstingsbehandlingen ble ytterligere
presisert og skjerpet. Det fattet følgende enstemmige
desisjonsvedtak:

«Odelsthinget erkjender ikke, at den exekutive Magt efter
Grundloven har været berettiget uden Storthingets Sam-
tykke til at anvende en del af Statens Midler til at anskaffe
tvende Dampfartøier; men i Forventning af at saadan
eller lignende grunnlovsstridig Anvendelse af Statens
Midler ei herefter vil finde Sted, vil Odelsthinget lade
Udsættelsen bortfalde.»544

Odelstinget slo med andre ord fast at Collett hadde hand-
let grunnlovsstridig, men la til grunn at regjeringen ville
avstå fra slik adferd i fremtiden. Desisjonsvedtaket har
neppe noen parallell, og dets konstitusjonelle prese-
densvirkning ble forsterket av dets enstemmighet. Riks-
rettssaken mot Collett og desisjonen i 1830 førte til at
Kongen og regjeringen ble langt mer varsomme med å
bruke midler på nye prosjekter uten et bevilgningsvedtak
på Stortinget.545

En annen viktig konsekvens av de første riksrettssa-
kene var vedtakelsen av ansvarlighetsloven i 1828.
Den klargjorde statsråders konstitusjonelle straffean-
svar etter Grunnloven § 30. Loven innebar at om enn
gjennomgangen av statsrådsprotokollene ikke ga
grunnlag for riksrett, kunne den senere revisjonen av
statsregnskapene likevel gjøre det. Loven slo også fast
at dersom finansministeren ikke leverte statsregnska-
pene i henhold til den grunnlovsfastsatte tidsfristen,
kunne han straffes med bøter på opptil 1000 spesida-
ler. Det skjedde likevel aldri, selv om tidsfristen ble
brutt flere ganger.546 Ansvarlighetsloven hadde ingen
bestemmelser om sanksjoner mot brudd på Stortingets
desisjonsvedtak, som i 1827 ennå ikke hadde funnet
sin form.

14.5 Stortingets desisjonsmyndighet overføres til 
Odelstinget, 1830
Stortingets revisjonsbehandling i 1830 innebar at desi-
sjonsmyndigheten ble plassert i Odelstinget. Dette var
ordningen frem til 1972. Også stortingskomiteen som
behandlet Statsrevisjonens merknader, skulle bare bestå
av Odelstingets medlemmer. At dette ville bli utfallet i
1830, var ikke gitt. Tidligere statsrevisor Jonas Anton
Hielm, som ledet Stortingets reglementskomité, under-
streket at revisjons- og desisjonsmyndigheten måtte
betraktes på samme måte som den grunnlovshjemlede
gjennomgangen av statsrådsprotokollene, noe som alltid
hadde vært Odelstingets sak. Begrunnelsen var at hvis
Lagtingets medlemmer deltok i desisjonsbeslutningen,
ville de bli inhabile i en eventuell riksrettssak. Stortin-
gets fullmaktskomité brukte en annen juridisk argumen-
tasjon: Dersom en statsråd ikke fulgte opp en desisjon
om økonomisk ansvar, måtte statsråden forfølges gjen-
nom de ordinære domstoler ved tvangsinndrivelse og
eventuell straff, ikke gjennom riksrett. Mathias Bille
Kjørboe (dommer i Stiftsoverretten) tok avstand fra
denne oppfatningen. Det måtte, sa han, skilles mellom
vanlig regnskapsansvar for enhver regnskapsansvarlig
og erstatningsansvaret for regjeringens medlemmer.
Sistnevnte kunne bare forfølges rettslig gjennom riksrett
fordi det eventuelt ville angå konstitusjonelt ansvar.547

Kjørboe, som da var en av Stortingets mer fremtre-
dende og erfarne representanter, ble formann i desisjons-
komiteen. Den la frem en foreløpig innstilling om hvilke
prinsipper den ville legge til grunn ved sin desisjonsbe-
handling. Det kontroversielle i innstillingen var at på de
poster der man innstilte på konstitusjonelt ansvar i sam-
svar med Statsrevisjonens forslag, foreslo man at Odels-
tinget skulle oversende saken til protokollkomiteen. Den
fikk ta stilling til en eventuell riksrettssak. Desisjonsko-
miteen hevdet at det ville være i samsvar med statsprak-
sis siden 1818 – og med den ferske ansvarlighetsloven
av 1828. En slik løsning ville også sikre en mest mulig
ensartet vurdering av ulike riksrettsforslag. Det måtte
foretas en helhetsvurdering av utbetalinger som ikke
hadde hjemmel i lov eller i budsjettvedtak. Mindre
regelbrudd eller overskridelser skulle selvsagt påpekes
av Statsrevisjonen og Odelstinget, men de ga ikke
grunnlag for riksrettssak.548

Bare 16 odelstingsmedlemmer delte desisjonskomi-
teens oppfatning om et grunnleggende skille mellom

543 Stortingsforhandlinger sept. 1830, s. 1028. Kollegiets detaljerte begrunnelse finnes ikke i de trykte forhandlingene.
544 Stortingsforhandlinger sept. 1830, s. 1027–1034, 1075–1076 (sitat).
545 Steen, Konge og storting (1962), s. 90–91. Se ellers om riksrettsdommen i kommentaren til §§ 86–87.
546 Alf Kaartvedt, Det Norske Storting gjennom 150 år (1964), s. 329 ff., Steen, op.cit., s. 136–139.
547 Stortingsforhandlinger 1830 febr., s. 138, 185–199 sitat 190 og 198. Se ellers særlig op.cit., s. 189 og SE 1830, s. 97.
548 Stortingsforhandlinger 1830 april, s. 108–118 sitat 116, op.cit. mai, s. 228–266, særlig Bilag 2 s. 266.
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ordinært regnskapsansvar og statsråders konstitusjonelle
erstatningsansvar. Odelstinget sendte innstillingen til-
bake til komiteen med beskjed om å legge frem innstil-
ling til vedtak for alle poster der Statsrevisjonen hadde
foreslått desisjon om økonomisk ansvar. Vedtaket reflek-
terte en motvilje mot å åpne for riksrett i desisjonssa-
ker.549

Desisjonskomiteens nye innstilling frafalt desisjon i
de fleste av de regnskapsposter den tidligere hadde fore-
slått å oversende protokollkomiteen til vurdering. Odels-
tinget gjorde én vesentlig endring. Komiteen krevde at et
særskilt honorar til en embetsmann på 114 spesidaler
hjemlet i en kongelig resolusjon, skulle «tilsvares», det
vil si i utgangspunktet betales tilbake, «av den eller dem
av Kongens Raad, som have samtykket i denne Udtæl-
ling». Et slikt kollektivt ansvar var i strid med Stortin-
gets tidligere fortolkning av det konstitusjonelle ansvar
som den foredragende statsråds ansvar, og Odelstinget
avviste forslaget.550

Flyttingen av desisjonsmyndigheten fra Stortingets
plenum til Odelstinget fra 1830 skyldtes riksrettssaken
mot finansminister Collett. Lagtingets medlemmer
kunne ikke delta i desisjonsbehandlingen fordi den
kunne resultere i en riksrettssak, og da ville lagtings-
medlemmene (som utgjorde den ene delen av Riksret-
tens dommere) bli betraktet som inhabile. Overføringen
fra plenum til Odelstinget var likevel kontroversiell. Fre-
derik Stang tok i sin statsrettsfremstilling fra 1833
avstand fra endringen. Når Stortinget som plenum hadde
ansvaret for statsfinansielle spørsmål gjennom bevilg-
ningsmyndigheten, burde og skulle også desisjonsansva-
ret ligge på samme sted, hevdet Stang. Stortinget vendte
imidlertid det døve øret til Stang, nok også fordi han
hevdet at desisjonsmyndigheten ikke var å forstå som en
del av Stortingets kontrollerende myndighet.551

14.6 Desisjoner om økonomisk ansvar – kompromiss 
på Stortingets premisser
Forholdet mellom Statsrevisjonen og Odelstinget som
desisjonsmyndighet på den ene side og regjeringen, sær-
lig Finansdepartementet, på den andre var i all hovedsak
preget av gjensidig respekt og konstruktivt samarbeid
frem til midten av 1840-årene. Desisjonsvedtaket rettet
mot Collett og regjeringen i 1830 representerte unntaket
fra regelen. Forholdet mellom Statsrevisjonen, desi-

sjonskomiteen og Odelstinget var også relativt stabilt fra
de første desisjonsbehandlingene på 1820-tallet med
hensyn til deres vurdering av regjeringens regnskapsfør-
sel og økonomiforvaltning: Statsrevisjonen var mest og
Odelstinget minst kritisk, mens Odelstingets komitéfor-
bereder vanligvis ble støttet av Odelstinget. Disse kon-
stellasjonene, sammen med at det ofte var uklart hva et
desisjonsvedtak rent konkret innebar, gjorde det enklere
for regjeringen – og kong Karl Johan (1818–1844) – å
akseptere eller tilpasse seg desisjonspraksis.

Et viktig element i Stortingets revisjon utover på
1800-tallet var Statsrevisjonens systematiske kontroll av
hvordan regjeringen fulgte opp desisjonsvedtak. Oppføl-
gingen innebar at innstramminger av revisjonspraksis
ble tydeligere enn de ellers ville vært, og dette kunne
forsterke konstitusjonelle konflikter mellom utøvende
myndighet og Stortinget.

En av disse konfliktene knyttet seg til Stortingets
bevilgningsmyndighet. Kongen og regjeringen hadde
helt siden 1814 i noen grad utbetalt lønnstillegg og pen-
sjoner uten hjemmel i stortingsvedtak.552 Stortinget og
Odelstinget fattet en rekke vedtak om at slike utbetalin-
ger var uakseptable, men i praksis ble de akseptert. I
1833 valgte derimot Odelstinget enstemmig å følge
Statsrevisjonens anbefaling som innebar at drøyt 3000
spesidaler i slike lønnstillegg ble «af Vedkommende at
refundere Statscassen». Dette var en kraftig innstram-
ming, men det var ikke spesifisert om desisjonen var ret-
tet mot statsråder ansvarlig for utbetalingene, eller mot-
tagerne av pengene.553

Omstridt juss var én av forklaringene på at Odelstin-
get ikke spesifiserte hvem ansvarsdesisjonen var rettet
mot. I 1830 hevdet den unge radikale juristen Frederik
Georg Lerche at riksrett ikke var påkrevd for å idømme
en statsråd økonomisk ansvar i regnskapssaker. Det var
tilstrekkelig å anlegge vanlig søkmål mot ham.554 I sin
statsrettsfremstilling fra 1833 mente derimot Frederik
Stang at Odelstinget bare kunne gjøre ansvar gjeldende
overfor statsråder gjennom en riksrettssak. Alternativene
ville resultere i «fuldkommen Retsløshed».555

Finansdepartementets reaksjon på desisjonsvedta-
kene var å foreslå at regjeringen skulle fremme en pro-
posisjon der de omstridte beløp skulle «passere til ende-
lig Utgift» for statskassen. Det ville innebære at regje-
ringen langt på vei aksepterte Odelstingets desisjon.
Samtidig fastholdt man Kongens rett til å gi lønnstillegg

549 Stortingsforhandlinger april 1830, s. 118, SE 1830: 160.
550 Kaartvedt, op.cit., s. 328.
551 Frederik Stang, Systematisk Fremstilling (1833), s. 368–370, 386–388.
552 Kaartvedt, op.cit., s. 296 ff.
553 Stortingsforhandlinger mai 1833, s. 465–68, 468 (sitat) og 471.
554 Frederik Georg Lerche, Kongeriget Norges offentlige Ret (1830), s. 63.
555 Stang, op.cit., s. 304–308, sitat 305.
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på egen hånd.556 Kong Karl Johan ba regjeringen utrede
om Odelstinget hadde konstitusjonell hjemmel til å fatte
slike vedtak, og hvordan regjeringen rettslig sett best
kunne forholde seg til desisjonene. Regjeringsadvoka-
tens utredning støttet langt på vei Odelstinget. Gjennom
sin desisjonsmyndighet var Odelstinget statskassens
«øverste Bestyrer». Desisjonen måtte derfor «respekte-
res i Formen». Det var bare de ordinære domstolene som
hadde hjemmel til å avgjøre desisjoners «materielle Gyl-
dighet», herunder deres omfang. Selv om regjeringsad-
vokaten mente at Odelstinget konstitusjonelt sett burde
ha reist riksrettssak mot de ansvarlige statsråder, stod
regjeringen juridisk sett ikke sterkt nok til å ta en kon-
flikt med Odelstinget. Han anbefalte derfor at regjerin-
gen innkrevde de aktuelle beløp hos de berørte embets-
menn, om nødvendig ved rettssak.557

Finansdepartementet mente at man ikke kunne inn-
kreve pengene fra de enkelte embetsmenn fordi det ville
undergrave Kongens rett til å vedta slike lønnstillegg.
Erstatningsansvaret måtte eventuelt rettes mot den
ansvarlige statsråd, men Finansdepartementet mente at
vedkommende ville bli frikjent på grunn av Stortingets
og Odelstingets opptreden i lignende saker frem til de
omstridte utbetalingene ble gjort. Regjeringen holdt der-
for fast ved sitt opprinnelige forslag. Samtidig hevdet
man at desisjonene var rettet mot embetsmennene som
hadde mottatt de omstridte gasjetillegg, ikke de ansvar-
lige statsråder. I og med at det ikke var hensiktsmessig at
Kongens utøvelse av sine konstitusjonelle prerogativer
skulle underlegges domstolsbehandling, burde derfor de
desiderte beløp «passere til endelig Utgift» for statskas-
sen. Kongen aksepterte i 1835 denne løsningen, men
fastholdt at han hadde grunnlovhjemmel til de omstridte
utbetalingene.558

Da regjeringens forslag ble behandlet av Stortinget i
dets ekstraordinære sesjon i januar 1837, var forholdet
mellom Kongen og Stortinget uhyre konfliktfylt.559

Komiteen som behandlet forslagene, tok sterkt avstand
fra Kongens grunnlovsfortolkning, men anbefalte like-
vel at alle de omstridte desisjonene om ansvar skulle fra-
falles etter omstendighetene og i stedet «passere til ende-
lig Udgift» for statskassen. En av begrunnelsene for

dette var at ansvarsdesisjonene ikke var tilstrekkelig pre-
sise selv om komiteen trodde at «Ansvaret maatte søges
hos den eller de» regjeringsmedlemmer som hadde støt-
tet lønnsøkningene. Det var Stortinget, ikke Odelstinget,
som avgjorde saken og frafalt desisjonene, fordi Stortin-
get gjorde dette i form av et bevilgningsvedtak. Det var
formelt sett noe overraskende, i og med at Odelstinget
hadde hatt desisjonsmyndighet siden 1830. Stortinget
endret også komiteens konklusjoner på ett punkt. Desi-
sjonen om én av de omstridte gasjeøkningene skulle ikke
frafalles, men «eftergives». Det var et uttrykk for at Stor-
tinget hadde siste ord i regnskapsspørsmål, ikke regje-
ringen.560

Stortingsvedtakene i januar 1837 var formelt sett et
nederlag for den parlamentariske revisjonsmyndigheten.
Lignende prosedyrer ble brukt ved enkelte andre tidli-
gere vedtatte ansvarsdesisjoner i 1839.561 Dette ble inn-
ledningen til en ny desisjonspraksis der Odelstinget ble
mer tilbakeholdent med å desidere økonomisk ansvar.562

Vedtakene innebar at ansvarsdesisjonene om tilbakebe-
taling av midler som Statsrevisjonen og Stortinget mente
var utbetalt i strid med den konstitusjonelle bevilgnings-
myndigheten, formelt sett ble omgjort eller satt til side.
Det formelle tilbaketoget i 1837 innebar likevel en reell
konsolidering av den parlamentariske revisjonsmyndig-
het så vel som Stortingets bevilgningsmyndighet. Regje-
ringen anerkjente fra 1837 både i ord og handling Odels-
tinget som øverste regnskapsmyndighet gjennom sine
etter hvert tallrike proposisjoner om at desiderte ansvars-
beløp skulle føres til endelige utgift for statskassen.

Stortinget vek tilbake for å sette hardt mot hardt ved
desisjoner om økonomisk ansvar. Det benyttet ikke de
mest radikale virkemidler som riksrett eller det ordinære
rettsapparatet til å innkreve midlene. Regjeringens argu-
mentasjon om at omfanget av det økonomiske ansvaret
ved parlamentariske desisjoner måtte avgjøres av de
ordinære domstolene, slik også Lerche hadde hevdet i
1830, ble aldri testet rettslig på 1800-tallet. I den grad én
eller flere statsråder var økonomisk ansvarlige for sin
embetsutøvelse, erkjente Stortingets aktører at Riksret-
ten var den eneste relevante domstolen. Odelstinget
utviste stor tilbakeholdenhet i bruken av riksrett i regn-

556 Regjeringen hadde for øvrig nylig foreslått at en rekke ansvarsdesisjoner skulle «passere til endelig utgift», herunder krav om tilbakebetalinger,
noe Stortinget hadde akseptert i 1833, Stortingsforhandlinger august 1833, s. 401–459, 518–561.

557 Stortingsforhandlinger jan. 1837, s. 79–135, sitat 88 og 93. I Aschehougs omfattende drøfting, «Om den konstitutionelle Regnskabskontrol»
(1884), s. 217–224, kan det se ut til at han har hatt tilgang til regjeringsadvokatens komplette utredning. Mitt sitat «respekteres i Formen» er fra
s. 218.

558 Stortingsforhandlinger jan. 1837. s. 79–135, sitat 93 og 94.
559 Steen, Konge og storting (1962), s. 330 ff., Dok. nr. 1 (1930), s. 67–89.
560 Stortingsforhandlinger jan. 1837, s. 135–158, sitat 149, 156, 158.
561 Stortingsforhandlinger august 2 1839, s. 59–98, Aschehoug, op.cit., s. 223–224.
562 Aschehoug, op.cit., s. 217–224 vier sakene betydelig oppmerksomhet. Greve, Riksrevisjonen (1966), s. 48–49 omtaler 1837-sakene på en knapp og

upresis måte. Verken Steen, op.cit. eller Kaartvedt, Det Norske Storting gjennom 150 år (1964), s. 296–349 synes å omtale disse prinsipielt interes-
sante sakene.
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skapssaker. Kollegieflertallet ønsket å føre en hardere
linje enn protokollkomiteen og Odelstinget, ved å argu-
mentere for et skille mellom straffeansvar gjennom riks-
rett og regnskapsansvar, men om dette ble statsrevisjons-
kollegiet i all hovedsak stående alene.563 Riksrettssaken
mot finansminister Vogt i 1845 ble den eneste etter riks-
rettssaken mot Collett i 1827 som også dreide seg om
regnskapsspørsmål.

Alt i alt førte striden om ansvarsdesisjoner fra 1830-
tallet til en styrking av statsrådenes konstitusjonelle
ansvar for det forvaltningsområdet de hadde ansvaret
for, men samtidig ledet dette til en svekkelse, ja nærmest
et bortfall, av deres økonomiske ansvar. Stortinget forlot
tanken om at dersom statsrådens embetsmenn, som desi-
sjonene ofte reelt sett var rettet mot, ikke kunne gjøre
opp for seg, var det aktuelt å gjøre statsråden personlig
erstatningsansvarlig.564 Desisjoner om tilbakebetaling
fra eller økonomisk ansvar for statsrådenes embetsmenn
var det statsrådenes ansvar å følge opp, med den parla-
mentariske revisjonen som kontrollør. Statsrådenes per-
sonlige erstatningsansvar for sin embetsførsel, som noen
mente burde bli en realitet, ble i praksis gravlagt.565

14.7 Konstitusjonelle avklaringer i 1845 og 1848 – 
Statsrevisjonens omfattende innsynsrett
Statsrevisjonen spilte en rolle i riksrettssaken mot
finansminister Jørgen H. Vogt i 1845. Tiltalen ble blant
annet reist fordi Vogt unnlot å følge opp et stortingsved-
tak fra 1842 om å redusere tollernes prosentandel av
importtollen i Stavanger og Drammen. Dette anklage-
punktet var basert på en antegnelse fra Statsrevisjonen.
Kollegiet mente at Vogts beslutning hadde medført et tap
for staten på 255 spesidaler som han måtte betale stats-
kassen. Vogts forsvarer, Frederik Stang, overbeviste
Riksrettens flertall om at det fantes historisk praksis og
rettslig hjemmel for å unnlate å iverksette et stortings-
vedtak. Vogt ble derfor frikjent på dette punkt.566

Mens Odelstinget i 1845 var splittet i spørsmålet om
riksrettstiltale mot finansminister Vogt, stilte det seg

samlet bak Statsrevisjonens detaljerte krav om innsyn i
dens konflikt med regjeringen. Hovedforklaringen på
utfallet her var at Finansdepartementet gjennom lang tid
hadde vist Statsrevisjonen stor åpenhet om spesialregn-
skapene for sine inntektsoppkrevere. I tillegg hadde
Statsrevisjonen hatt innsyn i spesialregnskapene i hæren
og marinen. Mange av Statsrevisjonens merknader knyt-
tet seg reelt sett til disse spesialregnskapene.567 Det
gjorde det vanskelig for regjeringen å legge seg på en
mer restriktiv linje, selv om den anla en utfordrende
prinsipiell argumentasjon.

Regjeringen hevdet at den i regnskapsspørsmål ikke
hadde noen opplysningsplikt utover Odelstingets grunn-
lovbestemte innsynsrett i regjeringsprotokollene, jf.
§ 75 bokstav f. Til tross for at Statsrevisjonen var et
grunnlovsorgan, mente regjeringen at verken kollegiet
eller Odelstinget gjennom delegert instruksmyndighet
hadde rett til granskning «av administrative Regjerings-
handlinger». Odelstingets rolle som desisjonsorgan
begrenset seg til å avklare regnskapsansvar. Odelstinget
hadde ingen myndighet til å pålegge regjeringen eller
dens underordnede å «foretage Noget». Kirkedeparte-
mentet sendte derfor de etterspurte opplysningene til
Odelstinget, ikke til Statsrevisjonen.568 Protokollkomi-
teen og Odelstinget var overrasket over regjeringens
prinsipielle tilnærming. Den ville skape «vidtløfdige
Demonstrationer af Tvistigheder», noe ingen av partene
var tjent med. Det var uaktuelt å akseptere begrensnin-
ger i Statsrevisjonens innsynsrett i spesialregnskapene.
Kirkedepartementet ga etter i 1845, men kamuflerte til-
baketoget med at man kun i dette spesielle tilfellet ville
gi de opplysninger som Odelstinget fant nødvendig.569

Den andre innsynssaken dreide seg om bruk av
omkring 4000 spesidaler av ikke budsjetterte midler til
en tollbetjentbolig med mer i Ålesund. Finansdeparte-
mentet ville i 1847 ikke gi Statsrevisjonen alle ønskede
opplysninger. Finansdepartementet mente at man hadde
gitt tilstrekkelige opplysninger til at Statsrevisjonen
kunne avgjøre om utbetalingene hadde hatt nødvendig
hjemmel. Grunnloven § 75 bokstav k ga verken Statsre-

563 Se særlig Stortingsforhandlinger 1845, Antegnelser til statsregnskapet for 1840, s. 89–101, særlig 92, OT 23.5.1845, s. 382–83, 392.
564 Jf. Stortingsforhandlinger Dokument no. 64 (1885), s. 12–14 med henvisninger.
565 Det siste forsøket på å gjenopplive det personlige erstatningsansvar var den såkalte Peters-saken på 1890-tallet, der Odelstinget vedtok en tilbake-

betaling av et honorar på 200 kroner som arbeidsminister Peder Nilsen var konstitusjonelt ansvarlig for. Både Peters og Nilsen nektet å betale de
200 kronene. Odelstinget svarte med å be regjeringen sørge for grunnlovshjemmel slik at «konstitusjonelt ansvarlige personer» kunne idømmes
personlig erstatningsansvar. Knudsen-regjeringen mente den eneste løsningen var å endre Grunnloven § 86 slik at det ble mulig. Dette grunnlovs-
forslaget fikk i 1919 62 stemmer, men det falt fordi 51 stemte mot, se nærmere behandling i Espeli og Nilsen, Riksrevisjonens historie 1816–2016
(2016), s. 154.

566 Stortingsforhandlinger 1930, Dok. nr. 1, s. 90–108. Se ellers særlig Hallager, Norges høiesteret 1815–1915 (1915), s. 286–292, Maurseth, Sent-
raladministrasjonens historie (1979), s. 412–413, Jørgen Herman Vogt, Optegnelser om sit Liv og sin Embedsvirksomhed 1784–1846 (1871),
s. 294 ff. og Carl Frederik Motzfeldt og Vogt, Rigsretssagen mod Statsraad Vogt i 1845 (1846) for sakens øvrige dokumenter.

567 I Dok. no. 64 1885: 5 hevdet Statsrevisjonen at mange slike spesialregnskap også ble revidert av kollegiet.
568 Departements-tidende 1845: s. 652–662, 698–700, sitat 659 og 660.
569 Stortingsforhandlinger 1845: 7, s. 359–393, ibid. 8, s. 105, 150, 9: s. 131–132, 630–632, se sitat 631.
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visjonen eller Odelstinget rett til så detaljerte opplysnin-
ger at de kunne avgjøre om ressursbruken hadde vært
«vel begrundet», det vil si å utføre kritisk revisjon eller
styringskontroll, noe Stortinget for øvrig hadde pålagt
Statsrevisjonen å gjøre siden 1830. En slik innsynsrett
hadde bare Odelstinget gjennom statsrådsprotokollene
(§ 75 bokstav f). Den kunne Statsrevisjonen ikke påbe-
rope seg.570

Statsrevisjonen avviste Finansdepartementets konsti-
tusjonelle logikk. Statsrevisjonen hadde en selvfølgelig
rett til «enhver Oplysning, som tiltrænges for at afgjøre,
hvorvidt en stedfunden Udgift, hvor til Intet er bevilget,
skal anerkjendes, eller ikke». Statsrevisjonen valgte en
elegant løsning på innsynskonflikten. Den fortolket
Finansdepartementets nei til å gi ytterligere opplysnin-
ger som en stilltiende aksept av at det hadde brutt ruti-
nene som skulle følges ved statlige byggearbeider. På
dette grunnlag konkluderte statsrevisjonskollegiet med
at utgiften «kan passere, dog uden Følge for Fremti-
den».571

Odelstinget så ikke like lett på det de oppfattet som en
provokasjon fra Finansdepartementet. Desisjonsbehand-
lingen av posten ble utsatt til protokollkomiteen hadde
gått gjennom regjeringsprotokollene. Protokollkomiteen
kunne med tilfredshet konstatere at Finansdepartementet
da ga etter, i den forstand at desisjonskomiteen «under-
haanden i vedkommende Departement har erholdt de
manglende Oplysninger».572 På denne bakgrunn forven-
tet komiteen ikke lignende «Nægtelser» i Statsrevisjo-
nens innsynsrett for fremtiden. Sakens prinsipielle
betydning var imidlertid så stor at komiteen gikk grun-
dig gjennom de konstitusjonelle konsekvenser av
Finansdepartementets argumentasjon. Komiteens kon-
stitusjonelle argumentasjon la grunnlaget for Statsrevi-
sjonens omfattende innsynsrett.

Protokollkomiteen understreket at Stortingets grunn-
lovsbaserte bevilgningsmyndighet ville bli illusorisk
dersom regjeringen uten videre kunne skaffe seg rett til å
bruke midler gjennom kongelig resolusjon. I de tilfeller
der regjeringen brukte ikke-budsjetterte midler, måtte
derfor Statsrevisjonens innsynsrett og regjeringens opp-
lysningsplikt være ubegrenset. Først da kunne Odelstin-
get, i samsvar med etablert praksis, avgjøre om de ikke-
budsjetterte utgiftene kunne «passere» på grunn av
sakens «Nødvendighed» eller «hensiktsmæssighed».
Det samme var tilfellet med budsjettoverskridelser, som

oftest ble akseptert. Gjennom sin desisjonspraksis hadde
Odelstinget derfor gitt en «Indrømmelse … i Regjerin-
gens Faveur» som ikke bare ga regjeringen stor økono-
misk fleksibilitet. Praksisen bidro også til at regjeringen
lettere kunne «fremme det almenne Vel», eller gode hel-
hetsløsninger. Dersom regjeringen brøt de etablerte spil-
lereglene, måtte den ta ansvaret for å ødelegge sam-
funnsmessig gunstige tilpasninger. Hvis regjeringen ikke
oppfylte informasjonsplikten, men ønsket konflikt,
mente protokollkomiteen at Statsrevisjonen i slike saker
«uden Videre» måtte innstille «saadanne Udgifter til
Ansvar». Odelstinget måtte da «decidere Beløbene til
Ansvar og foranstalte det videre Fornødne til Overhol-
delse af sin Værdighed og af Stortingets Bevilgnings-
myndighed». Budskapet til regjeringen var: Hvis den
ønsket konstitusjonell strid om disse spørsmål, satt Stor-
tinget med effektive maktmidler.573

Den uvanlig skarpe språkbruken hadde sammenheng
med at protokollkomiteen var blitt kjent med at regjerin-
gen i kjølvannet av riksrettsdommen høsten 1845 hadde
vedtatt at man ikke bare skulle se bort fra dommen, men
også hadde frakjent Riksretten enhver kompetanse til å
fortolke Grunnloven. Riksretten var ikke annet enn «en
criminell Domstol, hvis hele Virksomhed er indskrænket
til at frifinde eller fælde til Straf og andet dermed for-
bundet Ansvar». Protokollkomiteen var svært provosert
over slike synspunkter. Den var i stor tvil om den skulle
foreslå å reise riksrettssak mot de ansvarlige. Komiteen
konkluderte med at regjeringens synspunkter ikke ville
stå seg i offentligheten «under Paavirkningen af den
liberale Retning i Opinionen».574

Den tredje innsynssaken dreide seg om regjeringens
rentefrie lån på 800 spesidaler til sogneprest Aars i Lier i
1825. Lånet vakte umiddelbart statsrevisjonens og
Odelstingets mistenksomhet og vedvarende oppfølging.
I 1830 vedtok Odelstinget at lånet skulle forrentes på
vanlig måte. Det ble tatt forbehold om å kreve erstatning
hvis lånet resulterte i tap for statskassen. I 1840 ble
prestens dødsbo avsluttet uten at hele lånet var tilbake-
betalt. Statsrevisjonen mente da at statsrådene som var
ansvarlig for lånet, måtte gjøres erstatningsansvarlig, og
ba om å få opplyst hvordan de ulike statsråder i 1825
hadde stilt seg til lånet. Regjeringen avviste Statsrevisjo-
nens innsynskrav. Desisjonskomiteen og Odelstinget
forlangte i 1848 fullt innsyn i sakens dokumenter og fikk
det. De viste at kong Karl Johan hadde trumfet lånet

570 Stortingsforhandlinger 1848: 5: Antegnelser, besvarelse og vedtegninger for 1843, s. 32–33, 77–79.
571 Ibid., s. 67.
572 Stortingsforhandlinger 1848: 7, s. 29. Denne sentrale formulering synes både Greve, Riksrevisjonen (1966), s. 43 og Kaartvedt, Det Norske Stor-

ting gjennom 150 år (1964), s. 344–346 å ha oversett i sin behandling av saken.
573 Stortingsforhandlinger 1848 7, s. 29 og 30. Se ellers særlig 8, s. 122, 154 og 6, s. 103–106, 122.
574 Stortingsforhandlinger 1848 7, s. 92–98 sitat 93 og 98. Se ellers Kaartvedt, op.cit., s. 334–335. Se videre om spørsmålet om Riksretten som straffe-

domstol i kommentaren til § 86.
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gjennom mot finansminister Colletts vilje, men ingen
statsråder hadde dissentert. Saken var konstitusjonelt
sett alvorlig. På bakgrunn av sakens enestående karakter,
fordi den var gammel, og på grunn av statskassens
beskjedne tap – 90 spesidaler pluss renter – mente et
enstemmig Odelsting likevel at utgiftene kunne passere
«efter Omstendighederne».575

Historikeren Alf Kaartvedt har hevdet at regjeringens
konfrontasjon med Stortinget om Statsrevisjonens inn-
synsrett på 1840-tallet skyldtes en bekymring for at
Statsrevisjonen med basis i «sin nye instruks skulle bore
dypt» inn i spesialregnskapene slik at regjeringens øko-
nomiske handlefrihet ville bli mindre. Regjeringen ville
forhindre at Statsrevisjonen ble «et slags Odelstings-
kommissariat midt i administrasjonens regnskapsver-
den».576 Innsynsretten i og informasjonsplikten knyttet
til spesialregnskapene var imidlertid mer enn 20 år gam-
mel. Det var derfor heller regjeringen som ønsket å
endre praksis, ikke Statsrevisjonen og Odelstinget.577

14.8 Innføring av samsvar mellom budsjett- og 
regnskapsår og endringen av § 75 bokstav k
I 1869 vedtok Stortinget grunnlovsendringen om årlige
storting med virkning fra 1871. Årlige storting, sammen
med en detaljert budsjettering, åpnet opp for tettere og
mer detaljert regnskapskontroll fra Stortingets side. Der-
med ble de mest åpenbare svakhetene i økonomiforvalt-
ningen langt mer synlige enn tidligere, og de ble gjen-
stand for skjerpet kritikk fra Statsrevisjonen. Statsrevi-
sjonen bestod fra rundt 1860 av (venstre-)opposisjonens
menn. Den mest grunnleggende svakheten var det mang-
lende samsvaret mellom budsjett- og regnskapsår.

Det ble snart prinsipiell enighet mellom regjeringen
og Stortinget om at det måtte skapes samsvar mellom
regnskaps- og budsjettår. Uenigheten dreide seg om
hvordan det skulle skje. Regjeringen og Finansdeparte-
mentet ønsket å flytte budsjettåret til kalenderåret, noe
som ikke krevde grunnlovsendring.578 Da Claus Olrogs
grunnlovsforslag, som flyttet regnskapsåret til budsjett-

året 1. juli til 30. juni, ble behandlet i 1872, sluttet imid-
lertid konstitusjonskomiteen og Stortinget seg til Finans-
departementets motforestillinger mot en slik endring.
Det var også enighet mellom Statsrevisjonen og regje-
ringen om det fordelaktige i å skape tidsmessig sym-
metri på en mest mulig praktisk måte.579 Utfallet kunne
vanskelig tolkes annerledes enn at Stortinget da mente at
regnskapsåret skulle legges til grunn for reformen.

Da regjeringens grunnlovsforslag om å flytte budsjett-
året til regnskapsåret ble behandlet i 1874580 og 1876,
var likevel stortingsflertallets argumenter fra 1872 nær-
mest glemt. I 1876 hadde Johan Sverdrup kontroll over
stortingsopposisjonen i dette spørsmålet. Grunnlovsfor-
slaget ble avvist med 81 mot 28 stemmer. Hovedargu-
mentet var at Stortingets budsjettvedtak dermed i praksis
måtte gjøres syv til ni måneder før budsjettårets start,
noe som var uheldig. Sverdrup engasjerte seg med stor
tyngde i en konstitusjonelt anlagt argumentasjon der
Statsrevisjonens rolle var underordnet.581 Sverdrups
avvisning innebar en ny utsettelse av å etablere et sam-
svar mellom regnskaps- og budsjettår.

I 1877 leverte Sverdrup et grunnlovsforslag svært likt
Olrogs fra 1869. Da dette ble behandlet av konstitu-
sjonskomiteen våren 1880, var det enstemmighet om at
statsregnskapene skulle overleveres Stortinget i løpet av
seks måneder etter utgangen av budsjettåret. Grunnlovs-
forslaget ble imidlertid behandlet kort tid etter det dra-
matiske grunnlovsvedtaket av 9. juni 1880 som for
tredje likelydende gang åpnet for statsrådenes adgang til
Stortingets forhandlinger. Endringen av Grunnloven
§ 75 bokstav k ble vedtatt med knapt kvalifisert flertall,
65 mot 30 stemmer. Verken Stortinget, regjeringen eller
Kongen fant imidlertid grunn til å dra denne grunnlovs-
endringen inn i den pågående vetostriden.582 Endringen
av § 75 bokstav k var nemlig gjennomført i praksis alle-
rede. Fra 1. juli 1878 fulgte statsregnskapet – for første
gang – budsjettåret.583 Grunnloven § 75 bokstav k fikk
fra 1880 dermed følgende ordlyd: «at udnævne 5 Revi-
sorer, der aarligen skulle gjennemsee Statens Regnska-
ber og bekjendtgjøre Extracter af samme ved Trykken,

575 Se særlig Stortingsforhandlinger 1848 6, s. 104, 744-–747 sitat 746 og 747, ibid. 1848 8, s. 159, Antegnelser, besvarelser og vedtegninger til stats-
regnskapet for 1843, s. 24, 38,71.

576 Kaartvedt, op.cit., s. 344 og 345.
577 Espeli og Nilsen, Riksrevisjonens historie 1816–2016 (2016), s. 94 ff.
578 En annen måte å løse problemet på samtidig som budsjett- og regnskapsår kunne følge kalenderåret, var å endre Stortingets samlingstid til høsten,

men også det krevde grunnlovsendring. Sverdrup gikk mot denne løsningen fordi Stortingets samlingstid derved oftest ville bli for knapp, jf. bla.
ST 1876, s. 444. Stortinget ville likevel avvente behandlingen av dette grunnlovsforslaget og forkastet derfor Sverdrup og Statsrevisjonens forslag
om å endre regnskapsåret til budsjettåret, jf. Dok.no. 66 1876, Indst.no. 139 1876, ST 1876: 567–569. Da grunnlovsforslaget om å gå over til høst-
sesjoner ble behandlet i 1878, ble dette forkastet mot 11 stemmer, Indst. S. no. 52 1878, ST 1878, s. 423–433.

579 Indst. S. No. 68 (6.4) 1872 sitat, ST 1872: 503.
580 Indst. S. no. 58 1874, ST 1874: 718–722.
581 Indst. S. no. 102 1876, ST 1876: 431–447, sitat 441.
582 Indst. S. no. 96 1880, ST 1880: 1099–1102.
583 Jf. Statsrevisjonens antegnelse m.v. angaande Statsregnskapet for 1878–79, St.forh. 1883 bind 4.
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hvilke Regnskaber derfor skulle tilstilles disse Revisorer
hvert Aar inden sex Maaneder efter Udgangen af det
Aar, for hvilket Storthingets Bevilgninger ere givne.»

14.9 Den konstitusjonelle striden om en ny 
revisjonsordning
Uavhengig av dragkampen om hvordan § 75 bokstav k
skulle utformes for å skape samsvar mellom budsjett- og
regnskapsår, foregikk det fra 1874 en langt mer konflikt-
fylt strid om en ny revisjonsordning. Striden ble først
avklart med etableringen av den i prinsippet rent parla-
mentariske revisjonsordningen som statsminister
Gunnar Knudsen drev gjennom i 1917–18, og som
inkluderte nok en endring av § 75 bokstav k. I debatten
om en revidert revisjonsordning fra 1874 fantes det fem
alternativer, men bare to av dem skapte debatt om
§ 75 bokstav k og er av interesse her.584

Det ene alternativet var at Statsrevisjonen skulle
overta all administrativ revisjon, basert på prinsippet om
at Stortinget som bevilgende myndighet også måtte ha
full kontroll over og innsyn i hvordan midlene ble for-
valtet. Denne løsningen ble presentert som Statsrevisjo-
nens hovedalternativ i 1882, men var først lansert av
statsrevisor Hagbart Berner i 1874. Statsrevisjonen hev-
det at dette kunne gjennomføres uten grunnlovsendring.
Denne fortolkningen var svært omstridt, ikke bare i
Høyre og hos tidens fremste forfatningsjurist professor
T.H. Aschehoug, som var stortingsrepresentant til og
med 1882, men også langt inn i Venstre. I de stortingspe-
rioder hvor Venstre hadde grunnlovsmessig flertall
(1883–1887, 1898–1900), skjedde det derfor lite i saken.

Det andre alternativet innebar etablering av ulike for-
mer for regnskapsretter (eller regnskapsdomstoler) etter
kontinentale forbilder. Den mest radikale varianten var
Statsrevisjonens forslag fra 1875 om å kopiere den bel-
giske ordningen, som forhåndskontrollerte alle utbeta-
linger, og som var underlagt Stortinget. Dette alternati-
vet ble gravlagt av Statsrevisjonen i 1882, fordi statsre-
visjonskollegiet erkjente at det ville kreve grunnlovs-
endringer som det var urealistisk å få til. Ideer om regn-
skapsretter dukket likevel opp igjen i to andre varianter
foreslått av revisjonskommisjonen av 1898 ledet av
Hagbart Berner.

Etter at Statsrevisjonens forslag ikke vant frem, fikk
kollegiet mulighet til å gjenvinne initiativet da Stortinget
i 1880 enstemmig ba Statsrevisjonen utrede en bedre og
mer effektiv revisjonsordning. Statsrevisjonen hevdet
fortsatt at en justert belgisk løsning, men med en relativt

omfattende forhåndskontroll, var den beste løsningen,
og at dette dessuten var vanlig i «konstitutionelle Stater»
som England og Holland. Man foreslo imidlertid ikke
denne løsningen fordi man erkjente at den kunne være
grunnlovsstridig.585 Statsrevisjonen foreslo i stedet at
Statsrevisjonen i prinsippet skulle overta all administra-
tiv revisjon og de desisjonsfunksjoner som regjeringen
hadde hatt, men uten å endre Grunnloven. I den konstitu-
sjonelle argumentasjonen ble det fremholdt at Grunnlo-
vens begrep «Statens regnskaber» ga ingen avgrensning
av hva Statsrevisjonen kunne revidere. At Statsrevisjo-
nen i all hovedsak hadde begrenset seg til statsregnska-
pet, kunne ikke være til hinder for at man overtok revi-
sjonen av spesialregnskapene når man fikk ressurser til
det. Dersom Statsrevisjonen ikke hadde rett til å revidere
spesialregnskapene, ville det reelt sett undergrave Stor-
tingets rettigheter i Grunnloven § 75 bokstav k. Det var
faglig sett uforsvarlig å revidere statsregnskapet uten å
kunne foreta en tilsvarende revisjon av grunnlaget for
postene i hovedregnskapet, spesialregnskapene. Grunn-
lovens § 75 k hadde dessuten ingen bestemmelser om
desisjonsmyndigheten, som Stortinget fra 1830 hadde
lagt til Odelstinget. Grunnloven ga derfor ikke regjerin-
gen noen uttrykkelig hjemmel til å desidere spesialregn-
skapene. Statsrevisjonen hevdet nærmest at regjeringens
revisjons- og desisjonspraksis siden 1814 hadde vært
grunnlovsstridig fordi Grunnlovens maktfordelingsprin-
sipp ga Stortinget kontrollmyndigheten. Statsrevisjonen
mente derfor at det ikke fantes konstitusjonelle proble-
mer ved å flytte regjeringens desisjonsmyndighet til
Statsrevisjonen.

Statsrevisjonen kombinerte grunnlovsfortolkningen
med en omfattende, selektiv gjennomgang av historiske
eksempler som underbygde dens argumentasjon. Stats-
revisjonen så bort fra praksis som kunne svekke dens
sak. Statsrevisjonen fant uansett ingen grunn til å lov-
feste den nye revisjonsordningen, noe som bare ville
komplisere og forsinke endringen. Hjemmelen for end-
ringen skulle kun ligge i en ny instruks for Statsrevisjo-
nen. Den rettslige pragmatismen som preget Statsrevi-
sjonens utredning, gjorde den sårbar for rettslig og poli-
tisk kritikk.

Ett av de viktige elementene i den foreslåtte revisjons-
ordningen var at Odelstingets desisjonsmyndighet skulle
innskrenkes. Odelstinget ville bare få saker som dreide
seg om statsråders konstitusjonelle ansvar og eventuelle
prinsippspørsmål, det vil si dramatisk færre saker enn
tidligere. Det var en logisk konsekvens av at kollegiet
fikk desisjonsmyndighet i alle andre saker og dermed

584 For en bredere behandling av debatten og fortolkningen av den, se Espeli og Nilsen, op.cit., s. 117–118 og 125 ff. og Espeli, «Striden om revisjons-
ordningen frem til 1918 og Grunnlovens rolle» (2015).

585 Dok.no. 1 1882: 44.
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skulle fungere som en regnskapsrett etter kontinentale
forbilder. Den regnskapspliktiges rettssikkerhet skulle
sikres ved at desisjoner som innebar straff, kunne ankes
til Høyesterett,586 og ikke til ordinær domstolsbehand-
ling, som tidligere. Ankeretten var imidlertid ikke omtalt
i instruksen. Kollegiet var også taust om hvordan man
skulle sikre en enhetlig desisjonspraksis, hvis Odelstin-
get la seg på en annen linje enn Statsrevisjonen.

Konstitusjonskomiteen og Stortinget ville ikke
behandle det kontroversielle forslaget før striden om
statsrådenes adgang til Stortinget var avklart i riksretts-
saken, og før dannelsen av Johan Sverdrups regjering
juni 1884.587 Da Statsrevisjonen, med Berner som for-
mann (1885–1898), etterlyste Stortingets standpunkt til
sitt forslag våren 1885, var situasjonen endret også på
andre måter.

Våren 1884 presenterte professor Torkel H. Asche-
houg sin omfattende avhandling «Om den konstitutio-
nelle regnskapskontrol». Aschehoug hadde vært en av
regjeringens fremste støttespillere som stortingsrepre-
sentant fra 1869 til 1882, da han frasa seg gjenvalg.588

Avhandlingen fra 1884 er en gjennomdokumentert aka-
demisk preget polemikk mot Statsrevisjonens grunn-
lovsfortolkning fra 1882.589 I sin forfatningsrett la
Aschehoug blant annet stor vekt på individets rettighe-
ter i forhold til staten og kritiserte det ubegrensede fler-
tallsstyre som preget Statsrevisjonens konstitusjonelle
argumentasjon.590 Aschehougs forsvar for en mindre
pragmatisk fortolkning av Grunnloven enn den Statsre-
visjonen stod for, skapte ettertenksomhet langt inn i
Venstre.

Ut fra en omfattende gjennomgang av Grunnlovens
forarbeider og den konstitusjonelle praksis siden 1814
konkluderte Aschehoug med at Grunnloven § 75 bok-
stav k «ikke kan tillægges anden Betydning, end der lig-
ger i dens Ord». § 75 bokstav k tilla ikke kollegiet
«nogensomhelst besluttende Myndighed, verken admi-
nistrativ eller dømmende». Statsrevisjonen kunne derfor
ikke omdannes til en regnskapsrett med desisjonsmyn-
dighet uten grunnlovsendring. Ut fra Grunnlovens makt-
fordelingsprinsipp og konstitusjonell sedvane var Stats-
revisjonen primært et hjelpeorgan for Odelstinget i
spørsmål om hvorvidt konstitusjonelt ansvar skulle gjø-
res gjeldende overfor statsrådene. Like klart var det at

regjeringen hadde revisjonsansvaret og desisjonsmyn-
digheten over sine underordnede kasse- og regnskapsan-
svarlige. I motsetning til konstitusjonskomiteens innstil-
ling fra 1876 slo Aschehoug fast at det ikke fantes noe
«prinsippstridig» i at regjeringen «kontrollerer den
underordnede Administration, og at Odelsthinget fører
Kontrol med Regjeringen. Dette er et fuldkomment rig-
tigt Princip». Dette var også praksis i England, men ennå
ikke gjennomført på «en Tilfredsstillende Maade» i
Norge, noe han anbefalte.

Aschehoug slo fast at Grunnlovens vektlegging av
borgernes rettssikkerhet også måtte omfatte de regn-
skapsansvarliges rett til å prøve departementenes desi-
sjoner for domstolene, og «i sidste instans af Høieste-
ret». Det tok Statsrevisjonens forslag ikke høyde for.
Hvis Statsrevisjonen skulle få desisjonskompetanse,
måtte det også utformes «Bestemmelser om Statsreviso-
renes Ansvar» ved eventuelt misbruk, noe Statsrevisjo-
nen heller ikke hadde diskutert. Aschehoug mente at det
mest logiske da var at kollegiemedlemmene «alene
kunde tiltales av Odelsthinget» gjennom riksrett. Han
mente også at kollegiemedlemmene i den foreslåtte
regnskapsretten ikke samtidig kunne være stortingsre-
presentanter.591

Statsrevisjonens svar våren 1885 holdt med få unntak
fast ved argumentasjonen fra 1882 og bagatelliserte
Aschehougs bekymringer for rettssikkerheten. En av de
få innrømmelser som ble gitt, var at maktfordelingen
mellom regjering og Storting ville bli endret når regje-
ringen mistet desisjonsmyndigheten overfor sine under-
ordnede. Ut fra Statsrevisjonens grunnlovsforståelse
hadde imidlertid dette siden 1814 bare vært «en taalt
Myndighet» som Stortinget når som helst kunne trekke
tilbake. Statsrevisjonens manglende vilje til å finne sam-
lende løsninger ble reflektert i at man holdt fast ved prin-
sippet om forhåndskontroll også etter regimeskiftet i
1884.592

14.10 Revisjonssaken legges på is, 1885–1911
Konstitusjonskomiteen og Stortinget mente våren 1885
fortsatt at saken bare kunne løses i et samarbeid mellom
storting og regjering.593 På vegne av regjeringen foreslo
revisjonsminister Birger Kildal i 1886 å løse de konstitu-

586 Dok. no. 1 1882: 41.
587 ST 1882: 1053.
588 Se ellers Aschehoug, Norges nuværende Statsforfatning, bd. II (1879), der Stortingets revisjonsmyndighet etter § 75 bokstav k ikke diskuteres i lys

av disse debattene.
589 Aschehoug, «Om den konstitutionelle Regnskabskontrol» (1884). Avhandlingen finnes også som Dok. no. 15 1885.
590 Bygger her på Slagstad, De nasjonale strateger (1998), s. 17–19, som ikke omtaler Aschehougs revisjonsutredning.
591 Aschehoug, op.cit., sitat s. 94, 237, 238.
592 Dok. no. 64 1885: sitat s. 14, se ellers særlig s. 28.
593 Indst. S. No. 180 1885, ST 1885: 1185.
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sjonelle problemene som Statsrevisjonens revisjonsløs-
ning innebar, ved at Grunnloven § 75 bokstav k skulle
gis et tillegg om at dens bestemmelser ikke skulle «være
til Hinder for, at anden ordning av Statens Revitionsvæ-
sen ved Lov fastsættes». Regjeringen mente Grunnloven
ikke måtte være til hinder for at den beste revisjonsord-
ningen ble fastsatt ved lov.594 Forslaget innebar at
Sverdrup-regjeringen forkastet den grunnlovsfortolknin-
gen som Statsrevisjonen, og tidvis også Johan Sverdrup,
hadde målbåret fra 1875. Grunnlovsendring var nødven-
dig dersom Statsrevisjonen skulle overta den administra-
tive revisjonen.

Da Stortinget behandlet grunnlovsforslaget i 1890, var
det imidlertid enstemmighet om at forslaget, som var en
blankofullmakt, var konstitusjonelt uakseptabelt. Forsla-
get ville nemlig kunne innebære at § 75 bokstav k reelt
sett ble opphevet fra den tid en lov «maatte træde i
Kraft». Konstitusjonskomiteen fastslo at spørsmål knyt-
tet til den konstitusjonelle maktfordeling «principielt
hører Grundloven til».595 Den enstemmige avvisningen
av å gi Grunnloven § 75 bokstav k en vidtgående full-
maktsbestemmelse la klare føringer på saksbehandlin-
gen helt frem til 1918. Dersom den administrative revi-
sjonen skulle underlegges Statsrevisjonen, krevdes det
ny grunnlovshjemmel. Grunnlovsendringen måtte dess-
uten i praksis skje samtidig med endringer av revisjons-
ordningen. Det kompliserte i vesentlig grad prosessen. I
praksis innebar det at Høyre og Venstre måtte bli enige
om systemendringer, men ikke nødvendigvis endring-
enes innhold.596

Mellom 1895 og 1911 ble det fremmet en rekke for-
slag til endring av § 75 bokstav k. Alle forslagene ble
enstemmig forkastet.597 Hovedforklaringen var at det
ikke forelå noe forslag til en forbedret revisjonsordning
som et klart stortingsflertall kunne støtte. Det første for-
søket på å finne en løsning var innstillingen fra den delte
revisjonskommisjonen i 1898. Kommisjonens formann
var Hagbart Berner, mangeårig formann i og medlem av
Statsrevisjonen. Kommisjonens flertall foreslo at Revi-
sjonsdepartementet og mesteparten den øvrige administ-
rative revisjon skulle erstattes av et «Regnskabsthing».
Det var en regnskapsdomstol som skulle ledes av Stats-

revisjonens formann. Formannen skulle ha samme kvali-
fikasjoner som høyesterettsdommere, arbeide på heltid
og velges «på ubestemt Tid». Revisjonsarbeidet skulle
utføres av administrasjonens tjenestemenn, som skulle
være avsettelige. Dersom regnskapstingets desisjon av et
særregnskap ikke ble akseptert av det overordnede fag-
departement, skulle saken avgjøres av en nemnd bestå-
ende av formann og nestformann i Statsrevisjonen og en
representant fra vedkommende departement.598 Det var
et kontroversielt konstitusjonelt standpunkt.

Statsrevisorkollegiet skulle revidere «de av den øver-
ste Administration aflagte Hovedregnskaber og stad-
fæste disses Overenstemmelse med de af Regnskabst-
hingets gjennomgaaende Særregnskaber …».599 Selv
om Statsrevisjonens formann skulle være valgt inntil
videre, var det ikke til hinder for at «han naarsomhelst
kan fjernes fra sin Stilling ved Storthingets Beslut-
ning».600 Kommisjonsflertallet mente derfor at forslaget
verken ville endre Statsrevisjonens status som kollegium
eller Odelstingets desisjonsmyndighet. Grunnlovs-
endring var derfor ikke påkrevd.

Revisjonskommisjonens mindretall slo fast at forsla-
get om å omdanne kollegiet til en uavhengig regnskaps-
rett ville kreve en ny grunnlovsbestemmelse. Kollegiet
skulle ha tre medlemmer på heltid og to valgt av Stortin-
get for seks år. Formannen skulle oppnevnes av regjerin-
gen. Stortingets desisjonsmyndighet skulle være den
samme som i flertallsforslaget.601

Statsrevisorkollegiets flertall, 3 av 5, med formannen,
juristen Svend Hersleb Vogt, i spissen,602 kom med knu-
sende kritikk av Berners forslag. Det var «principstridig
og holdningsløs og vil uvægerligen tilintetgjøre den hele
statsrevition som institution» og derfor grunnlovsstridig.
Formannen ville som leder av regnskapstinget få så stor
myndighet at det var «overordentligt betænkelig», mens
de fire øvrige statsrevisorers myndighet «reduceres til
saa godt som nuller, figuranter uden autoritet eller myn-
dighed udadtil saavel som i kontoret, men – vel at mærke
– med det det fulde ansvar ligeoverfor stortinget …».
Kommisjonens mindretallsforslag innebar et fullstendig
brudd med «grundlovens tanke og ledende princip» om
at Statsrevisjonen skulle være «folkerepræsentationens

594 St.prp. no. 79 1886.
595 Indst. S. no. 75 1890.
596 Ved valget i 1897 oppnådde Venstre grunnlovsmessig flertall (79 mot 35), men endringsforslagene til § 75 bokstav k før valget ble likevel forkastet

enstemmig og uten debatt, blant annet fordi de åpnet for andre modeller enn dem revisjonskommisjonen foreslo, Indst. S. 164 1899–1900, ST
1899–1900: 1880.

597 For detaljerte referanser, se Dok. nr. 5 1932, s. 32.
598 Berner et al., Indstilling I fra den kongelige og parlamentariske Kommission (1898), s. 48 ff.
599 Ibid., s. 31-–33.
600 Ibid., s. 36.
601 Loc.cit.
602 Foruten Vogt bestod flertallet blant annet av den politisk radikale høyesterettsdommer Glør Th. Mejdell, valgt etter forslag fra Venstre i 1889, jf.
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øie, der vaager over administrationens» adferd. Kollegie-
flertallet mente en ny revisjonsordning gjerne kunne
inneholde en regnskapsrett, men denne måtte holdes
skarpt adskilt fra kollegiet, som burde fungere omtrent
som tidligere. Kollegiet kunne eventuelt fungere som
«appelinstans».603

Våren 1900 understreket stats- og revisjonsminister
Johannes Steen (V) at sakens konstitusjonelle sider
gjorde det vanskelig å foreslå en løsning før uttalelsen
fra Justisdepartementet forelå. Steen presenterte senere i
regjeringen et utkast til lov og instruks for Statsrevisjo-
nen uten å få (tilstrekkelig) støtte blant sine statsråder.
Forslagene bygde i stor grad på Statsrevisjonens forslag
fra 1882. Kjernen i Steens utkast var en gjennomgang av
tilblivelsen til og intensjonene bak Grunnloven
§ 75 bokstav k sammenholdt med utformingen av den
todelte revisjonsordningen etter 1814. Konklusjonen var
at utviklingen av den administrative revisjonsordningen
etter 1814, som videreførte praksisen fra eneveldet, var
«uden støtte i grundloven, ja endog i strid med grundlo-
vens uttrykkelige bestemmelser, dens aand og principer.
Det er en ordning, som selvfølgelig aldrig gjennom pra-
xis kan hævdes som konstitusjonelt korrekt». Steen
mente at overføring av all administrativ revisjon til
Statsrevisjonen ikke bare var konstitusjonelt forsvarlig
med gjeldende § 75 bokstav k, men en forsinket realise-
ring av grunnlovsfedrenes intensjoner. En rent parla-
mentarisk revisjonsordning var en nødvendig reform på
linje med årlige storting og statsrådenes adgang til Stor-
tinget.604

Justisdepartementets konstitusjonelle kritikk av kom-
misjonsinnstillingen forelå først i juli 1903. Justisdepar-
tementets uttalelse innebar at Venstre-regjeringen
(1898–1903) gravla revisjonskommisjonens innstilling.
Justisminister Søren T. Årstad slo fast at revisjonskom-
misjonens flertallsforslag krevde grunnlovsendring. Selv
om Aschehougs utredning fra 1885 ikke ble nevnt, var
kjernen i argumentasjonen den samme. Man kunne ikke
frata regjeringen dens administrative revisjons- og desi-
sjonsmyndighet uten å bryte med Grunnlovens maktfor-
deling. Departementet hadde ingen innvendinger mot at
Statsrevisjonen foretok en «overrevision» av den admi-
nistrative revisjon, men Odelstingets desisjoner var ret-
tet mot statsrådene, ikke den enkelte regnskapsansvar-
lige. De måtte stå ansvarlig overfor «sine overordnede
og i siste instans for regjeringen der kan beslutte at sag-

søge dem eller give dem decharge», det vil si frita dem
for økonomisk ansvar. Det foreslåtte regnskapstinget
ville undergrave den administrative og konstitusjonelle
ansvarskjeden.605 Etter dette lå revisjonsordningen i et
politisk dødvann frem til stats- og revisjonsminister
Gunnar Knudsen (V) engasjerte seg med stor tyngde for
å finne en løsning med basis i Venstres valgseier i 1912
og hans politiske autoritet. Dette ble forsterket av det
fornyede stortingsflertallet for Venstre ved valget i 1915.

14.11 Gunnar Knudsens arbeid for reform av 
statsrevisjonen, 1914–1918
I sitt første forslag slo statsminister Gunnar Knudsen fast
at målet måtte være å skaffe landet «en virkelig effektiv
kontroll … gjennom Stortinget og dets organer». At
Statsrevisjonen overtok den administrative revisjon, var
i samsvar med tanken i Grunnloven § 75 bokstav k om
«at folket selv gjennom sine valgte representanter skal
føre den endelige og fuldkomne kontrol med, hvordan
statens midler forvaltes».606 Selv om Knudsen mente
§ 75 bokstav k allerede åpnet for dette, ville han endre
Grunnloven for å imøtekomme de konstitusjonelle inn-
vendingene som var blitt reist. Dermed ville Statsrevi-
sjonen også kunne få en særskilt lovregulert desisjons-
myndighet.

Statsrevisjonens desisjoner kunne innen tre måneder
klages inn for Odelstinget av vedkommende regnskaps-
førers administrative departement. Statsråden påtok seg
da konstitusjonelt ansvar for saken, selv om den regn-
skapsansvarlige beholdt det økonomiske ansvaret frem
til Odelstingets endelige avgjørelse forelå. Denne prose-
dyren bygde på prinsippet om at «den endelige avgjø-
relse i alle forvaltningsspørsmål til syvende og sist tillig-
ger folkerepræsentationen».607 Hvis Odelstingets avgjø-
relse innebar økonomisk ansvar for den regnskapsplik-
tige, kunne midlene drives inn på ordinær måte.

Knudsen erkjente at de regnskapsansvarliges rettssik-
kerhet ikke ble sikret gjennom denne prosedyren, som
tok sikte på å avklare uenighet mellom et fagdeparte-
ment og Statsrevisjonen. I og med at Statsrevisjonen
ikke skulle organiseres som en regnskapsrett med dom-
stolskompetanse, kunne regnskapsføreren derfor nekte å
akseptere desisjonen. Da måtte Statsrevisjonen fremme
saken for domstolene. Hvis fagdepartementet var enig
med Statsrevisjonen, skulle departementet føre slike

603 Statsrevisjonen til Revisjonsdepartementet 7.11.1899 som bilag 1 i Harald Bothner, Udkast til stortingsmeddelelse om revisionssagen (1907), sitat
108–109. Om argumentasjonen fra kollegiets mindretall, se Espeli og Nilsen, Riksrevisjonens historie 1816–2016 (2016), s. 146.

604 Statsminister Steen, Udkast til foredrag angaaende Omordning af statens revisionsvæsen (1903), s. 127. Se ellers Espeli og Nilsen, op.cit., s. 146
ff.

605 Justisdepartementet til Revisjonsdepartementet 31.7.1903, Bilag til Bothner, op.cit., s. 129.
606 St.prp. nr. 125 1914: sitat 10 og 3 og Ot.prp. nr. 44 1914.
607 St.prp. nr. 125 1914: sitat 15 og 22.
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saker, ellers måtte Statsrevisjonen gjøre det selv gjen-
nom regjeringsadvokaten. I og med at et tap i rettsappa-
ratet ville undergrave Statsrevisjonens autoritet, måtte
slike søksmål avgjøres av kollegiet.608 I den nye revi-
sjonsordningen skulle Revisjonsdepartementets perso-
nale overføres til Statsrevisjonen. De andre departemen-
tenes revisjonskontorer skulle overflyttes i løpet av to til
tre år, i den grad det ikke ble truffet en særskilt avtale
mellom Statsrevisjonen og fagdepartementet om en
videreføring av administrativ revisjon, med Stortingets
samtykke. Intet tyder på forslaget ble diskutert nevne-
verdig i regjeringen. Knudsen kunne imidlertid ikke
fremme forslaget uten å konsultere Statsrevisjonen, som
bare foreslo mindre endringer.609

Stortingets spesialkomité avviste Knudsens forslag
19. desember 1914. Komiteens formann og saksordfører
var juristen Birger Stuevold-Hansen (V), og blant med-
lemmene var Høyres parlamentariske leder og høyeste-
rettsdommer 1893–1918 Edvard Hagerup Bull. Komi-
teen avviste Knudsens forslag blant annet på konstitusjo-
nelt grunnlag, men ikke med basis i § 75 bokstav k.
Statsrevisjonen og den enkelte statsrevisor kunne ikke få
desisjonsmyndighet uten å få konstitusjonelt ansvar slik
som statsrådene hadde med sine desisjoner. Det krevde
en endring av Grunnloven § 86 (Riksretten) som ikke
var forberedt.610

Gunnar Knudsen sørget for at Stortinget aldri fikk
behandlet spesialkomiteens innstilling, noe som ville
blokkert for en modifisert versjon av det forslag som
Knudsen fremmet i 1917.611 Knudsen kunne imidlertid
ikke forhindre at konstitusjonskomiteen og Stortinget
enstemmig forkastet Knudsens anbefalte endring av
Grunnloven § 75 bokstav k.612 Det ville imøtekommet
flere av de konstitusjonelle innvendinger som kunne rei-
ses mot Knudsens lovforslag, men ikke statsrevisorenes
konstitusjonelle ansvar. Knudsen mente å ha avklart
støtten til grunnlovsendringen underhånden med konsti-
tusjonskomiteens formann Rolf Jacobsen (V) og saks-
ordføreren Christian H. Knudsen (AP) før forslaget ble
fremmet. Han følte seg sviktet. Både Jacobsen og Knud-
sen bekreftet at slike samtaler hadde funnet sted, men
avviste at det dreide seg forhandlinger, langt mindre løf-

ter fra deres side. Statsrevisor og stortingsrepresentant
Anders O. Bergan (V) understreket at Statsrevisjonens
støtte til Knudsens forslag forutsatte en grunnlovs-
endring. Høyres parlamentariske leder Hagerup Bull
forutsatte også grunnlovsendring dersom Statsrevisjonen
skulle overta den administrative revisjon. Han avviste
Gunnar Knudsens forsøk på å gi inntrykk av at konstitu-
sjonskomiteen støttet «det gamle Venstres standpunkt»
om at det var unødvendig.613 Konstitusjonskomiteens
innvendinger mot Knudsens foreslåtte grunnlovsendring
reflekterte at den i likhet med tidligere konstitusjonsko-
miteer mente at eventuelle endringer av Grunnloven
§ 75 bokstav k skulle skje samtidig med endringer i revi-
sjonsordningen.614

I 1917 fremmet Knudsen en lett modifisert versjon av
forslaget fra 1914. Motstanden i Venstres stortings-
gruppe fra 1914–15 forsvant nå som dugg for solen, vel
som en følge av Knudsens autoritet og standhaftighet.
Høyres konstitusjonelle innvendinger mot at Statsrevi-
sjonen overtok den administrative revisjon, ble imøte-
kommet gjennom tillegget til Grunnloven § 75 bok-
stav k, som ble vedtatt enstemmig 7.12.1917 med en
ordlyd som fortsatt gjelder, men med en språklig moder-
nisering i 2014: «Det tilkommer Storthinget … k. at
udnævne fem Revisorer, der aarligen skulle gjennomse
Statens Regnskaber og bekjentgjøre Extrakter af samme
ved Trykken, hvilke Regnskaber derfor tilstilles disse
Revisorer inden sex Maaneder efter Udgangen af det
Aar, for hvilket Storthingets Bevilgninger ere givne,
samt at træffe Bestemmelser angaaende Ordningen av
Decisionsmyndigheden overfor Statens Regnskabsbet-
jente» (endring/tillegg i kursiv).615

Argumentasjonen fra 1914 om at statsrevisorene
måtte underlegges konstitusjonelt ansvar når de fikk
desisjonsmyndighet, forsvant like fort som den hadde
kommet opp. I 1917–18 mente man at dette problemet
kunne løses ved at eventuelle statsrevisorer som hadde
opptrådt uansvarlig, ikke skulle gjenvelges i stedet for å
fradømmes embetet gjennom riksrett. Det forutsatte
imidlertid fortsatt årlige kollegievalg. Det gikk Stortin-
get bort fra allerede i 1919. Da Gunnar Knudsen i 1915
argumenterte for at Stortinget kunne avsette en valgt

608 St.prp. nr. 125 1914: 22–23.
609 St.prp. nr. 125 1914: 38 ff.
610 Indst. S. LXIII (1914).
611 Jf. Espeli og Nilsen, Riksrevisjonens historie 1816–2016 (2016), s. 156–157.
612 Forslaget til tillegg av § 75 bokstav k var: «hvorvidt og i hvilken Udstrækning Myndigheden til at revidere og decidere de af de offentlige Regn-

skabsbetjente aflagte Regnskaber skal henlægges til Statsrevisionen samt de nærmere Bestemmelser om Statsrevisionen og det offentlige Regn-
skabs- og Revisionsvæsen fastsættes ved Lov», jf. Indst. S. nr. 244 og 254 (1914).

613 ST 1914: 2968–2974, sitat 2969. Presentasjonen av debatten i Kolsrud 1999 s. 170 er misvisende, jf. også Greve, Riksrevisjonen: 1816–1966
(1966), s. 76.

614 Indst. S. nr. 254 (1914).
615 Indst. S. LXXVI (1917), ST 1917: 2701.
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statsrevisor, møtte han sterk motstand fra Hagerup Bull.
Stortingets grunnlovsfortolkninger var på dette punktet
meget fleksible.616

Det enstemmige grunnlovsvedtaket var det første i en
rekke vedtak som til sammen utgjorde den nye revi-
sjonsordningen av 1918.617 Det var lite entusiasme på
Stortinget for den vedtatte parlamentariske revisjonsmo-
dellen som Gunnar Knudsen hadde argumentert for:
Spørsmålet kunne stilles om den var en så viktig og inte-
grert del av Stortingets rolle som representant for folke-
suvereniteten og Stortingets kontrollfunksjon. Gjennom
loven om statens revisionsvæsen fikk Statsrevisjonen for
første gang lovfestet sin innsynsrett og forvaltningens
ubegrensede informasjonsplikt i § 2: Statsrevisjonen
«kan gjennom departementet eller direkte av offentlige
myndigheter og tjenestemenn kræve enhver opplysning
eller redegjørelse, som den finder nødvendig for at
utføre sitt hverv».618

Den parlamentariske revisjonsordningen av 1918 fikk
en meget trang fødsel. I 1923–24 stod Statsrevisjonen
oppe i en grunnleggende tillitskrise både i offentligheten
og på Stortinget. En av krisens høydepunkter var straf-
fesaken mot én av Statsrevisjonens to ekspedisjonssjefer,
som ble dømt for grov uforstand i tjenesten. Samtidig ble
den andre ekspedisjonssjefen etterforsket for straffbare
forhold uten at tiltale ble fremmet. Krisen åpnet for å vur-
dere helt andre revisjonsmodeller.619 Selv om den nylig
vedtatte § 75 bokstav k ga Stortinget stort handlingsrom,
fremmet representanter fra alle de borgerlige partiene
flere forslag til endring av § 75 bokstav k i 1923. Forsla-
gene til grunnlovsendring innebar at Stortinget skulle stå
helt fritt til vedta den revisjonsordning det ønsket, ved
plenumsvedtak eller ved lov. Det åpnet også for en tilba-
kevending til den todelte revisjonsordningen.

Stortingets viktigste tiltak for å løse Statsrevisjonens
tillitskrise var å endre dens instruks i 1924 slik at Stats-
revisjonens formann, som fra da av ble valgt direkte av
Stortinget, ble et verv på heltid. Da grunnlovsforslagene
ble behandlet av Stortinget våren 1926, hadde den nye
rollen som kollegieformann på heltid fungert ett års tid.
Stortinget mente at dette hadde fungert så godt at det

ikke var «grunn til allerede nu å foreslå nye forand-
ringer». Grunnlovsbestemmelsen fra 1917 ga «anled-
ning til å foreta praktiske forandringer og omordnin-
ger».620

Forslagene om endring av § 75 bokstav k i 1923 er de
siste forslagene til endring. Den gradvise konsoliderin-
gen av den parlamentariske revisjonsordningen av 1918
utover i mellomkrigstiden innebar også at debatten om
og interessen for grunnlovsbestemmelsen i praksis for-
svant blant forfatningsjuristene. T.H. Aschehougs per-
sonlige engasjement i spørsmålet gjennom sin omfat-
tende avhandling i 1884 forble unntaket.621 Bredo Mor-
genstiernes forfatningsrett fra 1900 gikk ikke inn i den
omfattende samtidige debatten om § 75 bokstav k.622

Frede Castbergs statsforfatningsrett fra 1935 er inter-
essant fordi han langt på vei ga Aschehoug rett i argu-
mentasjonen om at den administrative regnskapskontrol-
len i regjeringens regi var en nødvendig del av dens kon-
troll med underordnede forvaltningsenheter. «Det å
berøve regjeringen denne regnskapskontroll, vilde være
ensbetydende med å gjøre vedkommende underordnede
forvaltningsorganer uavhengig av regjeringen.» Cast-
berg gikk imidlertid ikke inn på hovedpoenget til Asche-
houg, nemlig at administrativ regnskapskontroll også
krevde administrativ revisjon i regjeringens regi.623

14.12 Den konstitusjonelle status av de reviderte 
statsregnskapene fra okkupasjonsårene
Quisling-regimet forsøkte, men mislyktes i, å nazifisere
kollegiet i Riksrevisjonen. Institusjonen arbeidet mer eller
mindre som normalt under okkupasjonen selv om kolle-
giet ikke kunne oversende sine revisjonsberetninger til sin
oppdragsgiver, Stortinget, som var oppløst. Quisling opp-
rettet en «protokollkomité (Rikskontrollen)» med henvis-
ning til Grunnloven § 75 bokstav f som skulle overta rol-
lene som kollegiet og Stortingets protokollkomité hadde.
Rikskontrollen, som sannsynligvis var mer av en papirti-
ger enn et operativt organ, skulle forberede desisjonsved-
takene til ministerpresidenten. Quisling skulle med andre
ord godkjenne sin egen regjerings regnskaper.624

616 Indst. S. LXIII (1914), s. 27–28, ST 1914: 2969–2973. Indst. S. LXXVI (1917), s. 36, Indst. S. LXXVI (1917), s. 3–6, Innst. S. nr. 233 (1919), ST
1919: 1919.

617 Se bl.a. ST 1918: 92–129.
618 Ordlyden ble til odelstingsforhandlingene 1918: 44.
619 Espeli og Nilsen, op.cit., s. 174 ff.
620 Innst. S. nr. 51 (1936), s. 117, se også ST 1926, s. 998.
621 I andreutgaven av Aschehoug, Norges nuværende Statsforfatning, bd. III (1893), s. 485 ff. innarbeidet han mindre elementer fra avhandlingen fra

1884.
622 Bredo Morgenstierne, Lærebog i Den norske Statsforfatningsret (1900), s. 681–683, se dog s. 577. Boken synes ikke å ha noen henvisning til

Aschehoug, «Om den konstitutionelle Regnskabskontrol» (1884).
623 Frede Castberg, Norges statsforfatning, bd. II (1935), s. 451–453, sitat 452. Se tilsvarende Castberg, Norges statsforfatning, bd. II, 3. utgave

(1964), s. 331–335.
624 Espeli og Nilsen, op.cit., s. 238–240.
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Riksrevisjonen oversendte sin offisielle beretning om
okkupasjonsårene allerede 30. mai 1945, før det var
avgjort om Stortinget som var valgt i 1936, skulle inn-
kalles på ny før stortingsvalget høsten 1945.625 I januar
1946 oversendte kollegiet en ny beretning, som ikke ble
trykt, men som også var relevant for protokollkomiteens
vurdering av kollegiets opptreden under okkupasjonen.
Protokollkomiteen stilte i 1946 knapt noen kritiske
spørsmål ved Riksrevisjonens opptreden under okkupa-
sjonen, men gjorde kollegiets begrunnelser til sine.
Komiteen understreket enstemmig at det hadde vært «av
meget stor betydning at Riksrevisjonen har kunnet fort-
sette som kontrollerende organ på de av revisjonens
ledelse selv hevdede betingelser, nemlig som et av admi-
nistrasjonen uavhengig kontrollorgan og uten nazifise-
ring».626 En ekstern granskning av Riksrevisjonens virk-
somhet under okkupasjonen synes ikke å ha blitt vurdert.
Det ble både Norges Bank627 og Stortinget, og særlig
presidentskapets opptreden under riksrådsforhandlin-
gene sommeren 1940, gjenstand for.

Protokollkomiteen var rosende til Riksrevisjonens
opptreden overfor NS-regimet under okkupasjonen. Den
stilte seg langt mer kritisk til kollegiets konstitusjonelle
vurderinger og anbefalinger fra 30. mai 1945 om hva
slags status Riksrevisjonens merknader til okkupasjons-
regnskapene skulle ha. I realiteten forkastet protokollko-
miteen og Odelstinget kollegiets konstitusjonelle vurde-
ringer i sin helhet i februar og mars 1946. Det innebar
også å avvise kollegiets selvforståelse og viktige forut-
setninger for Riksrevisjonens arbeid under okkupasjo-
nen. Odelstingets konstitusjonelle vurderinger skjedde
etter de presedensskapende høyesterettsdommene i
landssvikoppgjøret sommeren og høsten 1945, men før
Undersøkelseskommisjonens innstilling høsten 1946.
Odelstingets konstitusjonelle avklaringer var blant de
første viktige i det frigjorte Norges statsrettslige vurde-
ring av okkupasjonstiden. De er lite kjent, men prinsi-
pielt interessante.

Kollegiet opplyste i mai 1945 at det under okkupasjo-
nen hadde vært tvil om «hva okkupasjonsmakten kunde
tillate seg med hjemmel i folkeretten, og om det er okku-
pasjonsmakten eller myndighetene i det okkuperte land
som har retten til å kreve sin oppfatning respektert».

«Quisling-regjeringen» ble oppfattet som «okkupasjons-
myndighetens organ» og hadde derfor ikke hatt noen
«annen eller større myndighet» enn denne. Det innebar
at «alle utgifter til fremme av en endret statsforfatning,
f.eks. til alle slags partiformål, har vært folkerettsstri-
dige».628 Kollegiet skilte tilsynelatende mellom «okku-
pasjonsmakten» eller «okkupasjonsmyndigheten», som
var de ulike tyske myndighetene, og «Quisling-regjerin-
gen». Overfor «okkupasjonsmyndigheten» hadde Riks-
revisjonen «ikke … hatt noen desisjonsmyndighet»,
hevdet kollegiet. At 1918-loven overlot desisjonen av
spesialregnskapene til Riksrevisjonen, ble ikke nevnt
eller drøftet. Riksrevisjonen hadde bare kunnet drive
med «forberedende konstitusjonell revisjon» gjennom
kollegiets antegnelser og vedtegninger. Kollegiet la opp
til at protokollkomiteen og Odelstinget skulle behandle
disse i samsvar med innarbeidet praksis.629 Dette inne-
bar at Odelstinget skulle desidere regnskapene der okku-
panten, de kommissariske statsråder eller Quisling-
regjeringen hadde fastsatt budsjettene – ikke Stortinget.

Sommeren og høsten 1945 falt de presedensska-
pende høyesterettsdommene om NS-medlemmenes
solidariske økonomiske ansvar for Quisling-regimets
rettsstridige økonomiske disposisjoner i henhold til
landssvikanordningen, der det ble foretatt enkelte
lempninger i august 1945. Dommene tok ikke stilling
til Administrasjonsrådets rettslige status, men slo fast
at Norge hadde vært i krig med Tyskland også etter den
militære kapitulasjonen i Trondheim 10. juni.630 Dom-
mene tok heller ikke stilling til hvilke av Quisling-regi-
mets økonomiske disposisjoner som var straffbare, og
dermed erstatningspliktige, og hvilke som ikke var det.
Landssvikanordningene ga ikke klare svar på hvor
denne grensen gikk.631

Kollegiets rapport til Stortinget i januar 1946 drøftet
på ny hvordan revisjonsmerknadene til regnskapene i det
okkuperte Norge skulle behandles. Kollegiet var nå i tvil
om den praksis man hadde lagt opp til under og rett etter
okkupasjonen. Det reflekterte diskusjoner mellom proto-
kollkomiteen og kollegieformann Hans Lütken.632 Selv
om kollegiets forslag til antegnelser og vedtegninger for
de første okkupasjonsårsregnskapene bygde på veleta-
blerte «desisjonsformer», hadde imidlertid

625 Om innkallingen av Stortinget, se blant annet Thomas Chr. Wyller, Frigjøringspolitikk: Regjeringsskiftet sommeren 1945 (1963), s. 66 ff., C.J.
Hambro, Dagboksblade og aktstykker til regjeringsdannelsen i 1945 (1964), s. 11 ff., Castberg, Minner om politikk og vitenskap fra årene 1900–
1970 (1971), s. 119 ff.

626 Innst. O. nr. 44 (1946), s. 45.
627 Finans- og tolldepartementet 1948.
628 Dok. nr. 1 (1946), s. 5.
629 Loc.cit.
630 Jf. Harald Espeli, Hans Eyvind Næss og Harald Rinde, Våpendrager og veiviser. Advokatenes historie i Norge (2008), s. 224 med henvisninger.
631 Erik Solem, Landssvikanordningen: prov. anordn. av 15. desbr. 1944 med tillegg (1945), s. 79 ff.
632 Ot.prp. nr. 44 (1946), s. 48.
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«… verken Administrasjonsrådets medlemmer eller
okkupasjonsmakten og dens norske hjelpere vært konsti-
tusjonelle myndigheter, iallfall ikke i vanlig betydning –
selv når det er handlet i samsvar med vedtatte konvensjo-
ner. En er kjent med at det gjør seg gjeldende tvil om
hvorvidt behandling som ellers ved Odelsting og proto-
kollkomité her er den rette, –om ikke partiene for de regn-
skapsterminer det her gjelder, bør betraktes som innberet-
ninger fra Riksrevisjonen om hvorledes den ser på de
disposisjoner som er truffet i forhold til gjeldende kon-
vensjoner og til de av okkupasjonsmakten vedtatte bud-
sjetter. Riksrevisjonen har gått ut fra at den ikke har hatt
noen desisjonsmyndighet overfor Administrasjonsrådets
medlemmer og enda mindre overfor okkupasjonsmakten
og dens organer, de såkalte kommissariske statsråder og
senere «ministre». Okkupasjonsmaktens samlede økono-
miske ansvar vil på annen måte bli fiksert og søkt dekket
ved krav som fra norsk side rettes overfor fiendene og de
norske borgernes ansvar ved rettsforfølgelsene i samsvar
med landssvikanordningene og de desisjoner som Riksre-
visjonen har hatt myndighet til å avsi».633

Protokollkomiteens tvil om de konstitusjonelle spørsmål
førte til at man innkalte jussprofessor Frede Castberg,
som ga klare anbefalinger. Castberg hadde både i 1940
og etter frigjøringen fungert som Stortingets konstitusjo-
nelle rådgiver.634 Han slo fast at Administrasjonsrådet
var «et norsk styringsorgan, selv om det … stod under
tysk kontroll». De kommissariske eller «konstituerte
statsråder» som Terboven innsatte 25. september 1940,
var «derimot det tyske rikes tjenestemenn, skjønt de var
norske statsborgere». Det samme gjaldt «selvsagt» Quis-
lings regjering fra februar 1942. Odelstingets desisjons-
behandling tok «først og fremst» sikte på å avklare om
det var grunnlag for å gjøre konstitusjonelt ansvar, det
vil si riksrett, gjeldende.635

Dette var en ren formaljuridisk fortolkning som hev-
det at desisjonsbehandlingen bare hadde dreid seg om
ansvarskontroll, selv om styringskontrollen hadde vært
langt viktigere for Stortinget i mellomkrigstiden. Den
tok primært sikte på en løpende avklaring av hva slags
regnskapsførsel og økonomiforvaltning som var ønske-
lig og akseptabel, og slik sett gi føringer for den fremti-
dige økonomiforvaltningen. Castberg slo fast at ingen av

de norske departementssjefene i det okkuperte Norge
etter 25. september 1940 hadde konstitusjonelt ansvar
etter Grunnloven. Det var derfor heller ikke «grunn til å
gi decharge eller overhode å treffe noen desisjonsbeslut-
ninger angående regnskaper som gjelder deres virksom-
het». Det betydde ikke at protokollkomiteen «nødven-
digvis skal avstå fra å gjennomgå regnskapene» basert
på Riksrevisjonens merknader. Man burde imidlertid
ikke behandle eventuelle straffbare forhold som skulle
behandles av domstolene.

Castberg mente at saken stilte seg annerledes med
hensyn til disposisjoner fattet av Administrasjonsrådets
medlemmer. «Overfor disse må det antas at riksrevisjo-
nen har desisjonsmyndighet etter revisjonslovens § 1 c»,
uten at dette ble nærmere begrunnet. Castberg hadde hel-
ler ikke noe imot at «de regnskaper det her gjelder desi-
deres av Odelstinget, i analogi med det som gjelder, når
departementene har vært bestyrt av de konstitusjonelt
ansvarlige statsråder». Han mente at det «mest prak-
tiske» var at Odelstinget desiderte regnskapene frem til
30. juni 1940, mens Riksrevisjonen desiderte Administ-
rasjonsrådets regnskaper derfra og frem til 25. septem-
ber 1940. Det «mest korrekte» var likevel at Odelstinget
også desiderte Administrasjonsrådets regnskaper frem
til 25. september 1940. Castberg var likevel ikke konse-
kvent: I og med at Administrasjonsrådets medlemmer
ikke var underlagt konstitusjonelt ansvar, skulle proto-
kollkomiteen heller ikke gjennomgå Administrasjons-
rådets møteprotokoll slik som regjeringens protokol-
ler.636 Castberg gikk med dette mye lenger i retning av å
anerkjenne Administrasjonsrådet som en statsrettslig
sett legitim regjering enn det Undersøkelseskommisjo-
nen gjorde høsten 1946.637 Et annet problem med Cast-
bergs anbefaling var at regnskapene fulgte regnskapsåret
som sluttet 30. juni 1940. Det fantes derfor knapt noe
som kunne kalles for Administrasjonsrådets regnskaper.

Protokollkomiteen la ikke Castbergs vurderinger til
grunn. Komiteen mente at «budsjettene og dermed også
regnskapene for terminene 1940/41–1944/45 mangler
konstitusjonelt grunnlag». Det fantes heller ikke «noen
konstitusjonell myndighet som kan trekkes til ansvar …».
Dermed kunne Odelstinget ikke desidere regnskapene
fra disse årene. Riksrevisjonens antegnelser og vedteg-
ninger til okkupasjonsårenes regnskaper stilet til Odels-

633 RA, S 5913, Ea 20, Riksrevisjonens innberetning … til Odelstinget 18.1.1946: 7 og 8. Sentrale avsnitt av brevet er også trykt i Innst. O. nr. 44
(1946).

634 Castberg, Minner om politikk og vitenskap fra årene 1900–1970 (1971), s. 54 ff. og 119 ff., Castberg, Juridiske stridsspørsmål i Norges politiske
historie, 3. utv. oppl. (1971a), særlig s. 17 ff.

635 Castbergs påstand var også i strid med statsrettslæren prediket i Morgenstierne, Lærebog i den norske statsforfatningsret, bd. II, 3. utgave (1927),
s. 435–438.

636 Innst. O. nr. 44 (1946), s. 48–49 Castbergs brev til protokollkomiteen av 24.1.1946. I Castberg, Minner om politikk og vitenskap (1971), s. 121
omtaler han bare indirekte sin rolle i saken.

637 Jf. Stortinget 1946, s. 223–224, 230–231.
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tinget skulle derfor «bli å betrakte som innberetninger
til Stortinget og Stortingets representanter». 1939/40-
regnskapene som også inkluderte deler av Administra-
sjonsrådets virksomhet, skulle derimot behandles på
ordinær måte fordi Stortinget hadde vedtatt disse bud-
sjettene. Det skulle ikke foretas en særskilt kontroll av
Administrasjonsrådets økonomiske disposisjoner fordi
dets virksomhet skulle undersøkes av Undersøkelses-
kommisjonen nedsatt av Stortinget i juli 1945. Fra
8. mai 1945 hadde ordinære konstitusjonelle forhold
blitt gjenopprettet.638 Hvordan dette i praksis skulle
kunne håndteres for regnskapsåret 1944–45, som ingen
hadde noe samlet konstitusjonelt ansvar for, ble ikke
forklart.

Komiteen gjorde ett prinsipielt unntak fra sine konsti-
tusjonelle vurderinger. Selv om Riksrevisjonens budsjett
ikke var «bevilget av konstitusjonell myndighet», måtte
«denne innvending … i dette tilfelle ansees å være mer
formell enn reell». Begrunnelsen for dette var at institu-
sjonens budsjetter var «stilt opp av Riksrevisjonen, er
inntatt i ‘Statsbudsjettet’ uten forandring og er disponert
selvstendig av en institusjon med konstitusjonelt grunn-
lag» med basis i Grunnloven § 75 bokstav k. På denne
bakgrunn anbefalte komiteen at regnskapene for Riksre-
visjonens virksomhet under okkupasjonen ble desidert av
Odelstinget uten merknader – noe som også skjedde. Den
konstitusjonelle logikk var mer enn diskutabel. Hvordan
kunne Riksrevisjonen opptre som en konstitusjonell
institusjon når virksomheten til oppdragsgiveren, Stortin-
get, var umuliggjort av okkupasjonen?639

Under protokollkomiteens behandling av de konstitu-
sjonelle spørsmål deltok også utenriks- og konstitusjons-
komiteen, som enstemmig sluttet seg til førstnevntes pre-
misser og anbefalinger. Da Odelstinget behandlet saken
5. mars 1946, ble det vedtatt at Riksrevisjonens antegnel-
ser og vedtegninger til statsregnskapene under okkupa-
sjonen ikke skulle behandles eller desideres. Riksrevisjo-
nens merknader skulle bare vedlegges protokollen som
«det de egentlig er, nemlig et supplement til de samme
regnskaper», som protokollkomiteens formann, Lauritz
Grønland (AP), uttrykte det.640 Revisjonsmerknadene til

okkupasjonstidens regnskaper ble dermed «vedlagt pro-
tokollen» uten komitébehandling.641

En annen konsekvens av Odelstingets vedtak var at
Administrasjonsrådets økonomiske disposisjoner ikke
ble underlagt noen samlet vurdering. Protokollkomiteen
overlot i utgangspunktet dette arbeidet til Undersøkelses-
kommisjonen, som ikke hadde vesentlige merknader til
Administrasjonsrådets økonomiske disposisjoner. Kom-
misjonen mente disse primært burde vurderes av «Riks-
revisjonen og de øvrige statsmyndigheter». Undersøkel-
seskommisjonen tok høsten 1946 ikke stilling til Admi-
nistrasjonsrådets konstitusjonelle status, som man fant
mer uklar enn det Castberg og protokollkomiteen hadde
lagt til grunn tidligere på året.642 Da protokollkomiteen i
1948 behandlet innstillingen fra Undersøkelseskommi-
sjonen, var den svært kritisk til betydelige deler av
Administrasjonsrådets virksomhet. Fra 7. juni 1940, da
Kongen og regjeringen dro til London, ble det «et riksor-
gan uten noe konstitusjonelt grunnlag». Kritikken ram-
met særlig rollen som Nemnda for industri og omset-
ning, oppnevnt av rådet, hadde spilt gjennom å rekke
«hånden frem til Tyskland i den ene næringsgren etter
den andre» i et vidtgående frivillig økonomisk samar-
beid.643 Med et par mindre unntak inkluderte protokoll-
komiteens kritikk derfor ikke Administrasjonsrådets
økonomiforvaltning, en kritikk som var forankret i
komiteens egne granskninger.644

14.13 Grunnloven § 75 bokstav k i etterkrigstiden
I Johs. Andenæs’ statsforfatningsrett fra 1945 blir stri-
den om fortolkningen av § 75 bokstav k frem til 1918
ikke omtalt. Omtalen av bestemmelsen er knapp, selv
om det påpekes at den rent parlamentariske revisjons-
ordningen av 1918 fortsatt ikke var gjennomført i prak-
sis.645 Dette skjedde først på slutten av 1970-tallet.
Andenæs’ knappe og lite drøftende omtale av revisjons-
bestemmelsen og dens betydning ble retningsgivende
for senere utgaver av dette innflytelsesrike verket.646

Lignende er også fremstillingen av bestemmelsen hos
Eivind Smith.647

638 Innst. O. nr. 44 (1946), s. 49–51, sitat 49. Se også OT 1946, s. 144–146.
639 Innst. O. nr. 44 (1946), s. 50–51.
640 OT 1946, s. 146. Grønland, som var den eneste som hadde ordet under behandlingen, siterte s. 145 for øvrig fra Johs. Andenæs, Statsforfatningen

i Norge (1945), s. 308–309, der han slo fast: «Medlemmene av en opprørsregjering er ikke ‘Statsraadets medlemmer’ i grunnlovens forstand.»
641 OT 1946, s. 148–149, 565–566, OT 1947, s. 197, 216, 826–827, OT 1948, s. 16, 407, OT 1949, s. 26, OT 1950, s. 2. Alle Riksrevisjonens anteg-

nelser og vedtegninger knyttet til okkupasjonsårenes regnskap ble tatt inn i bind 4 av Stortingsforhandlingene.
642 Stortinget 1946, s. 123–231, sitat 213.
643 Innst. O. IX A (1948), sitat 43 og 48.
644 Innst. O. IX A (1948), s. 50.
645 Andenæs, op.cit., s. 318–319.
646 Johs. Andenæs og Arne Fliflet, Statsforfatningen i Norge, 11. utgave (2017), s. 321–322.
647 Eivind Smith, Konstitusjonelt demokrati (2009), s. 290–291, Smith, Konstitusjonelt demokrati: Statsforfatningsretten i prinsipielt og komparativt

lys, 4. utgave (2017), s. 251–252.
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Med utgangspunkt i begrepene ansvarskontroll og sty-
ringskontroll drøfter Fredrik Sejersted i sin doktoravhand-
ling fra 2002 Riksrevisjonen og den parlamentariske regn-
skapskontrollen som én av flere deler av Stortingets kon-
trollmyndighet. Kronologisk sett legges hovedvekten på
etterkrigstiden. Avhandlingen la mindre vekt på Riksrevi-
sjonens rolle og betydning før den andre parlamentariske
kontrollbølgen i årene 1993–1997.648 Sejersteds kritikk
av Riksrevisjonens fortolkning av opplysningsplikten
førte til at Riksrevisjonen endret sin praksis.649

Riksrevisjonshistorien fra 2016 fortsetter Sejersteds
analyse av 1990-årene og følger utviklingen frem mot
2015.650 Jubileumshistorien foretar en fornyet analyse
av den statlige revisjonshistorien frem til andre verdens-
krig, der forholdet til Grunnloven § 75 bokstav k spiller
en viktig rolle. En av 2016-bokens godt dokumenterte
innsikter er at Stats-/Riksrevisjonens betydning for
utviklingen av den statlige økonomiforvaltningen har
vært undervurdert. Et annet sentralt funn er at Riksrevi-
sjonens betydning for Stortingets kontrollfunksjon har
variert mye. Siden midten av 1990-årene har den ligget
på et historisk toppunkt – en storhetstid – etter at den lå i
en bakevje fra 1945 og frem til slutten av 1970-årene.
Det skyldtes både manglende interesse og støtte fra Stor-
tingets side og at Riksrevisjonen som organisasjon stag-
nerte både faglig og operativt.

Riksrevisjonsloven av 2004 (nr. 21 av 7. mai 2004)
konsoliderte Riksrevisjonens stilling og uavhengighet
som Stortingets kontrollorgan. Statsrevisjonsloven av
1918 inneholdt en bestemmelse om at institusjonen
hadde desisjonsmyndighet med hensyn til regnskap som
Stortinget ikke desiderte, det vil si formelt behandlet.
Denne desisjonsmyndigheten, som innebar en domstols-
funksjon som kunne innebære personlig erstatningsan-
svar, synes imidlertid aldri å ha blitt brukt av Stats-/
Riksrevisjonen.651 Denne myndigheten forsvant i Riks-
revisjonsloven av 2004. At desisjonsbestemmelsen fort-
satt finnes i dagens § 75 bokstav k, er ett av flere eksemp-
ler på at dagens grunnlov ikke reflekterer en konstitusjo-
nell eller operativ virkelighet.

15 § 75 bokstav l) Sivilombodsmann
Det einaste nye tema som har kome inn i § 75 sidan
1814 er at ordninga med ein sivilombodsmann, som

blei innført ved lov i 1962,652 i 1995 blei inntatt i
Grunnlova som ny tekst i bokstav l) i § 75. Naturalise-
ringsretten vart då flytta til ny bokstav m). Grunnen til
den føreslåtte plasseringa var vel at den skulle stå
saman med Stortingets andre kontrollorgan: Riksrevi-
sjonen, jf. bokstav k).

Ordlyden er: «å utnevne en person som ikke er med-
lem av Stortinget, til på en måte som er nærmere bestemt
i lov, å føre kontroll med den offentlige forvaltning og
alle som virker i dens tjeneste, for å søke å sikre at det
ikke øves urett mot den enkelte borger.»

Grunnlovfestinga var føreslått av professor Johs.
Andenæs for å markere rettstryggleiken og å bringe
den norske ombodsmannsordninga på linje med stoda i
Sverige, Finland og Danmark, og andre land, der den er
grunnlovfesta.653 Ved sida av den symbolske verkna-
den av grunnlovfestinga inneber det at ordninga ikkje
kan opphevast ved vanleg lov. For å oppheve sivilom-
bodsmannsembetet, må det grunnlovsendring til. Der-
med er kjernefunksjonen, slik den er omtalt i grunnlovs-
teksten, verna. Det tyder at verkeområdet, den offent-
lege forvaltninga, og formålet, å hindre urett mot den
einskilde borgaren, er sikra mot lovinngrep. Men for-
målet kan i lovgiving sjølvsagt utviklast på mange
ulike måtar. Det står ikkje direkte, men må vere under-
forstått, at personen òg må vere uavhengig av regje-
ringa.

Ein kan elles merke seg at tittelen sivilombodsmann
ikkje er brukt i grunnlovsføresegna. Lova frå 1962 regu-
lerer framleis ordninga med sivilombodsmann.

16 § 75 bokstav m) Naturalisering – å gi inn-
føddsrett
På Eidsvoll vart dette punktet vedtatt med same ordlyd
som i dag bortsett frå den språklege utforminga: «at
naturalisere Fremmede». Fram til 1995 stod føresegna
som bokstav l), men då blei den flytta til ny bokstav m)
på grunn av innplasseringa av den nye føresegna om
sivilombodsmannen.

I Grunnlova tyder å naturalisere å gi innføddsrett,
slik det no heiter i den nynorske grunnlovsteksten. Det
er å gi ein som ikkje er fødd i Noreg, same rettsstilling
som nokon som er fødd i landet. Det er noko anna enn
statsborgarrett, som ikkje vart direkte regulert før i

648 Fredrik Sejersted, Kontroll og konstitusjon (2002), særlig s. 351–355.
649 Ibid., s. 785–791, s. 472.
650 Forfatteren av dette kapittelet er en av forfatterne av riksrevisjonshistorien.
651 Jf. Espeli og Nilsen, Riksrevisjonens historie 1816–2016 (2016), s. 283–286.
652 Lov 22. juni 1962 nr. 8.
653 Sjå Innst. S. nr. 171 (1994–95). Endringa vart samrøystes vedtatt, sjå St.tid. (1994–95) s. 3729–3731.



C.  Om borgerrett og den lovgivende makt730
1888.654 Bakgrunnen for reglar om innføddsretten ligg
i ei forordning av Christian 7. frå 15. januar 1776 som
skulle verne dansk-norske embete mot deretter å kome
særleg på tyske hender, sjå kommentaren til § 92 e).655

Den sentrale, og i våre dagar vel den einaste, verknaden
av naturalisering, er at ein person kan bli utnemnd til eit
embete utan å oppfylle dei alternative krava i § 92.

Det er lite direkte kjelder til forhistoria på Eidsvoll.
Men i det anonyme grunnlovsutkast II, som låg i papira
etter Riksforsamlinga, er det ei føresegn om at Stortinget
kan naturalisere: «Den lovgivende Magt kan udstæde en
Naturalisations Acte til en Udlændning, uden videre
Fordringer end, at han skal boesætte sig i Riiget og
aflægge Borger Eeden. Dog er det blot med Hensyn til
særdeles Omstændigheder at saadant bør skee.»656 Bort-
sett frå den siste setninga ser forslaget ut til å vere nesten
ei direkte omsetjing av den franske 1791-grunnlova Tit.
II., Art. 4. Og heile avsnittet om kven som er norsk i det
anonyme utkastet ser ut til å byggje på art. 2 til 5 i det
franske føredømet.

Hos Adler og Falsen var det òg reglar om naturalise-
ring, men dei var knytt til å oppnå stemmerett. Der var
naturalisering noko ein oppnådde når vilkåra var opp-
fylt, tilsynelatande utan særskilt naturaliseringsved-
tak.657 Sidan røysterettsreglane vart grunnleggjande
endra frå Adler og Falsens opplegg, vart denne delen av
forslaget irrelevant.

I utkastet frå konstitusjonskomiteen stod ingenting om
naturalisering. Ifølgje riksforsamlingsprotokollen ved-
tok forsamlinga samrøystes å leggje til den føreslåtte
lista i det som blei § 75, eit nytt punkt om naturalisering.
Det står ikkje kven som føreslo det og det er, merkeleg
nok, ingen refererte debattinnlegg.658 Som nemnt i kom-
mentaren til § 82 filosoferte Nicolai Wergeland noko
over naturaliseringsretten i sine «Fortrolige Breve». Eit
inntak til kor viktig spørsmålet likevel blei oppfatta på
Eidsvoll er eit innlegg Jørgen Aall, som både var repre-

sentant på Eidsvoll og i det overordentlege stortinget,
heldt i samband med den harde debatten om hausten.
Han sa følgjande:

«Faa Puncter i Grundloven bleve i Rigsforsamlingen paa
Eidsvold med mere Nøiagtighed omhandlede og drøftede,
end den om Naturalisationen af Fremmede. Om den i
denne ærede Forsamling er bleven behandlet med mere
Skarpsindighed og under en mere omfattende Synskreds,
indlader jeg mig ikke paa at bedømme. Jeg finder mig blot
beføiet til at erklære, at jeg regner den blandt de vigtigste
Grundtræk i Norges Constitution, hvorudi Foreningen med
Sverig aldeles ingen Forandring bør kunne gjøre.»659

Dette indikerer klart at det må ha vore ein god del disku-
sjon om dette på Eidsvoll, og, i tillegg, at nokon har opp-
fatta spørsmålet som svært viktig. Dette høver med at
spørsmålet om innføddsretten hadde vore eit viktig poli-
tisk punkt i dansk (og truleg norsk) samfunnsdebatt opp
mot 1814. Iallfall i Danmark kan ein sjå dette som eit
teikn på ein byrjande dansk nasjonalisme.

Höjer meinte det var grunn til å tru at naturaliserings-
kompetansen var føreslått av Falsen i konstitusjonsko-
miteen fordi den var i slekt med eit av punkta i hans
§ 35 f. Eg synest ikkje denne koplinga er innlysande,
men det kan likevel sjølvsagt vere Falsen som føreslår
det i konstitusjonskomiten, men då utan å få den med i
komiteutkastet. Det anonyme utkastet kan vere ei betre
kjelde, eller, som Höjer også lanserte, at føresegna er tatt
direkte frå den franske 1791-grunnlova.660 Men Höjer
synest ikkje å ha kjent det anonyme utkastet som er gjen-
gitt ovanfor.

I det overordentlege stortinget hausten 1814 føreslo
dei svenske kommissærane først at punktet om naturali-
sering skulle gå ut og erstattast av ei særskild lov om
korleis naturalisering skulle skje, som skulle bli vedtatt
av kongen og og Stortinget saman.661 Men dette blei

654 Ifølgje Castberg, Statsforfatning I (1964) s. 171 tyder å naturalisere i «de fleste lands rettsspråk» å gi statsborgarrett. I dansk statsrett er det litt
omvendt. Indfødsret i grunnlovsteksten der tyder der det som ein elles kallar statsborgarskap, sjå dansk grunnlov § 44 stk. 1. Og i praksis blir det
gjerne omtalt som statsborgerskab. Andenæs, Statsforfatningen (1998) s. 278 skriv til og med at naturalisering er «noe helt annet» enn å gi stats-
borgarskap.

655 Om innføddsretten etter eldre dansk (og tidlegare dansk-norsk) rett, sjå Schlegel, Statsret (1827) s. 240–243 der han m.a. drøfter om innføddsretten
er ei dansk grunnlov. Den kallar seg det, men Schlegel avviste det likevel. Ein ser òg at nokre av Adler og Falsens måtar å oppnå naturalisering på,
er i slekt med nokre eldre forordningar relatert til innføddsretten, sjå nedanfor i teksten.

656 Riksforsamlingens forhandlinger III (1916) s. 287 punkt C i Specielle Bestemmelser. Som neste punkt stod den påtenkte «Borger Eeden»: «Jeg
sværger, at være Natjonen, Loven og Kongen troe, at hævde Constitutionen og værne med Liv og Blod for Norges Selvstændighed.» Den er svært
lik den franske i 1791-grunnlova Tit. II Art. 5. Dette forslaget er litt i slekt med det frivillige truskapsløftet som no frå og med 2006 blir brukt i dei
norske statsborgarseremoniane: «Som norsk statsborger lover jeg troskap til mitt land Norge og det norske samfunnet, og jeg støtter demokratiet og
menneskerettighetene og vil respektere landets lover.» Men Grunnlova blir ikkje nemnd i dette løftet.

657 Riksforsamlingens forhandlinger III (1916) s. 15–16 (§ 34 b) jf. § 35).
658 Riksforsamlingens forhandlinger I (1914) s. 52. Same dag vart det vedtatt å ta naturaliseringspunktet inn i lista over vedtak som ikkje trong konge-

leg sanksjon, sjå op.cit. s. 53 (§ 86), om det som vart § 82, og sjå kommentaren til denne.
659 Storthings-Forhandlinger 1814 (1835) s. 558.
660 Sjå Höjer, Norska grundlagen (1882) s. 106–107.
661 Sjå også kommentaren til Den svenske-norske unionen.
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ikkje godtatt av Stortinget og kampen gjekk i staden
over på om kongen skulle ha sanksjonsrett, sjå kommen-
taren til § 82.662

På 1800-talet var det jamleg søknader om naturalise-
ring, og dei blei ofte ikkje innvilga.663 I vår tid er det
ikkje ofte at naturalisering skjer. Eit eksempel frå 2011
er ein danskfødd mann med norsk statsborgarskap, men
som ikkje hadde budd 10 år i landet, og som derfor søkte
om og fekk naturalisering fordi han skulle utnemnast til
eit embete i Justisdepartementet.664

I teorien har naturalisering vore drøfta. Stang tok opp
om naturalisering hadde andre verknader enn det å
kunne utnemnast til eit embete, men konkluderte med at
det ikkje kunne vere tilfelle.665 Aschehoug var ikkje
heilt einig i dette, og viste til at det i visse andre lover
kunne vere ein eigen verknad av innføddsretten.666 Han
nemner elles at Stortinget berre på den tida vedtok natu-
ralisering «hvor særegne Grunde anbefale Ansøgnin-
gen».667

Morgenstierne var igjen usamd med Aschehoug om
visse andre verknader av innføddsrett i form av naturali-
sering.668 Nokre av desse problema skuldast at Noreg
innførte reglar om statsborgarrett i 1888. Dei andre
verknadene av innføddsrett som blei omtalt, knytte seg
til fattiglovgivinga, til det å ta fast bustad i landet og
visse skattereglar.669 I nyare tid er det vel ingen slike
reglar lenger. Og desse andre verknadene er ikkje slike
som har stått sentralt ved vurdering av naturalisering ved
stortingsvedtak.

662 Storthings-Forhandlinger 1814 (1835) s. 78, sjå første imøtekomande forslag frå meddelelseskomiteen s. 326, behandlinga av det blei utsett og
komiteen omkalfatra, og så s. 555 at kommissærane godtok å halde på den opphavlege teksten.

663 Sjå oppslagsordet «naturalisation» i hovudregisteret til stortingsforhandlingane.
664 Innst. 412 S (2010–2011). Fliflet, Grunnloven (2005) s. 325 opplyser at det var 12 tilfelle frå 1972 til 2005.
665 Stang, grundlovbestemte Ret (1833) s. 601–605.
666 Aschehoug, Statsforfatning I (1891) s. 101ff.
667 Aschehoug, Statsforfatning I (1891) s. 104 med tilvising til praksis.
668 Morgenstierne, Statsforfatningsret (1909) s. 70–76. Han skil mellom ulike tilknytingsformer til riket: Utlendingar som mellombels er knytt til ter-

ritoriet, innvånarar som ikkje står i fastare forhold til staten, innfødde nordmenn utan statsborgarrett (inkludert naturaliserte), norske statsborgarar,
norske statsborgarar med innføddsrett. I vår tid er dette noko enklare.

669 Sjå òg Castberg, Statsforfatning I (1964) s. 170–172 om innføddsrett og naturalisering.
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§ 76
Enhver lov skal først foreslås på Stortinget enten av dets egne medlemmer eller av regjeringen
ved en statsråd.

Etter at forslaget der er antatt, skal ny deliberasjon finne sted i Stortinget, som enten godkjen-
ner eller forkaster det. I siste tilfelle skal forslaget, med de av Stortinget tilføyde anmerkninger,
på ny tas under overveielse av Stortinget, som enten henlegger forslaget eller antar det med de
nevnte anmerkninger.

Mellom hver slik deliberasjon må det gå minst tre dager

Alle lovframlegg skal fyrst gjerast på Stortinget, anten av ein stortingsrepresentant eller av regje-
ringa ved ein statsråd.

Etter at framlegget er vedteke der, skal Stortinget ta det opp til ny vurdering og anten godta
eller forkaste det. Blir det forkasta, skal framlegget med merknader frå Stortinget takast opp til
vurdering endå ein gong av Stortinget, som anten legg framlegget bort eller vedtek det med dei
nemnde merknadene.

Mellom kvar slik behandling må det gå minst tre dagar.

Av Ola Mestad

1 Innleiing
Denne føresegna inneheld reglar om forslagsretten til
lovgiving og om behandlingsmåten på Stortinget. Det
noverande innhaldet er frå 2007 og vart sett i kraft frå
1. oktober 2009. Som ein forstår av føresegna er hovud-
grunngivinga for dei litt omstendelege reglane at Stor-
tinget skal få områ seg før eit lovvedtak vert endeleg.
Gjeldande reglar er noko prega av forhistoria til føre-
segna. Før 2007 stod den uendra heilt frå 1814. I denne
lange perioden regulerte den også den delte lovbehand-
linga mellom Odelstinget og Lagtinget og den eventu-
elle plenumsbehandlinga av lover dersom det var
usemje mellom Odelsting og Lagting. Føresegna om
plenumsbehandling var eitt av uttrykka for at Stortinget
ikkje hadde ein gjennomført to-kammerstruktur sjølv
om det i lovsaker var delt i Odelsting og Lagting. Sær-
leg gjennom 1800-talet var svært mange tolkingsspørs-
mål omstridde og utførleg drøfta i Stortinget og i juri-

disk teori. Nærmare reglar har til dels vore fastsett i
stortingsreglementet.1

2 Striden på Eidsvoll – «Gud hjælpe os»
På Eidsvoll vart denne ordlyden vedtatt:

«Enhver Lov skal først foreslaaes paa Odelsthinget, enten
af dets egne Medlemmer, eller af Regjeringen ved en
Statsraad. Er Forslaget der antaget, sendes det til Lagthin-
get, som enten bifalder eller forkaster det, og, i sidste Til-
fælde, sender det tilbage med tilføiede Bemærkninger.
Disse tages i Overveielse af Odelsthinget, som enten hen-
lægger Lovforslaget, eller atter sender det til Lagthinget
med, eller uden Forandringer.

Naar et Forslag fra Odelsthinget to Gange har været
Lagthinget forelagt, og anden Gang derfra er bleven til-

1 Om lag halvparten av boka Haffner, Om Stortingets lovbehandling (1960, dei to delane av boka kom opphavleg ut i 1926 og 1935) på til saman
rundt 500 sider gjeld praksis om og tolking av § 76.
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.
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bagesendt med Afslag; træder hele Stortinget sammen
og, med 2/3 af dets stemmer, afgjøres da Forslaget. Imel-
lem enhver Saadan Deliberation maae i det mindste 3
Dage hengaae.»

I november 1814 blei føresegna litt omredigert, slik at
den fekk fire ledd i staden for to og nokre språklege,
rettsleg uviktige, endringar vart gjort slik at føresegna
fekk følgjande form som den hadde heilt fram til 2007:

«Enhver Lov skal først foreslaaes paa Odelsthinget, enten
af dets egne Medlemmer, eller af Regjeringen ved en
Statsraad.

Er Forslaget der antaget, sendes det til Lagthinget,
som enten bifalder eller forkaster det, og, i sidste Til-
fælde, sender det tilbage med tilføiede Anmærkninger.
Disse tages i Overveielse af Odelsthinget, som enten
henlægger Lovforslaget, eller atter sender det til Lagt-
hinget med eller uden Forandring.

Naar et Forslag fra Odelsthinget to Gange har været
Lagthinget forelagt, og anden Gang derifra er blevet til-
bagesendt med Afslag, træder hele Storthinget sammen,
og med to Trediedele af dets Stemmer afgjøres da For-
slaget.

Imellem enhver saadan Deliberation maa, i det mind-
ste, tre Dage hengaa.»

Det er denne versjonen med fire ledd som litteraturen og
praksis held seg til gjennom dei 195 åra den var i kraft.

Utforminga av reglane om lovbehandlingsmåten ser
ut til å vere gjort i konstitusjonskomiteen, bortsett frå det
som frå hausten 1814 står som tredje ledd og som blei
lagt til under plenumsbehandlinga i Riksforsamlinga og
det som står i fjerde ledd om tre dagars opphald mellom
drøftingane.2

Initiativretten til lovgiving blei lagt både til medle-
mene av Odelstinget og til regjeringa. Dette gjorde det
mogeleg både for kongen og stortingsrepresentantar
sjølv å ta initiativ til ny lovgiving, dersom dei var medle-
mer av Odelstinget. Adler og Falsen hadde føreslått eit
anna system, med initiativrett både for alle stortingsre-
presentantar og for kongen, og krav til tilslutning i begge

ting.3 Strengt funksjonelt kan ein tenkje seg at initiativ-
retten berre skulle liggje hos folkeforsamlinga, som del
av lovgivingsmakta. Dersom berre den utøvande makta
hadde lovinitiativet, ville det sterkt svekkje den lov-
givande makta. I tida før 1814 fanst alle variantar inter-
nasjonalt.4 Til dømes la den franske napoleanske grunn-
lova frå 1799 initiativet berre til den utøvande makta, og
det same gjaldt den polske frå 1791.5 Den norske model-
len gav altså meir makt til folkeforsamlinga enn desse
føredøma. Opplegget med fram- og tilbakesending med
merknader mellom dei to kammera og initiativrett berre
for medlemer av det eine kammeret synest vere tatt frå
den bataviske grunnlova.6 Ingen av grunnlovsforslaga
på Eidsvoll hadde føreslått eit liknande system.

Då konstitusjonskomiteens framlegg vart drøfta på
Eidsvoll, gjorde Frederik Schmidt framlegg om at der-
som Lagtinget to gonger sa nei til eit vedtak frå Odels-
tinget, så skulle saka opp i plenum der to tredels fleirtal
ville vere nok for lovvedtak. Dette innebar ei svekking
av blokkeringsfunksjonen som Lagtinget var tenkt å ha.
Som kjent skulle Lagtinget ifølgje § 74 utgjerast av ¼ av
stortingsrepresentantane. Dersom den usannsynlege
situasjonen skulle oppstå at Odelstinget stod samla mot
Lagtinget, ville Odelstinget med ¾ av representantane i
så fall vinne fram. Meir realistisk, slik ein då førestilte
seg Lagtinget som ein konservativ garanti, ville eit stort
fleirtal av Odelstinget med noko tilslutning frå medle-
mer av Lagtinget kunne få lovvedtak gjennom. Dette
stod klart for major Valentin Sibbern, som skreiv i si
dagbok:

«– men Gud hjælpe os, dersom dette kom under en
Englænders Kritik; thi en større Inconseqvents have vi
vel endnu ikke ved Constitutionen begaaet. Vi have i den
78de § antaget Inddelingen af Lagting og Odelsthing, af
de der anførte Aarsager, og ved Tilsætningen i den 82de
§ tilintetgjøre vi aldeles al den Nytte, denne Inddeling
skulde stifte.»7

Poenget med «Englænderen» var sjølvsagt at det britiske
overhuset kunne stogge lovvedtak frå underhuset. Sib-
bern skriv òg at det var han som på Riksforsamlinga tok

2 Sjå Riksforsamlingens forhandlinger III (1916) s. 312 § 82 og Riksforsamlingens forhandlinger I (1914) s. 453 § 82.
3 Sjå Adler-Falsens utkast §§ 79–89 i Riksforsamlingens forhandlinger III (1916) s. 25–27, og kongens forslagsrett i § 127 (s. 37). Skattelover skulle

likevel berre kunne føreslåast på Odelstinget, sjå § 208 (s. 51). Sentralt også hos Adler-Falsen er at begge ting må slutte seg til eit lovvedtak – eit
«Decret», sjå § 79 og § 84.

4 Og Schlegels «Jdeer» til norsk grunnlov inneheldt både eit primært alternativ med forslagsrett berre for kongen («Regieringen») og eit subsidiært
med initiativrett for riksdagsmedlemene, men i det siste tilfellet måtte riksdagen organiserast med eit under- og eit overhus, sjå Riksforsamlingens
forhandlinger III (1916) s. 156–157.

5 Holmøyvik, Maktfordeling (2012) s. 194–196.
6 Slik Höjer, Norska grundlagen (1882) s. 186 og Holmøyvik, Maktfordeling (2012) s. 437. Den bataviske bygde igjen på den franske 1795-grunn-

lova.
7 Sitert etter Fure, 1814 (2013) s. 226.
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opp om forslaget frå konstitusjonskomiteen, og vel for-
sterka av regelen som Schmidt føreslo, innebar at Odels-
tinget kunne «paa een og samme Dag» føreleggje eit
vedtak to gonger for Lagtinget. Dette førte til tredagars-
regelen.8 I praksis var det innimellom ein del strid om
korleis ein skulle rekne ut tre dagar, som vi ikkje går inn
på her.9

Forslagstillaren Schmidt var tilsvarande fornøgd i si
dagbok, der han nemnde at han først hadde kjempa for
dette i konstitusjonskomiteen, men utan å vinne fram.
No fekk han over 90 stemmer for sitt forslag i Riksfor-
samlinga, skreiv han.10 I riksforsamlingsprotokollen er
røystetala 62 mot 39, men likevel!11 Dette var òg som
nemnt med å svekkje tokammerstrukturen i Stortinget.
Det har i litteraturen vore hevda at regelen om plenarbe-
handling også bygde på den bataviske grunnlova, men
det kan ikkje vere tilfelle. Den bataviske reglen om 2/3
fleirtal gjaldt for behandlinga i eitt av kammera, ikkje
plenum, og for Schmidt var framlegget eit framhald av
kampen for nasjonalforsamling med eitt kammer, der
han ikkje hadde vunne fram i konstitusjonskomiteen.12

3 Praksis. Plenumsbehandling av lovframlegg før 
oppheving av Odelsting og Lagting
Allereie på det første ordinære Stortinget valde ein i
fleire saker å fråvike reglane i § 76 mellom anna for å få
på plass dei uhyre viktige lovene om pengevesenet og
Noregs Bank. Etter lange diskusjonar i avdeling med
meir blei det avgjort at ein «prinsippkomite» skulle

utforme systemet og vedtak om desse prinsippa skulle
avgjerast ved enkelt fleirtal i plenum. Det blei òg følgt
ved lovvedtaka. Denne avgjerdsmåten blei vedtatt med
54 mot 30 røyster. Forslagsstillaren sorenskrivar Anders
Rambech sa i sitt votum at «former og formaliteter»
ikkje burde binde ei nasjonalforsamling slik at den ikkje
makta å vedta ei lov når «[…] man var overbevist om, at
Statens Tarv fordrer, at den bør udgives».13 Stortingspre-
sident Christie, sekretæren frå Riksforsamlinga, som
elles sjølv hadde talt og røysta mot tokammerordninga
på Eidsvoll,14 gjekk imot å la vere å følgje grunnlovsre-
glane.15 Deretter blei dei lovene det gjaldt vedtatt i ple-
num med enkelt fleirtal.16 For vernepliktslova vedtok
Stortinget 5. juli 1816 følgjande:

«Da denne Sag er blant de Sager, der paa nærværende
Storthing nødvendigen skal afgjøres, og den er bleven
behandlet paa den i Grundlovens § 76 befalede Maade,
uden at være bleven bragt til noget endeligt Resultat, saa
bør Beslutningen i samme fattes efter enkelt Pluralitet.»17

Dette standpunktet tok utgangspunkt i at Riksforsam-
linga mellom anna påla det første ordinære stortinget å
vedta vernepliktsordning.18

Den nærmare tolkinga og forståinga av reglane i § 76
første og andre ledd vekte ein del strid i Stortinget gjen-
nom ganske mange år.19 Men etter gjennomslaget for
parlamentarismen og politiske parti blei det mindre.
Usemja gjaldt særleg i kva grad Lagtinget kunne ta opp
andre spørsmål enn det Odelstinget alt hadde behandla,
og igjen kor fritt Odelstinget då stod ved andre gongs

8 Sjå sitatet hos Fure, 1814 (2013) s. 226. Holmøyvik, Maktfordeling s. 437 reiser spørsmålet om også tredagarsregelen er tatt frå den bataviske
grunnlova, men ut frå dagboka til Sibbern synest det meir konkret grunngitt. Likevel kan begge delar vere riktig som kjelde, først eit identifisert
behov og så eit høveleg eksempel.

9 Sjå Haffner, Om Stortingets lovbehandling (1960) s. 235–241, sjå òg Aschehoug, Statsforfatning II (1892) s. 62.
10 Fure, 1814 (2013) s. 226.
11 Riksforsamlingens forhandlinger I (1914) s. 53.
12 Sjå Höjer, Norska grundlagen (1882) s. 124 og 187. Sjå mot Höjer og som teksten her, og overtydande, Holmøyvik, Maktfordeling (2012) s. 438.
13 Sjå Storthings-Efterretninger I (1874) s. 289, jf. S. 297, og Austnes, Kampen om banken, Norges Banks skriftserie nr. 49 (2016) s. 273. Sjå meir

generelt om pengevesen- og banklovene, Haffner, Om Stortingets lovbehandling (1960) s. 224–225.
14 Holmøyvik, Maktfordeling (2012) s. 427 note 1691.
15 Storthings-Efterretninger 1814–1833 bd. I (1874) s. 282. Men for så vidt gjaldt skattelov føreslo Christie på same stortinget ein framgangsmåte

som ville kunne ende med enkelt fleirtalsvedtak i plenum, opplagt fordi utan skattelov kunne ikkje staten fungere. Denne blei vedtatt som del av
reglementet, sjå Storthings-Efterretninger 1814–1833 I (1874) s. 215. Ved sjølve behandlinga av skattelova slutta fleirtalet seg til C.M. Falsens for-
slag om å gå direkte til plenumsvedtak, utan avdelingsbehandling først, sjå Storthings-Efterretninger 1814–1833 I (1874) s. 421. Falsens resonne-
ment var m.a. at denne lova til liks med nokre andre «paa dette Storthing absolut skulde bringes til Ende». Blant motstandarane var Sibbern som
uttalte at dersom Stortinget skulle tillate seg «at omforme Constitutionen saaledes, som Omstændighederne i det enkelte Tilfælde syntes at kræve
det, maatte han ‘ansee Norge med samt [!] sin frie Constitution for at være ulykkeligere, end hvis selv den vildeste Despot sad ved Roret’» (l.c.).

16 Aschehoug, Statsforfatning II (1892) s. 58 note 1. Aschehoug tar i noten feil når han skriv at Stortinget i dei eksempla han nemner gjekk direkte til
plenumsbehandling. Etter det eg kan sjå gjeld det berre skattelova. I dei andre var det avdelingsbehandling først.

17 Storthings-Efterretninger 1814–1833 bd. I (1874) s. 327. Sjå Rambechs utførlege grunngiving som tar utgangspunkt i at Riksforsamlinga hadde
pålagt neste storting å vedta ei vernepliktslov og samstundes vedtatt lovbehandlingsreglar som ikkje førte fram. Hadde grunnlovsforfattarane tenkt
seg eit slikt tilfelle, ville grunnlova «udentvivl» fått ei føresegn som den Stortinget no hadde vedtatt om plenusmbehandling (s. 328, noten).

18 Sjå lista over saker som Riksforsamlinga overførte til første ordinære storting i Riksforsamlingens forhandlinger I (1914) s. 401–404 (punkt d) om
verneplikta).

19 Sjå Kaartvedt, Det Norske Storting I (1964) s. 174–187 og Danielsen, Det Norske Storting II (1964) s. 121–125 om Lagtinget og lovbehandlinga.
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behandling. Gjennomgåande gjaldt desse kompetan-
sestridane realiteten i lovforslaga, men dei kom opp som
kompetansespørsmål. Frede Castberg oppsummerte i sin
statsrett godt kva som etter kvart var blitt avklart, truleg
mykje bygd på Wilhelm Haffners grundige studiar av
praksis og teori. Det grunnleggjande synspunktet blei at
Odelstinget stod fritt ved første gongs behandling, deret-
ter kunne Lagtinget ved si første gongs behandling gjere
merknader til det som Odelstinget hadde vedtatt, ofte i
form av endra framlegg til lovtekst. Ved andre gongs
behandling i Odelstinget kunne det berre vedta noko
som låg i handlingsrommet mellom sitt første vedtak og
det som Lagtinget hadde tatt opp i sine merknader. Og
dersom plenumsbehandling blei aktuelt, kunne plenum
berre ta standpunkt til det lovvedtaket som Odelstinget
hadde gjort ved andre gongs behandling, og vedta eller
forkaste det.20

Særleg den første tida etter 1814 var det uvisse om
kva som gjaldt ved plenumsbehandling, som det ganske
ofte var tale om. Eit gjennomgåande spørsmål var om
plenum berre kunne ta standpunkt til det andre vedtaket i
Odelstinget eller også føreslå og vedta andre endringar,
anten slikt som hadde vore oppe i Lagtinget eller nye
forslag. I 1824 blei det regulert i stortingsreglementet
korleis plenumsbehandling skulle gjennomførast og
etter dette blei det ryddigare. I 1839 blei reglementet
ytterlegare presisert til at det alltid var det siste odels-
tingsvedtaket som var tema for plenumsbehandlinga og
at ein skulle røyste samla over dette, ikkje paragraf for
paragraf. Det vart og sett fram fleire framlegg til
endringar av Grl. § 76 tredje ledd, både i 1815/16 og i
1857, men dei vann ikkje fram. Av meir kjende lover der
det var plenumsbehandling kan nemnast lov om brenne-
vinsbrenning 1836/37, utskiftingslova 1843, sjøfartslova
1854, menighetsrådslova og lova om voteringsmåten i
Høgsterett, begge 1857, og fabrikktilsynslova i 1909.21

Også i nyare tid har det vore plenumsbehandling av
lovforslag. Siste gong var av veglova i 1963. Striden
gjaldt særleg § 44 om plikt til gjerdehald mot offentleg
veg. Mange representantar og fleirtalet i Lagtinget
meinte at det var sterkt urimeleg at vegstyresmaktene
kunne påleggje grunneigar å setje opp og vedlikehalde

gjerde mot offentleg veg, sjølv om det var mot vederlag
frå det offentlege. Men i plenumsbehandlinga vart like-
vel andre gongs vedtak i Odelstinget samrøystes halde
oppe.22 Det skjedde etter at fleire, inkludert samferdsels-
ministeren, i debatten hadde lova å arbeide for at spørs-
målet skulle kome opp igjen og eit forslag var vedtatt
oversendt regjeringa om lovendring. Året etter vart det
vedtatt ein ny § 44 som endra utgangspunktet til at det
var det offentlege som skulle setje opp og halde ved like
gjerde dersom det trongst av omsyn til vegen eller veg-
ferdsla.23

4 Gjeldande ordning
Gjennom mange år var det kritikk mot inndelinga i
Odelsting og Lagting når det gjaldt lovbehandlinga.
Allereie like etter 1814 var det kritikk mot at forslagsret-
ten til lover berre låg til medlemer av Odelstinget, ikkje
Lagtinget. Det gjorde at å sitje i Lagtinget vart kjedele-
gare samstundes som mange av dei mest utdanna og
erfarne parlamentarikarane fekk sete der ut frå tanken
om at det var eit slags overhus. Seinare gjekk kritikken
meir ut på at skiljet mellom Odelsting og Lagting ikkje
var reelt når begge tinga spegla den parlamentariske
samansetjinga av Stortinget.24

Vedtaket i 2007 om å oppheve inndelinga i Odelsting
og Lagting bygde på eit grunnlovsforslag frå 2004.25 Det
omfatta mellom anna endringar i § 76. Bakgrunnen var
forslaget om å endre riksrettsordninga slik at Lagtinget
ikkje lenger skulle vere med på å døme i riksrettssaker,
som var ein av to funksjonar for Lagtinget. Den andre
var nettopp lovbehandlinga. I forslaget blei det uttalt:

«… at lagtingsmøtene i de senere år for det meste har
vært avviklet uten noen form for debatt og avstemning.
Dette gir ikke noe positivt bidrag til saksbehandlingen,
samtidig som den formelle organiseringen kan gi utenfor-
stående et feilaktig inntrykk av at den skaper en merverdi
gjennom ekstra grundig behandling i to forsamlinger.

Dagens ordning medfører også enkelte ulemper i Stor-
tingets løpende arbeid. Således er det forbundet med

20 Castberg, Statsforfatning I (1964) s. 299–307, tilsvarande, men kortare, Andenæs, Statsforfatningen (1998) s. 183–186 og utførleg Haffner, Om
Stortingets lovbehandling (1960) s. 36–240. Som eksempel på ei tidlegare gjennomtenkt annleis oppfatning, sjå Stang, Norges grundlovbestemte
Ret (1833) s. 400, som meinte at Stortinget i plenum både kunne slutte seg til vedtaket frå andre gongs behandling i Odelstinget så vel som den
avvikande oppfatninga i Lagtinget, eller «noget Tredje». Dette følgde etter Stangs syn av tolkinga av ordet «afgjøres» i § 76 tredje ledd, og av
reelle omsyn som støtta den oppfatninga.

21 Eksempla er henta frå Haffner, Om Stortingets lovbehandling (1960) s. 223–235 og s. 167.
22 St.tid. (1963) s. 4065–4080, sjå og Backer, Loven – hvordan blir den til? (2013) s. 82.
23 Lovendring ved lov 5. juni 1964 nr. 1, sjå Ot.prp. nr. 27 (1963–64, og Innst. O. nr. 76 1963–64) der det framgår at samferdselskomiteen, rett nok i

samråd med departementet, jamvel endra lovteksten frå det som proposisjonen hadde føreslått.
24 For ei kort oppsummering av nyare erfaringar med oppdelinga i Odelsting og Lagting, sjå Backer, Loven – hvordan blir den til? (2013) s. 82.
25 Grunnlovsforslag 14 (2003–2004), Dok.nr. 12:14 (2003–2004).
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problemer for komitémedlemmer som samtidig sitter i
Lagtinget, å være saksordfører i lovsaker selv på område
der de har betydelig kunnskap og engasjement. I praksis
vil de heller ikke delta i åpen debatt om lovsaker (som
nesten utelukkende skjer i Odelstinget).»26

For likevel å gi rom for «ettertanke» og å gi høve til å
rette eventuelle feil blei det føreslått fleire gongers
behandling, såkalte «lesingar». Kontroll- og konstitu-
sjonskomiteen slutta seg samrøystes til framlegget, og
viste mellom anna som framleggsstillarane til at tilsva-
rande ordning fanst i andre land, mellom anna Sverige
og Danmark.27 Tredagarsregelen er vidareført. Iallfall
fram til 2013 viste erfaringa at det ikkje blir debatt ved
andre gongs lesing, og heller ikkje at feil nødvendigvis
blir plukka opp.28 Regelen i dag er dermed at det blir to
eller tre gongers lesing i plenum. Det er nesten heilt likt
Motzfeldts forslag på Eidsvoll. Han ville ha eitkammer-
ordning. Og for å unngå «Partie-Aand eller Overilelse»
føreslo han at alle lovforslag «skal paa Storthinget
debatteres 3de forskjællige Dage». Hans forslag fall med
berre to røysters overvekt – 54 mot 52.29 Sjå kommenta-
ren til § 49 første ledd.

26 Grunnlovsforslag 14 (2003–2004), Dok.nr. 12:14 (2003–2004).
27 Innst. S. nr. 100 (2006–2007). Om lovbehandlinga etter den nye ordninga, sjå Andenæs/Fliflet, Statsforfatningen (2017) s. 298–301 og Backer,

Loven – hvordan blir den til? (2013) s. 80–85.
28 Backer, Loven – hvordan blir den til? (2013) s. 83–84.
29 Sitert frå Fure, 1814 (2013) s. 224.
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§ 77
Når en lovbeslutning to på hinannen følgende ganger er bifalt av Stortinget, sendes det til kongen
med anmodning om hans sanksjon.

Når Stortinget har gjort same lovvedtaket to gonger på rad, går vedtaket til kongen med oppmo-
ding om sanksjon.

Av Ola Mestad

1 Innleiing
Føresegna har heilt sidan 1814 regulert oversendinga til
kongen av lovvedtak gjort i Stortinget. Under unionen
med Sverige var det som alternativ tale om oversending
til ein eventuell visekonge, som det aldri blei utnemnt i
praksis, eller, dersom kongen ikkje var i landet, til den
norske regjeringa (i Christiania). Dette er ei føresegn om
ekspedisjonsmåten for å få sanksjon. Sjølve sanksjons-
kompetansen er fastsett i § 78. Det er først ved sanksjo-
nen at vedtaket blir ei lov (eller ved framgangsmåten i
§ 79, sjå kommentaren til denne). Ved opphevinga av
skiljet mellom Odelsting og Lagting i 2007 blei den
noverande regelen vedtatt, berre språkleg revidert i
2014.

På Eidsvoll vart § 77 vedtatt med følgjande ord-
lyd:

Naar en, af Odelsthinget foreslaaet Beslutning er bifaldet
af Lagthinget, eller det samlede Storthing sendes det ved
en Deputation fra begge Storthingets Afdelinger til Kon-
gen med Anmodning om hans Sanction.

Den bygde på utkastet frå konstitusjonskomiteen til
§ 83, men med den nødvendige endringa på grunn av
føresegna om plenumsbehandling av lover, som i Riks-
forsamlinga blei innført i § 76. Sjå kommentaren til
denne.1

Den litt meir kompliserte reguleringa av addressatane
som følgje av unionen med Sverige blei regulert slik
4. november 1814:

«Naar en af Odelsthinget foreslaaet Beslutning er bifaldet
af Lagthinget, eller af det samlede Storthing, sendes den
ved en Deputation fra begge Storthingets Afdelinger til
Kongen, om Han er tilstede, eller i andet Fald til Vice-
Kongen, eller den Norske Regjering, med Anmodning
om at erholde Kongens Sanction.»

2 Frå deputasjon til brev
Heilt fram til 1891 skulle lovvedtaket sendast ved ein
«Deputation fra begge Storthingets Afdelinger». Denne
var ikkje omtalt hos Adler-Falsen, men kom inn i konstitu-
sjonskomiteens endelege utkast. Det er vanskeleg å finne
ut korfor forma med deputasjon blei vald, men i reglemen-
tet blei det fastsett at deputasjonen skulle ha 9 medlemer,
vekselvis 4 og 5 frå Odelstinget og Lagtinget. Dersom
kongen sjølv var i Christiania, skulle deputasjonen ha 12
medlemer. Det er iallfall sikkert at bruken av deputasjon
gjer oversendinga til ei meir høgtidleg handling enn vanleg
oversending i brev eller med bod. Frå 1886 blei talet på
deltakarar i ein vanleg deputasjon redusert til 3 og frå 1891
blei ordninga med deputasjon oppheva.2 Opphevinga ser

1 Forslag frå konstitusjonskomiteen til § 83, Riksforsamlingens forhandlinger I (1914) s. 453 og vedtak s. 53. Utkastet byggjer vel på ei omforming av
Adler og Falsens utkast § 91, som m.a. bruker uttrykket om når eit Decret får «lovs Kraft», sjå Riksforsamlingens forhandlinger III (1916) s. 27. I sitt
første utkast låg konstitusjonskomiteen mykje tettare opp til formuleringa i Adler-Falsen, sjå Riksforsamlingens forhandlinger III (1916) s. 84.

2 Sjå Haffner, Om Stortingets lovbehandling (1960) s. 241–242 om deputasjonsordningane. Det blei også brukt deputasjon for å motta statsrådar i
Stortinget som kom med kongelege proposisjonar, ei ordning som var i kraft frå 1821–1886.
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C.  Om borgerrett og den lovgivende makt738
ut til å ha skjedd utan særleg debatt.3 Den må vel vere ei
følgje av starten på eit parlamentarisk system etter 1884.

Frå 1891 var dermed ordlyden:

Naar en af Odelsthinget foreslaaet Beslutning er bifaldt af
Lagthinget eller af det samlede Storthing, sendes den til
Kongen, om han er tilstede, eller, i andet Fald, til den
Norske Regjering med Anmodning om at erholde Kon-
gens Sanktion.

Visekongeembetet var allereie òg tatt ut av Grunnlova
ved grunnlovsendring månaden før.4

Ved unionsoppløysinga i 1905 blei dei unionsrelaterte
delane av føresegna tatt ut igjen utan debatt.5 I 1913 blei
ordet «Beslutning» endra til «Lovbeslutning» som ledd i
klargjeringa av at sanksjonsretten berre gjaldt for lov-
vedtak, ikkje andre plenarvedtak og ikkje grunnlovsend-
ringar.6 Om dette grunnlovsvedtaket, sjå kommentaren
til § 80, § 78 og tidlegare § 82.

Frå 1913 til 2007 var dermed ordlyden denne: «Naar
en af Odelsthinget foreslaaet Lovbeslutning er bifaldt af
Lagthinget eller af det samlede Storthing, sendes den til
Kongen med Anmodning om at erholde hans Sanktion.»

I forretningsordenen er det no fastsett at administra-
sjonen i Stortinget utarbeider brev og påteikningar og at
stortingspresidenten underskriv lovvedtak som blir sendt
kongen for sanksjon.7

3 Sjå forslaget i Dokument 116 (1886) s. 35, Indst. S. nr 204 (1891) og St.tid. (1891) s. 1550 (6. juli 1891).
4 sjå St.tid. (1891) s. 1375, vedtak 30. juni 1891.
5 Sjå Heiberg, Unionens opløsning (1906) s. 1010, jf. s. 982 og 690.
6 Sjå Dokument nr. 72 (1911), Indst. S. nr XXXXVI (1913) og St.tid. (1913) s. 1870 (vedtak 25. juni). Allereie den 11. juni 1913 hadde Stortinget

vedtatt eit nytt andre ledd i dåverande Grl. § 112 (noverande § 121 andre ledd) som klargorde at det ikkje var nokon sanksjonsrett ved grunnlovs-
vedtak.

7 Stortingets forretningsorden (september 2018) §§ 65 og 66.
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§ 78
Godtar kongen lovbeslutningen, forsyner han den med sin underskrift, hvorved den blir lov.

Godtar han den ikke, sender han den tilbake til Stortinget med den erklæring at han for tiden
ikke finner det tjenlig å sanksjonere den. I dette tilfelle må beslutningen ikke mer av det da sam-
lede storting forelegges kongen.

Godtek kongen lovvedtaket, skriv han under, og dermed blir det til lov.
Godtek han det ikkje, sender han det attende til Stortinget med dei orda at han for tida ikkje

meiner det er tenleg å sanksjonere det. I så fall kan ikkje det stortinget som då er samla, leggje
dette vedtaket fram for kongen att.

Av Ola Mestad

1 Innleiing. Vedtaking på Eidsvoll
§ 78 er den sentrale føresegna om kongens sanksjonsrett.
Berre dersom kongen har sanksjonert – godtatt – eit lov-
vedtak frå Stortinget blir vedtaket ei lov, bortsett frå det
tilfellet som er omhandla i § 79 om lovvedtak utan sank-
sjon. Sanksjonsretten kan ein oppfatte som ein medlov-
givingskompetanse for kongen, men på grunn prinsippet
i § 79 er det meir treffande å seie at kongen har, og har
hatt sidan 1814, ein kompetanse til førebels å stoppe eit
lovvedtak. Men det har heilt sidan 1814 følgt av § 79 at
slik stopping berre er mellombels. Manglande sanksjon
blir overstyrt av tredje gongs lovvedtak. Dermed ville
Stortinget alltid vinne til slutt dersom tilsvarande fleirtal
var til stades i dei følgjande stortinga.

Sanksjonsretten kan berre nyttast for å stoppe heile
lovvedtaket eller ikkje. Kongen kan ikkje ta ut delar og
godkjenne. Det var og er heller inga grunngivingsplikt
ved sanksjonsnekting.

På grunn av det parlamentariske prinsipp er det etter
mitt syn no riktig å seie at kongen, det vil seie kongen i
statsråd, ikkje har rett til å nytte sanksjonsretten dersom
det ville vere i strid med oppfatninga hos stortingsfleirta-
let. Sidan 1905 har sanksjonsnekting berre skjedd ein
gong. Det var i 1975 fordi ei lov om tvungen lønsnemnd
før sanksjon, men etter lagtingsbehandlinga, var blitt

uaktuell, fordi det var oppnådd semje mellom partane.1
Ei slik sanksjonsnekting ville stortingsfleirtalet sjølvsagt
ha vore einig i. I det heile kan nok berre sanksjon nektast
i dag for å rette opp ein feil eller fordi ei lov er blitt uak-
tuell. Men det er framleis eit vilkår for at ei lov er gyldig
vedtatt, at sanksjon er gitt.

Høgsterett har i Børre Knudsen-saka uttalt seg om
stoda for sanksjonsretten i moderne tid:

«Til dette er imidlertid å si at Kongen under vårt parla-
mentariske system har konstitusjonelle plikter overfor
Stortinget. En sanksjonsnektelse er under det parlamenta-
riske system så å si utenkelig. Og iallfall i viktigere lov-
saker vil også Kongens lovgivningsinitiativ måtte bero på
hva Stortingets flertall ønsker. En plikt for Kongen til i
visse saker å utøve sin kompetanse i lovgivningsproses-
sen i strid med stortingsflertallet og endog slik at tilside-
settelse av denne plikt skulle lede til lovens ugyldighet,
lar seg vanskelig forene med vårt forfatningssystem.»2

Høgsterett gir med dette uttrykk for det same som er sagt
like ovanfor.

Historisk har sanksjonsretten vore svært viktig og
omstridd. Reglane om sanksjon var sentrale i forfat-
ningskampane mellom Storting og regjering og konge-

1 Andenæs, Statsforfatningen (1998) s. 187 med tilvising til Lovtidende 1975 s. 47.
2 Rt. 1983 s. 1004 på s. 1016.
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makta personleg gjennom heile 1800-talet og kongens
nekting av sanksjon på konsulatlova 27. mai 1905 var eit
av dei avgjerande ledda som leidde fram til unionsopp-
løysinga seinare på året.3

På Eidsvoll fekk føresegna i § 78 følgjande utforming:

Billiger Kongen Beslutningen, forsyner han den med sin
Underskrivt, hvorved den vorder Lov. Billiger han den
ikke, sender Han den tilbage til Odelsthinget, med den
Erklæring, at han ikke for Tiden finder det tjenligt, at
sanctionere Beslutningen.

Denne blei samrøystes vedtatt av Riksforsamlinga, iden-
tisk med konstitusjonskomiteens utkast.4 Utkastet bygde
på Adler og Falsens utkast §§ 92 og 93, bortsett frå at
der blir «Beslutningen» kalt «Decretet».5

Hausten 1814 var det berre nokre ortografiske rettin-
gar i grunnlovsteksten.

2 Sanksjonsnekting i praksis
Gjennom 1800-talet var retten til sanksjonsnekting reell
og ein svært viktig del av den politiske kampen. Og det
er krevjande å setje seg inn i praksis. Alf Kaartvedt
skreiv i 1964 i verket om stortingshistoria: «Å trenge inn
i sanksjonsrettens historie er nesten som å gå til angrep
på en ugjennomtrengelig jungel.»6 Einar Jansen har laga
eit oversyn over sanksjonsnekting, som viser korleis det
bølgjer i periodar og med fallande tendens utover på
1800-talet.7 I alt blei 155 lovvedtak ikkje sanksjonert
fram til 1905 (14 av dei bortfalne etter § 80). Av desse
var 21 nekting på andre gongs lovvedtak.8 Fram til 1884
vart 1/8 av alle lovvedtak nekta sanksjon. I 1821 (inklu-
dert ekstraordinært storting i 1822) var det sterk strid
mellom kongen og Stortinget og då vart 11 av 38 (34 %)
lovvedtak ikkje sanksjonert. I 1833 under det såkalte
bondestortinget vart 7 av 17 (41 %) lovvedtak ikkje
sanksjonert.9 Frå 1885 til 1905 var det berre 9 sanksjons-
nektingar av 547 lovvedtak. Og etter 1905 som nemnt
berre ei, i 1975.

Av velkjende lovsaker der sanksjon ikkje blei gitt kan
nemnast opphevinga av rettar for den eksisterande ade-
len (1816 og 1818), vernepliktslov (1818 og 1821), for-
mannskapslovene (1833), oppheving av konventikkel-
plakaten (1836 og 1839), kriminallova (1839), lov om
brennevinsbrenning (1842), jurylov (1857), lov om for-
valtning av midlar for umyndige (1845, 1848, 1851 og
1854), lov om offentleg votering i Riksrett og Høgste-
rett (1848, 1851 og 1854), lensmannslov (1878 og
1881). Alle desse kom likevel etter kvart på plass, anten
pressa gjennom ved bruk av tregongarsregelen i § 79
eller ved endringar av oppfatning i Stortinget eller
regjeringa eller hos kongen. Spørsmål om sanksjons-
nekting er saker «av viktighet» og skal avgjerast i stats-
råd i medhald av § 28. Det inneber at det typisk også
kunne vere dissens i regjeringa i desse spørsmåla før
kongen tok sitt standpunkt.10

I 1869 blei føresegna altså delt i to ledd og det blei
lagt til som ei ny setning i slutten at lovvedtaket ikkje på
nytt kunne føreleggjast kongen av det stortinget som då
var samla. Dette var ein konsekvens av innføringa av
årlege storting.11 Ordlyden vart då:

«Billiger Kongen Beslutningen, forsyner han den med sin
Underskrift, hvorved den vorder Lov.

Billiger han den ikke, sender han den tilbage til Odels-
thinget med den Erklæring, at han ikke for Tiden finder
det tjenligt at sanktionere den. Beslutningen maa i dette
Tilfælde ikke mere af det da samlede Storthing forelæg-
ges Kongen.»

3 Etter innføring av parlamentarismen
I 1913 blei ordet «Beslutningen» i første ledd endra til
«Lovbeslutning» som ledd i klargjeringa av at sank-
sjonsretten berre gjaldt for lovvedtak, ikkje andre plenar-
vedtak og ikkje grunnlovsendringar.12 Om dette grunn-
lovsvedtaket, sjå kommentaren til § 80 og til tidlegare
§ 82. Dermed stod den med følgjande ordlyd til språkre-
visjonen i 2014, bortsett frå endringa i 2007:

3 Sjå Mestad, «Unionsoppløysinga i 1905» s. 355–357. Ved sanksjonsnektinga viste kong Oscar II til Grunnlova §§ 30 og 78.
4 Sjå Riksforsamlingens forhandlinger I (1914) s. 453 (§ 84) og s. 53 og 95.
5 Riksforsamlingens forhandlinger III (1916) s. 27.
6 Kaartvedt, Det Norske Storting I (1964) s. 281. Utsegna tar nok særleg sikte på spørsmålet om veto ved grunnlovsendringar og løyvingsvedtak,

ikkje ordinær lovgiving, men likevel!
7 Jansen, Det suspensive lovveto (1921) s. 270–272, litt avvikande tal, Haffner, Om Stortingets lovbehandling (1960) s. 331. Sjå òg Holmøyvik,

Maktfordeling (2012) s. 455 note 1822.
8 Slik Haffner, Om Stortingets lovbehandling (1960) s. 331.
9 Jansen, Det suspensive lovveto (1921) s. 270.
10 Sjå gjennomgangen hos Jansen, Det suspensive lovveto (1921) der manglande sanksjon er systematisert etter periode og politisk tema og nektings-

grunnar og med oversyn over vidare utvikling av sakene.
11 Sjå Dokument nr. 89 (1865–1866) s. 4 og Indst. S. nr 88 (1868–1869.
12 Sjå Dokument nr. 72 (1911), Indst. S. nr. XXXXVI (1913) og St.tid. (1913) s. 1870 (vedtak 25. juni).
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«Billiger Kongen Lovbeslutningen, forsyner han den
med sin Underskrift, hvorved den vorder Lov.

Billiger han den ikke, sender han den tilbage til Odels-
thinget med den Erklæring, at han ikke for Tiden finder
det tjenligt at sanktionere den. Beslutningen maa i dette
Tilfælde ikke mere af det da samlede Storthing forelæg-
ges Kongen.»

Endeleg vart § 78 endra i 2007 ved innføringa av at all
lovbehandling skulle skje i plenum. I andre ledd blei
«Odelsthinget» bytta ut med «Storthinget» sidan det
ikkje lenger var noko Odelsting å sende tilbake til.13

Framleis står dermed kravet om kongeleg sanksjon som
eit vilkår for gyldige lovvedtak, men kongen i statsråd
har i utgangspunktet ikkje lenger rett til å nekte sank-
sjon.

13 Sjå om endringa, Dokument nr. 12 (2003–2004) s. 50.
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§ 79
Er en lovbeslutning blitt uforandret antatt av to storting, sammensatt etter to på hinannen føl-
gende valg og innbyrdes adskilt ved minst to mellomliggende storting, uten at avvikende lovbe-
slutning i mellomtiden fra den første til den siste antagelse er fattet av noe storting, og den da
forelegges kongen med begjæring om at Hans Majestet ikke vil nekte en lovbeslutning sin sank-
sjon, som Stortinget etter det modneste overlegg anser for gagnlig, så blir den lov selv om kon-
gens sanksjon ikke gis innen Stortinget adskilles.

Når to storting med eitt val og minst to storting imellom har gjort same lovvedtaket uendra utan at Stor-
tinget i mellomtida har gjort avvikande endeleg lovvedtak, og det då blir lagt fram for kongen med dei
orda at Hans Majestet ikkje vil nekte å sanksjonere eit lovvedtak som Stortinget etter ei grundig vur-
dering held for gagnleg, så blir det til lov endå om kongen ikkje gjev sanksjon før Stortinget skilst.

Av Ola Mestad

1 Innleiing
§ 79 var ei av dei prinsipielt viktigaste føresegnene i
Eidsvollgrunnlova. Den gongen var regelen at dersom ei
lov vart vedtatt likelydande av Stortinget tre gonger med
stortingsval mellom kvar gong, så vart det gjeldande lov
sjølv om kongen ikkje gav sanksjon. Den uttrykte der-
med overherredømet til Stortinget over lovgivinga. Stor-
tinget ville vinne fram til slutt. Denne regelen saman
med regelen om at det ikkje kravst veto ved grunnlovs-
endringar, var det som viste forrangen for folkesuvereni-
tetsprinsippet i Grunnlova. § 79 uttrykte, og uttrykkjer
framleis, at kongen berre skulle ha eit suspensivt – altså
utsetjande veto – overfor lovvedtak i Stortinget. Etter
1905 har § 79 vore heilt uaktuell.

2 Vedtakinga på Eidsvoll og seinare endringar
På Eidsvoll vart den vedtatt med følgjande ordlyd:

«Beslutningen maae i dette Tilfælde ikke mere af det da
samlede Storthing forelægges Kongen, som paa samme
Maade kan forholde sig, om næste ordentlige Storthing

paa ny foreslaaer samme Beslutning; men bliver den
ogsaa af det 3die ordentlige Storthing, efter igjen at være
drøftet, atter paa begge Thing uforandret antaget, og den
da forelægges Kongen, med Begjering, [?] at Hans
Majestæt ikke vil nægte en Beslutning sin Sanction, som
Storthinget, efter det modneste Overlæg, anseer for gavn-
lig; saa vorder den Lov, om end Kongens Sanction ikke
paafølger inden Storthinget adskilles.»

I innleiinga til sitt grunnlovsutkast grunngav Johan Gun-
der Adler og Christian Magnus Falsen eit utsetjande, og
ikkje eit absolutt veto med at vetoretten «ikke paa den
anden Side skal give den udøvende Magt et Middel i
Hænderne, til vilkaarligt og vedvarende at modsætte sig
ethvert Lov-Forslag, saa maa den ikke have Gyldighed i
længere Tid, end Lovgivningen, efter al Sandsynlighed,
behøver til fuldkommen at overtyde sig om Forslagets
Gavnlighed».1 Adler og Falsens modell, som i hovud-
struktur er lik den som vann fram på Eidsvoll, byggjer på
den franske 1791-grunnlova. Også den hadde utsetjande
veto. Det var ein avgjerande måte for å verkeleggjere
folkesuvereniteten i ein konstitusjon. Men den var ikkje
den einaste modellen som fanst i grunnlovsutkasta på

1 Riksforsamlingens forhandlinger III s. 5. For en analyse av Adler og Falsens utkast og samanhengen, sjå Holmøyvik, Maktfordeling (2012) s. 360–
361.
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Eidsvoll.2 Fleirtalet av grunnlovsutkasta ville gi kongen
ein suspensiv vetorett. Men det er fascinerande at for
eksempel Nicolai Wergeland ville gi kongen absolutt
veto. Han såg både Stortinget og kongen som «Natio-
nens Representanter». Her trefte han svært dårleg det
som viste seg å vere tonen på Eidsvoll.

Wergeland føreslo i sin § 40: «Kongen kan udkaste og
foreslaae Love; men ingen give uden Storthingets San-
ction. Storthinget kan udkaste og foreslaae Love; men
ingen give, uden Kongens Sanction.»3 Dette var direkte
tatt frå den svenske Regeringsformen av 1809, slik
Holmøyvik har vist.4 Og ein må gå ut frå at Wergeland
iallfall har prøvd å hevde dette i drøftingane i konstitu-
sjonskomiteen, der han var medlem. Han skriv i sine
«Fortrolige Breve» at «jeg havde først tænkt mig den
lovgivende Magt fuldkommen deelt mellem Konge og
Folk, men at vor Grundlovs aand er bleven mere demo-
kratisk, og giver Folket en overveiende Deel i Lovgiv-
ningen».5

Konstitusjonskomiteen følgde i sitt framlegg oppleg-
get frå Adler-Falsen med at kongen to gonger kunne leg-
gje ned veto, men den tredje gongen ville eit identisk
lovvedtak i Stortinget likevel bli lov.6 På Riksforsam-
linga var det mange som meinte at dette ville gi kongen
for sterk makt over lovgivinga og ønskte berre ein gongs
utsetjande veto. Valentin Sibbern skreiv om dette i si
dagbok:

«Omsen og Flere troede, at Kongen kun een Gang burde
kunne nægte et Forslag Antagelse. Committeens Forslag
antaget med 65 mod 38. Her maa jeg anmærke, at det
upaatvivlelig var blevet ved een Nægtelse af Kongen,
naar ikke Lagthinget, ved den før omtalte §, saa godt som
aldeles havde tabt sin Stemme; nu saa en stor Del af os sig
nødsaget til at give Kongen en Ret, som vistnok kan blive
skadelig, men som maaske var nødvendig, for at fore-
bygge, at ikke ethvert utidigt Lov-Forslag fik Lovs-
kraft.»7

Føresegna i § 79 blei endra i 1869 for å tilpasse den til
overgangen til årlege storting, men samstundes også slik

at kravet til drøfting før tredje gongs vedtak blei tatt ut
av teksten. I 1913 blei det presisert at den berre gjaldt
«Lovbeslutninger».8 Det var del av vedtaket om presise-
ring av omfanget av vetoretten, sjå kommentaren til
§ 78. I 1938 vart det innført fireårige stortingsperiodar i
staden for treårige og då vart regelen, som allereie var
heilt uaktuell i praksis, endra til to gongers vedtak i sta-
den for tre. Endeleg vart den endra i 1990 ved at ordet
«ordentlige» om stortinga blei tatt ut i samband med at
ordninga med overordentlige – ekstraordinære – storting
blei oppheva då ein i 1990 innførte ordninga med at
Stortinget ikkje blir oppløyst, typisk i midten av juni og
opna igjen i oktober, jf. noverande § 80.9 No kan ordi-
nære storting fungere heile året, sjølv om det ikkje sit
samla.

3 § 79 i praksis
§ 79 har vore meir politisk omstridd enn når det gjaldt
sjølve tolkinga, men det var ein del diskusjon om korleis
ein skulle oppfatte krava til den «Begjæring» som Stor-
tinget skulle leggje fram for kongen etter tredje gongs
lovvedtak. Dette blei løyst ved at Stortinget i 1842 la til
grunn at slik framlegging alltid skulle skje når dei andre
vilkåra i føresegna var oppfylt. Vidare blei føresegna
tolka slik at dei etterfølgjande lovvedtaka måtte vere
identiske med det første.10

Frå 1814 til 1905 blei i alt fem lover til på den måten
som § 79 regulerte ved tredje gongs lovvedtak. Det var
for det første adelslova av 1. august 1821. Dette var ei
lov som avvikla den eksisterande adelen i Noreg etter at
Grunnlova § 23 hadde forbode oppretting av ny adel.
Om adelslova var det sterk strid og Karl Johan viste mel-
lom anna til at Russland ville gå til krig mot Noreg der-
som adelen blei oppheva. Likevel stod stortingsfleirtalet
på sitt og det blei ikkje nokon intervensjon.11 Og kongen
gav sanksjon på tredje gongs lovvedtak.

Den andre lova der § 79 blei brukt var Lov om gude-
lige Forsamlinger (oppheving av Konventikkelplakaten)
av 27. juli 1847, den tredje Embedsgaardsloven av

2 Sjå oversynet hos Holmøyvik, Maktfordeling (2012) s. 356–368
3 Riksforsamlingens forhandlinger III s. 270, «Nationens Representanter» står i § 29 på s. 268.
4 Holmøyvik, Maktfordeling (2012) s. 364.
5 Wergeland, Fortrolige Breve (1830) s. 98.
6 Riksforsamlingens forhandlinger I (1914) s. 453 (§ 85), Adler og Falsens forslag til § 94 i Riksforsamlingens forhandlinger III (1916) s. 28.
7 Sitert etter Fure, Eidsvoll 1814 (2013) s. 226. I riksforsamlingsprotokollen er røystetala 56 mot 38, sjå Riksforsamlingens forhandlinger I (1914)

s. 53 (om § 85). Den før omtalte paragrafen var § 76 tredje ledd om plenumsbehandling når Odelsting og Lagting ikkje var einige, sjå sitatet frå
Sibbern i kommentaren til § 76.

8 Sjå Dokument nr. 72 (1911), Indst. S. nr. XXXXVI (1913) og St.tid. (1913) s. 1870 (vedtak 25. juni).
9 Sjå grunngivinga i Innst. S. nr. 189 (1989–90) s. 1.
10 Sjå Aschehoug, Statsforfatning II (1892) s. 158–160.
11 Om striden om adelslova, sjå Mestad, «Krig, politikk og veddemål på Stortinget», LoR 2008 s. 33–44 og Jansen, Det suspensive lovveto (1921)

s. 151–155.
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19. juli 1882, den fjerde Lensmandsloven av 30. juni
1884 og, endeleg, flagglova av 10. desember 1898.12 For
dei fire førstnemnde lovene gav kongen sanksjon etter
tredje gongs lovvedtak. Vurderinga var nok at det såg
betre ut enn om det skulle framstå slik at Stortinget
hadde tvinga lova gjennom. Berre flagglova blei lov
utan sanksjon.13 Etter 1905 då den personlege konge-
makta opphøyrde og parlamentarismen var etablert, er
det i praksis utenkjeleg at det vil kunne kome til ein
§ 79-situasjon igjen.

4 Strid mellom Karl Johan og Stortinget
På 1800-talet låg regelen i § 79 heile tida under når det
var strid mellom Stortinget og kongen og regjeringa om
ulike lovreformer. At § 79 berre i fem tilfelle blei ført
heilt fram med tre gongers lovvedtak, viser ikkje den
reelle verknaden av regelen. I mange fleire tilfelle har
den lege under eller bakom den vidare utviklinga i eit
lovprosjekt, typisk når ei lov var vedtatt likelydande på
to etterfølgjande storting. Trusselen om å tvinge ei lov
gjennom kunne få regjeringa og kongen til å endre opp-
fatning eller prøve seg på kompromiss.14

Kong Karl Johan, som var blitt konge i 1818, og
døydde i 1844 prøvde fleire gonger frå 1821 og fram-
over å få endra Grunnlova § 79 og innført absolutt veto
heilt til forsøket blei gitt opp i 1842.15 Det viktigaste og
mest grunnleggjande forsøket på å få endra § 79, saman
med ei rekkje andre grunnlovsføresegner, kom i 1821 og
blei behandla av Stortinget i 1824.16 Det enda med full-
stendig nederlag for kongen. Kongen føreslo i 1821
endringar i §§ 15, 22, 68, 71, 74, 75 bokstav a, 79, 81, 82
og 92, ein ny paragraf om behandlingsrekkjefølgja av
sakene i Stortinget i tillegg til omlegging av Riksretten
(§§ 86 og 87) og innføring av ny arveleg adel ved end-
ring av § 23. Det heile var eit systematisk forsøk på å
styrkje kongemakta mot Stortinget og, i realiteten, å
endre strukturen i den maktfordelinga som var vedtatt på
Eidsvoll og fasthalden i november 1814 då unionen blei

inngått. Forslaga leidde til ein større offentleg debatt, og
mellom anna tok Christian Magnus Falsen no til orde for
at det burde innførast absolutt veto for kongen. Falsen
hadde dermed snudd frå sitt eige grunnlovsforslag og frå
den vedtatte Grunnlova i 1814.17

Konstitusjonskomiteen i Stortinget valde å behandle
alle forslaga i samanheng. Det gav komiteen grunnlag
for først å drøfte generelt spørsmålet om kva som måtte
til for å endre Grunnlova og gjere det lettare for Stortin-
get «at overskue det Hele og den muelige Forbindelse,
hvori et enkelt Forslag maatte staae til de øvrige».18

Særleg framheva komiteen kravet til «Erfaring» med
Grunnlova i § 112 før den eventuelt skulle endrast.19 Det
talte sjølvsagt mot endringar så raskt etter 1814.

Karl Johan grunngav i proposisjonen ønsket om abso-
lutt veto med å vise til at eit folk som vil verne personleg
fridom og sikre eigedomsretten, «men ogsaa vil sikre sig
Vedligeholdelsen af disse Fordele, for dets egen Sikker-
hed og Værdigheds Skyld nødvendig maa beklæde dets
Konge med en saa utstrakt Magt, at han med Kraft kan
værne om Nationens Rettigheder». Dette resonnementet
leidde fram til følgjande: «Kongens absolute Veto indta-
ger det første Sted blant disse Constitutions-Gjen-
stande.»20 Kongen gjorde i proposisjonen bruk av ein
balanseteori for maktfordeling og viste til at ei folkefor-
samling som ville «udelukkende forbeholde sig Lovgiv-
nings-Retten, fremkalder selv den Fare, som den ved et
urigtigt Middel har villet forekomme». Dersom folkere-
presentasjonen sigrar i ein slik strid, «da existerer der ei
mere noget Monarchie, men Folke-Forsamlingen vil
blive herskende og omsider selv opløses i Anarchie».21

Som kjent var det nettopp ikkje ein slik balanseteori som
låg til grunn for Eidsvollgrunnlova. Men i staden for å
insistere på at Stortinget prinsipielt skulle ha det ende-
lege ordet, valde konstitusjonskomiteen å gå inn på
balanseargumentet. Først uttalte komiteen meir generelt:

«Indrømmes, ved Ophævelsen af Grundlovens §. 79, det
absolutte Veto, vil, saaledes som ovenfor anmærket, Kon-
gen i Virkeligheden komme i Besiddelse af den betyde-

12 Sjå Morgenstierne, Statsforfatningsret (1909) s. 368 note 1.
13 Sjå kommentaren til § 81 om flagglova og kunngjering.
14 Sjå eksempel hos Jansen, Det suspensive lovveto (1921) s. 134–140, 164–169 og Torstein Eckhoff, «Utviklingslinjer i norsk statsstyre og forfat-

ningsrett 1814–1964», TfR 1964 s. 170–231 på s. 200.
15 Sjå oversynet hos Jansen, Det suspensive lovveto (1921) s. 137–140 og den historiske gjennomgangen hos Kaartvedt, Det Norske Storting (1964)

s. 241–279, om desse grunnlovsforslaga særleg s. 249–274. (Tilvisingane hos Kaartvedt har til dels feil dato, i note 43ff, skal det vere stortingsfor-
handlingane 22. mai 1824.)

16 Om kongens initiativ og den maktfordelingsteoretiske samanhengen, m.a. forholdet til restaurasjonsgrunnlovene etter 1814 og maktfordelingsteo-
rien hos Benjamin Constant, sjå òg Holmøyvik, 1814 (2012) s. 542–548.

17 Om grunngivinga for dette, sjå Holmøyvik, 1814 (2012) s. 546–548 og med tilvisingar til debatten, særleg i note 2174.
18 Stortingsforhandlinger 22. mai 1824 s. 34–35.
19 Stortingsforhandlinger 22. mai 1824 s. 36–37.
20 Stortingsforhandlinger 22. mai 1824 s. 39–40.
21 Stortingsforhandlinger 22. mai 1824 s. 42.
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ligste Deel af den lovgivende Magt, ved tillige at beholde
Forslagsret i Henseende til Love, og Ret til at udstæde
provisoriske Anordninger i alle de i §. 17 anførte særde-
les omfattende Lovgivningsgrene. Hans Majestæt vilde
derved erholde en langt større Deel i Lovgivningen end
Regenter i andre constitutionelle Stater, f. Ex. Engelland,
Frankrige og Nederlandene ere i Besiddelse af.»22

Komiteen aksepterte utgangspunktet om absolutt veto
som «et i Almindelighed for constitutionelle Monarkier
anvendeligt Princip, skikket til at fremme fælleds Tryg-
hed baade for Thronen og Nationens Rettigheder». Men
så heldt komiteen fram: «men Norges særdeles Forhold,
og Grundlovens Bestemmelser, med Hensyn saavel til
Ligevægten mellem den lovgivende og udøvende Magt,
som i andre Henseender, tillade ei dette Princips Anven-
delse i Norge, uden andre Forandringer i Grundloven
end de af Hs. Majestæt naadigst foreslaaede».

Det første komiteen viste til var kongens rett i Grunn-
lova § 17 til å gi provisoriske anordningar. Dersom kon-
gen fekk absolutt veto, ville bruk av § 17 kombinert med
bruk av veto gjere meiningslaust vilkåret i § 17 om at
anordningar ikkje skulle stri mot «(de saaledes som
efterfølgende §. 77, 78 og 79 bestemme) af Storthinget
givne Love». Vidare viste komiteen til den omfattande
kompetanse kongen var tillagt på andre område, som
utnemning av embetsmenn, retten til å inngå traktatar og
den generelle vide forvaltningsmakta for så vidt gjeld
«oeconomiske Anliggender og almindelige Politie». I
det heile hadde «Monarken, for det høisamme tabte ved
ei at indrømmes absolut Veto i Lovgivningne, erholdt
fuldkommen Æqvivalent».23

På overordna nivå viste komiteen med tilvising til
Grunnlova § 49 i samanheng med § 3 og § 79 at å opp-
heve § 79 ville vere i strid med «eet af Grundlovens
Hovedprinciper … at den lovgivende Magt, eller den
betydeligste Deel af samme er tillagt Folket, der udøver
samme ved Storthinget».24 Og det ville vere i strid med
§ 112 å endre grunnlova i strid med «denne Grundlovs
Principer».

Komiteen innstilte derfor på å forkaste forslaget, og
alle dei andre forslaga frå kongen. Alle komiteinnstillin-
gane var datert 17. mai 1814, altså 10-årsdagen for
Grunnlova. Det var ikkje tilfeldig. Stortinget slutta seg
samrøystes til innstillingane frå konstitusjonskomiteen
og vedtok i lukka møte ei lang adresse til kongen der

grunnane, i ein svært ærbødig og underdanig tone, blei
forklart, i tråd med innstillingane frå konstitusjonskomi-
teen.25 Adressa datert 29. mai 1824 inneheldt stort sett ei
oppsummering av det som alt var drøfta i komiteinnstil-
linga, men på eit punkt gjekk den vidare. Det gjeld unio-
nen med Sverige og kongens stilling i den samanhengen.
Stortinget vedtok i adressa:

«En Betænkelighed, som har havt en vigtig og afgjørende
Indflydelse paa Nationalrepresentationens Overveielse af
denne Sag, frembyder den Omstændighed, at den Stil-
ling, hvori Norge efter Foreningen med Broderriget
staaer, hvor overensstemmende denne end iøvrigt er med
begge Folks sande Tarv, dog letteligen kunde medføre, at
de forenede Riger, med Hensyn til enkelte Gjenstande,
eller i enkelte Tilfælde, havde forskjellige Interesser. I saa
Fald var det mueligt, at et for Norge gavnligt Lovforslag
i Henseende til Antagelsen kunde møde Hindringer, der
under andre Omstændigheder ei vilde finde Sted.»

Dette leidde komiteen over til at sidan den vanlege lov-
givinga i Noreg enno ikkje var «i fuldkommen Harmo-
nie med Grundloven» ville det kunne vere eit større
«Onde» å sakne ei «gavnlig eller nødvendig ny Lov»
enn at ei «Lov, der ei fortjente Sanction, uden denne
kom i Stand».26 Dette var klar tale frå Stortinget om at
omsynet til Sverige kunne få kongen til å nekte sanksjon
på ei lov som, etter Stortingets oppfatning, ville vere
gagnleg for Noreg.

Det var stortingspresident den veka, grev Wedel-Jarls-
berg som underskreiv adressa, men det var allment for-
stått slikt at det var formann i konstitusjonskomiteen,
Christian Krohg, som både hadde skrive komiteinnstil-
lingane og teksten til adressa. Krohg var tidlegare juss-
professor i København, assessor i stiftsoverretten i
Trondheim, statsråd 1814–1818 og i 1824 i periodar
stortingspresident.

Krohg blei på grunn av dette arbeidet seinare feira
som nasjonalhelten frå 1824. Krohgstøtten som står ved
Akerselva i Oslo der Storgata byrjar, blei reist i 1833 og
avduka som det første nasjonalmonument i det nye
Noreg.27 Henrik Wergeland talte ved avdukinga den
17. mai og gjorde med dette sin store debut som folke-
talar. Talen er fantastisk i høg stil. Ein liten smakeprøve
er at Krohg «som med frigjort Aandblik fra sin himmel-
ske Høide i Eet overskuer alle de Æresminder han reiste

22 Stortingsforhandlinger 22. mai 1824 s. 101.
23 Stortingsforhandlinger 22. mai 1824 s. 104
24 Stortingsforhandlinger 22. mai 1824 s. 105, jf. 106.
25 Sjå adressa, Stortingsforhandlinger 29 mai 1824 s. 429–471, om § 79, s. 446–454.
26 Stortingsforhandlinger 29 mai 1824 s. 453–454.
27 Sjå Arvid Storsveen om Christian Krohg i NBL 2. utg. Krohg tok livet av seg i 1828 etter ikkje å meistra oppgåva med å skrive ny lovbok slik

Grunnlova § 94 påbaud skulle skje.
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sig i sine Handlinger, og fremstragende da sit Fædre-
lands Grundlov saaledes som han med stærken Arm greb
den og støttede under den og stillede den uryggelig og
høi over Folk og over Throne».28 Ikkje overraskande at
17. maifeiringa i Kristiania fram til 1860-åra hadde
Krohgstøtten som midtpunkt.

Tilbake til det meir praktiske: Eit spesielt trekk i lov-
behandlinga på 1800-talet var at Stortinget utvikla ein
praksis med korleis utforme lovtekstar slik at dei eigna
seg for gjentatt vedtaking, typisk ved at i staden for å
skrive at iverksetjing skulle skje på ein bestemt dato med
årstal, ville skrive «fra 1ste October dette Aar» eller
«næste Aar».29 Dette viste for kongen og alle at Stortin-
get var klart til å bringe striden inn under tredjegongsre-
gelen i § 79.

5 Strid i Stortinget
Ikkje berre mellom Stortinget og konge, og til tider
regjeringa, var det kamp. Også internt i Stortinget var
§ 79 omstridd. I 1845, i debatten om lov om delings- og
skyldsetjingsforretningar, hevda professor Anton Martin
Schweigaard om § 79:

«Denne exempelløse Bestemmelse var efter Talerens
Mening ikke skrevet for Tilfælde som nærværende.
Havde Grundlovens Koncipister kunnet se 30 Aar frem i
Tiden og anet, at Principer som de, der nu traadte frem,
vilde blive lagte til Grund for Anvendelsen af Grl.s § 79,
at man vilde anse det som Summen af al politisk Visdom
at drive den ene Lov efter den anden igjennem uden Hen-
syn til Grunde hentede fra Lovutkastene selv, saa var
denne § i sin nuværende Form aldrig kommet ind i
Grundloven.»

Mot dette sa bondeleiaren Ole Gabriel Ueland at «Grl.s
§ 79 var netop Livsprincipet i den hele Forfatning, uden
hvilken Folkets Lovgivningsmyndighed var et Intet».
Og den hadde aldri vore misbrukt.30 Som ein ser, står her
embetsmannsstaten ved Schweigaard mot det fram-
vaksande bondevenstre.

Noko seinare, i 1857, såg den komande venstreleiaren
Johan Sverdrup § 79 i samband med mangelen på parla-
mentarisme: «Da vi ikke have Adgang til på den Maade,
der finder Sted i andre konstitutionelle Lande, at virke

paa Sammensætningen af Hs. Majestæts Ministerium, er
Grundlovens § 79 den eneste Maade, hvorpaa den
Bestemmelse, at den Lovgivende Magt skal være hos
Folket, kan komme til Sandhed.»31 Nettopp Johan Sverd-
rup vart 27 år seinare, i 1884, statsminister etter riks-
rettsdommane mot ministeriet Selmer og det parlamen-
tariske gjennombrotet i Noreg.

Å gjere bruk av § 79-modellen, slik det skjedde i
flagglovsaka, var det som i strategidiskusjonane opp mot
unionsoppløysinga i 1905 blei kalt «den lange lovlinjen»
og det blei drøfta om konsulatlova, som var den saka
som utløyste unionsoppløysinga i 1905, skulle følgje
same strategi som ved flagglova. Som kjent vart det i
staden handla meir kontant. Det kunne ein sjå av at lova
etter lovvedtaket i Stortinget skulle setjast i kraft «1ste
April 1906», ikkje «1ste April næste aar», slik ein repre-
sentant hadde føreslått.32

Frå 1905 har § 79 som nemnt vore heilt uaktuell. No
står den, etter språkrevisjonen i 2014, som eit oppussa
monument over eit av dei store statsrettslege stridspørs-
mål på 1800-talet og samstundes som del av uttrykket
for at folkesuverenitetsprinsippet i 1814 medvite over-
styrte maktfordelinga.

28 Sjå heile talen på http://virksommeord.no/tale/37/.
29 Jansen, Det suspensive lovveto (1921) 134–135 med tilvisingar i note 1.
30 Storthings-Efterretninger 1836–1854 II s. 584–585, sjå òg Jansen, Det suspensive lovveto s. 175–176.
31 I debatten om lov om offentleg votering i Riksretten og Høgsterett, Storthingstidende 1857 II (Odelstinget) s. 1065, sjå òg Jansen, Det suspensive

lovveto (1921) s. 229.
32 Etter Jansen, Det suspensive lovveto s. 265.

http://virksommeord.no/tale/37/
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§ 80
Stortinget forblir samlet så lenge det finner det nødvendig, og innstiller forhandlingene når det
har tilendebrakt sine forretninger.

I overensstemmelse med Stortingets forretningsorden kan forhandlingene gjenopptas, men de
opphører senest siste hverdag i september måned.

Innen denne tid meddeler kongen sin resolusjon på de lovbeslutninger som ikke allerede er
avgjort, ved enten å stadfeste eller å forkaste dem. Alle de som han ikke uttrykkelig antar, anses
for av ham å være forkastet.

Stortinget blir verande samla så lenge det sjølv meiner det trengst, og avsluttar forhandlingane
når gjeremåla er fullførte.

I samsvar med reglar i den ordenen Stortinget har vedteke, kan forhandlingane takast opp att,
men dei blir avslutta seinast siste kvardagen i september.

Innan den tid kunngjer kongen for Stortinget avgjerda si om dei lovvedtaka som ikkje alt er
avgjorde (jf. §§ 77–79), med anten å stadfeste eller å forkaste dei. Alle dei han ikkje uttrykkeleg
godkjenner, blir rekna som forkasta av kongen.

Av Ola Mestad

1 Innleiing
Føresegna regulerer to ulike spørsmål: samlingstida for
Stortinget og verknaden for lovvedtak i Stortinget av at
forhandlingane i det enkelte stortinget opphøyrer. Desse
to spørsmåla har den regulert heilt sidan 1814, men på
ulike måtar. Noverande tredje ledd er lettast å forklare.
Det gjeld fristen for kongeleg sanksjon, som må skje før
Stortinget blir oppløyst. Dersom sanksjon ikkje blir gitt
før fristen, er vedtaket usanksjonert på same måten som
om sanksjon uttrykkjeleg var nekta, jf. kommentaren til
§ 78. Dermed er eit lovvedtak ikkje blitt gyldig lov.
Regelen som no står i tredje ledd har ikkje vore i bruk
etter 1905, men på 1800-talet blei regelen brukt 13 gon-
ger, nesten alle før 1837.1

Samlingstida er litt meir komplisert å forstå, særleg
fordi omgrepsbruken har skifta over tid. Tidlegare var
regelen at eit storting skulle sitje samla ikkje lenger tre
månader, og berre kvart tredje år. Då årlege storting blei
innført i 1870, vart den ordinære samlingstida, i eit

anfall av optimisme, sett til berre to månader. Samlings-
tida blei ofte forlenga, men det kravde samtykke frå kon-
gen og kunne dermed bli del av den politiske striden
mellom storting, regjering og konge. Når samlinga var
over, blei stortinget oppløyst. Men det kunne innkallast
overordentlege (ekstraordinære) storting, jf. tidlegare
§§ 69 og 70. Frå grunnlovsendringa i 1990 sit Stortinget
formelt heile året, sjølv om det ikkje er fysisk samla.
Dermed opphøyrde behovet for og retten til å innkalle til
overordentleg storting, sjå kommentaren til § 69.

At forhandlingane må avsluttast seinast siste kvar-
dagen i september er kopla til at det nye stortinget sit
saman frå den første kvardagen i oktober kvart år, jf.
§ 68. Eit «storting» sit dermed i eitt stortingsår, frå siste
kvardag i september til første kvardag i oktober. Språk-
bruken har variert noko over tid, særleg i Stortingets for-
retningsorden, der ordet sesjon har blitt brukt om sam-
lingstida om hausten, eller om våren, eller ekstraordinær
sesjon, eller med same tyding som eit «storting». Dette

1 Jansen, Det suspensive lovveto (1930) s. 272.
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.
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blei det søkt rydda i forretningsordenen etter at ordninga
med den høgtidlege oppløysinga av Stortinget blei opp-
heva i 1990.2 Som det framgår, viser § 80 andre ledd no
uttrykkjeleg til forretningsordenen.3

2 Vedtakinga i 1814
På Eidsvoll fekk § 80 følgjande ordlyd:

«Storthinget forbliver samlet saalænge, det finder det for-
nødent; dog ikke over 3 Maaneder uden Kongens Tilla-
delse. Naar det, efterat have tilendebragt sine Forretnin-
ger, eller efterat have været samlet den bestemte Tid,
hæves af Kongen, meddeler han tillige sin Resolution paa
de, ikke allerede forinden afgjorte Beslutninger, ved
enten at stadfæste eller forkaste dem. Alle de, som han
ikke udtrykkelig antager, ansees som af ham forkastede.»

Grunnlovsteksten følgde framlegget frå konstitusjonsko-
miteen.4 Andre punktum var tatt frå Adler-Falsen § 95.
Første punktum er frå slutten av Adler-Falsen § 72.5
Adler og Falsen føreslo berre to månaders samlingstid,
men annakvart år. Konstitusjonskomiteen ser ut til å ha
vore i tvil om korleis dette skulle regulerast. I sitt første
utkast har den sett inn det som blei andre punktum aleine
i § 89.6 Når det gjeld regelen i siste setning om kva som
skulle gjelde dersom kongen ikkje gjorde noko vedtak,
gjekk forslaga litt fram og tilbake. I konstitusjonskomi-
teens første utkast var framlegget, i tråd med Adler-Fal-
sen § 95 siste punktum, at alle vedtak som kongen ikkje
forkasta, «ansees som af ham antagne». Dette blei kom-
mentert av Christian Frederik slik at når kongen i
utgangspunktet skulle «stadfæste» lovene, «veed jeg ej
Nytten af» regelen om at dei som ikkje var forkasta,
skulle vere «antagne».7 Truleg har dette tilbakespelet
fått komiteen til å snu regelen om kva som skulle gjelde
ved manglande kongeleg resolusjon.

Holmøyvik peikar på at avgrensa samlingstid og ein
lengre periode mellom samlingane for det folkevalde
organet, ville vere ein modererande mekanisme for gjen-
nomføring av folkeviljen.8

På Eidsvoll var det debatt om kor ofte Stortinget
skulle samlast, men det ser ikkje ut til å ha vore debatt
om sjølve samlingstida på tre månader. Dei kan vel òg ha
tenkt at når dei sjølve klarte å lage grunnlov frå 10. april
til 17. mai, så kunne vanskelege spørsmål gå raskt unna.

I november 1814 blei det berre gjort nokre ortogra-
fiske endringar i tillegg til at første setning vart skilt som
første ledd og resten stod som andre ledd. Ordlyden var
då denne:

«Storthinget forbliver samlet saalænge det finder det for-
nødent, dog ikke over tre Maaneder, uden Kongens Tilla-
delse.

Naar det, efterat have tilendebragt sine Forretninger,
eller efterat have været samlet den bestemte Tid, hæves
af Kongen, meddeler Han tillige sin Resolution paa de
ikke allerede forinden afgjorte Beslutninger, ved enten at
stadfæste eller forkaste dem. Alle de, som Han ikke
udtrykkeligen antager, ansees som af Ham forkastede.»

3 Praksis etter 1814. Lengre samlingstid
Føresetnaden om vanleg samlingstid på tre månader slo
aldri til. Det første ordinære stortinget i 1815–1816 sat
samla i 1 år og 6 dagar. I alt blei det halde 19 treårige
storting før årleg storting blei innført i 1869. Aschehoug
har rekna ut at gjennomsnittleg samlingstid for dei 18
som kom etter det første, var 7 månader og 5 dagar.
Gjennomsnittstida auka framover 1800-talet. Ved innfø-
ringa av årleg storting i 1869 blei samlingstida i § 80 sett
til 2 månader, men den underliggjande føresetnaden var
at ein ville trenge om lag 3. Heller ikkje dette heldt stikk
og samlingstida auka då òg. I 1873–1883 var gjennom-
snittslengda 136 dagar og 1884–1889 151 dagar.9

Den omtalte endringa i samband med det viktige ved-
taket i 1869 om innføring av årlege storting, gjekk berre
ut på å skrive inn «to» i staden for «tre» månader som
grensa for når Stortinget måtte ha løyve frå kongen for å
halde fram.10

Auken i samlingstida hadde fleire grunnar. Viktigast
var vel at fleire typar saker kom opp for Stortinget. Det

2 Sjå om omgrepsbruk og oppryddingsforslaga, Innst. S. nr. 145 (1991–92) s. 23–26.
3 Sjå t.d. Stortingets forretningsorden (september 2018) § 47 første ledd der stortingssesjon no tyder perioden frå oktober eit år til september året

etter.
4 Riksforsamlingens forhandlinger I (1914) s. 454 (§ 87).
5 Riksforsamlingens forhandlinger III (1916) s. 28 og 23, jf. § 71 om samling annakvart år. Begge opplegg gir seks månaders samlingstid på seks år.
6 Riksforsamlingens forhandlinger III (1916) s. 312.
7 Adler-Falsen forslag i Riksforsamlingens forhandlinger III (1916), s. 28, konstitusjonskomiteens første utkast s. 314 (§ 89) og s. 324, prinsens

merknad til § 89.
8 Holmøyvik, Maktfordeling (2012) s. 444–445.
9 Aschehoug, Statsforfatning I (1891) s. 489–490.
10 Sjå Dokument nr. 89 (1865–66), Indst. S. nr. 88 (1868–69) og St.tid. (1868–69) s. 818.
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fekk meir å gjere på grunn av «Landets fremgang og
Tidenes Medfør», slik Johan Sverdrup sa det i 1887.11

Venstremannen Sofus Arctander peikte i ein debatt i
1889, om endring av Grunnlova § 65, litt stolt kanskje,
på den auka rolla for «Folkerepræsentationerne» i mange
land. Han viste i eit langt historisk sveip at i dette «Frihe-
dens og Selvstyrets Aarhundrede … mere og mere af den
afgjørende Indflydelse paa Samfundets Udvikling … er
ført over fra Suverænen, fra de priviligerede Stænder, fra
Embedsbureaukratiet til Repræsentationen for hele det
arbeidende og skatteydende Folk».12 Og det arbeidet tok
meir tid for folkerepresentasjonen. I debattane om den
lengre samlingstida blei det òg framheva at kostnadene
med stortinga auka og det kunne føre til ei uheldig profe-
sjonalisering av politikken og dermed til ei vriing av
kven som reelt ville vere representert.13

Den store striden om kongens rett til å oppløyse Stor-
tinget kom i 1836. Då vedtok kongen oppløysing utan å
informere Stortinget. Det førte mellom anna til at Stor-
tinget brukte den siste dagen av samlinga til å gå til riks-
rettssak mot statsminister [i Stockholm] Severin Løven-
skiold. Han blei dømd i Riksretten for ikkje å ha protes-
tert mot den kongelege resolusjonen av 2. juli 1836 om å
heve stortingsforhandlingane.14 Dei to andre statsrådane
i Stockholm hadde derimot protestert. Løvenskiold blei i
Riksretten med 11 mot 9 røyster dømd til ei bot, ikkje
embetsfortaping. Mindretalet ville frifinne. Eit tiltale-
punkt var at oppløysingsavgjerda var «i strid med Aan-
den» i Grunnlova § 80.15 Kongen, som framleis var Karl
Johan, ønskte etter dommen at Løvenskiold skulle halde
fram.

Grunnane til at kongen reagerte så krast i 1836 har
vore mykje diskutert, men det kan sjå ut til at han særleg
ville forsvare det han meinte var sine rettar etter Grunn-
lova. Konkret gjaldt usemja særleg for det første spørs-
målet om kongen fritt kunne tildele pensjonar, og, for det
andre, detaljeringsgraden i budsjettet for hæren. Men
underliggjande må ha vore misnøye med eit storting som
igjen, jamvel utan komitebehandling, hadde forkasta
kongens forslag om innføring av absolutt lovveto, og
feiringa av 17. mai same år. Røynslene frå bondestortin-
get i 1833 låg bakom. Del av planen frå kongen var sam-

stundes å innkalle til overordentleg storting i oktober
same år for at dei sakene som måtte bli ferdige, kunne bli
det. Kongen var igjen også opptatt av sine påståtte rettar
ifølgje Kiel-traktaten frå januar 1814, som han tenkte på
å hevde om Stortinget krenka Grunnlova. Det var trusse-
len dersom Stortinget ikkje heldt seg til Grunnlova slik
Karl Johan tolka den. Ein del av planen var òg å utnemne
på nytt ein mann som statthaldar til å leie regjeringsar-
beidet i Christiania fordi regjeringsavdelinga der var
blitt for ettergivande overfor Stortinget. Grev Wedel blei
dermed 19. september utnemnd som statthaldar. Halv-
dan Koht har oppsummert kongens aksjonar i 1836 slik:
«Med tiltaka sine hadde Carl Johan berre egga fram ein
sterkare demokratisk vilje i Noreg, og krisa i 1836 vart
til gjennombrotet for folkefridomen i lande.»16 Ein kan
nok drøfte om eit slikt gjennombrot kan årfestast på
denne måten, men sitatet viser vurderinga av korleis ei
tiltenkt kongeleg oppstramming av nasjonalforsamlinga
ved bruk av ein uttrykkjeleg grunnlovskompetanse, slo
tilbake.

4 Stortinget tar full kontroll etter 1905
I ei grunnlovsendring i 1908 blei § 80 endra til at Stor-
tinget sjølv avgjer kor lenge det sit samla. I innstillinga
frå konstitusjonskomiteen blir historikken om samlings-
tid gjennomgått og det blir peikt på at kongen stort sett
har gitt den nødvendige forlenginga av stortingssesjo-
nane bortsett frå i 1836 og ein framstøyt i 1871 og 1872
for iallfall å halde på tre månader etter at det i § 80 var
innført 2 månaders lengde i 1869. Den samrøystes
endringa i 1908 gjekk berre ut på at teksten om to måna-
ders avgrensing og kravet om løyve frå kongen blei tatt
ut av grunnlovteksten.17

I 1913 blei ordet «Beslutninger» endra til «Lovbeslut-
ninger» som del av klargjeringa av at sanksjonsretten
berre gjaldt for lovvedtak, ikkje andre plenarvedtak, og
for å gjere dette endå tydelegare, blei det i parentes lagt
inn ei tilvising til §§ 77–79.18

Som nemnt blei opplegget for regulering av samlings-
tid endra i 1990 då Stortinget samrøystes vedtok dei

11 Sitert etter Danielsen, Det Norske Storting II (1964) s. 95.
12 St.tid. 1889 s. 609, jf. Danielsen, Det Norske Storting s. 95.
13 Sjå generelt for perioden 1870–1908, Danielsen, Det Norske Storting s. 94–102.
14 Sjå Castberg, Statsforfatning I (1964) s. 117.
15 Dokument 1 (1930) Voteringer i Riksrettene 1814–1884 s. 89, jf. s. 67 og 68.
16 Sjå generelt Halvdan Koht, Stortingsoppløysinga i 1836 (1937), sitatet frå s. 28. Skriftet er også interessant fordi det gjer bruk av samtidig britisk

og særleg russisk diplomatisk materiale som inntak til å forstå vurderingane hos kongen i Stockholm og hos tsaren i St. Petersburg. Karl Johan fekk
svært lite støtte hos tsaren for sine meir vidløftige tankar om å bruke sine rettar mot nordmennene, og tsaren meinte òg at Sverige hadde gitt avkall
på alle rettar etter Kiel-traktaten. Eit sidepoeng er at Koht sjølv frå 20. mars 1935 hadde vore norsk utanriksminister. Skriftet som studerte interessa
for norsk innanrikspolitikk i viktige naboland blei trykt i oktober 1937.

17 Indst. S. nr. 49 (1908) s. 103 og St.tid. (1908) s. 577.
18 Sjå Dokument nr. 72 (1911), Indst. S. nr. XXXXVI (1913) og St.tid. (1913) s. 1870 (vedtak 25. juni).
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noverande reglane i første og andre ledd om at Stortinget
fungerer gjennom heile året. Dermed kan Stortinget
sjølv vedta når det vil sitje samla utan at ein lenger trong
ha reglar om overordentleg storting, som samstundes
vart oppheva.19 Då var arbeidet med ei permanent fun-
gerande nasjonalforsamling også formelt fullført.

I 2014 blei det berre gjort språkleg modernisering av
§ 80.

19 Dokument 12 (1987–88) s. 28–30, Innst. S. nr. 189 (1989–90) og St.tid. (1989–90) s. 3692.
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§ 81
Alle lover (de i § 79 unntatt) utferdiges i kongens navn, under Norges rikes segl og i følgende
uttrykk: «Vi N.N. gjør vitterlig: at Oss er blitt forelagt Stortingets beslutning, av dato sålydende:
(her følger beslutningen). Ti har Vi antatt og bekreftet, likesom Vi herved antar og bekrefter
samme som lov, under Vår hånd og rikets segl.

Alle lover (så nær som dei etter § 79) blir utferda i namnet til kongen, under Noregs rikssegl og med
desse orda: «Vi N.N. gjer kunnig: at Oss er førelagt vedtak frå Stortinget dagsett dato som lyder slik:
(her kjem vedtaket). Vi godkjenner og stadfester dette vedtaket som lov, under Vår hand og riksseglet.

Av Ola Mestad

1 Innleiing
Føresegna handlar om utferding av lovene, såkalt promul-
gasjon, altså kanskje det vi kan kalle å sende dei ut i sam-
funnet. Det kan i teorien skiljast frå sanksjon av lovene,
som kjem før, og kunngjering («Bekjendtgjørelse») av
lovene, som kjem etterpå. Føresegna verkar i dag heilt
unødvendig ved sida av kravet til sanksjon i § 78 første
ledd. I praksis ser det ut til at kongemakta heilt sidan 1814
har slått saman sanksjons- og utferdingsvedtaket. Asche-
houg uttalte at «Rimeligviis har Grundloven derved villet
slå [sanksjons- og utferdingsvedtaka] sammen til een
Handling. Saaleders forstaaes den i Praxis».1 Det er vel
ikkje sikkert om grunnlovskonsipistane tenkte akkurat
slik, men iallfall i ettertid har det blitt oppfatninga. I for-
hold til promulgasjon av lover som kongen ikkje har vilja
sanksjonere, men som er blitt lov etter tredje gongs vedtak
i Stortinget har § 81 reist strid. Det gjeld flagglova frå
1899, som vi kjem tilbake til nedanfor.

2 Vedtakinga i 1814
På Eidsvoll vart § 81 vedtatt med følgjande ordlyd:

«Alle Love – de i § 79 undtagne – udfærdiges i Kongens

Navn og under Rigets Segl i følgende Udtryk:

«Vi N.N, af Guds Naade og efter Rigets Constitution
Norges Konge, gjøre vitterligt, at Os er bleven fore-
lagt Storthingets Beslutning af Dato, saalydende:

[Her følger Beslutningen]
Thi have Vi antaget og bekræftet, ligesom Vi herved
antage og bekræfte samme som Lov; under vor Haand
og Rigets Segl.»

Dette er ganske tydeleg tatt frå Adler-Falsens grunnlovs-
utkast § 96, som lydde:

«Alle Love udfærdiges i Kongens Navn og under Rigets
Segl, efter følgende Formular:

«Vi … af Guds Naade, Norges Konge, hjøre vitterligt.
At Vi, paa Rigsforsamlingens allerunderdanigste For-
slag, have allernaadigst besluttet, og herved beslutte
som følger:»»2

Teksten gjekk gjennom nokre endringar i konstitusjons-
komiteen. Det «underdanigste» blei fjerna og i komi-
teens første utkast var det til slutt sagt «hvorefter den
skal gjelde som Lov».3 Dette blei fjerna igjen i komi-

1 Aschehoug, Statsforfatning bd. II (1892) s. 163. Sjå elles om utferding, sanksjon og kunngjering, Castberg, Statsforfatning I (1964) s. 310–311.
2 Riksforsamlingens forhandlinger III (1916) s. 28. Reglane om kongeleg sanksjon stod derimot i utkastet §§ 92–93.
3 Riksforsamlingens forhandlinger III (1916) s. 314 (§ 90).
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.
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teens endelege utkast der det i staden stod «bekræfte
samme som Lov».4 Dette viser korleis komiteen tenkjer
gjennom kva som skal til for at ei lov er blitt til, altså kva
for steg som måtte vere med.

Poenget med den særskilde utferdinga er at grunnlov-
givarane i 1814 skilde mellom sanksjonen, utferdinga og
kunngjeringa.5 Det tredje elementet kan ein sjå i riksfor-
samlingsvedtaket av det som blei § 97 om tilbake-
verknad, der det framgjekk av ordlyden: «Ingen Lov
maae gives tilbakevirkende Kraft, eller gielde førend
den er bekiendtgiort.» Men tillegget etter kommaet for-
svann i redigeringa og då enda det med at den endelege
grunnlovsteksten ikkje inneheldt meir om publisering.6

I fransk statsrettsteori og praksis skilde ein før 1814
mellom «sanction», «promulgation» og «publication». I
den franske konstitusjonen av 1791 inneheldt føresegna
om promulgasjonen mellom anna følgjande tekst: «Vi
[altså kongen] byde og befale Styrelser og Domstole at
lade denne Lov indføre i deres Protokoller, lade den
læse, bekjendtgjøre og opslaa i deres Departementer og
Jurisdictionskredse samt iværksætte den som Lov for
Riget.»7 Dette gir meining som eit vedtak av ein annan
karakter enn sanksjonen. Den norske litt knappare utfor-
minga skil ikkje like tydeleg promulgasjonen frå sank-
sjonen. Språkleg kjem promulgasjon frå latin promul-
gare ‘offentlig bekjentgjøre’, altså gjere offentleg kjent,
publisere.8

Ved unionsinngåinga i november 1814 vart ordlyden
endra til:

«Alle Love udfærdiges i det Norske Sprog og (de i §. 79
undtagne) i Kongens Navn, under Norges Riges Segl, og
i følgende Udtryk: «Vi N. N. gjøre vitterligt: at Os er ble-
ven forelagt Storthingets Beslutning, af Dato saalydende:
(her følger Beslutningen) Thi have Vi antaget og bekræf-
tet, ligesom Vi herved antage og bekræfte samme som
Lov, under Vor Haand og Rigets Segl.»

For det første vart altså kravet til norsk språk innført.
Underforstått skulle ikkje lovgivinga vere på svensk,

eller på fransk, som var det språket Karl Johan sjølv
brukte. For det andre vart uttrykket «af Guds Naade og
efter Rigets Constitution Norges Konge» tatt ut. Det vart
også i november 1814 tatt ut av § 3 om kongens tittel og
dermed var «Guds Naade» ute av grunnlovsteksten for
godt. Under unionen titulerte Carl 13 og Karl Johan seg
som «Konge til Sverige og Norge», altså med Sverige
nemnt først, medan Oscar 1 i norske dokument skreiv
«Konge til Norge og Sverige» i alle norske dokument,
altså med Noreg først.9

3 Utviklinga etter 1814. Flagglova i 1898
I forma frå november 1814 vart føresegna ståande til 1908,
utan Guds nåde og konstitusjonen. Heilt fram til kong Haa-
kon overtok i 1905 ser det likevel ut til at dei svensk-norske
kongane i praksis signerte som «af Guds Naade Konge …»,
sjølv om det ikkje følgde av Grunnlova.

I flaggsaka mot slutten av unionstida kom den eine
store debatten om kunngjering av lovvedtak. Formelt var
vedtak i medhald av § 79 unntatt frå verkeområdet for
§ 81. Den norske flagglova vart vedtatt på tre etterføl-
gjande storting (1893, 1896 og 1898). Den blei kvar
gong nekta sanksjon av kongen, men i medhald av § 79
siste punktum om tredje gongs lovvedtak vart den like-
vel gyldig lov etter tredje gong. Då oppstod det spørsmål
om korleis den skulle kunngjerast. For kong Oscar 2 var
det utelukka å sanksjonere lovvedtaket, og han ønskte
heller ikkje underskrive kunngjeringa, men berre offent-
leggjere den utan kongeleg underskrift. Han hevda at
den «efter Grls. § 81 ikke skulde bekjentgjøres i hans
Navn», refererte statsminister Otto Blehr i brev heim til
statsministeren i Christiania.10 Men den norske stats-
rådsavdelinga i Stockholm med statsminister Blehr i
spissen kravde kongeleg underskrift og etter tre timar
gav kongen etter, men det skulle vere kunngjering etter
Grunnlova § 79, ikkje § 81.11

At kongen skreiv under vedtaket som innebar at uni-
onsmerket – sildesalaten – skulle ut av det norske han-

4 Sjå Riksforsamlingens forhandlinger I (1914) s. 454 (§ 88).
5 Slik Aschehoug, Statsforfatning bd. II (1892) s. 162. Han drøfter dette i tilknyting til spørsmålet om når ei lov blir til, jf. s. 160ff. Dei tre omgrepa

var frå fransk statsrettsteori. «Sanction», «promulgation» og «publication», sjå s. 161.
6 Sjå Riksforsamlingens forhandlinger I (1914 s. 456 (§ 105), jf. s. 55 om samrøystes vedtak av konstitusjonskomiteens utkast til § 105, som blei

§ 97, og den endelege teksten til § 97 på s. 99. Aschehoug meiner at regelen «muligens» blei sløyfa «fordi det antoges ufornødent at udtale den»,
jf. Aschehoug op.cit. s. 160 og Castberg, Statsforfatning I (1964) s. 311.

7 Sitert etter Aschehougs omsetjing, Aschehoug, Statsforfatning bd II (1892) s. 161–162, note 4, frå 1791-konstitusjonen Titel III, Capitel IV, Section I.
8 Nynorskordboka, nettutgåva.
9 Gaarder, Grundloven (1845) s. 315–316.
10 Otto Blehr til Johannes Steen 10.12.1898, i Sigurd Blehr, Mot frigjørelsen. Utdrag av statsminister Otto Blehrs politiske korrespondanse 1891–1903

med innledende historisk oversikt (1948) s. 134. Om flaggsaka, sjå òg Per Egil Ensrud, «Flaggsaken, Norges selvstendighet og unionens oppløsning»
i Ola Mestad og Dag Michalsen (red.), Rett, nasjon, union. Den svensk-norske unionens rettslige historie 1814–1905 (2005) s. 146ff på s. 165–166.

11 Den kongelege resolusjonen av 10. desember 1898 er trykt i Dokument nr. 92 1998–99. Sjå òg kongens diktamen i statsrådet, i Einar Jansen, Det
suspensive lovvetos anvendelse i norsk konstitutionel praksis (1921) s. 254–255.
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delsflagget, førte likevel til alvorleg regjeringskrise på
svensk side og kongen ville ha abdisert, skreiv han, om
ikkje det var av omsyn til Sverige.12 Flagglova vart
kunngjort i Norsk Lovtidende 15. desember 1898. Også
det etterfølgjande spørsmålet om notifikasjon til fra-
mande makter om det nye norske flagget, reiste store
vanskar fordi ein, ganske riktig, såg dette som byrjinga
på slutten av unionen. Under unionen låg utanrikspoli-
tikken til kongen og dermed til den svenske utanriks-
ministeren. Og utanriksminister Douglas valde å gå av
framfor å notifisere. Notifikasjon blei deretter gitt
18. oktober 1899.13

4 Etter 1905
I 1908 blei føresegna litt endra etter framlegg frå Johan
Castberg og Johannes Hougen. Kravet om norsk språk
blei tatt ut fordi det var kome inn som utslag av unions-
inngåinga hausten 1814. Dei føreslo likevel ikkje full til-
bakeføring til formuleringa frå Eidsvoll. Konstitusjons-
komiteen refererte i 1908 dette litt upresist idet den
meinte at ein med endringa gav føresegna same ordlyd
som på Eidsvoll. Komiteen uttalte, klokt nok, at den
ikkje fann endringa «særlig paakrævet», men når det
først var føreslått, blei det innstilt på vedtak.14 Seinare er
ikkje føresegna endra anna enn i språkrevisjonen i 2014.

12 Sjå om flaggstriden og dei kløyvande verknadene av kongeleg underskrift – jamvel utan sanksjon – Bo Stråth, Union og demokrati. Dei sameinte
rika Noreg-Sverige 1814–1905 (2005) s. 409–415 og Per Jostein Ringsby, Det norske statsministerembetet i Stockholm – en analyse av Otto
Albert Blehr og Ole Anton Quams statsministerperioder i Stockholm mellom 1898 og 1903, Hovudoppgåve i historie, UiO 2004 s. 64–70. Kongen
angra sterkt etterpå, sjå Blehr op.cit. s. 137.

13 Sjå notifikasjonen på https://www.stortinget.no/contentassets/fb001ed1fa734847ad01d84ab3346a31/078-18991018sirk.pdf.
14 Sjå forslaget i Dok nr. 77 (1905–1906) s. 56 og Indst. S. nr. 76 (1908) s. 158–159.

https://www.stortinget.no/contentassets/fb001ed1fa734847ad01d84ab3346a31/078-18991018sirk.pdf
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§ 82
Regjeringen skal meddele Stortinget alle de opplysninger som er nødvendige for behandlingen
av de saker den fremlegger. Intet medlem av statsrådet må fremlegge uriktige eller villedende
opplysninger for Stortinget eller dets organer.

Regjeringa skal gje Stortinget alle dei opplysningane som trengst for behandlinga av dei sakene
ho legg fram. Ingen medlemmer av statsrådet må leggje fram urette eller villeiande opplysningar
for Stortinget eller eit stortingsorgan.

Av Fredrik Sejersted1

1 Hovedtrekk
Grunnloven § 82 ble vedtatt i 2007, som kodifisering av
en langvarig politisk praksis som på den tiden var ansett
for å ha fått status av konstitusjonell sedvanerett. Den
inneholder to regler, som henger sammen, men har ulikt
innhold og rekkevidde.

Etter § 82 første setning skal regjeringen «meddele
Stortinget alle de opplysninger som er nødvendige for
behandlingen av de saker den fremlegger». Det betyr at
når regjeringen fremmer en sak for Stortinget, så har den
samtidig en konstitusjonell plikt til å sørge for at saken
er så godt opplyst at Stortinget kan foreta en forsvarlig
vurdering. Regjeringen kan ikke bare fremme saker. Den
plikter også å gi Stortinget et beslutningsgrunnlag. Dette
er regjeringens aktive opplysningsplikt.

Videre heter det i annen setning at «Intet medlem av
statsrådet må fremlegge uriktige eller villedende opplys-
ninger for Stortinget eller dets organer». Rekkevidden av
denne regelen er videre. Den gjelder ikke bare i saker
regjeringen fremmer, men også i saker som Stortinget
selv tar opp, og i alle andre sammenhenger der stats-
rådene formelt gir informasjon til Stortinget og dets
organer. Den vil for eksempel gjelde når en statsråd
besvarer en interpellasjon, eller møter i spørretimen eller

i komitehøring. Til gjengjeld går forpliktelsen kortere.
Den pålegger ikke statsrådene å gi fulle opplysninger.
Den pålegger dem ikke å si noe i det hele tatt. Kravet er
kun at det statsråden velger å si ikke må være «uriktig
eller villedende». Dette kalles gjerne statsrådenes sann-
hetsplikt.

Opplysningsplikten og sannhetsplikten er formulert
som pliktregler, i motsetning til de fleste reglene om for-
holdet mellom statsmaktene, som gjerne er utformet som
kompetanseregler, selv om de ved bruk utløser plikter.
Reglene i § 82 plikter regjeringen og de enkelte stats-
rådene å etterleve av eget initiativ, løpende, hver eneste
gang de forholder seg til Stortinget, som i perioder vil si
hver eneste dag. Bestemmelsen i § 82 inngår i det sam-
lede systemet for informasjon mellom regjering og Stor-
ting, sammen med reglene om Stortingets rett til selv å
kreve opplysninger, herunder innsynsretten i § 75 bok-
stav f, innkallingsretten i § 75 bokstav h,2 og prosedy-
rene i Stortingets forretningsorden for interpellasjoner,
spørsmål, høringer i komiteene med mer.

Dersom § 82 brytes, kan statsrådene holdes ansvarlig
– enten parlamentarisk (politisk) eller konstitusjonelt for
Riksretten. Samtidig med kodifiseringen i 2007 ble dette
presisert i et nytt annet ledd i § 9 i ansvarlighetsloven av

1 Regjeringsadvokat, tidligere professor i rettsvitenskap (UiO). Teksten er kun uttrykk for egne synspunkter. Deler av den bygger på boken Kontroll
og konstitusjon. Statsrettslige studier av Stortingets kontrollvirksomhet fra 2002. Takk til Eirik Holmøyvik, Ola Mestad og Arnulf Tverberg for
gode kommentarer på et tidligere utkast.

2 Se Sejersted, Kontroll og konstitusjon (2002) s. 655 flg. om forholdet mellom opplysningsplikten, innsynsretten og innkallingsretten, og hvordan
de tre reglene til sammen kan «sees som bærebjelkene i et system, som skal sikre Stortinget den informasjon det trenger for å fylle sine funksjo-
ner».
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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1932, om at «Det medlem av statsrådet som mislighol-
der sin opplysningsplikt overfor Stortinget, straffes med
bøter eller med fengsel inntil 5 år». Det er i prinsippet et
strengt straffeansvar, selv om det i praksis svært sjelden
problematiseres som dette, og så langt ikke har vært
benyttet. Til gjengjeld er § 82 en praktisk og viktig
bestemmelse ved Stortingets løpende kontroll med
regjeringen. Etterlevelse av opplysnings- og sannhets-
plikten er et av de kontrollkriterier Stortinget oftest etter-
prøver, og brudd er ansett som en særlig alvorlig politisk
feil, som ofte fører til skarp parlamentarisk kritikk eller
forslag om mistillit.

Regler som de i § 82 er på mange måter innlysende i
et parlamentarisk system, der regjeringen er avhengig av
parlamentets tillit. Da må parlamentet kunne forvente at
de opplysninger det får fra regjeringen er korrekte og
dekkende. Det er regjeringen, som leder av den utøvende
makt, som har styringen med statens utredningsapparat
(forvaltningen) – samtidig som det er parlamentet som
skal treffe de viktigste vedtakene for samfunnet, som
oftest etter forslag fra regjeringen. Et slikt system forut-
setter at regjeringen gir parlamentet de opplysninger og
analyser som er nødvendige for å kunne treffe velbe-
grunnete vedtak – hva enten det gjelder forslag til lover,
budsjett, samtykke til traktater, eller andre spørsmål som
er så viktige at de etter forfatningen er lagt til parlamen-
tet. Hvis ikke parlamentet får dette, vil det ikke kunne
utøve sin demokratiske funksjon på en forsvarlig måte.
Slik sett kan opplysningsplikten sees som en nervetråd i
et demokratisk parlamentarisk system.

Samtidig er det ikke gitt at denne nervetråden trenger
å være rettslig regulert. I et fungerende parlamentarisk
system vil den løpende informasjonen mellom den ut-
øvende og den lovgivende makt reguleres politisk, og
det vil være i regjeringens egen interesse å gi parlamen-
tet korrekte og dekkende opplysninger, om ikke annet så
for å unngå kritikk og i verste fall mistillit. Og dersom
informasjonen ikke er god nok, så reageres det politisk,
uten at det er nødvendig å se det som et rettslig spørsmål.

Opplysningsplikten er derfor ikke blant de regler som
det er vanlig å finne i en eller annen form i skrevne kon-
stitusjoner. Tvert imot er dette en norm som det ikke er
vanlig å grunnlovfeste, selv ikke i parlamentariske sys-
temer der den er fast innarbeidet.3

Slik var det inntil nylig også i Norge. Selv om det helt
siden 1814, og særlig etter parlamentarismens gjennom-

brudd i 1884, har vært klare forventninger til informa-
sjonsflyten mellom regjering og storting, så var ikke
dette formulert som noen rettsregel. Først i 2007 ble
regelen tatt inn i Grunnloven. Og selv om dette ble ansett
som kodifisering av etablert konstitusjonell sedvanerett,
så var også denne sedvanerettsdannelsen av nyere karak-
ter, og oppsto som vi skal se antagelig først tidlig på
1990-tallet.

Rettsliggjøringen av opplysningsplikten er altså av
relativt ny dato, og til sammenligning langt nyere enn
rettsliggjøringen av mistillitsinstituttet, som hadde vært
ansett som konstitusjonell sedvanerett i nærmere hundre
år da det i 2007 ble kodifisert i § 15, som del av samme
reform som § 82.4

I det følgende skal vi først i avsnitt 2 se på opplys-
ningspliktens utvikling fra politisk norm til konstitusjo-
nell sedvanerett til skreven grunnlovsregel – som er
interessant både i seg selv og som eksempel på konstitu-
sjonell rettsutvikling mer generelt. Deretter skal vi i
avsnitt 3 se nærmere på tolkingen av § 82 første og annet
punktum. I avsnitt 4 er spørsmålet hvordan opplysnings-
plikten etterleves i praksis og hvordan Stortinget etter-
prøver dette som del av sin kontrollvirksomhet, samt om
det også kan tenkes andre former for rettslig kontroll
med § 82.

2 Opplysningspliktens utvikling fra politisk til 
rettslig norm
Da Grunnloven ble utformet i 1814, ble det gitt regler for
å sikre Stortingets tilgang til informasjon. Disse ble plas-
sert blant kompetansereglene i § 75. Etter § 75 bokstav f
kunne Stortinget «la seg forelegge» statsrådets protokol-
ler og alle andre «offentlige innberetninger og papirer».
Etter § 75 bokstav g kunne det «la seg meddele» trakta-
ter med andre stater. Og etter § 75 bokstav h kunne det
«fordre» enhver til å møte for seg «i statssaker». Etter
datidens standard var dette omfattende informasjons-
krav, som ga Stortinget mulighet – ved flertallsvedtak –
til selv å kreve de opplysninger det måtte finne nødven-
dig.

Noen konstitusjonell plikt utover dette for Kongen
(regjeringen) til å fremlegge opplysninger på eget initia-
tiv ble ikke utformet, og var neppe noe man tenkte på.
Men i et system der regjeringen måtte fremme forslag til

3 I den finske grunnloven av 1999 er det imidlertid en bestemmelse som minner i § 47 om Riksdagens informasjonskrav, der det heter i første setning
at «Riksdagen har rätt att av statsrådet få de upplysningar som behövs för behandlingen av ett ärende». I den danske grunnloven er det ingen slik
regel, men her fremgår det en sannhetsplikt av loven om ministres ansvarlighed av 1864 § 5 stk. 2 om at en minister kan straffes dersom vedkom-
mende «giver folketinget urigtige eller vildledende oplysninger eller under folketingets behandling af en sag fortier oplysninger, der er af væsentlig
betydning for tingets bedømmelse av sagen». Formuleringen «urigtige eller vildledende oplysninger» ga inspirasjon til utformingen av § 82 annet
punktum. Om den danske regelen, se Jens Peter Christensen, Ministeransvar, s. 359–370.

4 Se kommentaren til Grl. § 15 ovenfor om reformen i 2007.
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lover og budsjetter for Stortinget for å få dem vedtatt,
hadde den selv en interesse i å fremlegge de opplysnin-
ger tinget måtte trenge. Utover på 1800-tallet utviklet de
skriftlige «proposisjonene» seg, og de kunne være til
dels omfattende. Stortingets forventninger om å bli
informert utviklet seg også, særlig etter at årlige storting
ble innført i 1869 og under forfatningskampene som
ledet frem til riksrettssaken i 1883–84. Endringen i § 74
annet ledd, som ga statsrådene adgang til Stortingets for-
handlinger, var også en endring i informasjonsstrømmen
mellom storting og regjering. Frem til da hadde all kom-
munikasjon foregått skriftlig, i formelle former.5 Nå ble
dette supplert med muntlige redegjørelser og innlegg fra
statsrådene, og med det økte krav og forventninger både
til hva de burde opplyse om, og til form og innhold i de
opplysningene som ble fremlagt. Parallelt med dette
vokste statsforvaltningen, og etter hvert som regjeringen
fikk et stadig større utredningsapparat, økte også for-
ventningene til informasjonen til Stortinget, som fortsatt
satt med lovgivnings- og budsjettkompetansen.

Under det parlamentariske systemet som gradvis
utviklet seg etter 1884 ble Stortingets forventninger til
korrekt og dekkende informasjon stadig klarere, og etter
hvert ble det stadig flere saker der regjeringen måtte tåle
kritikk for ikke å etterleve dette. Utover på tidlig 1900-
tall ble det vanligere å omtale dette som en form for opp-
lysningsplikt, om enn ikke nødvendigvis av rettslig
karakter.

Første gang opplysningsplikten for alvor ble proble-
matisert som rettsnorm var i riksrettssaken mot minis-
teriet Berge i 1926–27, der ett av tiltalepunktene var at
regjeringen hadde fremmet forslag for Stortinget om å
gi statsgaranti til Handelsbanken uten å opplyse om at
banken året før hadde mottatt hemmelig statsstøtte.6 Da
dette ble kjent, vakte det sterke reaksjoner, og etter
gransking i protokollkomiteen ble saken oversendt
Odelstinget, som tok ut tiltale for Riksrett. Under den
omfattende prosessen som fulgte sto spørsmålet om
regjeringens manglende informasjon sentralt, og ble
drøftet i flere av de mange votaene. Samtlige av de

dommerne som uttalte seg om dette punktet la til grunn
at regjeringen hadde brutt en forpliktelse til å opplyse
Stortinget, men på ulike rettslige grunnlag. Noen viste
til ansvarlighetsloven, noen til sedvane, og noen kun til
at hemmeligholdet hadde vært skadelig for riket. Noen
klar formulering av en eventuell rettsregels grunnlag og
innhold fremkom ikke, og ble ikke satt på spissen, da
rettens flertall (med 14 mot 11) kom til at forholdet uan-
sett var foreldet.

I årene som fulgte var det mange kontrollsaker der
skiftende regjeringer måtte tåle kritikk for ikke å ha
informert Stortinget godt nok.7 I enkelte av sakene ble
det vist til dette som brudd på en rettsnorm, og da gjerne
med henvisning til ansvarlighetsloven av 1932 § 9, der
det heter at «Undlater noget medlem av Statsrådet under
behandlingen av en sak å gi oplysninger som har betyd-
ning for saken, eller gir han uriktige oplysninger, straffes
han med bøter eller med fengsel inntil 5 år». Dette ble av
noen lest som et straffeansvar for manglende opplysnin-
ger overfor Stortinget. Rettslig sett var det galt. Ut fra
forarbeider og kontekst er det klart at det § 9 var ment å
regulere kun var den opplysningsplikten som statsrådene
har overfor sine kolleger når Statsrådet behandler saker,
ikke en opplysningsplikt overfor Stortinget.8 Når den ble
påberopt på denne måten kan det dels skyldes misforstå-
else, dels bevisst ønske om å tolke den utvidende. Men
dette ble bare anført i enkeltinnlegg i enkeltsaker, og
aldri forsøkt systematisk bygget opp eller satt på spissen
som grunnlag for konstitusjonelt ansvar.

I statsrettslig teori og praksis ble parlamentarismens
kjerneregel (mistillitsinstituttet) utover på 1900-tallet
stadig oftere formulert som en rettsregel, basert på kon-
stitusjonell sedvanerett. Det samme skjedde ikke med
opplysningsplikten, til tross for at det rettslige grunnla-
get for å konstatere sedvanerett for så vidt var like sterkt
(eller svakt).9 En forklaring kan være at mistillitsvedta-
kets bindende virkning var nødvendig for legitimere og
sikre parlamentarismen, mens det samme behovet ikke
gjorde seg gjeldende for opplysningsplikten, som var
mer av et haleheng.

5 Samtidig var Christiania en liten by, med til dels tett uformell kontakt mellom ledende aktører, herunder stortingsrepresentanter og statsråder.
6 Om hvordan opplysningsplikten ble håndtert i Berge-saken se Eivind Smith, Regjeringens opplysningsplikt overfor Stortinget (1997) s. 100–103,

og Sejersted, Kontroll og konstitusjon (2002) s. 228–229, 693 og 703–704.
7 For en gjennomgang, se Sejersted op.cit. s. 704–715.
8 Ansvarlighetsloven av 1932 § 9 var en videreføring av ansvarlighetsloven av 1828 § 5, som sprang ut av riksrettssakene i 1816 og 1822, som

begge gjaldt manglende opplysninger i statsråd. Om tidligere tolking av § 9, se Sejersted, op.cit. s. 691–700, med videre henvisninger. I forbin-
delse med vedtakelsen av Grl. § 82 i 2007 ble det tatt inn et nytt annet ledd i § 9, som setter straffeansvar for brudd på opplysningsplikten overfor
Stortinget. Samtidig består fortsatt § 9 første ledd om straffeansvar for brudd på opplysningsplikt overfor resten av regjeringen ved behandling av
saker i statsråd. Rekkevidden av denne kan imidlertid diskuteres. Det er lenge siden det foregikk reell utveksling av informasjon under de formelle
møtene i statsråd, som normalt finner sted én gang i uken (fredager) på Slottet. Dette skjer i stedet blant annet i regjeringskonferansene, og her er
statsrådenes gjensidige informasjonsplikt først og fremst regulert gjennom interne retningslinjer for utarbeidelse av såkalte «r-notater», se «Om r-
konferanser. Forberedelse av saker til regjeringskonferanse», Retningslinjer fra Statsministerens kontor (rødt hefte), ajourført 2017. Se også https:/
/www.regjeringen.no/no/dokumenter/om-rkonf/id2470121/.

9 Se kommentaren til Grl. § 15 ovenfor.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/om-rkonf/id2470121/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/om-rkonf/id2470121/
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I perioden 1961–65 var Stortingets kontroll med
regjeringen særlig intens, med gransking av en rekke
store statlige industrisaker, der et gjennomgående
ankepunkt var at tinget ikke hadde fått tilstrekkelig
informasjon om kostnader og usikkerhet ved prosjek-
tene, og derfor hadde truffet vedtak på sviktende
grunnlag. Opposisjonens kritikk var ofte hard, og det
ble flere ganger påpekt at regjeringen hadde brutt sin
«plikt» til å informere Stortinget, noen ganger med
referanse til ansvarlighetsloven. Men kjernen i kritik-
ken ble gjennomgående vinklet som et spørsmål om
politisk ansvar, ikke rettslig, og det var ingen systema-
tiske forsøk på å bygge opp rettslig basert kritikk. I
prosessen som ledet frem til mistillitsvedtaket mot
regjeringen Gerhardsen i Kings Bay-saken i 1963 ble
regjeringen kritisert for sviktende informasjon på flere
punkter, men dette ble ikke formulert som brudd på en
rettsregel.

I 1964 gransket Stortinget byggingen av et alumini-
umsverk på Husnes, og etter at regjeringen hadde måttet
ta selvkritikk for ikke å ha orientert godt nok, ble man
etter lang debatt enige om et enstemmig plenarvedtak
om at:

«I saker som legges fram for Stortinget har regjeringen en
selvsagt plikt til å legge fram alle opplysninger som kan
ha betydning for Stortingets vurdering og beslutning.»10

Dette var første gang Stortinget slo fast eksistensen av
en opplysningsplikt i et formelt vedtak, og formulerin-
gen er interessant som uttrykk for et omforent syn på
omfanget og rekkevidden av denne «selvsagte» plikten.
Mange år senere skulle vedtaket tjene til inspirasjon ved
utformingen av § 82. Men ut fra konteksten i 1964 frem-
går det at Stortinget den gang ikke mente å etablere noen
ny rettsregel, men kun konstaterte en eksisterende parla-
mentarisk spilleregel som alle i prinsippet var enige om.

I kjølvannet av industrisakene på 1960-tallet ble Stor-
tingets kontrollfunksjon utredet i to runder – først av
Kjeldseth Moe-utvalget i 1969 og deretter av Ingvald-
sen-utvalget i 1972.11 Ingen av utredningene tok opp
opplysningsplikten, hverken som rettsnorm eller politisk
spilleregel. Til sammenligning hadde Ingvaldsen-utval-
get en grundig drøftelse av rammene for Stortingets
instruksjonsrett, og hvordan den har utviklet seg som

rettsnorm, men uten at opplysningsplikten på samme
måte ble problematisert.

Opplysningsplikten ble heller ikke drøftet i den store
statsrettslige debatten om forholdet mellom rett og poli-
tikk som gikk i Lov og Rett i 1963–64,12 og ikke nevnt i
de to store avhandlingene om forholdet mellom Storting
og regjering fra denne perioden, av Per Stavang i 1964
og Torkel Opsahl i 1965.13 Den fant heller ikke veien inn
i datidens lærebøker i statsrett (Castberg og Andenæs).
Det eneste sporet av den i statsrettslig teori fra denne
tiden er i en artikkel fra 1964 av Torstein Eckhoff, der
han helt kort omtaler kravet til at regjeringen skal frem-
legge opplysninger for Stortinget som «en ikke-rettslig
norm for parlamentarisk atferd», en av mange «mer eller
mindre alment godtatte prinsipper og synsmåter om
hvordan Regjeringen, dens tilhengere i Stortinget og
opposisjonen bør (eller ikke bør) forholde seg i de for-
skjellige typer av situasjoner».14

Utover på 1970-tallet fortsatte opplysningsplikten i
praksis å være et sentralt kriterium ved Stortingets kon-
troll, mest tydelig i den såkalte Crotale-saken i 1973.15

Bakgrunnen var at regjeringen Korvald i forhandlinger
om en handelsavtale med EF i hemmelighet hadde åpnet
for å koble dette til kjøp av et fransk våpensystem. Det
skjedde uten at Stortinget var orientert, til tross for at
regjeringen hadde forpliktet seg til å gi løpende opplys-
ninger om forhandlingene. Da saken ble kjent, ble regje-
ringen kritisert både for å ha brutt plikten til å konsultere
Stortinget om viktige utenrikspolitiske saker, og for
brudd på en mer generell opplysningsplikt. Igjen ble
ansvarlighetsloven § 9 anført. Men heller ikke nå ble
dette satt på spissen, og etter å ha erkjent i komiteinnstil-
lingen at «Når en sak reises fra Stortingets side, er det
Regjeringens plikt å fremlegge alle relevante opplysnin-
ger», fikk regjeringen tilgivelse fra tilstrekkelig mange
til at den overlevde en mistillitsvotering med 77 mot 73
stemmer.16

Frem til midten av 1980-tallet var det på denne måten
mange enkeltsaker der sentrale politiske aktører uttalte
seg som om det fantes en rettslig opplysningsplikt. Men
bortsett fra spredte og ukritiske henvisninger til ansvar-
lighetsloven § 9 er det ikke klart hva de bygget en slik
rettsoppfatning på, og det ble aldri gjort noen mer syste-
matisk drøftelse av pliktens eventuelle grunnlag og
karakter, hverken på Stortinget eller i statsrettslig teori.

10 Se St.tid. 1963–64 s. 3716, og Sejersted op.cit. s. 709.
11 Se Dok. nr. 11 (1968–69) og NOU 1972:38.
12 Se Lov og Rett 1963 s. 337–404 og 1964 s. 15–65, med bidrag fra Ingeborg Wilberg, Jens Chr. Hauge, Edvard Hambro, Frede Castberg, Anders

Bratholm, Thomas Chr. Wyller, Jens A. Christophersen og Johs. Andenæs.
13 Se Per Stavang, Parlamentarisme og maktbalanse (1964) og Torkel Opsahl, Delegasjon av Stortingets myndighet (1965).
14 Se Torstein Eckhoff, «Utviklingslinjer i norsk statsstyre og forfatningsrett 1814–1964», Tidsskrift for Rettsvitenskap 1964 s. 171 flg. på s. 217–18.
15 Se Sejersted, op.cit. s. 305–306 og 711.
16 Se Innst. S. nr. 352 (1972–73), og St. tid. 1972–1973 s. 3721–3820.
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Og rettsoppfatningen var ikke allment utbredt – det var
også mange uttalelser i retning av at opplysningsplikten
kun ble sett som en politisk spilleregel.

Gjennombruddet for opplysningsplikten som rettsre-
gel kom under behandlingen av Reksten-saken i årene
1985–1990.17 Bakgrunnen var regjeringens håndtering
av Reksten-rederiets problemer på 1970-tallet, da det ble
gitt statlige garantier til tross for mistanke om brudd på
skatte- og valutalovgivningen. Spørsmålet om Stortinget
i den forbindelse var ført bak lyset kom opp under en
intens debatt våren 1985, der en samlet opposisjon
mente at opplysningsplikten var brutt.18 De to fløyparti-
ene SV og FrP luftet tanken om riksrett, men mente at
saken først måtte utredes nærmere. Flertallet gikk med
på dette, og debatten endte med vedtak om å oppnevne
en granskingskommisjon under ledelse av høyesteretts-
justitiarius Rolv Ryssdal for å kartlegge «de opplysnin-
ger som kan ha betydning for vurderingen av hvorvidt
regjeringens opplysningsplikt er oppfylt».

Ryssdal-kommisjonen støtte snart på et problem. Etter
mandatet skulle den kun granske faktum, uten å foreta
rettslige vurderinger. Samtidig var selve kriteriet for
granskingen – opplysningsplikten – en uklar norm som
hadde vært «lite utredet i norsk statsrettslig teori».19

Kommisjonen løste dette ved å innhente en ekstern utred-
ning om spørsmålet fra Eivind Smith. Her konkluderte
Smith med at det kunne innfortolkes en opplysningsplikt
overfor Stortinget i ansvarlighetsloven § 9, samt at det
kunne oppstilles en noe videre plikt på grunnlag av sed-
vanerett.20 Smith tok også opp en rekke andre spørsmål,
om pliktens rekkevidde, oppfyllelse med mer.

I sin rapport gjenga Ryssdal-kommisjonen hoved-
punktene i Smiths utredning, og tilføyde kort for egen
regning:

«Kommisjonen finner for egen del ikke grunn til å gå
nærmere inn på spørsmål om grunnlaget for og innholdet
av Regjeringens opplysningsplikt overfor Stortinget, men
vil bemerke:

Det er klart at Regjeringen plikter å gi riktige og dek-
kende opplysninger om forhold som har direkte betyd-
ning for avgjørelsen av en sak som er lagt fram for Stor-
tinget. Derimot kan det etter omstendighetene være delte
meninger om Regjeringen – eller en statsråd – har plikt
til å gi opplysninger om forhold som likevel kan være av
større eller mindre interesse for Stortinget ved behand-
lingen av en aktuell sak.»21

Selv om Ryssdal-kommisjonen ikke tok opp «grunnlag
og innhold», må utsagnet tolkes som tilslutning til at det
eksisterte en rettslig norm for regjeringens opplysnings-
plikt. Og under Stortingets videre oppfølging våren 1990
ble dette tatt for gitt. En enstemmig finanskomite gjenga
utførlig fra Smiths utredning, med tilslutning til hoved-
punktene.22 Under debatten ble synet på opplysnings-
plikten som rettsnorm lagt til grunn, både av regjerings-
fraksjon og opposisjon, og flere av talerne viste til Smiths
utredning.23 Det ble også fra flere hold understreket at
det ikke var politisk uenighet om hovedtrekkene i opp-
lysningsplikten, selv om de konkrete vurderingene i
saken falt ulikt ut.

Fra og med våren 1990 var opplysningsplikten på
denne måten autoritativt avklart som statsrettslig regel,
og for Stortingets nye kontroll- og konstitusjonskomite,
som ble etablert i 1993, ble den et viktig verktøy. Utover
på 1990-tallet var det en rekke kontrollsaker der regje-
ringen måtte tåle kritikk fra opposisjonen for ikke å ha
etterlevet opplysningsplikten, og gjennomgående ble
dette omtalt som brudd på en konstitusjonell norm,24

ikke minst i forbindelse med den omfattende parlamen-
tariske granskingen av Gardermo-utbyggingen i årene
1998–2001.25 Synet på opplysningsplikten som retts-
norm ble også bekreftet i interne notater fra Statsmi-
nisterens kontor (SMK) og fra Stortingets presidentskap,
og lagt til grunn i en kommentarutgave til Stortingets
forretningsorden som Guttorm Hansen og Erik Moe ga
ut i 1993.26 Videre var opplysningsplikten nå ansett som
en regel som naturlig hørte hjemme i lærebøker og kom-

17 Se Sejersted, op.cit. s. 326–327 og 712–713.
18 Se Innst. S. nr. 247 (1984–85), og St. tid. 1984–85 s. 4427–61.
19 Se Ryssdal-kommisjonens rapport, Dok. nr. 7 (1987–88) s. 15.
20 Smiths utredning «Om Regjeringens opplysningsplikt overfor Stortinget», ble avgitt i juni 1986 og trykket som vedlegg til Dok. nr. 7 (1987–88).
21 Jf. Dok. nr. 7 (1987–88) s. 111.
22 Se Innst. S. nr. 178 (1989–90) s. 26–29.
23 Se St.tid. 1989–90 s. 3627–58.
24 Se Sejersted, op.cit. s. 713–14, med henvisninger til kontrollsaker som blant annet gjaldt samarbeid med Mossad (1992), tap i Uni Storebrand

(1993), utnevning av ny sentralbanksjef (1994), de omstridte dataprosjektene Winix (1995) og Tress (1996), overskridelser ved byggingen av
Nordhordlandsbroen (1998) og Fatima-tunnelen (2000), og det mislykkede forsøket på fusjon mellom Telia og Telenor (2000).

25 Kjernen i den parlamentariske granskingen av Gardermosaken var om Stortinget var korrekt informert da det fattet beslutningene om hvor flyplassen
skulle ligge, samt om kostnadene til flytoget. Dette ble gransket både av kontrollkomiteen, Riksrevisjonen, og en egen parlamentarisk granskingskom-
misjon, under ledelse av Eivind Smith, som gikk langt i å konkludere med at opplysningsplikten var brutt, se Sejersted, op.cit. s. 420–427 og 771–781.

26 Se notat fra Stortingets presidentskap av 17.6.1993 og fra SMK av 7.12.1993, samt Guttorm Hansen og Erik Mo, Om Stortingets arbeidsordning
(1993) s. 141–142. Hansen var tidligere stortingspresident og Mo tidligere stortingsdirektør.
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mentarutgaver i statsforfatningsrett, og ble som sådan
omtalt utover på 1990-tallet av juridiske forfattere som
Johs. Andenæs, Erik Boe, Arne Fliflet, Per Helset og
Bjørn Stordrange.27 Ingen av disse drøftet pliktens
grunnlag og rekkevidde nærmere, men samtlige la til
grunn at det var tale om en rettsnorm.

I 1997 videreutviklet Eivind Smith sin utredning fra
1986 «Om Regjeringens opplysningsplikt overfor Stor-
tinget» og ga den ut i bokform, med samme tittel og i
hovedsak samme argumentasjon og konklusjoner, men
med en mer utførlig drøftelse.28

Noen år senere gjorde jeg en ny gjennomgang, som
del av et doktorgradsarbeid om Stortingets kontrollfunk-
sjon, der jeg nærmere problematiserte om opplysnings-
plikten virkelig kunne anses som en rettsnorm, og i så
fall på hvilket grunnlag.29 I motsetning til Smith kom jeg
til at den ikke kunne utledes av ansvarlighetsloven § 9,
som kun gjaldt statsrådenes plikt til å informere hver-
andre, ikke Stortinget. Videre var det heller ikke andre
skrevne bestemmelser som plikten kunne utledes av. Det
eneste mulige grunnlaget var derfor læren om konstitu-
sjonell sedvanerett. Og da måtte de tradisjonelle kriteri-
ene for dette være oppfylt – (i) langvarig praksis,
(ii) ensartethet, (iii) fast rettsoppfatning og (iv) reelle
hensyn.

Av disse var kravene til langvarig og ensartet praksis
klart nok oppfylt, og det var også relativt enkelt å anføre
reelle hensyn for at regjeringen burde ha en konstitusjo-
nell plikt til å holde Stortinget informert. Problemet var,
som vanlig ved sedvanerettsdannelse, kravet til «retts-
oppfatning» (opinio juris) – som prinsipielt og metodisk
er det viktigste. Var det virkelig slik at sentrale aktører
oppfattet opplysningsplikten som juss? Hvordan kunne
det måles? Når oppsto i så fall denne rettsoppfatningen,
og når var den tilstrekkelig utbredt til å kunne danne sed-
vanerett?

Basert på en gjennomgang og analyse av alle saker fra
1900-tallet der Stortinget hadde drøftet opplysningsplik-
ten, var min konklusjon at det først var under behandlin-
gen av Reksten-saken våren 1990 at det var mulig å
påvise en så klar og utbredt rettsoppfatning at det kunne
gi grunnlag for sedvanerettsdannelse. Riktignok var

dette basert på en misforståelse – men det vil kravet til
rettsoppfatning per definisjon alltid være.30 Når tilstrek-
kelig mange sentrale aktører tror at noe er juss, så blir
det juss. Og det var en nydannelse som umiddelbar vant
tilslutning både i parlamentarisk praksis og i statsrettslig
teori, og som gjennom 1990-tallet ble ettertrykkelig
bekreftet – slik at det tidlig på 2000-tallet fremsto som
klart at opplysningsplikten rettslig sett eksisterte – som
en «uskreven», men sentral statsrettslig regel.

Våren 2000 nedsatte Stortinget et utvalg for å utrede
sin kontrollfunksjon. Utvalget besto av syv erfarne par-
lamentarikere, under ledelse av Ranveig Frøiland, samt
tre eksterne eksperter.31 I mandatet fra presidentskapet
ble det bedt både om en generell gjennomgang av kon-
trollfunksjonen og nærmere vurdering av en rekke
enkeltspørsmål. Et av dem var opplysningsplikten, der
det i mandatet het:

At regjeringen har opplysningsplikt overfor Stortinget,
må anses fastslått, men det er omtvistet om plikten følger
av ansvarlighetslovens § 9 eller om den er ulovfestet og
følger av konstitusjonell sedvanerett. Utvalget skal over-
veie om opplysningsplikten bør grunnlovfestes, eventuelt
om den bør få et klarere grunnlag i ansvarlighetsloven.

Høsten 2002 avga Frøiland-utvalget sin rapport, med en
omfattende gjennomgang av opplysningsplikten.32 Først
drøftet utvalget pliktens eksistens og grunnlag, og om
den «i det hele tatt er en rettsregel, eller bare en fast poli-
tisk spilleregel». Har landet man på at:

Etter utvalgets vurdering kan regjeringens opplysnings-
plikt overfor Stortinget forankres i konstitusjonell sedva-
nerett. Utvalget finner ikke grunn til å gå nærmere inn på
nøyaktig når sedvanerettsregelen slo igjennom, men leg-
ger til grunn at alle de nødvendige kravene til slik retts-
dannelse i dag er oppfylt. […]

I den forbindelse er det også påpekt at sterke reelle
hensyn tilsier en slik tolkning. For det første fordi dette
er en så sentral norm for forholdet mellom Storting og
regjering at den bør anerkjennes rettslig. For det annet
fordi en rettsregel må antas å kunne skape større klarhet

27 Se Johs. Andenæs, Statsforfatningen i Norge (8. utg. 1998) s. 446, Erik Boe, Innføring i juss II (1993) s. 449–50, Arne Fliflet i Karnov, Norsk kom-
mentert lovsamling 1999 s. 440, Per Helset og Bjørn Stordrange, Norsk statsforfatningsrett (1998) s. 291–92.

28 Se Eivind Smith, Regjeringens opplysningsplikt overfor Stortinget (1997).
29 Se Sejersted, Kontroll og konstitusjon, (2002), kapittel 19, s. 678–804, om «Regjeringens opplysningsplikt».
30 Grunnlaget for rettsoppfatningen var i dette tilfellet Eivind Smiths utredning fra 1986 i Reksten-saken. I dette lå en faglig uenighet med Smith,

som etter mitt syn hadde gått for langt i å tolke ansvarlighetsloven § 9 utvidende, og for kort i vurderingen av kravene til sedvanerettsdannelse.
Men samtidig hadde han formulert en regel som umiddelbart fikk tilslutning, og som stemte godt overens med samtidens behov for rettsavklaring.
«Det er heller ikke første gang en rettsdogmatisk dristig tolking har dannet grunnlaget for senere sikker sedvanerett», og i dette lå «dermed også en
anerkjennelse, for nybrottsarbeid og rettsskapende innsats», jf. Sejersted, op.cit. s. 716.

31 Se Innst. S. nr. 175 (1999–2000) og Stortingets vedtak av 18. mai 2000. Hver av partigruppene på Stortinget deltok med én representant. De tre
eksterne medlemmene var revisjonsråd Bjørg Selås, professor Hanne Marthe Narud og meg. Sekretær var universitetsstipendiat Bjørn O. Berg.

32 Se Dok. nr. 14 (2002–2003), «Stortingets kontroll med regjering og forvaltning», s. 39–51 og 119–120.
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og forutsigbarhet mellom statsmaktene enn en rent poli-
tisk spilleregel. Og for det tredje fordi en rettsregel kan
tjene til å beskytte Stortingets grunnleggende krav på å
bli forsvarlig informert.33

Utvalget drøftet deretter sedvanerettsregelens trinn-
høyde, og kom til at den måtte anses for å ha konstitusjo-
nell (grunnlovs) rang. Deretter drøftet det en rekke sider
ved pliktens nærmere innhold og rekkevidde, hvordan
den kan oppfylles, og eventuelle reaksjoner ved brudd.
Og endelig vurderte det om sedvaneregelen burde kodi-
fiseres:

Utvalgets flertall, …, anser at gode grunner tilsier at
regjeringens opplysningsplikt nedfelles klarere i skre-
ven rett. Riktignok har Stortinget klart seg til nå uten
en slik bestemmelse, men ettersom det i nyere tid har
vært stadig større oppmerksomhet rundt opplysnings-
pliktens rettslige karakter, må det i dag sies å være
behov for en avklaring. Og en slik avklaring kan best
skje ved at opplysningsplikten kodifiseres – på dertil
egnet måte.34

Utvalget utformet deretter utkast til en bestemmelse,
som ble foreslått inntatt i Grunnloven som en ny § 82,
som hadde stått ledig siden 1913 og som rettsteknisk
passet godt, mot slutten av kapittelet om den lovgivende
makt. Utkastet ble utformet i to varianter. I den ene flyt-
tet man også over reglene om Stortingets innsynsrett og
innkallingsrett fra § 75 bokstavene f og h til § 82, slik at
det ble én samlet bestemmelse om tingets informasjons-
krav. I den andre varianten (som senere ble vedtatt) lot
man § 75 bokstavene f og h være i fred, og laget en egen
bestemmelse kun om opplysningsplikten.

Hva gjaldt den nærmere utformingen av bestemmel-
sen, var det enighet om at den burde inneholde to regler,
i hver sin setning – den første om regjeringens aktive
opplysningsplikt i saker den fremlegger, og den andre
om den bredere sannhetsplikten. Videre var det enighet
om at første setning burde lyde:

Regjeringen skal meddele Stortinget alle opplysninger
som er nødvendige for behandlingen av de saker den
fremlegger.

Hva gjaldt annen setning, om sannhetsplikten, var det
uenighet i utvalget om hvor langt den burde rekke. Fler-
tallet gikk her lengst, og foreslo:

All informasjon som Statsrådets medlemmer meddeler
Stortinget og dets organer, skal være korrekt og dek-
kende.

Mot dette anførte et mindretall at selv om regjeringens
informasjon ideelt sett alltid bør være «korrekt og dek-
kende», så er dette en svært vidtrekkende formulering,
som antagelig ville gå lenger enn den eksisterende sed-
vanerettsregelen, og som ville være vanskelig å prakti-
sere som rettslig norm. Etter mindretallets syn burde det
som rettsregel være tilstrekkelig å utforme sannhetsplik-
ten negativt, som et forbud mot å føre Stortinget bak
lyset, som kunne formuleres som følger:

Intet medlem av Statsrådet må fremlegge uriktige eller vil-
ledende opplysninger for Stortinget eller dets organer.35

Videre foreslo utvalgets flertall at det samtidig med en
ny § 82 i Grunnloven også burde inntas et nytt annet
ledd i ansvarlighetsloven § 9 om straffeansvar for «den
statsråd som forsettlig eller grovt uaktsomt misligholder
sin opplysningsplikt overfor Stortinget».36

Våren 2003 behandlet Stortinget rapporten fra
Frøiland-utvalget. I innstillingen fra kontroll- og konsti-
tusjonskomiteen var samtlige partier enige i forslaget om
å grunnlovfeste opplysningsplikten i en ny § 82, og
begrunnet dette blant annet med at:

Komiteen vil understreke betydningen av at Stortinget får
informasjon som gjør det i stand til å foreta en forsvarlig
vurdering av innhold og virkning av de vedtak som fattes.
Siden det er regjeringen som forbereder og fremlegger de
fleste saker for Stortinget, som leder forvaltningen og har
råderetten over det offentlige utredningsapparat, har den
et særskilt ansvar for å sikre at Stortinget gis et forsvarlig
beslutningsgrunnlag.37

I spørsmålet om den nærmere utformingen av § 82 var en
samlet kontrollkomite enig i Frøiland-utvalgets forslag til
første setning. Hva gjaldt sannhetsplikten i annen setning

33 Op.cit. s. 40–41.
34 Op.cit. s. 46. Medlemmet Inge Lønning (H), var ikke enig, og mente «at opplysningspliktens uomtvistede status som konstitusjonell sedvanerett

tilsier at det ikke foreligger noe behov for ytterligere regelfesting», se s. 48.
35 Op.cit. s. 47. Mindretallet besto av representanten Odd Holten (KrF) og meg. Vi hentet her inspirasjon fra den danske ansvarlighedsloven § 5 stk.

2, som forbyr «urigtige eller vildledende oplysninger».
36 Op.cit. s. 48–50. Her tok medlemmet Rolf Reikvam (SV) dissens, og viste til at selv om opplysningsplikten bør anses som en konstitusjonell retts-

regel «er den likevel av en slik karakter at det ikke er naturlig å reagere med straff dersom den brytes», og at dette var en vurdering som «hører
hjemme på den parlamentariske arena, og brudd bør sanksjoneres politisk, ikke gjennom rettsapparatet».

37 Se. Innst. S. nr. 210 (2002–2003) s. 15.
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delte komiteen seg, slik at et flertall (Ap, FrP og SV) støt-
tet den mest vidtrekkende formuleringen, mens et mindre-
tall (H og KrF) støttet den som gikk noe kortere.

Selv om det våren 2003 var enighet på Stortinget om å
kodifisere opplysningsplikten, så fikk saken en runde til.
Bakgrunnen var at en annen del av Frøiland-utvalgets
rapport var mer omstridt. Det gjaldt forslaget om å opp-
heve Riksretten og overføre vurderingen av statsrådenes
eventuelle straffeansvar til de alminnelige domstolene.
Mange mente dette var altfor radikalt, og det ble derfor
nedsatt et nytt utvalg for å gjennomgå spørsmålet på nytt,
under ledelse av stortingspresident Jørgen Kosmo. Rap-
porten fra Kosmo-utvalget forelå våren 2004, og inne-
holdt foruten forslag til en mer moderat revisjon av Riks-
retten også en ny gjennomgang av opplysningsplikten.38

Kosmo-utvalget var enig med Frøiland-utvalget i at
opplysningsplikten måtte anses som konstitusjonell sed-
vanerett og at den burde grunnlovsfestes:

Utvalget er enig i at en så vidt sentral rettsregel i det kon-
stitusjonelle liv som opplysningsplikten bør fremgå av
den skrevne grunnlov, også av hensyn til legalitetsprin-
sippet. Det må også være hensiktsmessig at regelen gis en
mer presis utforming enn det den konstitusjonelle sedva-
nerettsregel til nå har hatt.39

Hva gjaldt sedvanepliktens rekkevidde, understreket
Kosmo-utvalget at denne etter gjeldende rett var uklar,
men at dette ikke var avgjørende for Stortinget når det
som grunnlovsgiver skulle utforme en ny bestemmelse:

Uansett vil synet på hvordan den eventuelle nye grunn-
lovsbestemmelse skal utformes, ikke være avhengig av
hvordan den konstitusjonelle sedvanerettsregel ser ut i
dag. Stortinget står fritt til selv å bestemme opplysnings-
pliktens utstrekning i en grunnlovsbestemmelse, ut fra
hva Stortinget mener regjeringen bør være forpliktet til å
legge frem av opplysninger. […]

Den eventuelle nye grunnlovsbestemmelse skal i prin-
sippet håndheves av Riksretten. Brudd på den grunnlov-
bestemte plikten kan dermed sanksjoneres med straffan-
svar. Dette tilsier etter utvalgets syn en viss tilbakeholden-
het med å strekke grunnlovsbestemmelsen maksimalt i
forhold til de normer som i dag gjelder i forholdet mellom
storting og regjering. […] Det må på dette området være
som ellers i livet – det er fullt mulig å begå kritikkverdige

forhold, og høste fortjent kritikk for det, uten at straffan-
svar skal kunne gjøres gjeldende. Det kan derfor ikke
være noe prinsipielt til hinder for en politisk norm om
opplysningsplikt som strekker seg videre enn den rettslige
plikt. […]

Ved den nærmere utformingen av § 82 var Kosmo-utval-
get enig i Frøiland-utvalgets forslag til første setning.
Hva gjaldt den bredere sannhetsplikten i annen setning,
var man enig med mindretallet i Frøiland-utvalget i at
det ville gå for langt å kreve at opplysningene måtte
være «korrekte og dekkende»:

Utvalget deler mindretallets tilbakeholdenhet med å
grunnlovfeste en plikt til å fremlegge dekkende/fyllest-
gjørende/nødvendige opplysninger utenfor de tilfeller der
regjeringen fremmer saker for Stortinget. I slike tilfeller
vil det være andre mekanismer som kan ivareta Stortin-
gets informasjonsbehov. For det første har stortingsrepre-
sentantene et ansvar for selv å bidra til at Stortinget opp-
lyses. En nærliggende mulighet for Stortinget vil her
være å innhente opplysninger fra regjeringen. I slike til-
feller vil forespørselen fra Stortinget danne rammen for
regjeringens opplysningsplikt. Stortinget kan på denne
måten styre opplysningspliktens omfang fra sak til sak.
Regjeringen har på sin side en egeninteresse i å informere
Stortinget, som den i langt de fleste tilfeller vil overholde.
Gjør ikke regjeringen det, har Stortinget egne sanksjons-
muligheter. Som rettslig norm er dessuten kravet til «fyl-
lestgjørende» opplysninger vanskelig å håndheve. Utval-
get vil derfor støtte den formulering som mindretallet
foreslår, nemlig at regjeringen ikke skal gi «villedende»
opplysninger til Stortinget.

På denne bakgrunn satte Kosmo-utvalget sammen den
endelige versjonen av § 82, uten noen endringer i den
ordlyden som var utformet av Frøiland-utvalget. I tråd
med praksis på denne tiden for å etterstrebe samme his-
toriske språkform som resten av Grunnloven, ble dette
formulert som følger:

Regjeringen skal meddele Storthinget alle de Oplysnin-
ger, der ere nødvendige for Behandlingen af de Sager,
den fremlægger. Intet Medlem af Statsraadet maa frem-
lægge urigtige eller vildledende Oplysninger for Stort-
hinget eller dets Organer.40

38 Se Dokument nr. 19 (2003–2004) s. 14–16. Medlemmene av utvalget var stortingspresident Jørgen Kosmo (Ap), representanten Carl I. Hagen
(FrP), tidligere høyesterettsjustitiarius Carsten Smith, sivilombudsmann Arne Fliflet og professor Bjørn Erik Rasch. Kosmo-utvalget utformet også
den nye grunnlovsbestemmelsen om mistillit som ble vedtatt som § 15.

39 Op.cit. s. 14.
40 Op.cit. s. 16. Frøiland-utvalget hadde utformet et språkhistorisk korrekt utkast, med bistand fra professor Finn-Erik Vinje, som på denne tiden nett-

opp hadde fullført en større studie av den svært spesielle språkformen i Grunnloven, og som var den eneste i Norge som behersket dette, se Finn-
Erik Vinje, Frihetens palladium – i språklig belysning. Om Språket i Grunnloven (2002).
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Kosmo-utvalgets rapport ble overrakt presidentskapet
1. juni 2004. For å rekke fristen etter § 112 (nåvæ-
rende § 121) for å fremsette grunnlovsforslag innen
ett år før neste stortingsvalg, var det ikke tid til komi-
tebehandling. I stedet ble utvalgets forslag til grunn-
lovsendringer formelt fremsatt av syv representanter,
som til sammen representerte samtlige partigrupper
på tinget.41 Det omfattet en reform av Riksretten, med
endringer i §§ 20, 30, 86 og 87, samt kodifisering av
de to konstitusjonelle sedvanereglene om mistillitsin-
stituttet i § 15 og regjeringens opplysningsplikt i
§ 82.

Gjennom Kosmo-utvalgets behandling var det opp-
nådd enighet på Stortinget om alle sider ved denne refor-
men, og forslagene til nye grunnlovsparagrafer ble der-
for utformet kun i én versjon, og ikke i flere alternative,
slik det ellers ofte gjøres for å beholde en viss valgfrihet
ved det endelige grunnlovsvedtaket.

Etter stortingsvalget høsten 2005 ble grunnlovsfor-
slagene oversendt kontroll- og konstitusjonskomi-
teen, som behandlet dem samlet, og fremla innstilling
i desember 2006, med debatt og vedtagelse i februar
2007.42 Selv om dette var den største grunnlovsrefor-
men på mange år, var innstillingen svært kortfattet.
Arbeidet var allerede gjort av de to parlamentariske
utvalgene ledet av Frøiland og Kosmo, og det var
oppnådd full politisk enighet, slik at det ikke var noe
mer å diskutere, og knapt nok noe særlig mer å si.
Komiteens merknad til ny § 82 var kun ett kort
avsnitt:

Komiteen viser til at det er alminnelig antatt at regjerin-
gen har en rettslig bindende opplysningsplikt overfor
Stortinget, og at denne rettsregel nå har status som kons-
titusjonell sedvanerett, altså med gjennomslagskraft som
Grunnloven selv. Komiteen mener likevel at en så vidt
sentral rettsregel i det konstitusjonelle liv som opplys-
ningsplikten, bør fremgå av den skrevne Grunnloven,
også av hensyn til legalitetsprinsippet, og støtter end-
ringen. Dette representer også en naturlig modernisering
av Grunnloven.

Og slik ble opplysningsplikten kodifisert i § 82, som
«en naturlig modernisering av Grunnloven», sammen
med mistillitsinstituttet i § 15 og revisjonen av Riksret-
ten i §§ 86 og 87, med supplerende endringer i §§ 20
og 30. Det ble votert under ett over de 6 paragrafene,

og samtlige av de 160 fremmøtte representantene
stemte for, etter en kort debatt, der det ikke fremkom
noe nytt. Den har ikke vært endret senere, med unntak
av språkreformen i 2014, som i dette tilfelle ikke bød
på utfordringer, siden ordlyden i § 82 enkelt lot seg
modernisere.

Sett under ett er opplysningspliktens utvikling et inter-
essant eksempel på rettsdannelse i statsforfatningsretten,
i samspill mellom politikk og juss, og nærmere bestemt
mellom parlamentarisk praksis og statsrettslig teori –
som deretter ble utredet og anerkjent som «uskreven»
rett, før den så ble endelig kodifisert av Stortinget som
grunnlovsgiver. I et historisk perspektiv har opplys-
ningsplikten tre faser – som politisk norm (1814–1990),
konstitusjonell sedvanerett (1990–2007) og skreven
grunnlovsregel (siden 2007).

Kodifiseringen av opplysningsplikten i 2007 skjedde
som ledd i en bredere prosess. Alene ville det neppe vært
nok politisk interesse for den til å sette i gang en grunn-
lovsendring. Men som ledd i en generell revisjon og
oppdatering av Stortingets kontrollfunksjon passet den
godt inn. Det at Stortinget klarte å samle seg enstemmig
bak utformingen av en regel som dette skyldtes nok dels
det grundige forarbeidet, og dels at det i norsk politisk
tradisjon ofte er bred enighet om hva spillereglene bør
være – selv om anvendelsen av dem i de enkelte sakene
kan være svært omstridt.

Vedtagelsen av § 82 i 2007 har avklart viktige sider
ved opplysningspliktens grunnlag og rekkevidde som
tidligere var uklare eller omstridt. Men så langt har den
ikke medført noen endringer i praksis, eller i måten rege-
len fungerer på i det løpende politiske liv.

Da § 82 ble vedtatt, var det samtidig med § 15, som
slår fast Stortingets kompetanse til å pålegge regjerin-
gens avskjed gjennom mistillitsvedtak, som statsretts-
lig sett er selve grunnlaget for det parlamentariske sys-
tem. I likhet med opplysningsplikten, var også denne
regelen ansett som konstitusjonell sedvanerett, om enn
av langt eldre karakter.43 Innholdsmessig kan dette
sees som en samlet kodifisering av parlamentarismen
som system, med § 15 som hovedregel og § 82 som en
støtteregel. Inntil 2007 hadde de også til felles at de
var to av de viktigste og mest allment anerkjente
eksemplene på «uskreven» konstitusjonell sedvane-
rett. At de ble kodifisert, bidro til å bringe grunnlovs-
teksten nærmere den materielle statsforfatningen.
Samtidig bidro det til at «konstitusjonell sedvanerett»

41 Se Dok. nr. 12:1 (2003–2004) Grunnlovsforslag fra Jørgen Kosmo, Inge Lønning, Lodve Solholm, Ågot Valle, Odd Holten, Berit Brørby og Carl I.
Hagen om endringer i Grunnloven §§ 20, 30, 86 og 87 og nye §§ 15 og 82 (Riksretten).

42 Se Innst. S. nr. 94 (2006–2007), og St. tid. 2006–2007 s. 2000–2008. Samtidig ble det også vedtatt supplerende endringer i Stortingets forretnings-
orden, jf. Innst. S. nr. 107 (2006–2007).

43 Se kommentaren til § 15, som ble anerkjent som konstitusjonell sedvanerett tidlig på 1900-tallet.
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ble en mindre omfattende og mindre viktig kategori
enn tidligere.44

3 Nærmere om tolkingen av opplysningsplikten 
etter § 82
Etter at § 82 ble vedtatt i 2007, har den nærmere tolkin-
gen av paragrafen så langt ikke vært satt på spissen i
praksis. Og det skal nok en del til før dette vil skje. For
det første er ikke regelen spesielt komplisert, og ordly-
den i bestemmelsen er klar og kortfattet og lett tilgjenge-
lig. Det er ikke vanskelig å forstå hovedbudskapet, og til
daglig bruk trenger den knapt tolking. For det andre
regulerer § 82 forholdet mellom to statsmakter – storting
og regjering – som fungerer gjennom politiske prosesser.
I den grad det er uenighet eller misnøye med Stortingets
informasjonstilgang, vil det normalt bli håndtert som et
politisk spørsmål, ikke som et spørsmål om finere juri-
diske grensedragninger.

Samtidig er § 82 en rettsregel, og i prinsippet reiser den
en rekke tolkingsspørsmål, som i tvilstilfelle vil kunne
komme på spissen og trenge avklaring. I en gitt situasjon
vil det kunne ha betydning også for den politiske vurde-
ringen hvorvidt opplysningsplikten rettslig sett er brutt
eller ikke. Det kan heller ikke utelukkes at opplysnings-
plikten en gang i fremtiden vil komme opp for Riksretten,
og den vil også kunne komme opp for de alminnelige
domstolene, i hvert fall mer indirekte, som del av det retts-
lige grunnlaget for søksmål mot myndighetene.45

Oppfyllelse av opplysningsplikten i § 82 hører under
statsrådenes «konstitusjonelle plikter», slik dette må for-
stås etter § 86 om riksrettsansvaret. Slik sett kan tvister
om tolkingen av pliktens nærmere innhold og rekke-
vidde endelig og autoritativt bare avgjøres av Riksretten,
som med sin juridisk-politiske sammensetning kan sies å
være bedre egnet til dette enn de vanlige domstolene. I
påvente av en slik riksrettssak, som kanskje aldri vil
komme, må § 82 imidlertid tolkes på vanlig måte, ut fra
det relevante rettskildebildet og prinsippene for grunn-
lovstolking – i dette tilfelle av en ny paragraf, av institu-
sjonell karakter, og med relativt utførlige forarbeider.46

Utgangspunktet er ordlyden, som i § 82 er relativt klar
og dekkende, ikke minst sammenlignet med mange av

de andre institusjonelle bestemmelsene i Grunnloven,
som er gamle, og der utviklingen har skapt avstand mel-
lom ordlyd og innhold. Videre er det mer utførlige forar-
beider til § 82 enn til de fleste andre grunnlovsreglene.
Det ble riktignok ikke sagt noe av substans under Stor-
tingets endelige vedtaksprosess i 2007. Men i kontroll-
komiteens tidligere merknader fra 2003 er det viktige
føringer, og det samme gjelder de omfattende utrednin-
gene fra Frøiland- og Kosmo-utvalgene, som begge var
bredt sammensatt, med erfarne parlamentarikere og
eksterne eksperter, og som fikk tilslutning gjennom Stor-
tingets senere behandling. Ved tolkingen av § 82 kan det
derfor være naturlig å gi forarbeidene større plass enn
ved grunnlovstolking ellers.

Videre må § 82 tolkes i lys av parlamentarisk praksis,
for hvordan informasjonen mellom regjering og storting
fungerer, hvilke behov og forventninger aktørene har, og
hva som oppleves som mislighold. Dette må samtidig
vurderes med varsomhet, siden det ikke nødvendigvis er
sammenfall mellom politisk praksis og rettslige (min-
ste)krav. Den praksis som lå til grunn for sedvaneretts-
dannelsen før 2007 er heller ikke nødvendigvis førende.
Da § 82 ble gitt, sto Stortinget som grunnlovsgiver fritt
til å endre og justere den tidligere uskrevne sedvaneretts-
regelen (som uansett var uklar), og dette er understreket
i forarbeidene.47 Parlamentarisk praksis fra etter 2007 er
mer direkte relevant for tolkingen, men selv om § 82
ofte har vært fremme i enkeltsaker, er det så langt få om
noen nyere uttalelser av mer generell og normativ karak-
ter. Tvert imot er hovedinntrykket at de politiske aktø-
rene så langt har avstått fra å tolke § 82 juridisk, og i ste-
det i all hovedsak anvendt bestemmelsen mer som et
politisk prinsipp.

Ved tolkingen av § 82 vil juridisk teori kunne ha en
viss rettskildemessig betydning, og her som ellers i den
institusjonelle delen av statsretten vil denne kunne være
noe større enn ellers, siden kildene ellers er sparsomme
og siden det gjelder en regel som etter sin karakter sjel-
den eller aldri vil bli tolket av domstolene. Hva gjelder
opplysningsplikten, er imidlertid begge de to større
statsrettslige studiene (Smith 1988/1997 og Sejersted
2002) skrevet før § 82 ble endelig utformet, og selv om
de kan ha betydning som bakgrunn, gir de derfor i liten
grad anvisninger for den nærmere tolkingen.

44 Under den grunnlovskonservatismen som gjaldt tidligere var det ikke tradisjon for å kodifisere konstitusjonell sedvanerett. Dette endret seg i 2007
med vedtagelsen av §§ 15 og 82. Andre sedvaneregler som senere er kodifisert er legalitetsprinsippet i § 113 (2014) og domstolenes prøvelsesrett i
§ 89 (2015). Som følge av dette spiller konstitusjonell sedvanerett nå en mindre rolle i norsk statsforfatning enn tidligere, se Fredrik Sejersted «Det
elastiske Panser. Om utviklingen av den norske statsforfatningen 1814–2014», i Eirik Holmøyvik (red.), Tolkingar av Grunnlova. Om forfatnings-
utviklinga 1814–2014 (2013), s. 91–94. Se også nedenfor Holmøyviks kommentar til Grl. § 121 avsnitt 5.3.

45 Så langt har det skjedd ved ett tilfelle, se HR-2016-296-A, som nærmere omtalt nedenfor.
46 Se Sejersted «Det elastiske Panser», op.cit. s. 72–83 om prinsippene for tolking av de institusjonelle reglene i Grunnloven.
47 Se Kosmo-utvalget, Dok. nr. 19 (2003–2004) s. 15, som sitert ovenfor. Til sammenligning ble det ved utformingen av § 15 om mistillit understre-

ket at man kun mente å kodifisere gjeldende rett, uten endringer. Tilsvarende ble ikke sagt om § 82 – tvert imot.
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En praktisk viktig kilde for å forstå hvordan de institu-
sjonelle reglene mellom storting og regjering praktiseres
er de veilederne som Statsministerens kontor (SMK) har
gitt til forvaltningen, «Om statsråd» (grønt hefte), «Om
r-konferanser» (rødt hefte) og «Om forholdet til Stortin-
get» (gult hefte). Samtlige av disse inneholder avsnitt av
betydning for hvordan regjeringen praktiserer opplys-
ningsplikten overfor Stortinget, og det gjelder særlig
«gult hefte», som har en relativt omfattende gjennom-
gang av regelens innhold, og nærmere angir hvordan den
skal etterleves i praksis.48 Ved tvil i forvaltningen om
opplysningspliktens rekkevidde og innhold, vil det ofte
være denne veilederen som konsulteres – og som på den
måten legger føringer for praksis, som dermed også vil
kunne ha rettskildemessig relevans.

Ved en tolkning av § 82 er utgangspunktet sondringen
mellom første og annen setning, som i politisk praksis
sjelden problematiseres, men som rettslig sett er grunn-
leggende. Dette er to separate regler, selv om de henger
sammen og i noen grad overlapper.

Den aktive opplysningsplikten i første ledd gjelder i
de saker regjeringen «fremlegger», som vil si fremmer
formelt for Stortinget. Det skjer ved kongelig resolusjon,
truffet av regjeringen som kollegium i statsråd, og det er
i praksis to kategorier – proposisjoner når det fremmes
forslag til vedtak, og meldinger når regjeringen kun
ønsker å orientere Stortinget eller løfte saker til debatt.49

Slik sett kan § 82 første setning sees som en regel som
setter krav til innholdet i proposisjoner og meldinger.

Generelt kan det hevdes å være viktigere at Stortinget
får tilstrekkelig informasjon i proposisjonene, når det
skal treffe vedtak, enn ved meldinger, der det bare invi-
teres til debatt. Men også meldinger kan være viktige for
politikkutformingen, og siden hensikten med disse nett-
opp er å orientere Stortinget, kan de i praksis ofte være
mer utførlige og informative enn proposisjonene.

Selv om det formelt er regjeringen som fremmer saker
for Stortinget, så vil det alltid skje etter «tilrådning» fra
det departementet som har forberedt saken, og det vil
derfor normalt være vedkommende statsråd som parla-
mentarisk står ansvarlig for at kravene i § 82 første set-

ning er oppfylt. Men ansvaret kan i prinsippet også rettes
mot de andre statsrådene eller mot statsministeren eller
mot regjeringen som helhet.50

Etter § 82 første setning skal regjeringen meddele
«alle de opplysninger som er nødvendige for behandlin-
gen av saken», som vil si Stortingets behandling. Temaet
er altså hva Stortinget må anses for å trenge av opplys-
ninger for å ha et forsvarlig beslutningsgrunnlag. Stor-
tinget i denne sammenheng må forstås som Stortinget
som statsmakt, som er forsamlingen – de 169 represen-
tantene. Samtlige representanter må ha tilgang på de
opplysninger som er nødvendige for deres behandling av
saken – både regjeringens støttespillere og opposisjonen.

Slik sett kan § 82 første ledd også sees som en regel
som garanterer det legitime informasjonsbehovet for
opposisjonen, og for parlamentariske mindretall og enkelt-
representanter. Den er et eksempel på et mer generelt
poeng, som godt uttrykt av Torkel Opsahl, om at «Mange
av statsrettens regler kan med en viss rett oppfattes som
vern for opposisjonen i kampen om den politiske makt».51

Hvilke opplysninger som er «nødvendige» for Stortin-
gets behandling av en sak er, som påpekt av Kosmo-
utvalget, en rettslig standard, som viser til en målestokk
utenfor bestemmelsen selv – nærmere bestemt hva som
etter parlamentarisk praksis anses av aktørene som nød-
vendig. Det vil kunne endre seg over tid, og nødvendig-
vis variere avhengig av en rekke faktorer – sakens vik-
tighet, omfang, kompleksitet, hva Stortinget vet fra før
av, og en rekke andre forhold.

En viktig faktor vil kunne være om saken er politisk
omstridt eller ikke. Dersom alle partier er enige i regjerin-
gens forslag, vil de ikke nødvendigvis trenge så mye mer
informasjon. Men dersom det er uenighet, vil ofte opposi-
sjonen etterspørre andre og mer omfattende opplysninger
enn det regjeringsfraksjonen anser nødvendig. I kjernen
av kravet etter § 82 første setning ligger det paradoks at jo
mer omstridt en sak er, desto større vil opposisjonens
ønske om informasjon være – samtidig som regjeringen
vil være mer forsiktige med å si mer enn det som er
strengt nødvendig. I prinsippet må bestemmelsen anses
som å vise til en objektiv målestokk, for hva som uavhen-

48 Veilederne ble første gang utgitt tidlig på 2000-tallet og er senere revidert, se «Om r-konferanser. Forberedelse av saker til regjeringskonferanse»
(oktober 2018), «Om statsråd. Forberedelse av saker til statsråd» (juni 2017), og «Om forholdet til Stortinget. Enkelte spørsmål i forholdet mellom
regjeringen og Stortinget» (oktober 2015, under revisjon i 2020), som har et eget kapittel 8.2 (s. 94–102) om opplysningsplikten etter § 82. Hef-
tene ligger på regjeringens hjemmeside under «Veiledninger og brosjyrer».

49 Proposisjonene kan igjen deles i flere kategorier, med lovproposisjoner og budsjettproposisjoner som de viktigste, fulgt av proposisjoner i andre
typer saker der Stortingets vedtak er nødvendig, slik som ved samtykke til traktater etter § 26 annet ledd eller vedtak om styring av statlig eierskap
etter § 19. Stortingsmeldinger kan i praksis også være av svært ulik størrelse og karakter.

50 Den eneste muligheten for den enkelte statsråd til å fri seg for ansvaret etter § 82 ved fremleggelse av saker for Stortinget er å benytte adgangen
etter § 30 tredje ledd til å protestere i protokollen. Men det skjer i praksis svært sjelden, og da kun i saker der det er alvorlig meningsforskjell, ikke
uenighet om hvor mye informasjon som skal gis i proposisjonen.

51 Se Opsahl i Knophs oversikt over Norges rett, 11. utg. 1998 s. 58. Dette er nærmere analysert av Veneziakommisjonen i en rapport fra 2010 «On
the role of the opposition in a democratic parliament», CDL(AD)2010-025, og i Sejersted «Om konstitusjonelle rettigheter for politiske mindre-
tall», upublisert manuskript utdelt på nordisk statsrettslig seminar i Uppsala april 2004.
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gig av uenighet om den enkelte sak må anses som et for-
svarlig beslutningsgrunnlag for Stortinget – og i siste hånd
vil Riksretten kunne fastslå dette. Men i praksis vil dette
kunne være vanskelig å enes om, og da vil det normalt
være opp til flertallet å avgjøre hvor mye som skal til før
det anser seg tilstrekkelig informert.

De nærmere kravene til hva slags informasjon som etter
forholdene må kunne kreves er drøftet i Frøiland-rappor-
ten, og hovedpunktene ble videreutviklet av en enstem-
mig kontroll- og konstitusjonskomite i innstillingen fra
2003, som må anses som en sentral kilde ved tolkingen av
§ 82.52 Her oppstiller komiteen et krav til utførlighet, og
den sondrer mellom fakta, som må fremlegges, og interne
politiske vurderinger, som ikke må det. Videre påpeker
den at regjeringen ikke kan nøye seg med å fremlegge
argumenter for sine forslag, men også i noen grad må ta
med motargumentene – i det minste «alvorlige faglige
motforestillinger». Og endelig understreker den at regje-
ringen også må ha plikt til å fremlegge nye viktige opplys-
ninger som kommer opp etter at saken er fremmet.

Det siste må i hvert fall gjelde i perioden mellom
fremleggelse av saken og endelig behandling i plenum.
Etter at saken er ferdig behandlet på Stortinget, er det
vanskelig å utlede noen rettslig plikt etter § 82 for regje-
ringen til å holde tinget oppdatert om hvordan det går.
Men dersom en sak utvikler seg annerledes enn Stortin-
get hadde antatt, kan tinget selvsagt ha berettigete poli-
tiske forventninger om å bli orientert.

Plikten etter § 82 første setning vil i hovedsak oppfylles
skriftlig, gjennom selve proposisjonene og meldingene og
eventuelle vedlegg eller senere supplerende dokumenta-
sjon. Men den må også etter forholdene kunne oppfylles
muntlig, i hvert fall i plenum, der det tas referat og alle
representantene har tilgang. I praksis vil det ofte være slik
at fagkomiteene får tilgang på mer informasjon om sakene
(gjennom høringer og korrespondanse), og så lenge alle
nødvendige opplysninger er gitt til en komite, skal det nok i
praksis mye til for å si at opplysningsplikten er brutt.

Sannhetsplikten etter § 82 annen setning er formulert
negativt, som et forbud mot å fremlegge «uriktige eller
villedende opplysninger for Stortinget eller dets orga-
ner». Den gjelder for det første i alle saker som er omfat-
tet av første setning. Det sier seg selv at «nødvendige»
opplysninger ikke samtidig kan være uriktige eller ville-
dende. Men dernest gjelder den også der regjeringen eller
den enkelte statsråd kommuniserer med Stortinget i andre
typer saker og i andre sammenhenger. En viktig kategori
er de sakene Stortinget selv tar opp etter forslag fra den
enkelte representant.53 Videre omfatter det de sakene
kontroll- og konstitusjonskomiteen tar opp, etter eget ini-
tiativ eller på grunnlag av rapporter fra de eksterne parla-
mentariske kontrollorganene.54 Og dernest omfatter det
alle andre formelle prosedyrer for utveksling av informa-
sjon mellom storting og regjering – herunder interpella-
sjoner, spørretimen, «spontanspørretimen», skriftlige
spørsmål, og muntlige høringer i komiteene.55

Felles for disse sakene og prosedyrene er at det er
Stortinget som tar initiativet, ikke regjeringen. Dermed
er det heller ikke naturlig at regjeringen har noen konsti-
tusjonell plikt til å fremlegge det nødvendige beslut-
ningsgrunnlaget. Det kan være politiske forventninger
om at regjeringen bidrar med opplysninger, og i siste
hånd kan Stortingets flertall med vedtak tvinge frem
dokumenter fra regjeringen etter § 75 bokstav f eller
muntlige forklaringer etter § 75 bokstav h.56 Men noen
opplysningsplikt på eget initiativ gjelder ikke i disse
sakene, og kan ikke utledes av § 82 annen setning. Her
er kravet bare at i den grad statsrådene velger å infor-
mere, så må ikke opplysningene være uriktige eller ville-
dende. Regjeringen må ikke føre Stortinget bak lyset.

Vurderingen av hva som er en «uriktig» opplysning etter
§ 82 annen setning vil normalt være greit å fastslå, i hvert
fall i ettertid. Noe annet er hva statsråden trodde da opplys-
ningen ble gitt, og om vedkommende har vært i aktsom
god tro. For den parlamentariske vurderingen av om stats-
råden har opptrådt kritikkverdig eller ikke, vil dette kunne

52 Se Innst. S. nr. 210 (2002–2003) s. 15–16.
53 Enhver representant på Stortinget har initiativrett, og kan fremme saker. Dette kalles gjerne «representantforslag», eller «Dok. 8-forslag», siden de

nummereres løpende som 8:1, 8:2 osv. Det kan være lovforslag, bevilgningsforslag, forslag om anmodningsvedtak, eller andre typer saker. En egen
kategori er grunnlovsforslagene, som nummereres som Dokument 12:1, 12:2 osv.

54 Kontroll- og konstitusjonskomiteen kan selv initiere saker, ved beslutning fra et mindretall på en tredjedel av medlemmene, se Stortingets forret-
ningsorden § 15. Videre behandler komiteen rapporter fra de eksterne parlamentariske kontrollorganene (Riksrevisjonen, Sivilombudsmannen,
EOS-utvalget, og parlamentariske granskingskommisjoner). Dersom kontrollkomiteen ønsker å granske en sak, vil den gjerne ha et særlig infor-
masjonsbehov. Men da må den selv ta initiativ til å innhente dette. Noen konstitusjonell plikt for regjeringen til aktivt å bistå komiteen med opplys-
ninger kan ikke utledes av § 82.

55 En annen kategori er konsultasjonsordningene om viktige utenriks- og forsvarspolitiske saker i Den utvidete utenriks- og forsvarskomiteen, og i
EU/EØS saker i Europautvalget. Her følger det særlige informasjonskrav av forretningsorden §§ 16 og 17, som gjelder uavhengig av Grunnloven
§ 82. Men også her vil uriktige eller villedende opplysninger i prinsippet kunne utgjøre brudd på § 82 annet ledd.

56 Se kommentarene til § 75 bokstavene f og h ovenfor, og Sejersted, Kontroll og konstitusjon, s. 805–1003. I praksis brukes ikke disse. Stortinget har
aldri truffet noe plenarvedtak om utlevering av dokumenter under henvisning til § 75 bokstav f, og innkallingsretten etter § 75 bokstav h er bare
brukt tre ganger, sist i 1933. I stedet anmoder Stortinget om dokumenter, og innkaller til høringer, som rettslig sett er frivillige ordninger, selv om
de politiske forpliktelsene kan være reelle nok.
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være avgjørende. Men også ved en rettslig vurdering må
det tolkes inn et subjektivt krav, slik at en statsråd som har
vært i aktsom god tro, og ikke kan bebreides, ikke senere
kan sies å ha brutt § 82 annen setning.57

Et vanskeligere og mer skjønnsmessig kriterium er når
en opplysning kan sies å ha vært «villedende» etter § 82
annen setning. Noen ganger vil det være åpenbart. Men
andre ganger vil det ikke være det – og særlig ikke i poli-
tiske saker, på en politisk arena, der det nødvendigvis må
være adgang til å argumentere sterkt for eget syn. Det
må også statsrådene kunne gjøre. Samtidig må det når
statsråder formelt forholder seg til Stortinget kunne utle-
des av § 82 annen setning en særlig standard, som ikke
gjelder for politiske aktører ellers. Selv om statsrådene
argumenterer politisk, kan de ikke fremstille faktum og
argumenter på en måte som villeder Stortinget.

En egen situasjon vil være der alt statsråden sier er
riktig, men der vedkommende underslår eller holder til-
bake informasjon som er relevant for saken. Kan unnla-
telser rammes av § 82 annen setning? Svaret er neppe
opplagt, og er hverken dekket av ordlyden eller proble-
matisert i forarbeidene. En naturlig tolking er likevel at
dersom unnlatelsen er alvorlig nok, så vil den etter for-
holdene kunne sies å være «villedende».

Den konstitusjonelle sannhetsplikten etter § 82 annen
setning gjelder bare for opplysninger som statsrådene
formelt gir til Stortinget, ved skriftlig oversendelse eller
muntlige innlegg fra talerstolen eller i komiteene. Den
omfatter ikke uformell kommunikasjon, som for eksem-
pel i Vandrehallen utenfor stortingssalen, eller i grup-
perommene eller korridorene. Og det må fortsatt være
lov for en statsråd til å sitte og skrøne i stortingskanti-
nen.

Sannhetsplikten etter § 82 annen setning gjelder over-
for Stortinget «og dets organer». Dette er ment å fange
opp ikke bare plenum, men også andre organer på Stor-
tinget – først og fremst de faste komiteene, men også
særskilte komiteer og utvalg, herunder Den utvidete
utenriks- og forsvarskomiteen og Europautvalget, samt
stortingets presidentskap. Derimot er formuleringen ikke
ment å dekke Stortingets eksterne organer, som vil si de
parlamentariske kontrollorganene – i første rekke Riks-
revisjonen, Stortingets ombudsmann for forvaltningen
og EOS-utvalget. For disse organenes informasjonstil-
gang gjelder egne regler, og de er ikke omfattet av § 82.

4 Etterlevelse av opplysningsplikten – og kontrol-
len med dette
Opplysningsplikten i § 82 er blant de regler som etter-
leves løpende, uten at det normalt problematiseres
eller oppfattes som en rettslig plikt. Det er en plikt til
det selvsagte og dagligdagse. Statsrådene lyver ikke
for Stortinget, og når man fremmer saker så opplyser
man om hva det gjelder. Dette er en del av et funge-
rende parlamentarisk system. Generelt er informa-
sjonsstrømmen fra regjering til storting omfattende og
lett tilgjengelig. I mange saker er problemet ikke at det
informeres for lite, men snarere at det informeres for
mye, slik at det kan være vanskelig å skille ut det mest
sentrale.

Opplysningsplikten i § 82 vil derfor bare komme på
spissen unntaksvis og i spesielle saker, der noen misten-
ker at den er brutt. Det vil i praksis typisk være opposi-
sjonen som tar opp dette, og da gjerne i saker som alle-
rede er politisk omstridt.

Når regjeringen kritiseres for ikke å ha fremlagt nød-
vendige opplysninger, eller for å ha gitt uriktige eller vil-
ledende informasjon, kan det skje på flere måter. Som
oftest vil det formuleres som rent politisk kritikk. Men
hvis saken oppleves som alvorlig nok, hender det at
Grunnloven § 82 trekkes inn, enten ved løsere henvis-
ning, for å understreke sakens alvor, eller i form av klare
påstander om at en rettslig plikt er brutt.

Oppfyllelse av opplysningsplikten etter § 82 hører
under statsrådenes konstitusjonelle plikter, og kan straf-
ferettslig bare avgjøres av Riksretten etter § 86. Spørs-
målet har ikke vært oppe siden riksrettssaken mot med-
lemmene av regjeringen Berge i 1926–27. Senere har det
ikke vært noen riksrettssak i Norge, og terskelen for å
sette i gang dette er i praksis svært høy. Men det fremset-
tes fra tid til annen forslag om å innlede de første fasene
i riksrettsprosessen, og selv om disse så langt er ned-
stemt, illustrerer de at riksrettsansvaret fortsatt eksisterer
som en mulig reaksjon i særlig alvorlige tilfelle. I en
periode mellom 1989 og 2001 var det seks saker der
Stortinget voterte over forslag om å innlede riksrettspro-
sess, og i samtlige av dem var det anførsler om at regje-
ringens opplysningsplikt var brutt.58 Dette viser at selv
om det skal svært mye til, er det ikke utenkelig at det i
fremtiden vil kunne komme en riksrettssak om brudd på
statsrådenes opplysningsplikt.

57 Se ansvarlighetsloven av 1932 § 9 annet ledd, jf. § 4, der det heter at skyldkravet er uaktsomhet. (Alternativt kan man si at § 82 objektivt sett er
brutt, men at det subjektive vilkåret for straff etter ansvl. § 4 ikke er oppfylt.)

58 Se Sejersted, Kontroll og konstitusjon, s. 760 og 1067–69. De seks sakene gjaldt granskingene av Treholt-saken i 1989, Reksten-saken i 1990,
Mossad-saken i 1992, Winix-saken i 1994, Fatima-saken i 2000 og Gardermosaken i 2001. Forslagene som det ble votert over var at Stortinget
skulle oversende disse sakene til Odelstinget, med sikte på å nedsette en særlig protokollkomite for å vurdere tiltale for Riksrett. Etter reformen av
Riksretten i 2007 er prosedyren nå endret, slik at en eventuell riksrettsprosess vil starte i kontroll- og konstitusjonskomiteen, og så sendes til en
særskilt ansvarskommisjon for videre gransking, før Stortinget deretter voterer over om tiltale skal tas ut. Så langt har det vært svært få saker etter
2007 der kontrollkomiteen har vurdert dette, og de har ikke dreid seg om opplysningsplikten.
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Det praktiske er imidlertid at opplysningsplikten etter-
prøves som ledd i den løpende parlamentariske kontrol-
len som Stortinget fører med regjeringen, gjennom kon-
troll- og konstitusjonskomiteen og på andre måter. Og
her er den et viktig kriterium, som ofte kommer opp i
praksis. Går man gjennom Stortingets kontrollpraksis,
ser man at etterlevelse av opplysningsplikten er et av de
spørsmålene som oftest kommer opp, særlig i de mer
alvorlige sakene, både før § 82 ble vedtatt og etter dette.

Opplysningspliktens karakter av kontrollregel under-
strekes ved at den ble kodifisert som del av en bredere
reform av Stortingets kontrollfunksjon. Dette er også
perspektivet i Frøiland-rapporten:

Formålet med regjeringens opplysningsplikt er å sikre
Stortingets beslutningsgrunnlag. Samtidig er plikten også
et sentralt kriterium ved Stortingets etterfølgende kon-
troll.59

Da dette ble skrevet i 2002, var det særlig aktuelt. Gjen-
nom 1990-tallet hadde den nye kontroll- og konstitu-
sjonskomiteen hatt en svært aktiv periode, og det ene
sentrale spørsmålet i nesten alle kontrollsakene var om
opplysningsplikten var overholdt.60

Utover på 2000-tallet har kontrollkomiteen i større
grad også anvendt andre standarder. Men fortsatt er opp-
lysningsplikten et av de praktisk viktigste kriteriene ved
den parlamentariske kontrollen. Og det er mange eksemp-
ler på kontrollsaker som kanskje like gjerne kunne vært
vinklet på andre måter – som for eksempel som spørsmål
om statsrådenes klokskap eller den faglige forsvarlighe-
ten av regjeringens vurderinger – men der kontrollkomi-
teen i stedet har fokusert på det ene spørsmålet om Stor-
tinget har vært tilstrekkelig orientert.

Når opplysningsplikten i praksis er et så viktig kon-
trollkriterium for Stortinget, skyldes det flere forhold.
Det første er selvsagt at dette er en viktig norm for Stor-
tinget, og at det derfor er viktig å kontrollere at den etter-
leves, både i den enkelte sak og mer allmennpreventivt.
Men dernest er opplysningsplikten i politisk forstand
også et relativt enkelt kontrollkriterium. Det vil ofte være
enklere å kontrollere hvilke opplysninger som har vært
gitt i en sak, og holde dette opp mot hva man senere vet,
enn å gå inn i vanskelige vurderinger av sakens substans.

Stortinget trenger politisk håndterbare kontrollkrite-
rier, og det er neppe tilfeldig at opplysningsplikten sær-

lig har vært satt på spissen i saker med stort og vanskelig
faktum. Dette kan sees som en forenkling av Stortingets
kontroll – til det parlamentarisk håndterbare. Dertil
kommer at opplysningsplikten for opposisjonen er en rik
kilde til mulig kritikk. Med så mange saker som regje-
ringen løpende fremlegger for Stortinget, vil det i ettertid
ofte kunne være noe å finne her, hvis man virkelig
ønsker det.

I saker der Stortinget avdekker mindre feil i informa-
sjonen fra regjeringen, vil dette normalt bli løst uten å
sette saken på spissen, ved at man ber om utfyllende
opplysninger, eller uttaler at det må orienteres bedre for
fremtiden. Men hvis en sak først tas opp som et spørsmål
om mulig brudd på opplysningsplikten, så vil dette i
praksis bli ansett som en alvorlig feil, som er politisk far-
lig for statsråden, og der terskelen for skarp kritikk er
lav. Det har gjennom årene vært mange saker der opplys-
ningsplikten har vært brukt til å begrunne mistillitsfor-
slag, og selv om ingen av disse har fått flertall, har de
ofte vært politisk belastende for regjeringen.

Et eksempel fra nyere tid er mistillitsforslaget mot
statsråd Terje Riis-Johansen vinteren 2010 fra en samlet
opposisjon, i en sak om CO2-rensing på Mongstad, som
ble nedstemt med 86 mot 83 stemmer:

«Statsråd Terje Riis-Johansen har ikke oppfylt opplys-
ningsplikten overfor Stortinget i saken om bygging av
testsenter og fullskala CO2-rensing på Mongstad. Stats-
råd Terje Riis-Johansen har ikke Stortingets tillit.»61

I denne saken ble det fra opposisjonen anført at opplys-
ningsplikten ikke «var oppfylt», men uten at det ekspli-
sitt ble hevdet at rettsregelen i § 82 var brutt.

I en kontrollsak høsten 2018 om manglende «objekt-
sikring» av viktig infrastruktur viste opposisjonen i inn-
stillingen til Grunnloven § 82, før man så uttalte at:

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Høyre
og Fremskrittspartiet, konstaterer at statsministeren og
andre medlemmer av regjeringen i denne saken ved flere
anledninger har gitt Stortinget og offentligheten mangel-
full, og til dels direkte feilaktig, informasjon.62

Det ble ikke eksplisitt uttalt at man mente Grunnloven
var brutt, men en slik slutning lå snublende nær. Flertal-
let traff deretter med 87 mot 80 stemmer vedtak om at:

59 Se Dok. nr. 14 (2002–2003) s. 39.
60 Se Sejersted, Kontroll og konstitusjon, s. 342–389 om «kontrollbølgen» på 1990-tallet, og mer generelt s. 759–782 om opplysningspliktens betyd-

ning for Stortingets kontrollfunksjon.
61 Se St. tid. 2009–2010 s. 4417. Dette er et sjeldent eksempel på at selve vedtaksteksten i forslaget fastslår at opplysningsplikten er brutt. Vanligvis

uttrykkes det bare i begrunnelsen.
62 Se Innst. 88 S (2018–2019) s. 14.



C.  Om borgerrett og den lovgivende makt768
Stortinget mener det er sterkt kritikkverdig og svært
alvorlig at regjeringen ikke har fulgt godt nok opp arbei-
det med objektsikring […], samt at det har vært gitt man-
gelfull informasjon til Stortinget om utsettelser og kost-
nader.63

Selv om opposisjonen her viste til § 82, ble det altså ikke
gjort forsøk på noen juridisk tolking og subsumsjon. De
mangler ved informasjonen som ble anført gjaldt dels i
forbindelse med fremleggelse av budsjettproposisjoner,
og dels uttalelser under en muntlig kontrollhøring, som
strengt tatt hører under hver sin regel, men sondringen
mellom § 82 første og annen setning ble ikke problema-
tisert. Slik sett ble bestemmelsen påberopt mer som en
politisk norm enn som en rettsregel. Og det kan nok
være typisk for hvordan Stortinget også fremover nor-
malt vil forholde seg til den.

Et prinsipielt spørsmål som har dukket opp i praksis er
om Stortinget bør kunne benytte seg av ekstern bistand
til å kartlegge og kontrollere om opplysningsplikten er
brutt.

Et eksternt organ som vil kunne ha rett og plikt til å
vurdere en sak etter § 82, er den stående ansvarskommi-
sjonen som ble etablert ved riksrettsreformen i 2007, og
som etter forespørsel fra Stortinget skal «gi en vurdering
av om det er grunnlag for å gjøre konstitusjonelt ansvar
gjeldende mot noen».64 Så langt har det ikke skjedd at
Stortinget har bedt ansvarskommisjonen om å vurdere
en sak etter § 82. Hvis det skulle skje, vil kommisjonen
måtte vurdere «om det er grunnlag» for å gå videre og
gjøre konstitusjonelt ansvar gjeldende. Men dette vil
bare være en foreløpig vurdering, og den endelige vur-
deringen av om § 82 er brutt vil være opp til Riksretten.

Et annet spørsmål som har kommet opp i praksis ved
flere anledninger er om parlamentariske granskingskom-
misjoner bør kunne vurdere om opplysningsplikten er
brutt.65 Dette ble reist allerede i 1985, i en tidlig fase av
Reksten-saken, i en stor plenumsdebatt, der et flertall
mente at opplysningsplikten var brutt, men ønsket en
granskingskommisjon for å kartlegge og vurdere dette

nærmere. Ideen om at en kommisjon med eksterne juris-
ter skulle foreta en slik vurdering, fikk tidligere stor-
tingspresident Guttorm Hansen (Ap) til å reagere:

Når det gjelder opplysningsplikten, er det bare én instans
som kan avgjøre om den er overholdt eller ikke – om det
skal reises påtale for at man ikke har overholdt opplys-
ningsplikten. Den granskingen tilligger Stortinget sjøl.
[…] Nå skal man ha en parlamentarisk kommisjon av uav-
hengige mennesker som skal avgjøre om Stortinget har fått
de opplysninger de har krav på, eller ikke. Hva slags kom-
misjon er det? Hvem er det? Hva slags uavhengige men-
nesker er det som skal fortelle Stortinget om noe som er
Stortingets egen sak? […] Jeg må si at jeg er veldig urolig
over at Stortinget setter seg sjøl utenfor på den måten som
det nå er i ferd med på gjøre. Jeg tror det er direkte galt av
Stortinget å gjøre det. […] Jeg ser for meg de herrer jurister
som nå driver og opptrer i forskjellige kommisjoner, sitte
og granske forholdene i Stortinget, finanskomiteens møter
gjennom årene, og så avgi innstilling, uvitende om hele det
politiske liv som utfolder seg i dette huset, og som er
avgjørende for behandlingen av sakene.66

Innlegget vakte skarp debatt. Alle var enige i at opplys-
ningsplikten til syvende og sist bare kunne vurderes av
Stortinget selv. Derimot mente mange at man godt kunne
bruke en ekstern kommisjon til å fremskaffe «et
underlagsmateriale for Stortingets egen vurdering», for å
«bringe de faktiske forhold på det rene», og som et
«mellomstadium» for å «spare den komite som skal opp-
nevnes av Odelstinget for å forfølge saken for en masse
undersøkelsesarbeid …».67 Resultatet ble en endring i
forslaget til mandat, som understreket at kommisjonen
bare skulle kartlegge faktum og gi Stortinget et beslut-
ningsgrunnlag – ikke selv vurdere om opplysningsplik-
ten var brutt.68 Dette forholdt Ryssdal-kommisjonen seg
til, og i rapporten to år senere redegjorde den for faktum,
uten selv å foreta noen normative vurderinger.69

Da Stortinget våren 2000 oppnevnte en kommisjon for
å granske byggingen av ny flyplass på Gardermoen, ble

63 Se St. tid. 2018–2019 s. 1064. Dette er et såkalt «daddelvedtak», som brukes når Stortinget ønsker å gi uttrykk for formell kritikk, men ikke mistil-
lit etter § 15. Det ble også fremsatt mistillitsforslag i saken, der Stortinget «beklaget» den manglende informasjonen, men det ble nedstemt med 89
mot 80 stemmer.

64 Se riksrettergangsloven av 1932 (revidert 2007) §§ 30–33, jf. Stortingets forretningsorden § 15 fjerde ledd og § 44.
65 Granskingskommisjoner oppnevnes i praksis enten av regjeringen eller av Stortinget, som har en egen bestemmelse om dette i forretningsorden

§ 19. Det har ikke skjedd at regjeringen har bedt en kommisjon vurdere om den selv (eller tidligere regjeringer) har brutt opplysningsplikten. Men
dette kom opp for de to parlamentariske kommisjonene som er omtalt ovenfor, Ryssdal-kommisjonen i Reksten-saken i 1985–87, og Smith-kom-
misjonen i Gardermosaken (2000). Se Sejersted, Kontroll og konstitusjon s. 791–801.

66 Se St.tid. 1984–85 s. 4454.
67 Se St.tid. 1984–85 s. 4454–57.
68 Se St.tid. 1984–85 s. 5340, der mandatet ble formulert slik at Ryssdal-kommisjonen skulle «bringe på det rene de faktiske opplysninger om norske

myndigheters opptreden i forbindelse med Hilmar Rekstens utenlandske forretningsvirksomhet som kan få betydning for vurderingen av hvorvidt
regjeringens opplysningsplikt overfor Stortinget er oppfylt …».

69 Se Dok. nr. 7 (1987–88).
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mandatet igjen begrenset til «å bringe fram de faktiske
opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av
… om regjeringens opplysningsplikt overfor Stortinget
er oppfylt». Denne gangen gikk imidlertid kommisjonen
mye lenger, og redegjorde ikke bare for faktum, men
foretok også en bevisvurdering, og etter å ha slått fast at
opplysningsplikten var brutt, gikk den videre og vur-
derte også om de nærmere vilkårene for straff var opp-
fylt, og kom til at det var tilfelle for den ene av de to
statsrådene som var under gransking.70 Da Stortinget
senere sluttbehandlet saken, fant den likevel ikke
«behov» for å gå videre med riksrettstiltale.71

Da Frøiland-utvalget i 2002 vurderte hvor langt Stor-
tinget generelt bør gå i å be parlamentariske granskings-
kommisjoner foreta «ansvarsvurderinger» på sine vegne,
kom man til at det ikke er noen konstitusjonelle skranker
mot dette, men at reelle hensyn kan tale imot. Til
syvende og sist må det bero på en helhetsvurdering, der
Stortinget må være seg bevisst hvordan det utformer
granskingsmandatet, og ikke gå lenger enn det er behov
for.72 Spørsmålet har siden ikke vært oppe i praksis, og
kan også ha blitt mindre aktuelt etter innføringen i 2007
av ordningen med en ansvarskommisjon.

Spørsmålet om ekstern kontroll med opplysningsplik-
ten har også en side mot den kontroll som Riksrevisjonen
løpende fører. Riksrevisjonen er Stortingets kontrollor-
gan, og skal bistå i å kontrollere blant annet om «Stortin-
gets vedtak og forutsetninger» etterleves av regjering og
forvaltning. Særlig ved den såkalte «forvaltningsrevisjo-
nen» vil det i praksis kunne dukke opp spørsmål om hva
slags informasjon som har vært gitt fra regjering til stor-
ting, og om den har vært korrekt og dekkende. Skal
Riksrevisjonen da kunne etterprøve om opplysningsplik-
ten er overholdt?

På 1990-tallet var det flere saker der dette kom opp,
og da Frøiland-utvalget ble oppnevnt i 2000, ble det som
et eget punkt i mandatet bedt om å utrede om det er
«ønskelig at Riksrevisjonen gransker og vurderer om
regjeringen oppfyller sin opplysningsplikt overfor Stor-
tinget». Om dette utalte utvalget:

Etter utvalgets vurdering vil den rette balanse mellom
disse motstridende hensyn være at Riksrevisjonen i frem-
tiden fortsatt kan og bør undersøke om de opplysninger
regjeringen fremlegger for Stortinget er dekkende, og gir
tinget et forsvarlig beslutningsgrunnlag. På den annen
side må Riksrevisjonen her utvise varsomhet ved sine

vurderinger og konklusjoner, og den bør ikke eksplisitt ta
stilling til om opplysningsplikten er brutt. I første rekke
bør den konsentrere seg om en rent faktisk gransking og
fremstilling av hva regjering og forvaltning har visst om
saken på det aktuelle tidspunkt, og hva som er meddelt
videre til Stortinget. Dersom det er klare mangler eller
feil ved informasjonen, må dette kunne påpekes. Men det
bør skje uten at Riksrevisjonen går inn på noen nærmere
rettslig vurdering av om opplysningsplikten formelt sett
er brutt.73

Videre anbefalte utvalget at dette ble klargjort i instruk-
sen for Riksrevisjonen, og det ble senere gjort, slik at det
siden 2004 har stått i instruksen § 9 at ved forvaltnings-
revisjon vil Riksrevisjonen kunne «fremskaffe relevant
informasjon til Stortinget» om «beslutningsgrunnlaget
fra regjeringen til Stortinget er tilstrekkelig».74 Men den
skal altså ikke selv foreta noen endelig vurdering av om
plikten er brutt eller ikke.

Et annet spørsmål er om de alminnelige domstolene
skal kunne prøve om opplysningsplikten er brutt. I
utgangpunktet er § 82 en regel om forholdet mellom de
to statsmaktene – storting og regjering – og den er i seg
selv ikke ment å gi private rettigheter som de skal kunne
påberope for domstolene. Det kan imidlertid tenkes
situasjoner der spørsmålet kommer opp mer indirekte,
som anførsel om brudd i forbindelse med søksmål om
gyldigheten av vedtak eller erstatningskrav. Kan da
domstolene etterprøve om opplysningsplikten er brutt,
og i så fall hvor langt?

Første gang dette kom på spissen var i en sak Høyeste-
rett behandlet i 2016, som gjaldt et erstatningskrav fra en
fagforening for utgifter pådratt i forbindelse med rettslig
prøving av en særskilt aldersgrense for sjømenn. I den
forbindelse ble det anført som et eget erstatningsgrunn-
lag at regjeringen hadde brutt Grunnloven § 82 da den i
2005 fremla en proposisjon om endringer i sjømannslo-
ven for Stortinget.

Anførselen vant ikke frem. Etter å ha vist til § 82 og
forarbeidene til den, fastslo førstvoterende at det kunne
«være grunnlag for ulike syn» på om departementet
burde vært mer utførlig i sin omtale i proposisjonen,
men fortsatte så:

Jeg finner ikke grunn til å gå nærmere inn på dette. Det
vil være opp til Stortinget å påse at det foreligger et for-
svarlig grunnlag for et lovvedtak, og det vil være opp til

70 Se Dok. nr. 18 (2000–2001) kapittel XII om «Forholdet til ansvarlighetsloven».
71 Se Innst. S. nr. 257 (2000–2001). Saken er analysert i Sejersted, Kontroll og konstitusjon, s. 420–427 og 794–801.
72 Se Dok. nr. 14 (2002–2003) s. 82.
73 Se Dok. nr. 14 (2002–2003) s. 69–70. Se også Sejersted, op.cit. s. 785–791.
74 Se Instruks om Riksrevisjonens virksomhet, FOR-2004-03-11-700 § 9 bokstav e.
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Stortinget å forfølge eventuelle brudd på opplysnings-
plikten. Det kan kanskje ikke utelukkes at opplysnings-
plikten overfor Stortinget kan misligholdes i en slik grad
at det kan oppstå et erstatningsansvar for staten overfor
borgere som berøres av lovvedtaket, men normalt vil det
ikke være aktuelt å gripe forstyrrende inn i forholdet mel-
lom statsmaktene ved å oppstille en slik erstatningsplikt.
I saken her er det uten videre klart at det i hvert fall ikke
foreligger brudd på opplysningsplikten av en slik karak-
ter, og erstatningssøksmålet kan heller ikke føre frem på
dette grunnlaget.75

Som det fremgår, oppstiller Høyesterett her en høy ter-
skel for eventuell domstolskontroll med § 82. Det klare
utgangspunktet er at det er Stortingets oppgave å vurdere
og kontrollere om opplysningsplikten overholdes – og
dersom domstolene skulle oppstille en erstatningsplikt
på slikt grunnlag, vil det være «å gripe forstyrrende inn i
forholdet mellom statsmaktene». Riktignok uttalte man
at det «kan kanskje ikke utelukkes» at brudd vil kunne
være så alvorlige («misligholdes i en slik grad») at
erstatningsansvar kan tenkes, men terskelen vil i så fall
måtte være høy.76 Grunnloven § 82 er en regel om det
konstitusjonelle og politiske forholdet mellom regjering
og storting som statsmakter – og må forstås og håndteres
som det.

75 Se HR-2016-296 premissene 79–82.
76 Hvorvidt og i så fall på hvilke kriterier private etter norsk statsrett vil kunne kreve erstatning som følge av eventuelle feil ved forberedelsen av eller

grunnlaget for Stortingets vedtak (lovvedtak eller andre vedtak) er et mer generelt prinsippspørsmål, som Høyesterett neppe mente å ta stilling til i
denne saken.
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(1814–1913)

Kongens Sanction udfordres ikke til de Storthingets Beslutninger, hvorved
a) det erklærer sig samlet som Storthing efter Constitutionen;
b) det bestemmer sit indvortes Politie;
c) det antager eller forkaster de tilstedeværende Medlemmers Fuldmagter;
d) det stadfæster eller forkaster Kjendelser om Valgstridigheder;
e) det naturaliserer Fremmede;
f) og endelig til den Beslutning, hvorved Odelsthinget sætter Statsraader eller Andre under Til-

tale.

Av Ola Mestad

1 Innleiing
Føresegna regulerte i 99 år formelt kva for stortingsved-
tak som ikkje kravde kongeleg sanksjon. Den stod iden-
tisk frå den vart vedtatt på Eidsvoll til den vart oppheva i
1913 (frå mai 1814 til 4. november same år stod den som
§ 83). Manglande endringar skulle tyde på at det har
vore lite strid om føresegna. Likevel var punkt e) om
naturalisering eit av dei vanskelegaste stridsspørsmåla i
november 1814 fordi det var tvistepunktet om kven som
skulle avgjere kva for personar som skulle telje som nor-
ske i dei relasjonane det var viktig, typisk ved utnem-
ning til ulike embete – kongen i Stockholm eller Stortin-
get i Christiania. I tillegg knytte § 82 seg til spørsmålet
om kva som skulle gjelde om sanksjon for andre stor-
tingsvedtak i plenum enn dei som var nemnde i § 82. Var
det krav om kongeleg sanksjon for alle andre vedtak for
at dei skulle vere gyldige? Eller gjaldt sanksjonskravet
berre for formelle lovvedtak? Og i så fall, kva for vedtak
måtte gjerast i lovs form? Dette var det stor strid om,
særleg i første halvdel av 1800-talet. Det var del av

maktkampen mellom storting og konge. Spørsmålet om
kva for andre avgjerder som kravde kongeleg sanksjon
er omtalt i kommentaren til §§ 75 og 76.

2 Vedtaking i 1814. Strid om naturalisering
På Eidsvoll vart framlegget til § 83 frå konstitusjonsko-
miteen vedtatt samrøystes, inkludert punkt e) som ikkje
var med i framlegget.1 Adler og Falsen hadde i sitt utkast
ikkje med ei slik liste over vedtak som ikkje trong kon-
geleg sanksjon. Bortsett frå punktet om naturalisasjon
ser lista ut til å vere tatt frå den franske 1791-grunnlova.2
Dette viser mellom anna også korleis ein i komiteen på
Eidsvoll har arbeidd med utanlandske kjelder tilgjengeleg.

Dei tilfella som er nemnde i alle punkta bortsett frå
punkt e), er ganske sjølvforklarande. Punkt a)–d) gjeld
alle konstitueringa og organiseringa av Stortinget sjølv.
Dette er spørsmål der kompetansen til Stortinget
uttrykkjeleg var regulert i andre føresegner i Grunn-

1 Sjå utkast frå konstitusjonskomiteen i Riksforsamlingens forhandlinger I (1914) s. 454 (§ 86) og vedtaket s. 53. Konstitusjonskomiteens første
utkast er nesten identisk, sjå Riksforsamlingens forhandlinger III (1916) s. 313 (§ 88).

2 Slik Höjer Norska grundlagen (1882) s. 187–188.
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).
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lova. For punkt a), sjå Grunnlova § 74 og Stortingets
forretningsorden §§ 1 og 2, for punkt b) om det «ind-
vortes Politie», sjå § 66 andre punktum som gir heimel
for Stortingets forretningsorden (sjå kommentaren til
§ 66), for punkt c) og d) om val og fullmakter, sjå §§ 63
og 64. Tiltale for Riksrett etter punkt f) er likeeins
sjølvforklarande, sjå § 86, slik den var fram til
endringane av Riksretten i 2007. Det var typisk nettopp
mot statsrådar at riksrett skulle brukast og om kongen
kunne hindre dette, ville han i realiteten kunne blok-
kere heile systemet.

Retten til naturalisering står i ei anna stilling. Den
følgde av § 75, noverande punkt m), (tidlegare punkt l)).
Poenget går fram av noverande § 114 d), tidlegare
§ 92 e) (frå mai til november 1814 som § 93): Utlendin-
gar måtte naturaliserast for å kunne få embete i Noreg.
Regelen om naturalisering var derfor ein restriksjon på
kongens rett til å utnemne dei han ønskte til embets-
menn. I mai 1814 ville det vere ein restriksjon som
typisk ville råke danske menn, slik ein såg utviklinga for
seg med Christian Frederik som framtidig konge, men
hausten 1814 ville den typisk råke svenske menn. Natu-
ralisering var ikkje den gongen tale om å gi statsborgar-
skap for Eidsvollgrunnlova innførte inga ordning med
generelt statsborgarskap, slik det kom seinare. Om dette,
sjå kommentaren til § 50.

Nicolai Wergeland kommenterte i sine Fortrolige
Breve spørsmålet om kven som burde ha retten til å
naturalisere. Først fastslo han i omtalen av det som blei
§ 75: «Den ikke lidet vigtige Rettighed at naturalisere
Fremmede, fik Storthinget i Rigsforsamlingen. Commi-
teens Udkast havde det ikke.»3 Litt seinare i teksten
reflekterte han over kva dette var:

«Hvad Naturaliseringen angaaer, siger man, at give Bor-
gerret og dele den med Fremmede kan ikke tilkomme
nogen Anden, end de, som eie den og udøve den. Men
betragter man det fra et andet Synspunct og forestiller sig
Folket som en Familie, et Huus, og Kongen som Fader
for samme, saa spørges: kunne eller bør børnene, Fami-
lielemmerne, optage i Familien, indtage i Huset, hvem de
behage, uden at spørge Husfaderen derom?»4

Og slik byggjer han vidare ut likninga om far og barn før
han avrundar med at «Nu hjælper ingen Resonnering
mere».

I det overordentlege stortinget var det stor strid om
retten til embetsutnemning og naturalisering. Først ville
Karl Johan ha fjerna retten for Stortinget etter § 75 og
meddelelseskomiteen med Niels Treschow som leiar
gjekk langt i å kome han i møte. Dette var eit av punkta
som førte nesten til opprør i Stortinget med påfølgjande
endringar i samansetninga av komiteen. Stortingspresi-
dent Christie overtok som komiteleiar. Etter kvart redu-
serte Karl Johan gjennom sine kommissærar krava på
dette punktet til at Eidsvollgrunnlova § 83 e) om natura-
lisering av «Fremmede» skulle utgå av Grunnlova. Det
skulle dermed gi kongen sanksjonrett og dermed veto-
rett. Dette blei det aller siste spørsmålet som stod igjen
før det planlagde valet av den svenske kong Carl 13. som
norsk konge. Spørsmålet var først oppe den 2. november
og då var røysteresultatet i Stortinget 39–39. Dermed
skulle ifølgje reglementet ny votering skje etter to dagar.
I begge tilfelle var det namneopprop og ein ser at fem
bønder hadde gått frå å godta endringa til å røyste mot.
Dermed blei framlegget frå kommissærane om å fjerne
unntaket for naturalisering forkasta med 43–34.5 Det blir
sagt at kommissærane hadde sagt at dette kravet var eit
ultimatum frå svensk side.6 Christie skal, ifølgje familie-
tradisjonen, kvelden før den siste voteringa ha mottatt eit
brev om at nei til kongeleg veto ville føre til krig. Han
skal då ha gått i timevis att og fram i sitt losji før han
brende brevet og ikkje nemde det for nokon, og røysta
dagen etter igjen for å forkaste det svenske forslaget.7 I
alle fall blei det i staden for krig, kongeval same dag,
4. november, og dermed unionsinngåing.

Under unionen vart dermed statthaldar det einaste
embetet i Noreg der kongen kunne utnemne ein svensk
mann, i den grad ein vil sjå statthalderstillinga som eit
norsk embete og ikkje berre som kongens representant,
sjå § 12 andre ledd frå november 1814.8

Det kan framstå som overraskande at også vetorett i
forhold til eit eventuelt naturaliseringsvedtak blei opp-
fatta som så viktig av Stortinget fordi vetoretten ville
ikkje i seg sjølv gi kongen rett til å utnemne svenske

3 Wergeland Fortrolige Breve (1830) s. 97.
4 Wergeland Fortrolige Breve (1830) s. 99.
5 For voteringane med ein del av innlegga, sjå Storthings-Forhandlinger 1814 (1835) s. 555–562 og 577–585. Røystinga blir kopla med eventuell

røysting om oppheving av § 93 e) om krav til naturalisering «af Storthinget» ved utnemning av utlendingar til embetsmenn, men dette spørsmålet
fall bort ved utfallet av voteringa over § 83 e), sjå op.cit. s. 585.

6 Steen, 1814 (1951) s. 264 om ultimatum, og generelt om naturaliseringsspørsmålet på hausten, s. 256–258 og 264–266, og Jordåen, Christie
(2014) s. 247–248, 251–252.

7 Sjå Steen, 1814 (1951) s. 265–266 og Jordåen, Christie (2014) s. 252 med note 196 om truverdet til historia. Det kan m.a. hos Christie ha vore ei
seinare samanblanding med spørsmålet om forsvarsreguleringa, som var det nest siste spørsmålet som blei avgjort, og som må ha vore viktigare for
svenskane, og der Stortinget gav etter.

8 I Grunnlova § 75 bokstav h) blei det føresett ved grunnlovsendringa hausten 1814 at jamvel «Vice-Konge» var eit embete og det må vel innebere
at også statthaldar var eit embete, sjå kommentaren til § 75.
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menn som norske embetsmenn. Men noko av energien i
debatten kan ein få inntrykk av frå nokre av dei trykte
stortingsinnlegga. Til dømes sa Jørgen Aall, som sjølv
også hadde vore med på Eidsvoll, om ordninga av natu-
ralisering at «jeg regner den blant de vigtigste Grund-
træk i Norges Constitution, hvorudi Foreningen med
Sverig aldeles ingen Forandring bør kunne gjøre».9

3 Utviklinga etter 1814
Iallfall er det sikkert at Karl Johan sjølv oppfatta natura-
liseringsspørsmålet som viktig. Han føreslo fleire gon-
ger etter 1814 grunnlovsendring for å innføre veto når
det gjaldt naturalisering, første gong i 1816, så 1821,
1824 og framover på 1830-talet, men vann aldri fram.10

Alf Kaartvedt meiner at Karl Johan i 1816 frykta for
dansk infiltrasjon dersom kongen ikkje hadde vetorett.11

Som defensivt mottiltak kan ein forstå dette, men for at
ein naturalisert dansk mann skulle kunne bli embets-
mann måtte han like fullt også bli utnemnd av kongen,
og det ville kongen sjølv avgjere.

Ved grunnlovsendring i 1913 blei § 82 rett og slett
oppheva i samband med at det blei endeleg klargjort at
kravet til sanksjon berre gjaldt formelle lovvedtak.12

Fleirtalet i konstitusjonskomiteen framheva særskilt for
§ 82 at den omfattande juridiske teorien som meinte det
låg føre krav til sanksjon for allmenne stortingsvedtak,
særleg tok utgangspunkt i § 80 og § 82 og ved å endre
den eine og oppheve den andre fall desse bort som
grunnlag.13

9 Storthings-Forhandlinger 1814 (1835) s. 558.
10 Sjå Kaartvedt, Det Norske Storting I (1964) s. 252, 261–262 og 274.
11 Kaartvedt, Det Norske Storting I (1964) s. 262. Dette er ikkje omtalt i grunngivinga frå kongen som framhevar at han meiner naturalisering skal

liggje under Stortinget i utgangspunktet, men at den manglande vetoretten må ein forklare med at det var ei avgjerd som var avhengig av «den
Tidspunct, hvorunder den blev infereret i Grundloven», sjå Stortings-Efterretninger I (1874) s. 581, der også avvisinga av forslaget frå konstitu-
sjonskomiteen er gjengitt.

12 Sjå Dokument nr. 72 (1911), Indst. S. nr. XXXXVI (1913) og St.tid. (1913) s. 1870 (vedtak 25. juni).
13 Indst. S. nr. XXXXVI (1913) s. 10.
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§ 83
Stortinget kan innhente Høyesteretts betenkning om juridiske emner.

Stortinget kan hente inn utgreiing frå Høgsterett om juridiske emne.

Av Christoffer C. Eriksen

1 Bestemmelsens innhold og formål1
Ordlyden i Grunnloven § 83 har for det alt vesentlige
vært uforandret fra Grunnloven ble vedtatt på Eidsvoll i
1814.2 Bestemmelsen har likevel ikke samme plassering
som den hadde i Grunnloven av 17. mai 1814. I Eidsvolls-
grunnloven var bestemmelsen plassert i § 84, og lød da
slik: «Storthinget kan indhente Høiesterets Betænkning
over juridiske Gjenstænde.» Deretter, i forbindelse med
endringene i Grunnloven ved inngåelse av unionen med
Sverige i november 1814, ble bestemmelsen flyttet til
§ 83, og har stått der frem til i dag.3

Grunnloven § 83 gir Stortinget mulighet til å innhente
Høyesteretts betenkninger om juridiske emner. Stortin-
get står etter ordlyden fritt med hensyn til å velge under
hvilke omstendigheter det eventuelt skal innhentes
betenkning fra Høyesterett, og også hvilke juridiske
emner domstolen skal redegjøre for i en betenkning.

Det var ikke opplagt at Grunnloven skulle inneholde
en bestemmelse som sikret Stortinget mulighet til å inn-

hente Høyesteretts betenkninger. Hvorvidt folkevalgte
representanter på Stortinget skulle få et behov for å få
vurdert juridiske spørsmål av lovkyndige dommere i
Høyesterett må ha vært høyst uvisst på Eidsvoll i 1814.
På det tidspunkt hadde man i dansk-norsk statsskikk
ingen erfaring med en folkevalgt lovgiver og dens even-
tuelle behov for bistand av en domstol, som var formelt
uavhengig av Kongen.

200 års konstitusjonell erfaring viser at Stortinget, ved
enkelte anledninger, har hatt et visst behov for å inn-
hente betenkninger fra Høyesterett. Det ble innhentet
flere betenkninger i tiårene etter 1814, og to ganger på
1900-tallet, sist i 1945.4 Flertallet av betenkningene har
blitt innhentet som ledd i en forhåndskontroll, av om for-
slag fremsatt for Stortinget kan vedtas, uten å krenke
Grunnloven.

Fra slutten av 1980-tallet og frem til 2018 ble det
fremsatt seks forslag på Stortinget om å innhente Høyes-
teretts betenkning,5 men i denne perioden ble alle ned-

1 En utvidet, men eldre versjon av denne kommentaren er publisert som «Stortinget og Høyesteretts betenkninger – En foreldet kobling mellom rett
og politikk?» (2015), s. 2–52.

2 Det er likevel en usikkerhet med hensyn til stavingen av uttrykket «juridiske Gjenstande», som sto i Grunnloven § 83, frem til dette ble erstattet
med «juridiske emner» ved grunnlovsreformen av 6. mai 2014. Ifølge kyndige fortolkere av gotisk håndskrift var ordet «Gjenstande» stavet anner-
ledes i det offisielle Grunnlovsdokumentet av 17. mai 1814. I det offisielle og håndskrevne dokumentet står det visstnok «Gjenstænde», det vil si
med «æ» istedenfor «a». Likevel, i Lehmanns første trykte utgave av Grunnloven i 1814 brukes dagens stavemåte, det vil «Gjenstande», og det ser
også ut til å ha vært den skrivemåten som har blitt benyttet i alle senere versjoner av denne bestemmelsen i Grunnloven, fra og med 4. november
1814.

3 Den mest inngående behandling av Grunnloven § 83 i norsk statsrett er Finn Hiorthøy, «Høyesteretts betenkninger» (1963), s. 458–479. Artikkelen
er i revidert form også gjengitt i Gunnar Nissen, Finn Hiorthøy og Karsten Gaarder, Den dømmende makt, domstolene og rettsutviklingen 1814–
1964 (1967), s. 179–192. I 1800-tallets statsrettslige fremstillinger ser det ut til at bestemmelsen kun får noen få setningers omtale, se f.eks. Henrik
Steenbuch, Bemærkninger over Norges Grundlov af 4de November 1814 (1815), s. 135–136 og Torkel H. Aschehoug, Norges Nuværende Statsfor-
fatning, bd. III (1893), s. 410. Sistnevnte skriver kun: «Af denne Ret [til å indhente Høiesterets Betænkning] har Storthinget kun yderst sjeldent
gjort Brug» (s. 410).

4 Kommentaren er a jour pr. juli 2018. Rett før den gikk i trykken besluttet Stortinget den 17. desember 2020 igjen å innhente en betenkning fra Høyes-
terett, se flertallets forslag i Innst. 182 S (2020–2021).

5 I tillegg bygget vedtaket om å innhente Høyesteretts betenkning i 2020 på ytterligere ett forslag, slik at det fra slutten av 1980-tallet og frem til
2020 har vært fremsatt i alt syv forslag om å innhente Høyesteretts betenkninger.
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stemt. Bakgrunnen for at det er tatt initiativ til igjen å
innhente betenkninger fra Høyesterett, har vært mistan-
ker om at enkelte av regjeringens forslag til stortings-
vedtak ikke kan bifalles uten å krenke Grunnloven.6 Det
har i ettertid blitt klart at mistankene mot noen av forsla-
gene har vært særdeles godt begrunnet. Sakene viser at
det er et behov for en styrking av den konstitusjonelle
forhåndskontrollen av de vedtak som Stortinget fatter.
Fordi Grunnloven § 83 er den eneste bestemmelsen i
Grunnloven som gir adgang til en slik supplerende for-
håndskontroll, har den i dag blitt en interessant bestem-
melse, selv om den ikke har vært brukt på lenge.

2 Sammenheng med andre bestemmelser
Det var ikke bare den lovgivende makts adgang til å inn-
hente Høyesteretts betenkninger som ble regulert av
Grunnloven. Grunnloven § 20 bestemte at Kongen hadde
plikt til å innhente Høyesteretts betenkninger, før han i
statsråd kunne «benaade Forbrydere». Kongen var derved,
i motsetning til Stortinget, avhengig av Høyesteretts vur-
dering i en bestemt sakstype. Høyesteretts betenkninger i
benådningssakene er nærmere belyst i kommentaren til
Grunnloven § 20. I tillegg, har det i norsk forfatningsteori
vært diskutert om Kongen hadde rett til å innhente Høyes-
teretts betenkninger også i andre saker enn benådningssa-
ker.7 I provisorisk anordning om Høyesterett av 9. juni
1815 § 27 var det inntatt en bestemmelse som uttrykkelig
påla domstolen å «afgive de Betænkninger, som den
Regjering» forlangte angående juridiske gjenstander.
Bestemmelsen ble likevel utelatt fra lov om Høyesterett,
som ble sanksjonert 12. september 1818, blant annet fordi
det ble antatt at Høyesterett aldri ville nekte å avgi
betenkninger, som regjeringen forlangte, når retten tror det
kan skje «uden at afgive saa at sige et Præjudikat».8

Selv om Høyesterettsloven av 1818 ikke kom til å
inneholde noen bestemmelse om Høyesteretts betenk-
ninger til regjeringen, var det i loven flere detaljerte
regler om betenkninger som skal avgis til Stortinget jf.
Grunnloven § 83. Det fremgikk av høyesterettsloven
§ 28 at «de Betænkninger, der afgives til Storhinget skal
være underskrevne af Rettens samtlige Tilforordnede»

med mindre noen har lovlig forfall.9 Betenkningene
skulle derved avgis av en samlet Høyesterett.

Videre bestemte høyesterettsloven § 28 at dersom den
eller de dommerne i Høyesterett «som maatte være af
anden Mening end Pluraliteten, ere berettigede til, at faae
sin afvigende Mening med dens Grunde tilført».10 Dette
ga et rom for dissenser i betenkningene. Endelig bestemte
høyesterettsloven § 31 at Høyesterett skulle ha en «Erklæ-
rings-Protocol»,11 og etter høyesterettsloven § 32 skulle
Justitssecretairen besørge at alle «alle Rettens Indstillin-
ger og Betænkninger reenskrevne, paraphere dem og lade
dem indføre i Erklærings-protocollen».12 I samsvar med
denne bestemmelsen ble alle Høyesteretts betenkninger til
Stortinget innført i Erklæringsprotokollen frem til og med
1933 (årstallet for den siste betenkningen som er innført i
Erklæringsprotokollen).13 I tillegg er de fleste av Høyes-
teretts betenkninger avgitt til Stortinget inntatt som del av
de trykte Stortingsforhandlingene, men de har ikke blitt
publisert i Norsk rettstidende.

Da prosessreformen av 1915 trådte i full kraft i 1927,
var en bivirkning av at reglene for Høyesteretts betenk-
ninger, i høyesterettsloven av 1818, ble opphevet.14

Resultatet ble at det etter 1927 ikke har vært noen lovreg-
ler som bestemmer hvordan Høyesterett skal behandle
en eventuell stortingsbeslutning om å innhente betenk-
ning om juridiske emner.

Da Høyesterett avga betenkning til Stortinget høsten
1945, var det følgelig ingen prosessuelle regler for hvor-
dan domstolene skulle behandle arbeidet med betenk-
ningen. Likevel ser det ikke ut til at noen problemati-
serte hvilke prosessregler som skulle legges til grunn.
Betenkningen i 1945 ble presentert på samme måte og i
samme form som tidligere betenkninger. Blant annet ble
betenkningen i 1945, som de foregående betenkningene,
presentert som et referat av dommernes oppfatninger, og
undertegnet av alle faste dommere som ikke hadde for-
fall. Videre fremkommer det av betenkningen i 1945 at
det var dissens i Høyesterett om det spørsmål betenknin-
gen gjaldt, slik høyesterettsloven av 1818 § 28 åpnet for.
Dissensen i 1945, er på samme måte som dissensen i
1933 utformet som kortfattet referat av dissenterende
dommers oppfatninger, og gir lite informasjon om de
resonnementer som disse oppfatningene hviler på.15 Det

6 Dette var også bakgrunnen for vedtaket om å innhente Høyesteretts betenkning i 2020.
7 Se blant annet Aschehoug, op.cit., s. 410–411, og Hiorthøy, «Høyesteretts betenkninger» (1963).
8 Stortingsforhandlinger 1818, V, 876–877. Se også Aschehoug, op.cit., s. 411.
9 Se lov om Høiesteret 12. september 1818, § 28.
10 Op.cit. 
11 Se lov om Høiesteret 12. september 1818, § 31.
12 Se lov om Høiesteret 12. september 1818, § 32.
13 Erklæringsprotokollen ble likevel ført frem til 1937, da de siste deler av prosessreformen av 1915 trådte i kraft.
14 Høyesterettsloven ble opphevet ved lov 14. august 1918 nr. 4, i kraft fra 1927.
15 Se Stortingsforhandlinger 1933, 5 del, Dok. Nr. 8 og St.forh. 1945, Dok. Nr 11.
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ser derved ut til at prosessreglene i høyesterettsloven av
1818 ble anvendt i 1945, selv om reglene formelt sett var
opphevet flere år i forveien.16

Verken høyesterettsloven av 1818 eller senere regler
har satt noen tidsfrist for hvor raskt Høyesterett må avgi
betenkning, når Stortinget først har besluttet at
betenkning skal innhentes. De fleste betenkningene er
likevel avgitt på relativt kort tid. Fra Stortinget har
besluttet å innhente betenkning til betenkninger har vært
forelagt Stortinget har det gått mellom en uke og opp til
et par måneder.

Det har heller ikke vært noen prosessuelle regler som
har hindret Høyesterett fra å innhente betenkninger fra
andre, under arbeidet med sin egen betenkning.17 I en
sak har Høyesterett, i tillegg til å avgi sin egen betenk-
ning, bedt advokatene ved Høyesterett om å avgi en
selvstendig betenkning om det spørsmål som Stortinget
hadde forelagt domstolen. Dette vekket imidlertid bety-
delig irritasjon på Stortinget, kanskje først og fremst på
grunn av innholdet i høyesterettsadvokatenes betenk-
ning, som Høyesterett uttrykkelig støttet, og oversendte
sammen med sin egen.18

3 Forfatningshistorisk bakgrunn

3.1 Domstolers betenkninger i Skandinavia – før 1814

Stortingets adgang til å innhente Høyesteretts betenknin-
ger hadde ingen tilsvarende parallell i den danske forfat-
ningen forut for 1814. Etter dansk statsrett hadde Kon-
gen anledning til å innhente Højesterets betenkninger
om ulike spørsmål. Kongen benyttet også muligheten til
å innhente en rekke slike betenkninger.19 Denne ordnin-
gen var likevel vesensforskjellig fra den muligheten som
Grunnloven § 84 (nå § 83) ga Stortinget til å innhente
Høyesteretts betenkninger, blant annet fordi Højesteret i
Danmark var underordnet Kongen.

I Sverige hadde Regjeringsformen av 1809 § 87 eta-
blert en mekanisme for forhåndskontroll av lovgivning.
Men også denne mekanismen var forskjellig fra Grunn-

loven § 83 på flere punkter. Blant annet var Högsta dom-
stolen ikke uavhengig av Kongen, og Kongen kunne
etter Regjeringsformens § 87 selv beslutte å forelegge en
lov til granskning hos Högsta Domstolen.20

3.2 Domstoler i lovgivningsprosessen – en strategi for 
å moderere folkeviljen?
Som andre grunnlovsbestemmelser kan bestemmelsen
om Stortingets adgang til å innhente Høyesteretts
betenkninger, leses i lys av det betydelige antall konsti-
tusjoner som før 1814 hadde blitt vedtatt, og revolusjo-
nert eller reformert styresettet i en rekke land fra ulike
deler av verden. Debattene om hvordan de mange kons-
titusjonene skulle utformes, herunder den norske, var
sammenvevd med 1700-tallets politiske filosofi og dens
teorier om nødvendigheten av både å sikre folkets
mulighet til å styre seg selv, og å etablere faste rammer
for dette selvstyre. Inspirert av disse teoriene, handlet en
del av konstitusjonsdebattene om mekanismer for å
moderere folkets selvstyre – folkeviljen. Debattene om
disse mekanismene kretset blant annet rundt spørsmål
om hvorvidt kongen skulle ha vetorett overfor vedtak
truffet av den folkevalgte forsamling, og om den folke-
valgte forsamlingen skulle være delt i to organ, etter
mønster fra et tokammersystem. I tillegg ble det også
fremmet forslag i løpet av vinteren 1814 om at domsto-
lene skulle involveres i forhåndskontrollen med lovgiv-
ningen.21 Det endte som kjent med at Kongen fikk et
suspensivt veto mot Stortingets lovforslag, at lovsaker
skulle behandles i to kamre, og at dømmende makt kun
skulle vurdere de saker som Stortinget selv ønsket å få
vurdert, slik Grunnloven § 83 fortsatt åpner for. Det ga
mulighet for Høyesterett til blant annet å utøve forhånds-
kontroll av lover, men bare når Stortinget selv ønsket
slik kontroll.

Den norske modellen for å moderere folkeviljen gjen-
nom den utøvende makts vetorett og deling av Stortinget
i to kamre var i stor grad sammenfallende med mange av
de modeller som hadde blitt inntatt i andre europeiske
konstitusjoner før 1814.22 Men at dømmende makt

16 I etterkant av Stortingets § 83-vedtak 17. desember 2020 besluttet Høyesterett å avgi betenkning på bakgrunn av skriftlig behandling og av en sam-
let Høyesterett. I tillegg besluttet Høyesterett å åpne for at interesserte kunne inngi skriftlig innlegg i saken etter mønster fra bestemmelsen i tviste-
loven § 15-8 om skriftlig innlegg til belysning av allmenne interesser. Det ble åpnet også for at andre interesserte enn de som er nevnt i tvisteloven
§ 15-8 første ledd bokstav a (foreninger og stiftelser) og b (offentlige organer) kan inngi skriftlig innlegg. Se Høyesteretts nettside: https://
www.domstol.no/Enkelt-domstol/hoyesterett/saksliste/betenkning/. For ordens skyld gjøres det oppmerksom på at forfatteren av denne kommenta-
ren har skrevet en betenkning om den saken som Stortinget nå har sendt til Høyesterett, deltatt i offentlig debatt om den aktuelle saken og levert
skriftlig innlegg til Høyesterett i saken.

17 Slik også Høyesterett besluttet etter Stortingets § 83 vedtak 17. desember 2020.
18 Se Nils Rune Langeland, Siste Ord. Høgsterett i norsk historie 1814–1905 (2005), s. 43.
19 Se Georg Nørregård «Rettens forhold regeringen. Perioden 1746–1849» (1961), særlig på s. 316–319.
20 Se Birger Wedberg, «Högsta domstolens laggranskning» (1940), s. 169–179.
21 Se Johan Gunder Adler og Christian Magnus Falsen, Udkast til en Constitution for Kongeriget Norge (1814), s. 41 (utkastets § 90).
22 Se Eirik Holmøyvik, Maktfordeling og 1814 (2012), s. 165–219.

https://www.domstol.no/Enkelt-domstol/hoyesterett/saksliste/betenkning/
https://www.domstol.no/Enkelt-domstol/hoyesterett/saksliste/betenkning/
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skulle utøve forhåndskontroll av de lover som Stortinget
selv ønsket kontrollert, ser ikke ut til å ha hatt noen klare
paralleller i andre europeiske konstitusjoner. For eksem-
pel etablerte den franske forfatningen i år VIII (konsulat-
forfatningen av 1799) et Sénat Conservateur som hadde
myndighet til å treffe avgjørelse i forfatningsspørsmål
etter henvisning fra lovgivende forsamling eller regje-
ringen. Men Sénat Conservateur var ingen alminnelig
domstol, og de alminnelige domstoler (Cour de Cassa-
tion) hadde ingen adgang til å utføre noen lovgivnings-
kontroll.23

3.3 Domstolers betenkninger i Nord-Amerika etter 
1776
I Nord-Amerika hadde spørsmålet om domstolenes for-
håndskontroll med lovgivning fått betydelig oppmerk-
somhet i årene etter 1776. Flere av de da uavhengige
amerikanske statene vedtok konstitusjoner hvor folke-
valgte i lovgivende og utøvende organer hadde mulighet
til å konsultere den dømmende makt. I noen stater ga
dette domstolene mulighet til å kontrollere lover vedtatt
av de folkevalgte forsamlinger. Mekanismene for denne
forhåndskontrollen var utformet på ulike måter. For
eksempel i staten Massachusetts bestemte konstitusjo-
nen av 1780 at både lovgivende og utøvende makt kunne
innhente høyesteretts vurderinger i viktige rettsspørsmål
(important questions of law).24 I staten New York
bestemte konstitusjonen av 1777 derimot at all lovgiv-
ning skulle vurderes og kontrolleres av et råd bestående
av guvernøren sammen med kansleren eller høyeste-
rett.25

Spørsmålet om domstolenes adgang til å utøve for-
håndskontroll av lovgivning ble også debattert flere gan-
ger i det konstitusjonelle konventet som forfattet USAs
føderale grunnlov i Philadelphia i 1787.26 Debattene er
interessante som et historisk bakteppe for den norske
Grunnlovens bestemmelse om Stortingets frie mulighet til
å innhente Høyesteretts betenkning, og også for flere av
Stortingets nyere diskusjoner om hvorvidt denne friheten
bør benyttes til å innhente Høyesteretts betenkninger i
konkrete saker.27 Som støtte for forhåndskontroll ble det
blant annet argumentert med at dette ville beskytte konsti-
tusjonelle rettigheter, ivareta konsistens, presisjon, klar-
het, konsekvens og systematikk i lovgivningen, og også
sørge for kunnskap om folkerett i lovgivningsprosessen.

Det ble også anført at domstolens forhåndskontroll med
lovgivningen ville gi den utøvende makt et tryggere og
fastere grunnlag for å avgjøre om lovforslag skulle sank-
sjoneres eller ikke. Men forslaget om en juridisk for-
håndskontroll av lovgivning ble nedstemt flere ganger,
blant annet med den begrunnelse at utøvende makt kunne
gjøre bruk av egen ekspertise, at dommere ikke hadde
bedre kunnskap om policyspørsmål eller lovgivning enn
de folkevalgte representantene. Det ble også uttrykt frykt
for maktkonsentrasjon hos utøvende og dømmende makt,
bekymring for at domstolenes rettsanvendelse ville bli for
sterkt preget av forutgående lovkontroll, og at folkets tillit
til domstolene kunne bli svekket om Høyesterett selv del-
tok i lovgivningsprosessen.

4 Tilblivelseshistorie: Før, under og etter forhand-
lingene på Eidsvoll i 1814
Den bestemmelsen som i dag er plassert i den norske
Grunnloven § 83 bygger på det grunnlovsutkast som Kon-
stitusjonskomiteen på Eidsvoll hadde samlet seg om den
30. april 1814, og som ble diskutert på Riksforsamlingen i
ukene frem til 17. mai 1814. Det er kun enkelte ortogra-
fiske forskjeller mellom dette grunnlovsutkastets § 90 og
Eidsvollsgrunnloven § 84 (nå § 83).28 Det ble ikke fore-
tatt noen andre endringer av bestemmelsen under voterin-
gen i Riksforsamlingen, og det er heller ingen kjente kil-
der som viser at bestemmelsen har vært gjenstand for
noen debatt mellom 30. april og 17. mai 1814. Bestem-
melsen ble også enstemmig vedtatt på Riksforsamlingen.

I motsetning til mange av bestemmelsene i Konstitu-
sjonskomiteens utkast av 30. april 1814, kan dens § 90
ikke gjenfinnes i de mange grunnlovsforslag som komi-
teen hadde tilgjengelig da den startet sitt arbeid 12. april
1814. Basert på kjente kilder synes det derfor å ha vært
Konstitusjonskomiteen som selv utformet bestemmelsen
om Stortingets adgang til å innhente Høyesteretts
betenkninger om juridiske gjenstander.

Selv om bestemmelsen om Stortingets adgang til å
innhente Høyesteretts betenkninger ikke kan gjenfinnes
i noen av de grunnlovsforslag som forelå før Konstitu-
sjonskomiteen begynte sitt arbeid, er den likevel ikke
uten noe rotfeste i grunnlovsforslagene som var utarbei-
det i løpet av vinteren 1814. Det var særlig en bestem-
melse i Johan Gunder Adlers og Christian Magnus Fal-

23 Se nærmere Hiorthøy, «Høyesteretts betenkninger» (1963), s. 464–465.
24 Se The Constitution of the Commonwealth of Massachusetts (1780), kapittel III, artikkel II.
25 Se The Constitution of New York (1777), artikkel III.
26 Se James Madison, The debates in the federal convention of 1787 which framed the constitution of the United States of America, bd. 1 (2007).
27 Se særlig debatten den 21. juli 1778 gjengitt i Madison, The debates in the federal convention of 1787 (2007).
28 «Stortinget» ble omtalt som «Stor-Thinget», og «Høiesterett» som «Højesteret» og «Gjenstænde» som «Gienstande», se Riksforsamlingens For-

handlinger, bd. I, (1914), s. 455.
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sens forslag, som hadde noen av de samme elementene
som § 90 i Konstitusjonskomiteens utkast. I § 90 av
Adlers og Falsens forslag var det foreslått en bestem-
melse som pålå plikt til å innhente erklæring fra Høyes-
terett om ethvert lovforslag (Decret) som har en «juri-
disk Gjenstand», etter at Stortinget har vedtatt det, men
før «det forelægges Kongen». Om denne bestemmelsen
hadde blitt vedtatt, skulle Høyesterett i realiteten ha vur-
dert alle lovforslag, før forslagene kunne sanksjoneres
av Kongen. Adler og Falsens forslag synes på dette
punkt å ha vært inspirert av blant annet den svenske
regjeringsformen av 1809, flere av de amerikanske
(del)statens konstitusjoner, og forslaget om en juridisk
forhåndskontroll av lovgivning som ble fremsatt på kon-
ventet i Philadelphia, men som altså ble nedstemt.

Bestemmelsen om Stortingets adgang til å innhente
Høyesteretts betenkninger er ikke direkte relatert til
noen av de 11 grunnsetningene som skulle danne en
ramme for arbeidet med å utforme Grunnloven på Eids-
voll i 1814. Men bestemmelsen kan sees som en spesial-
regulering av den 6. grunnsetningen, som bestemmer at
den dømmende makt bør være atskilt fra den lovgivende
og den utøvende makt. Som det fremkommer av Grunn-
loven § 83, skal ikke adskillelsen være skarpere enn at
Stortinget har krav på å få Høyesteretts vurdering av
juridiske spørsmål.

Det har ikke vært noen sentrale debatter om endring
av Grunnloven § 83. Men i forbindelse med revisjonene
av Grunnloven høsten 1814 fremmet svenske represen-
tanter forslag om å oppheve bestemmelsen, og i stedet
innta en bestemmelse om at Kongen bør innhente Høy-
esteretts betenkninger før han fatter beslutning om lov-
givning foreslått av Stortinget.29 Forslaget ble ikke
antatt, blant annet fordi endringene som ble foretatt i
november 1814 for det alt vesentlig ble begrenset til det
som var nødvendig av hensyn til inngåelse av unionen.

5 Anvendelse av Grunnloven § 83
5.1 Oversikt
Anvendelse av Grunnloven § 83 involverer to statsmak-
ter, Stortinget og Høyesterett. I det følgende gis en over-

sikt over Stortingets beslutninger om å innhente Høyes-
teretts betenkninger etter Grunnloven § 83, og deretter
presenteres noen særtrekk ved Høyesteretts behandling
av Stortingets anmodninger om domstolens betenkning.
De materielle juridiske spørsmål som Høyesteretts
betenkninger berører, er belyst i kommentarene til de
øvrige grunnlovsparagrafene, der dette er relevant.

For å få en oversikt over Stortingets anvendelse av
Grunnloven § 83 er det hensiktsmessig å dele presenta-
sjonen i to deler: (i) Stortingets beslutninger om å inn-
hente Høyesteretts betenkninger, og (ii) forslag om å
innhente Høyesteretts betenkning, men som ikke har
blitt bifalt av stortingsflertallet.

5.2 Stortingets beslutninger om å innhente 
Høyesteretts betenkninger
Stortinget og dets tidligere avdelinger, Odelsting og
Lagting, har besluttet å innhente Høyesteretts betenk-
ning i flere saker. Det ble innhentet minst syv betenknin-
ger fra Høyesterett om juridiske emner mellom 1814 og
1857. Etter dette har det blitt innhentet to betenkninger,
én i 1933 og én i 1945.30 I tillegg har det å skaffe til veie
opplysninger fra Høyesterett, som ikke gjelder vurdering
av juridiske spørsmål, også blitt omtalt «Indhentelse af
Høiesterets Betænkning» i stortingsforhandlingene.31

I den følgende presentasjon av Stortingets beslutnin-
ger om å innhente betenkninger fra Høyesterett avgren-
ses det mot betenkninger om faktiske forhold. Dette
fordi slike betenkninger neppe kan karakteriseres som
«juridiske», og derved faller utenfor anvendelsesområ-
det for Grunnloven § 83. I tillegg har ikke Stortinget selv
vist til Grunnloven § 83 når det er truffet beslutning om
å innhente faktiske opplysninger fra Høyesterett.32

Det er truffet følgende beslutninger om å innhente
Høyesteretts betenkninger om juridiske emner:33

• Lagtingets beslutning den 5. august 1815 om å inn-
hente Høyesteretts betenkning om forslag til regle-
ment for Riksretten,34

• Stortingets beslutning den 9. april 1818 om å innhente
Høyesteretts betenkning om tolkningen av Grunnlo-
ven § 75 bokstav i om midlertidig gager og pensjoner,

29 Se Storthingets Efterretning 1814–1833, b 1 s. 127, og Hiorthøy, op.cit., s. 465.
30 Som nevnt ovenfor ble det 17. desember 2020 besluttet å innhente Høyesteretts betenkning i enda en sak.
31 Se for eksempel forslag om indhentelse af Høiesterets betænkning om Beskaffendheden af Rettens Lokale i St. Forh. 1821 s. 79–80 og s. 96.
32 Se Stortingets beslutning av 6. april 1821 om å spørre Høyesterett om de nå har funnet seg passende og bekvemt lokale i St. Forh. 1821 s. 96.
33 De sakene som Stortinget har besluttet å innhente Høyesteretts betenkning over er med unntak av en sak sammenfallende med den listen over

betenkninger som daværende dommer i Høyesterett Finn Hiorthøy, op.cit., presenterte i 1963. Den oversikten som presenteres her er basert på søk
etter Høyesteretts betenkninger i de nå digitaliserte Stortingsforhandlingene. Til forskjell fra den listen over betenkninger som Hiorthøy presen-
terte, gis det her en oversikt over Stortingets beslutninger om å innhente betenkningene, i samsvar med systematikken i denne artikkelens fremstil-
ling.

34 St. Forh. i årene 1815 og 1816, L. Forh. S. 465, se også s. 467 flg.



§ 83 779
og om Stortinget uten å krenke bestemmelsen kan inn-
late seg i gagevesenet i alminnelighet og især om pen-
sjoner som Regjeringen har avslått søknader om,35

• Stortingets beslutning den 3. mars 1821 om å innhente
Høyesteretts betenkning om et forslag om å endre
reglement for riksretten og høyesterettsloven, for å
innføre votering for åpne dører (offentlig votering).36

• Odelstingets beslutning av 24. august 1833 besluttet å
innhente Høyesteretts betenkning om nytt forslag om
å endre reglement for riksretten og høyesterettsloven,
for blant annet å innføre votering for åpne dører
(offentlig votering).37

• Stortingets beslutning av 26. februar 1842 om å inn-
hente Høyesteretts betenkning om Grl. § 112 er til hin-
der for å oppheve den delen av Grl. § 2 som stenger
Jøder ut fra riket.38

• Stortingets beslutning av 22. februar 1845 om å inn-
hente Høyesteretts betenkning om Grunnloven inne-
holder noen hjemmel for eller noen hindring mot at
Stortinget endrer sitt reglement slik at statsrådene kan
delta i Stortingets forhandlinger, og om det eventuelt
vil stride mot Grunnloven prinsipper å gi statsrådene
slik tilgang.39

• Odelstingets beslutning av 1. april 1857 om å innhente
Høyesteretts betenkning om lovforslag om endring av
bestemmelser for høyesterettsadvokaters beskikkelse.40

• Stortingets beslutning den 20. mars 1933 å innhente
Høyesteretts betenkning om forslag til tillegg i odels-
lovgivningen rammes av Grunnloven forbud mot å gi
lover tilbakevirkende kraft.41

• Stortingets beslutning den 13. november 1945 om å
innhente Høyesteretts betenkning angående det sit-
tende Stortings funksjonstid.42

• Stortingets belsutning den 17. desember 2020 om å
innhente Høyesteretts betenkning om hvorvidt Grunn-
loven § 26 annet ledd gir Stortingets hjemmel til å
samtykke til å innlemme EUs fjerde jernbanepakke i
EØS-avtalen.43

Oppstillingen over Stortingets beslutninger om å inn-
hente Høyesteretts betenkninger viser at det har vært
variasjoner i de emner Stortinget har innhente Høyeste-
retts betenkning om.

Det er innhentet betenkninger om flere emner som i
dag vil oppfattes som mer politisk enn rettslig. Det gjel-
der særlig spørsmålet om visse bestemmelser i Grunnlo-
ven i det hele tatt kan endres, slik som spørsmålet om
forbudet mot jøder i riket kan oppheves, og om visse
vedtak, som det å gi statsrådene tilgang til Stortinget,
kan treffes uten å krenke Grunnlovens prinsipper.

Andre emner, som det er innhentet betenkning om, har
krevet mere rendyrkete juridiske vurderinger. Det gjelder
blant annet spørsmål om forslag til lovgivning kan vedtas
innenfor Grunnlovens rammer, slik som forslag til tillegg
i odelslovgivningen, og hvilke grenser Grunnloven setter
for de vedtak Stortinget kan treffe i andre saker, som for
eksempel offentlige ansattes lønn og pensjoner, og det
sittende Stortings funksjonstid.44 Men selv om Høyeste-
rett har tatt stilling til disse spørsmålene basert på juri-
diske vurderinger, er spørsmålene av en karakter som
også Stortinget kunne tatt stilling til selv. Det vanlige har
jo vært at Stortinget selv har løst tilsvarende spørsmål om
tolkning av Grunnloven, uten å spørre om Høyesteretts
betenkning. Det illustrerer at de spørsmål som Høyeste-
rett har avgitt betenkning om, også basert på rendyrkete
juridiske vurderinger, er av en karakter som ligger i gren-
selandet mellom juss og politikk.

Videre er det også innhentet betenkninger som angår
hensiktsmessigheten av visse vedtak, hvor det kan se ut
som Stortinget har innhentet betenkning fra Høyesterett,
for å få høringsuttalelser heller enn juridisk vurderinger.
Det gjelder blant annet de sakene hvor Stortinget har
innhentet Høyesteretts betenkning om forslag til regle-
ment for Riksretten, og om forslag til endring av bestem-
melser for høyesterettsadvokaters beskikkelse.

Oversikten over Stortingets beslutninger om å inn-
hente Høyesteretts betenkninger viser også at det over
tid har vært store variasjoner i hvor hyppig Stortinget har

35 St. Forh. 1818, s. 14–15.
36 St. Forh. 1821, s. 25–26.
37 St. Forh. 1833, s. 657.
38 St. Forh. 1842, s. 115.
39 St. Forh. 1845, s. 33–35.
40 St. Forh. 1857, s. 112. Hiorthøy, op.cit., omtaler ikke denne saken i sin oversikt over Høyesteretts betenkninger. Det kan også diskuteres om beslutnin-

gen om å innhente denne betenkningen egentlig faller på siden av Grunnloven § 83, i det Odelstinget ikke ber om en konkret rettslig vurdering av det
fremsatte forslag. Uten at det sies uttrykkelig fremstår det som om Odelstinget ber om Høyesteretts syn på hensiktsmessigheten, ikke lovligheten av
visse forslag om endringer i kravene til høyesterettsadvokater. Beslutningen om å innhente denne betenkningen er likevel tatt med her fordi Høyesterett
ikke behandlet beslutningen om å innhente denne betenkningen på noen annen måte enn andre beslutninger om å innhente Høyesteretts betenkninger.

41 St. Forh. 1933, s. 709–716.
42 St. Forh. 1945, s. 194–220.
43 Se Vedtak 420, fattet på bakgrunn av Innst. 182 S (2020–2021) (føyd til etter juli 2018).
44 Stortingets vedak 17. deember 2020 handlet om hvorvidt Grunnloven § 26 annet ledd ga Stortinget hjemmel for å samtykke til myndighetsoverfø-

ring som følge av innlemmelse av EUs fjerde jernbanepakke i EØS-avtalen.
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gjort bruk av adgangen til å innhente betenkninger. I
noen grad kan disse variasjonene forklares i lys av
endrede relasjoner mellom statsmaktene og utvikling av
samfunnsforhold.

Det forhold at Grunnloven § 83 faktisk ble anvendt i
tiårene etter 1814, kan ha sammenheng med at det i dan-
ske-norske eneveldet hadde vært en viss tradisjon for at
kanselliet forela ulike spørsmål fra Høiesteret. Den prak-
sisen vedvarte også i Danmark i tiårene etter oppløsnin-
gen av det dansk-norske riket.45 Videre kan det ha hatt
betydning for anvendelse av Grunnloven § 83 i tiårene
etter 1814 at flere av datidens mest anerkjente norske
jurister var plassert som dommere i den nye norske Høy-
esterett, og at det da var nærliggende å forelegge uklare
juridiske spørsmål for dette kollegiet. Det kan også ha
spilt en rolle at Høyesteretts vota var hemmelige frem til
1864.46 Det å innhente betenkning fra Høyesterett var
derfor i perioden fra Høyesterett ble etablert, i 1815 og
frem til votaene ble offentlige i 1864, en unik mulighet
for Stortinget og allmennheten for øvrig, til å få innblikk
i den øverste domstolens argumentasjon og kildebruk.

At Stortinget ikke innhentet betenkninger fra Høyeste-
rett i perioden mellom 1857 og 1933, kan ha sammen-
heng med flere former for endringer i norsk samfunns-
og rettsliv i siste halvdel av 1800-tallet. For det første, da
Høyesteretts vota ble offentlige fra og med 1864, for-
svant noe av det behov som betenkningene hadde tjent i
den perioden votaene var hemmelige. For det andre kan
endrede relasjoner og det økte konfliktnivået mellom
Storting, kongemakt og Høyesterett ha hatt betydning.
Kulminasjonen av det økte konfliktnivået i riksrettssa-
kene i 1884 var i seg selv en illustrasjon av at Stortinget
var villig til å se helt bort fra Høyesteretts vurderinger.
Med en slik innstilling er det ikke gitt at det ville gi god
mening for Stortinget å innhente Høyesteretts betenk-
ning om andre spørsmål heller. For det tredje kan beho-

vet for å rådspørre Høyesterett om juridiske spørsmål ha
blitt mindre i takt med at andre mekanismer for å vur-
dere lovers grunnlovsmessighet og deres forhold til fol-
kerettslige forpliktelser ble mer vanlig. I forbindelse
med at Det juridiske fakultet fikk flere professorer
utover på 1800-tallet, avgav fakultetet fra 1841 til 1908
en rekke betenkninger om juridiske spørsmål, blant
annet til Kongen i statsråd, departementene, og i noen
tilfeller også direkte til Stortinget.47 Videre betød etable-
ringen av Justisdepartementets lovavdeling i 1885 at
sentrale lovforslag ble gjennomgått av juridiske eksper-
ter, som blant annet kunne avgi tolkningsuttalelser om
rettsspørsmål og utarbeide betenkninger om lovforslag
(lovtekniske gjennomgåelser).48

Mens det er mulig å forklare at Stortinget sluttet å inn-
hente betenkninger fra Høyesterett i siste halvdel av 1800-
tallet med endringer i samfunns- og rettsliv, er det vanske-
ligere å finne noen generelle endringer i samfunnet eller
retten som kan forklare at Stortinget igjen valgte å inn-
hente betenkninger fra Høyesterett i 1933 og 1945.

Den direkte bakgrunnen for Stortingets beslutning om å
innhente betenkning fra Høyesterett i 1933 var en anbefa-
ling fra Justisdepartementets lovavdeling, som igjen var
foranlediget av at Høyesterett i 1931 hadde funnet at en
endring av bestemmelsen om pantegjeld i odelslovgivnin-
gen, som ble vedtatt i 1929, var i strid med Grunnloven.49

Avgjørelsen skapte behov for å vedta en ny bestemmelse
om pantegjeld i odelslovgivningen, og spørsmålet var om
Høyesterett mente at også dette nye lovforslaget var i strid
med Grunnloven. At Stortinget valgte å innhente Høyes-
teretts betenkning i 1933 om dette lovforslaget, er i seg
selv et uttrykk for at Stortinget, etter riksrettssakene i
1884, i 1933 hadde fått fornyet tillit til Høyesterett.
Omtrent førti år etter riksrettssakene var nå de folkevalgte
igjen fortrolige med å innhente domstolens vurdering av
et vanskelig juridisk spørsmål.50

45 Se Nørregård, «Rettens forhold regeringen. Perioden 1746–1849» (1961), s. 316–319.
46 For en historisk gjennomgang av diskusjonen om innføring av offentlige vota i Høyesterett, se Nils Rune Langeland, Siste Ord. Høgsteretts histo-

rie 1814–1905 (2005), s. 369–374.
47 Se Gudmund Sandvik «Betenkningar frå Det juridiske fakultet om statsrettslege emne» (1989), s. 46–67.
48 Se Helge Olav Bugge «De første 35 år – et omriss av Lovkontorets og Lovavdelingens tidligste historie (1885–1920)» (1986), s. 9–23.
49 Se Rt. 1931 s. 865. Saken gjaldt en endring av lov 1. juni 1917 om skjønn, ekspropriasjonsaker og odelsløning, som ble foretatt i 1929. Høyeste-

retts avgjørelse betød i praksis at den som overtok eiendom på odel, under visse omstendigheter, også måtte overta pantegjeld som oversteg taksten
på eiendommen. Fordi store deler av jord- og skogeiendommen var overbeheftet på begynnelsen av 1930-tallet, mente Justis- og politidepartemen-
tet at odelsretten, som en følge av Høyesteretts avgjørelse, i realiteten ble suspendert eller illusorisk, se Ot.prp. nr. 31 (1933), s. 2.

50 Det var likevel ikke uten betenkeligheter at Stortinget stemte for å innhente Høyesteretts betenkning. Betenkelighetene gjaldt likevel ikke noen
generell skepsis mot Høyesterett eller domstolens rolle som kontrollør av lovers grunnlovsmessighet, men kun spørsmålet om det var riktig å fore-
legge et spørsmål om en lovs grunnlovsmessighet til forhåndskontroll for Høyesterett. Høyres representant Johan H. Andresen mente blant annet at
Høyesterett ville bli inhabile i en senere sak om lovens grunnlovsmessighet, dersom domstolen først hadde avgitt betenkning om spørsmålet.
Videre hevdet Andresen at selv om det å innhente Høyesteretts betenkning kunne avklare rettstilstanden og derved hindre rettstvister, så støtte en
slik avklaring mot et grunnleggende prinsipp i den norske rettsordenen, om at enhver har ubetinget rett til å bli hørt innen det dømmes i hans sak.
Ved en forhåndsuttalelse fra Høyesterett mente Andresen at det ble avsagt en forhåndsdom, som ville komme til å berøre store interesser, uten at
interessene hadde blitt hørt på tilstrekkelig måte. Endelig hevdet Andresen at Grunnloven § 83 heller ikke var blitt anvendt etter 1815, se S.tid.
1933, 709–716, på s. 711. Andresens synspunkter ble imøtegått av flere representanter, og til slutt var det kun Andresen og en annen representant
som stemte mot å innhente Høyesteretts betenkning, se S.tid. 1933, s. 724.
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Videre fremgår det av proposisjonen om lovforslaget
hva som var grunnlaget for lovavdelingens råd om at
Stortinget burde spørre Høyesterett om forslaget var for-
enlig med Grunnloven. Det heter i proposisjonen at Jus-
tis- og politidepartementet ikke «turde uttale nogen
bestemt mening» om grunnlovsspørsmålene som det nye
lovforslaget reiste.51 Videre hadde departementet søkt å
få en uttalelse om spørsmålet fra Det juridiske fakultet,
men fakultetet hadde svart at det ikke fant «å kunne inn-
late sig på å besvare de forelagte spørsmål».52 Endelig
hadde lovavdelingen også fremhevet at det kunne være
ønskelig å få Høyesterett til å vurdere det nye lovforsla-
get opp mot den dommen som var avsagt i 1931. Samti-
dig understreket lovavdelingen at «Til å eske en for-
håndsuttalelse fra Høiesterett herom har imidlertid kun
Stortinget, ikke departementet eller regjeringen, kompe-
tanse; se grunnl. § 83».53

Det har både før og etter 1933 vært usikkert om
hvorvidt lovforslag har vært innenfor Grunnlovens
rammer, uten at Justisdepartementets lovavdeling har
anbefalt Stortinget å innhente betenkning fra Høyeste-
rett. Anbefalingen i 1933 gir derfor grunn til å spørre
hvilken begrunnelse Justisdepartementets lovavdeling
hadde for å anbefale at Stortinget skulle innhente Høy-
esteretts betenkning om akkurat dette grunnlovsspørs-
målet i 1933. Et mulig svar kan være at det på slutten
av 1920-tallet og begynnelsen av 1930-tallet var flere
mindretallsregjeringer med svak støtte i Stortinget. I
denne situasjonen var det muligens ikke ønskelig ver-
ken for politisk ledelse eller departementets fagjurister
å fremholde et bestemt svar på et vanskelig juridisk
spørsmål om Grunnlovens grenser for endringer i odel-
slovgivningen. I stortingsdebatten 20. mars 1933 argu-
menterte også justisminister Arne Sunde sterkt for at
Stortinget burde innhente Høyesteretts betenkning. Det
kan ha hatt betydning at daværende høyesterettsjustiti-
arius Paal Berg da var i ferd med å gi råd til den sit-
tende regjeringen, den tredje regjeringen Mowinckel,
om utformingen av en ny boikottlov.54 Med et slikt
«samarbeidsklima» mellom regjering og høyesteretts-

justitiarius var det kanskje heller ikke helt fjerntlig-
gende å anbefale, i en mer formell form, at også Stor-
tinget kunne innhente Høyesteretts betenkning om et
vanskelig juridisk spørsmål.

Stortingets beslutning om å innhente Høyesteretts
betenkning i 1945, var sterkt preget av de ekstraordinære
omstendighetene med den tyske okkupasjonen i perio-
den 1940–45. Spørsmålet som ble forelagt Høyesterett,
handlet om tidspunktet for sammenkalling av det
nyvalgte Stortinget i 1945, og tidspunktet for utløpet av
funksjonstiden for det sittende Stortinget, som ikke
hadde utløpt på ordinær måte, på grunn av Tysklands
okkupasjon. Forslaget ble først formelt fremmet under
en lengre stortingsdebatt om disse spørsmålene, som et
kompromissforslag for å samle både Arbeiderpartiet og
Høyre, som stod på hver sin side i saken.55 Flere repre-
sentanter uttalte at de støttet forslaget om å innhente
Høyesteretts betenkning på grunn av de ekstraordinære
omstendighetene i 1945.

I 2015 har det gått 70 år siden Stortinget sist innhen-
tet betenkning fra Høyesterett. Det ser ikke ut til at
dette skyldes at Stortinget ikke har hatt behov for å
avklare vanskelige juridiske spørsmål, men at slik
avklaring har skjedd på andre måter.56 Blant annet har
Justisdepartementets lovavdeling blitt en sentral aktør i
lovgivningsprosessen, som også stortingskomiteene i
visse situasjoner kan forelegge juridiske tolknings-
spørsmål.57 I tillegg har Stortinget ved presidentskapet
etter 1945 innhentet en rekke eksterne vurderinger fra
juridiske professorer.58 Videre har Stortingets forret-
ningsorden åpnet for at stortingskomiteene kan gjen-
nomføre offentlige høringer, hvor juridiske eksperter
kan presentere sine juridiske vurderinger. Departemen-
tene kan også rådføre seg med andre eksperter enn
Lovavdelingen, slik at forslag kan kvalitetssikres på
ulike måter før de presenteres for Stortinget. For
eksempel, når det gjelder EU/EØS-rettslige forpliktel-
ser, rådfører departementene seg ofte med EFTAs over-
våkningsorgan (ESA), EU-kommisjonen eller direkte
med medlemsland i EU.59

51 Se Ot.prp. nr. 31 (1933), s. 4.
52 Op.cit. 
53 Op.cit. 
54 Paal Bergs rådgivning gjaldt utformingen av en boikottlov. Statsminister Mowinckel hadde allerede den dagen han tiltrådte signalisert at han

ønsket justitiarius Bergs tjenester. I et telegram til Berg skrev han: «Ja nu trenger vi Dem nokk før De tror. Vi må jo få en skikkelig boikottlov
istand snarest mulig og De må hjelpe oss. Jeg bad allerede i dag den nye sosialadm. søke Dem, men også jeg vil svært gjerne tale med Dem såsnart
det passer Dem. Please, derfor slå på telefonen for at vi kan avtale en liten samtale», sitert etter Per Hem, Megleren Paal Berg (2012), s. 399.

55 Se S.tid. 1945, s. 194–221 og 225–35, på s. 215–216.
56 Se Inge-Lorange Backer, Loven – Hvordan blir den til? (2013), særlig på s. 115–117.
57 For nærmere beskrivelse av Lovavdelingens arbeid i denne perioden, se Audvar Os, «Lovforberedelsen» (1962), s. 241–249, Forvaltningskomi-

teens innstilling 1958, side 22–24, og Arne Fliflet «Stortinget og Lovavdelingen – noen refleksjoner om juss og politikk» (1986), s. 122–137.
58 For en oversikt over sentrale betenkninger avgitt til Stortinget i perioden 1945–1984, se Stortingets kontors notat til Stortingets presidentskap av

7. juni 1984.
59 Se Backer, Loven (2013), s 116.
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5.3 Nedstemte forslag om å innhente Høyesteretts 
betenkninger
Selv om det i 2020 var 75 år siden Stortinget hadde
besluttet å innhente noen betenkning fra Høyesterett,
betyr ikke dette at Grunnloven § 83 har vært en sovende
bestemmelse i Stortinget i nyere tid. Det har vært frem-
satt flere forslag om å innhente Høyesteretts betenknin-
ger, men som har blitt nedstemt.60 De viktigste sakene
er:

• Stortinget besluttet den 10. februar 1939 å ikke bifalle
et forslag om å innhente Høyesteretts betenkning om
forlengelse av Stortingets egen valgperiode fra tre til
fire år.61

• Stortinget besluttet den 30. mars 1989 å ikke bifalle et
forslag om å innhente Høyesteretts betenkning om for-
slag til midlertidig lov om regulering av inntekter og
utbytte og forholdet til Grunnloven § 101 og § 112.62

• Stortinget besluttet den 23. september 1992 å ikke
bifalle et forslag om å innhente Høyesteretts betenk-
ning om hvorvidt inngåelse av EØS-avtalen kommer i
konflikt med bestemmelser i Grunnloven.63

• Stortinget besluttet den 30. september 1994 å ikke
bifalle forslag om å innhente Høyesteretts betenkning
av om Norge, ved eventuelt medlemskap i EU er for-
pliktet til å delta i Den økonomiske og monetære uni-
onens tredje fase.64

• Stortinget besluttet den 13. juni 1995 å ikke bifalle et
forslag om å innhente Høyesteretts betenkning av om
forbudet for lokale TV-selskapers videreformidling av
satellittsendinger og forbudet riksdekkende ettersen-
dinger fra andre selskap enn NRK og TV2 er i strid
med Grunnloven § 100 og § 101.65

• Stortinget besluttet den 17. juni 2004 og 16. juni 2006
å ikke bifalle forslag om å innhente Høyesteretts
betenkning om visse endringer i tomtefesteloven vil
være i strid med Grunnloven § 97 og § 105.66

• Stortinget besluttet den 3. juni 2008 å ikke bifalle for-
slag om å be om Høyesteretts betenkning om hvorvidt
tomtefesteinstruks for Opplysningsvesenets fond og

forslag til endring av lov om Opplysningsvesenets fond,
er i samsvar med Grunnloven § 106 første punktum.67

• Stortinget besluttet den 22. mars 2018 å ikke bifalle
forslag om å be om Høyesteretts betenkning om Nor-
ges tilknytning til EUs tilsyn og byråer, samt hvilke
rammer Grunnlovens bestemmelser gir for Stortingets
behandling av tredje energimarkedspakke og Norges
tilslutning til EUs Agency for the Cooperation of
Energy Regulators (ACER).68

Gjennomgangen av stortingsdebattene viser at det har
blitt fremsatt ulike argumenter mot at Høyesterett skal
foreta noen forhåndskontroll av Stortingets vedtak.
Enkelte argumenter kan understøttes av konsekvensbe-
traktninger. Som fremholdt i debattene på Stortinget er
det grunner til å anta at det vil kunne få konsekvenser
som har betydning for norsk statsskikk, maktfordeling,
domstolsprøvelsens effektivitet og Høyesteretts uavhen-
gighet fra partipolitikk, dersom Stortinget innhenter
Høyesteretts betenkninger.

I tillegg er det også fremført enkelte argumenter på
Stortinget mot å innhente Høyesteretts betenkninger,
som er basert på forutsetninger som ikke nødvendigvis
holder stikk, eller som det ikke uten videre kan gis godt
belegg for.

Ett eksempel på et argument mot å innhente Høyeste-
retts betenkning, og som er basert på en forutsetning
som ikke nødvendigvis er holdbar, er fra stortingsdebat-
ten i 1939 om hvorvidt det skulle innhentes betenkning
fra Høyesterett om forlengelsen av Stortingets egen
valgperiode fra tre til fire år. I debatten uttalte daværende
Stortingspresident Hambro følgende:

Hvis det er noget Stortinget har vært forsiktig med og bør
være forsiktig med, så er det å gå til Høyesterett og be om
fortolkninger i konstitusjonelle spørsmål. Vår forfatning og
hele vår politiske utvikling hviler på det grunnlag at det er
Stortinget som suverent avgjør konstitusjonelle spørsmål,
og at det alene er det juridiske innhold av de enkelte stor-
tingsvedtak som i tilfelle kan bringes inn for domstolene.69

60 I tillegg har det vært diskusjon om anvendelse av Grunnloven § 83, men uten at dette har ledet til voteringer i Stortinget, se blant annet merknad fra
representanten Carl I. Hagen om anvendelse av Grunnloven § 83 i kontroll- og konstitusjonskomiteens behandling av Lund-kommisjonens rapport
om gransking av de hemmelige tjenester i Innst. S. nr. 240 (1996–1997), og tidligere statsminister Kåre Willochs kommentar i en kronikk i Ber-
gens Tidende 25. februar 1997, samt et forslag om å be Høyesterett vurdere om en ny rederibeskatning var i strid med Grunnloven i en kronikk i
Dagens Næringsliv 29. oktober 2007. Sakene er nærmere omtalt i et notat fra Stortingets utredningsseksjon om Grunnloven § 83 fra 2008.

61 St. Forh. 1939, s. 55–78.
62 St. Forh. 1989, s. 2948–2949.
63 St. Forh. 1992, s. 4499–4513.
64 St. Forh. 1994, s. 4700–4934.
65 St. Forh. 1995, s. 4045–4046.
66 St. Forh. 2004, s. 3483–3485, og St. Forh. 2006, s. 2882 og s. 2934.
67 St. Forh. 2008, s. 3489–3512.
68 St. Forh. 2018, s. 2988.
69 S.tid. (1939), på s. 64.
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Hambros argument, som er gjentatt i mange av de siste
25 årenes stortingsdebatter om anvendelsen av Grunnlo-
ven § 83, kan til en viss grad forstås som en henvisning
til prinsippet om maktfordeling. Et stykke på vei er det
også klart at det å innhente Høyesteretts betenkning vil
kunne utfordre maktfordelingsprinsippet, forstått som en
norm om at domstolene bør holde seg til å anvende gjel-
dende rett i konkrete rettstvister, og ikke involveres i
lovgivningsprosesser. At Grunnloven § 83 gir adgang til
å gjøre unntak fra dette prinsippet, ble ikke kommentert
av Hambro, heller ikke at Stortinget selv har gjort bruk
av denne adgangen ved flere anledninger.

Forutsetningen for Hambros argument er at det kan
trekkes et skille mellom konstitusjonelle spørsmål og det
juridiske innhold av stortingsvedtak. Ifølge Hambro, og
senere representanter som har støttet seg på formulerin-
gen, er det kun det sistnevnte (det juridiske innhold) som
kan bringes inn for domstolene. Fra et juridisk perspek-
tiv gir en slik forutsetning ikke god mening. Norske
domstoler har kompetanse til å tolke og anvende Grunn-
loven, og derved avgjøre en rekke konstitusjonelle
spørsmål, herunder hvorvidt det juridiske innhold av et
stortingsvedtak er forenelig med Grunnloven. Selv om
Høyesterett vektlegger Stortingets syn i konstitusjonelle
spørsmål, er det flere saker som viser at Stortingets suve-
renitet i konstitusjonelle spørsmål i hvert fall har noen
grenser, i den forstand at Høyesterett avgjør hvordan
gjeldende bestemmelser i Grunnloven skal tolkes og
anvendes.

Ett annet eksempel på et argument mot å innhente
Høyesteretts betenkning, og som er basert på en forutset-
ning som ikke nødvendigvis holder stikk, er henvisnin-
ger til at Grunnloven § 83 omtrent ikke har vært brukt.
Flere representanter har fremholdt at Stortinget har inn-
hentet vesentlig færre betenkninger fra Høyesterett enn
det som faktisk er tilfelle. Det underdrevne antall
betenkninger er deretter brukt som argument mot å inn-
hente flere betenkninger.

Blant annet ble det i debatten forut for beslutningen
om å innhente Høyesteretts betenkning i 1933 hevdet at
«Den eneste gang § 83 er blitt benyttet – gjaldt det et
reglement for Riksretten».70 Og i debatten i 1989 om
hvorvidt Stortinget skulle innhente Høyesteretts
betenkning om midlertid lov om inntekter og utbytte, ble
det hevdet at «En må helt tilbake til forrige århundre for
å finne et par eksempler på at dette [muligheten til å be
Høyesterett avgi betenkning] er blitt brukt. Det eneste
tilfellet i dette århundre var i 1945, da det var spørsmål
til Høyesterett om det var det gamle eller det nye storting

som skulle fungere høsten 1945. Det var en ganske spe-
siell situasjon, og tilsvarende spesiell situasjon fore-
ligger ikke her».71 På det grunnlag anbefalte represen-
tanten at forslaget om å innhente Stortingets betenkning
ble avvist. Som påpekt i oversikten ovenfor er det inn-
hentet betenkning fra Høyesterett i minst syv saker på
1800-tallet, ikke bare om «reglement for Riksretten». Og
på nittenhundretallet ble det besluttet å innhente Høyes-
teretts betenkning i to saker, ikke bare i én. Videre viser
Stortingets beslutning om å innhente Høyesteretts
betenkning i 1933 (og sakene på 1800-tallet) at det ikke
må foreligge en tilsvarende spesiell situasjon, som i
1945, for å anvende Grunnloven § 83.

I stortingsdebattene er det også fremholdt som et argu-
ment mot å innhente Høyesteretts betenkninger at dom-
mere i Høyesterett risikerer å bli inhabile i en rettssak
som omhandler et spørsmål de tidligere har uttalt seg om
i en betenkning.72 Også dette argumentet hviler på en
forutsetning som ikke nødvendigvis er holdbar. Det er
ikke gitt at høyesterettsdommere blir inhabile i en retts-
sak som omhandler et spørsmål de tidligere har avgitt
betenkning om, som dommere i Høyesterett. Det som
kunne tenkes å være inhabiliserende, måtte være at dom-
merne i en konkret rettstvist kan bli konfrontert med at
de i en betenkning allerede har tatt stilling til et retts-
spørsmål av betydning for saken, og at det er «særegne
omstendigheter som er skikket til å svekke tilliten til
hans uhildethet» jf. domstolloven § 108.

Et stykke på vei kan det riktignok argumenteres for at
dommere som har avgitt betenkning om et rettsspørsmål,
rammes av domstolloven § 108, dersom de i en senere
sak igjen må ta stilling til det samme rettsspørsmålet.
Det kan i hvert fall ikke utelukkes at det vil kunne
svekke tilliten til dommere, dersom de har avgitt
betenkning om et spørsmål som de senere skal ta stilling
til som ledd i en ordinær rettstvist. Dommere som har
avgitt betenkninger om en lovs grunnlovsmessighet, risi-
kerer å bli oppfattet som en del av lovbehandlingspro-
sessen, og kan derved mistenkes for ikke å være helt
upartiske når de som ledd i en ordinær rettstvist igjen
skal ta stilling til om loven anvendt på et konkret saks-
forhold er forenelig med Grunnloven. Det er også
eksempler på at dommere i Høyesterett har blitt ansett
som inhabile fordi de har deltatt i lovforberedelse som
ansatt i departement, eller ved å avgi betenkning som
professorer.

Men selv om dommere som har avgitt betenkninger
om en lovs grunnlovsmessighet, kan mistenkes for ikke
å være helt upartiske i en etterfølgende ordinær rettstvist

70 St.tid. (1933), s. 711.
71 St.tid. (1989), s. 2949.
72 Se blant S.tid. (1933), s 710–11.
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som handler om samme spørsmål som betenkningen, er
det likevel ikke gitt at dette må lede til inhabilitet etter
domstolloven. Og det forhold at dommere i Høyesterett
har blitt inhabile fordi de har deltatt i lovforberedelse
som ansatt i departement, eller ved å avgi betenkning
som professorer, betyr ikke at de betenkningene dom-
mere avgir i egenskap av høyesterettsdommere, vil ha
samme rettsvirkning. Høyesterettsdommere tar også
regelmessig stilling til rettsspørsmål når de avsier dom i
konkrete rettstvister, og det medfører ikke at dommerne
blir inhabile til å behandle senere rettstvister som angår
samme rettsspørsmål. På dette grunnlag er det forskjell
mellom det å ha vurdert et rettsspørsmål i en betenkning,
som juridisk professor eller som ansatt i et departement,
og det å ha vurdert et rettsspørsmål i en betenkning, som
dommer i Høyesterett. At man har vurdert og tatt stilling
til rettsspørsmål i en annen egenskap enn som dommer,
kan svekke tilliten til vurderingens nøytralitet. Men når
dommere i Høyesterett har avgitt betenkning om et
spørsmål som dommere i Høyesterett, har de ikke vur-
dert dette rettsspørsmålet i egenskap av å være professor
eller byråkrat. Det forhold at dommere har avgitt
betenkning i egenskap av dommere, gir derfor ikke uten
videre grunnlag for å reise tvil om dommernes habilitet i
senere saker om de samme rettsspørsmål, verken etter
domstolloven eller etter andre standarder som skal sikre
domstolens uavhengighet, som for eksempel EMK artik-
kel 6.

6 Høyesteretts behandling av betenkningene
I alle saker hvor Stortinget har besluttet å innhente
Høyesteretts betenkning har domstolen etterkommet
beslutningen. Høyesterett har ikke problematisert hvor-
vidt de spørsmål som de er bedt om å avgi betenkning
over har en juridisk gjenstand jf. Grunnloven § 83. I
samsvar med spørsmålene stilt av Stortinget, har Høy-
esterett i betenkningene vurdert blant annet om: Stor-
tinget innenfor Grunnlovens rammer kan foreta visse
endringer i stortingsreglementet (i dag Stortingets for-
retningsorden); om lovforslag er i strid med bestemte
Grunnlovsbestemmelser, og om forslag til endringer av
Grunnloven er i samsvar med «Grunnlovens Aand og
Principer» jf. Grunnloven § 112. I tillegg har Høyeste-
rett også vurdert hensiktsmessigheten av foreslått
regelverk.

Gjennomgangen av de betenkninger Høyesterett har
avgitt, viser at de fleste betenkningene handler om tolk-

ning av normer, løsrevet fra faktiske forhold. Et illustre-
rende eksempel er Høyesteretts betenkning avgitt i 1933
om hvorvidt forslag til tillegg i odelslovgivningen ram-
mes av Grunnlovens forbud mot å gi lover tilbakevir-
kende kraft.73

I tillegg til betenkninger av abstrakt karakter har Høy-
esterett avgitt betenkninger som ikke er av abstrakt art,
men som derimot gjelder spørsmål om hvordan forfat-
ningens normer skal tolkes og anvendes under en
bestemt situasjon på et klart angitt saksforhold. Dette var
tilfelle med den betenkning som Høyesterett avgav i
1945 om hvorvidt det sittende Storting hadde myndighet
til å fatte beslutning om opphør av funksjonstid, og om
det nyvalgte Storting kan sammenkalles og konstitueres
før det tidspunkt som var nevnt i daværende Grunnloven
§ 68, under de spesielle konstitusjonelle omstendighe-
tene i Norge høsten 1945.74

Alle betenkningene er avgitt av et samlet Høyesterett i
plenum. De er presentert som et referat av dommernes
oppfatninger. Betenkningene skiller seg derfor rent
fremstillingsmessig fra de vota som gjengis i Retsti-
dende.

7 Grunnloven § 83 – fortsatt aktuell?
Det å gi Stortinget mulighet til å innhente betenkninger
fra Høyesterett ser ut til å ha vært ett av mange mulige
svar på 1700-tallets ideal om å realisere et folkestyre
innenfor faste rammer. Men å la de ordinære domstoler
ta del i forhåndskontrollen, for å sikre respekt for folke-
styrets rammer, ble likevel ikke særlig vanlig i konstitu-
sjonene som ble skapt på slutten av 1700-tallet og
begynnelsen av 1800-tallet. Og fra midten av 1800-tallet
har muligheten til slik forhåndskontroll nesten heller
ikke blitt benyttet i Norge. Slik sett er det noen indika-
sjoner på at tiden har løpt fra den norske Grunnloven
§ 83. I 1963 observerte daværende høyesterettsdommer
Finn Hiorthøy at det synes å være en tendens i statsretten
i mange land som «gå[r] imot at den vanlige høyesterett
inndras i statslivet på denne måte, og det er grunn til å
formode at den betenkningsvirksomhet som utøves, er
av liten praktisk eller politisk betydning».75

I dag ser det ut som tendensen går i en annen retning
enn den Hiorthøy observerte. En rekke rettssystemer
utenfor Norge har også mekanismer for juridisk for-
håndskontroll, med elementer, som minner om ordnin-
gen i Grunnloven § 83. For eksempel kan den finske pre-
sidenten innhente uttalelse fra Högsta domstolen om

73 Se S.tid. (1933), 5. del, Dok 8.
74 St.forh. 1945, Dok. Nr 11.
75 Hiorthøy, «Høyesteretts betenkninger» (1963), s. 471.
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lovgivning vedtatt av Ålands lagting.76 Den tyske forfat-
ningsdomstolen (Bundesverfassungsgericht) har kompe-
tanse til å avgjøre tvil eller uenighet om tolkning av den
tyske forfatningen og den føderale lovgivningen, selv
om det ikke foreligger noen konkret rettstvist (abstrakt
normkontroll).77 Men etter den tyske ordningen er det
ikke tale om noen egentlig forhåndskontroll, i det ord-
ningen forutsetter at det som skal kontrolleres, enten det
er føderal lovgivning eller delstatslovgivning, er vedtatt
og offentliggjort.78 I Frankrike har regjeringen rett og
plikt til å innhente rådgivende uttalelser fra Conseil
d’État.79 Og etter den franske konstitusjonsreformen i
2008 kan nå også nasjonalforsamlingens eller senatets
president innhente uttalelse fra Conseil d’État om lov-
forslag fremsatt av det enkelte parlamentsmedlem, før
forslaget behandles i en komité.80 Denne mekanismen
gir derved det lovgivende organ en viss anledning til å få
juridisk råd av en domstol, og er derved forholdsvis lik
Grunnloven § 83, selv om den franske ordningen i mot-
setning til den norske kun gjelder visse lovforslag.
Videre gir forfatningene i flere av delstatene i USA
anledning til å innhente betenkninger fra statens almin-
nelige høyesterett.81 Det er også adgang til å innhente
betenkninger fra den alminnelige høyesterett i Canada
og India.82

Det er ikke bare forfatninger som kan gi domstoler
adgang til å utøve kontroll med andre myndigheter
utenom rettstvister. Etter 1945 har en rekke folkeretts-
lige avtaler etablert domstoler, og noen av disse har også
myndighet til å avgi uttalelser om en rekke ulike spørs-
mål, selv om det ikke har oppstått noen rettstvist. Blant
annet kan Den internasjonale domstol (ICJ) avgi rådgi-
vende uttalelser.83 I EU, har Rådet, Kommisjonen og
Medlemsstatene anledning til å be om EU-domstolens
uttalelse om et utkast til en folkerettslig avtale mellom

EU og en tredje part, er forenlig med EU-traktatene.84

Og det er også mulig å innhente rådgivende uttalelser fra
den amerikanske menneskerettighetsdomstolen, Den
europeiske menneskerettighetsdomstolen, og den afri-
kanske menneskerettighetsdomstolen.85

Adgangen til å innhente EU-domstolens uttalelse om
et utkast til en folkerettslig avtale mellom EU og en
tredje part har også fått vesentlig betydning, ikke bare
for EU – men også for Norge. I 1991 forela EF-kommi-
sjonen et utkast til EØS-avtalen for EF-domstolen, med
spørsmål om tvisteløsningsmekanismen var forenlig
med EF-retten.86 Det daværende avtaleutkastet var blant
annet utformet med en felles EØS-domstol. Dette mente
EF-domstolen var uforenlig med EF-retten. Resultatet
ble at EØS-avtalen måtte reforhandles, og at de EFTA-
statene som var parter i EØS-avtalen, måtte akseptere at
deres avtaleforpliktelser ble underlagt en egen domstol,
EFTA-domstolen. Slik sett fikk EU-domstolens betenk-
ning om EØS-avtalen vesentlig politisk og praktisk
betydning, kanskje først og fremst for Norge. Det revi-
derte avtaleutkastet bidro også til å beskytte EF-rettens
og EF-domstolens integritet og autonomi.87 Som nevnt
ovenfor ble det i Norge i 1992 foreslått å innhente Høy-
esteretts betenkning om EØS-avtalen, men dette ble
avvist av stortingsflertallet. For øvrig er adgangen til å
innhente EU-domstolens uttalelse om en folkerettslig
avtale benyttet nærmere 20 ganger på 60 år. Nylig ble
adgangen også benyttet til å vurdere et utkast til en
avtale som knytter EU til Den europeiske menneskeret-
tighetskonvensjon (EMK). EU-domstolens konklusjon
var at avtaleutkastet ikke var forenlig med EU-retten.88

Det får den konsekvens at EU ikke kan tiltre EMK på
grunnlag av den tiltredelsesavtalen som foreligger.
Saken understreker at adgangen til å innhente forhånds-
uttalelse fra EU-domstolen om folkerettslige avtaler har

76 Självstyrelselag för Åland, § 19, 2, setning. Videre gir forfatningene i flere av delstatene i USA anledning til å innhente betenkninger fra statens
alminnelige høyesterett, se «Note, Advisory Opinions on the Constiutionality of Statutes» (1956), s. 1302–1313. Det er også adgang til å innhente
betenkninger fra Canadas høyesterett, se James L. Huffmann og Mardilyn Saathof, «Advisory Opinions and Canadian Constitutional Develop-
ment» (1990), s. 1251–1336. Også forfatningen i India gir adgang til å innhente betenkninger fra landets høyesterett, se M.P. Jain, Indian Consti-
tutional Law (1978), s. 134–139, og Deepaloke Chatterjee, «Presidential References and their Precedential Value» (2009), s. 175–187, som begge
gjennomgår relevant praksis.

77 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (1949), Artikel 93 abs 1 nr 2.
78 Se Hartmut Söhn, «Die abstrakte normenkontrolle» (1976), s. 292–322, på s. 314.
79 Constitution de la République française, Article 37, 38 og 39.
80 Constitution de la République française, Article 39.
81 Se «Note, Advisory Opinions on the Constiutionality of Statutes» (1956), s. 1302–1313.
82 For Canada, se Huffmann og Saathof, «Advisory Opinions and Canadian Constitutional Development» (1990), s. 1251–1336. For India, se Jain,

Indian Constiutional Law (1978), s. 134–139, og Chatterjee, «Presdiential Refernces and their Precedential Value» (2009), s. 175–187.
83 Etter ICJ statuttene artikkel 65.
84 Se Se Traktaten om den Europeiske Unions Funksjonsmåte, artikkel 218 nr. 11.
85 For en sammenliknende analyse av muligheten for å innhente rådgivende uttalelser fra ulike internasjonale domstoler på menneskerettighetsområ-

det, se Julie Calidonio Schmid «Advisory opinions on Human Rights» (2006), s. 415–456.
86 Se Opinion 1/91.
87 Se Barbara Brandner «The ‘Drama’ of the EEA» (1992), s. 300–328.
88 Se Opinion 2/13.
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reell betydning både for EUs egne organer og for med-
lemsstatene og deres borgere.

Det å innhente betenkninger fra Høyesterett har også
fått en ny aktualitet i Norge i de siste tiårene. Som gjen-
nomgått ovenfor har det bare i løpet av de siste 30 år
vært reist flere forslag om å benytte Grunnloven § 83, og
i 2020 ble det igjen besluttet å innhente en betenkning
fra Høyesterett. Bakgrunnen for forslagene har vært mer
eller mindre velbegrunnede antakelser om at Stortinget
eller regjeringen har gått utover de grenser Grunnloven
setter for statens virksomhet. Noen saker har vist at anta-
kelsene har vært så godt begrunnet at Høyesterett i etter-
tid har fastslått at Stortinget har gått utenfor de rammer
Grunnloven setter. Det er ikke gitt at det å innhente Høy-
esteretts betenkning ville ha sørget for at Stortinget holdt
seg innenfor Grunnlovens rammer, blant annet fordi det
heller ikke i Høyesterett alltid har vært enighet om hvor-
dan disse rammene skal defineres. Men sakene viser at
det kan være et visst behov for en juridisk og uavhengig
forhåndskontroll av de vedtak og beslutninger som Stor-
ting og regjering fatter. Et slikt behov har også vært
antydet i akademiske debatter,89 og av høyesterettsjusti-
tiarius Tore Schei.90 Et annet spørsmål er om Høyeste-
rett er det organ som er best egnet til å foreta slik for-
håndskontroll, slik Grunnloven § 83 åpner for.

Selv om Hiorthøy observerte en tendens som gikk
imot at den vanlige høyesterett inndras i statslivet, og at
det er grunn til å formode at den betenkningsvirksomhet
som utøves, er av liten praktisk eller politisk betydning –
avsluttet han analysen med åpnere utsyn mot mulige
fremtidsscenarier: «Livets mangfoldighet er stor og
tidene vanskelige og usikre, og det kan på ingen måte
ansees utelukket at situasjoner igjen kan inntre hvor det
må fremstille seg som nødvendig å appellere til Høyeste-
rett, f.eks hvor det oppstår spørsmål om forholdet mel-
lom norsk rett og folkerettslige forpliktelser eller andre
utenrikspolitiske tiltak. Derfor må det hevdes at bestem-
melsen i grl. § 83 fremdeles forsvarer sin plass.»91

I lys av de siste tiårenes forfatningsutvikling, rettslig-
gjøring og voksende internasjonalt samarbeid, ikke
minst gjennom EØS-avtalen og andre avtaler med EU,
synes det ikke som Grunnloven § 83 er en bestemmelse

uten aktualitet.92 De siste årenes forslag om å innhente
Høyesteretts betenkninger, og erfaringer fra andre juris-
diksjoner kan tyde på at det fortsatt kan være et visst
behov for den mulighet som Grunnloven § 83 gir Stor-
tinget. Om denne muligheten bør benyttes eller ikke, er
et annet spørsmål. Uansett hvordan dette spørsmålet
besvares, griper det rett inn i en mer enn 200 år gammel
debatt om forholdet mellom dømmende og lovgivende
makt. Som på slutten av 1700-tallet er det fortsatt kre-
vende å avveie behovet for å beskytte konstitusjonelle
rettigheter, ivareta konsistens, presisjon, klarhet, konse-
kvens og systematikk i lovgivningen, mot risiko for å
flytte for mye makt fra folkevalgte organer til domstoler
uten nødvendig kunnskap om policy-spørsmål. Det å
trekke de øverste domstoler inn i lovgivningsprosessen,
var en bekymring før og er det fortsatt. Det kan fremde-
les svekke tilliten til domstolenes rettsanvendelse om
denne blir for sterkt preget av forutgående lovkontroll.

89 Se Eivind Smith, «Grunnlovstolkning på ‘statens eget område’» (2008), s. 1–2, og Anine Kierulf, Taking Judicial Review Seriously: The Case of
Norway (2014), s. 341–344.

90 Se Tore Schei, «Har Høyesterett en politisk funksjon?» (2011), s. 319–335: «Etter min mening viser plenumsdommene fra 2010 at det er grunn til
å stille spørsmålet om systemet for og kvaliteten på forhåndskontrollen med lovutkast i forhold til Grunnloven er slik vi bør ha det. Jeg ønsker ikke
å antyde noe svar – jeg er stadig klar over at dette ikke er mitt bord: Men jeg synes det er forbausende om man lar plenumsdommene fra 2010 bli
historie uten å gå inn i en vurdering av om forhåndskontrollen med lovutkast er slik den bør være» (s. 331).

91 Hiorthøy, «Høyesteretts betenkninger» (1963), s. 478.
92 At Grunnloven § 83 kunne være aktuell i lys av voksende internasjonalt samarbeid, ikke minst gjennom EØS-avtalen og andre avtaler med EU, ble

bekreftet ved Stortingets vedtak om å innhente betenkning fra Høyesterett 17. desember 2020. Det Høyesterett ble bedt om å vurdere var om
Grunnloven § 26 annet ledd ga Stortinget hjemmel til å samtykke til å innlemme EUs fjerde jernbanepakke i EØS-avtalen. Bakgrunnen var at jern-
banepakken ville innebære myndighetsoverføring direkte til EUs organer. Se nå Høyesteretts betenkning HR-2021-655-P.
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§ 84
Stortinget holdes for åpne dører, og dets forhandlinger kunngjøres ved trykken, unntatt i de til-
feller hvor det motsatte bestemmes ved stemmeflertall.

Stortinget blir halde for opne dører, og forhandlingane blir kunngjorde på prent, så nær som i dei
tilfelle noko anna blir vedteke med røystefleirtal.

Av Christer Holtet Dahlin

1 Innledning
Innholdsmessig har bestemmelsen stått uendret siden
vedtakelsen på Eidsvoll i 1814. Den gang som § 85, men
nummerert til § 84 i Novembergrunnloven i anledning
Norges og Sveriges forening. Samtidig ble tegnsettingen
i bestemmelsen endret og en mindre språklig forandring
foretatt ved at «Stemmeflerhed» ble endret til «Stemme-
fleerhed». Dette ble reversert i 1903, og paragrafen var
ikke gjenstand for forandring før vedtaket om nye språk-
versjoner i 2014. I den nye revisjonen er ordene de
samme, men i moderne drakt – også i nynorsk versjon.

Bestemmelsen er todelt. For det første krever den
møteoffentlighet ved at «Stortinget holdes for åpne
dører». For det andre gis et prinsipp om dokumentoffent-
lighet når forhandlingene skal «kunngjøres ved tryk-
ken». Regelen innebærer en rettslig plikt for Stortinget,
og de overordnede og demokratiske formålene bak
bestemmelsen legger til rette for åpen og gjennomsiktig
maktutøvelse. Offentlighetsprinsippets formål er også å
styrke informasjonsvernet og ytringsfriheten. Videre vil
åpenhet styrke den demokratiske deltakelsen hos folket
og bidra til velgernes kontroll av tilliten til det offentlige.
Møteoffentligheten tar i større grad sikte på samtidig
kontroll, og oppfordrer til meningsutveksling og debatt.
At offentlighetsprinsippet for Stortinget er forankret
med grunnlovs rang, må ikke undervurderes.

I dag er offentlighetsprinsippet omfattende regulert.
Grunnloven, kommuneloven,1 Sametingets grunnregler

og Stortingets forretningsorden oppstiller alle møteof-
fentlighet som hovedregelen i folkevalgte organer. Disse
bestemmelsene må dessuten i dag ses i sammenheng
med § 100, som i 2004 fikk et nytt femte ledd om bor-
gernes informasjonsrett.2 Mens § 84 gjelder Stortinget
spesielt, er § 100 femte ledd generell for folkevalgte
organer. De to bestemmelsene er derfor ikke motstri-
dende.

Det er videre i Grunnloven § 84 åpnet for å gjøre unn-
tak fra hovedregelen om offentlighet. Stortinget kan selv
beslutte å holde sine dører lukket eller avstå fra å kunn-
gjøre forhandlingene ved trykken. Unntaket er like gam-
melt som hovedregelen, og allerede i 1814 ble det benyt-
tet.

2 Historisk bakgrunn for § 84
Offentlighet som et kontrollmiddel var ingen ny tanke i
1814. Allerede i Kong Christian Den Femtis Norske Lov
av 1687 finner man prinsippet om møteoffentlighet.3
Der var det imidlertid kun snakk om åpenhet i «Ting og
Rettergang». Innenfor eneveldets lovgivende virksom-
het fantes det ingen prinsipper eller tanker om allmenn-
hetens innsyn. Men da det innskrenkede monarkiet ble
innført, var det nødvendig å regulere borgernes mulighe-
ter for politisk informasjon, som var en elementær side
ved folkerepresentasjonen.

1 Se kommuneloven § 31.
2 St.meld. nr. 26 (2003–2004) Om endring av Grunnloven § 100, punkt 6.1.
3 Se Norske Lov 1-3-1.
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


C.  Om borgerrett og den lovgivende makt788
Den ledende gruppen under arbeidet på Eidsvoll var
utvilsomt de embetsmennene som hadde utdannelser fra
Universitetet i København. Gjennom utdanning og stu-
dier i verkene til samfunnsfilosofer som Rousseau, Mon-
tesquieu og Locke var de godt kjente med naturretten,
ideen om den delegerte bestemmelsesretten, det ideelle
og selvkontrollerende demokratiet, det frie mennesket
og liberal politikk.4 At flere av representantene beher-
sket tysk, engelsk og fransk, gjorde også at de kunne stu-
dere de nye demokratiske konstitusjonene som vokste
frem i Europa og Nord-Amerika på slutten av 1700-tallet
på originalspråkene.5

Grunnlovsutkastet til Christian Magnus Falsen og
Johan Gunder Adler trekkes ofte frem som det viktigste
grunnlaget for Grunnloven.6 Falsen har selv uttalt at de i
utkastet organiserte nasjonalforsamlingen «saagodt som
udelukkende» på den amerikanske konstitusjonens møns-
ter.7 I Nord-Amerika var imidlertid ikke møteoffentlighet
i nasjonalforsamlingen regulert særskilt, men både Sena-
tet og Representantenes hus var pålagt å protokollere og
offentliggjøre sine forhandlinger.8 Der utkastet avvek fra
den amerikanske grunnloven, er det grunn til å tro at
mønsteret i de franske konstitusjonene var til sterk inspi-
rasjon.9 I likhet med utkastet til Falsen og Adler bestemte
den franske grunnloven av 1791 at «forhandlingene til
den lovgivende forsamlingen skal være offentlige, og
protokoller av forhandlingene skal trykkes».10 Slik var
også ordningen i den bataviske republikks konstitusjon
av 23. april 1798, der begge kamrene i nasjonalforsam-
lingen skulle holde sine møter offentlig.11

3 § 84 på Riksforsamlingen 1814
Bestemmelsen om offentlighet var med i samtlige av de
utkastene konstitusjonskomiteen la frem under Riksfor-
samlingen på Eidsvoll i 1814. Da komiteen la frem sitt
siste grunnlovsutkast 10. mai, ble bestemmelsene om

Stortinget enstemmig vedtatt uten videre diskusjon.12 I
utkastet var bestemmelsen plassert i § 91: «Stor-Thinget
holdes for aabne Dørre, og dets Forhandlinger kundgjø-
res ved Trykken, med mindre det Modsatte besluttes ved
Stemmefleerhed.»13

Grunnlovsutkastene som ble tatt med eller sendt til
Eidsvoll, og som komiteen baserte sine arbeider på, tok i
liten grad opp spørsmålet om offentlighet utover kunngjø-
ring av forhandlingene. Et fellestrekk var likevel at Stor-
tinget måtte kunne forsvare sin virksomhet overfor folket.
Om dette skrev grev Holstein-Holsteinsborg at den lovgi-
vende makts forhandlinger «maa skee ved aabne Døre».14

Videre mente han at «i hver Sag af Vigtighed, de afgivne
Stemmer bekjentgjøres ved Trykken, for at gjøre hele
Landet bekjendt med, hvorledes Representanterne
opfylde deres Bestemmelse».15 Også professor Niels
Treschow og presten Nicolai Wergeland la opp til offent-
lighet for nasjonalforsamlingen i sine utkast. Mens Wer-
geland kun tok for seg publisering av forhandlingene,
ønsket Treschow full offentlighet også under møtene.16 I
utkastet til Adler og Falsen var det foreslått at nasjonalfor-
samlingen skulle «holdes for aabne Døre og dens For-
handlinger bekjendtgjøres ufortøvet ved Trykken».17

Kun ett av grunnlovsutkastene la direkte til grunn den
motsatte hovedregel. Etter professor Schlegels forslag
skulle «Debatterne finde alltid Sted inden lukkede Døre»,
og folket skulle først bli underrettet om «Rigsdagsfor-
handlingernes Gang ved Udtog af de paa Rigsdagen første
Protokoller naar Rigsdagen er hævet».18 Kun ved høyti-
deligheter som forsamlingens åpning eller avslutning
åpnet han for at publikum kunne tillates adgang.

4 Stortinget holdes for åpne dører
Grunnloven § 84 bestemmer at det er «Stortinget» som
skal holde sine møter for åpne dører, og det er «Stortin-
get» som i tilfelle må bestemme at dørene skal lukkes.

4 Se bl.a. Jean-Jacques Rousseau, Om samfunnspakten (1762), bok 1, kapittel 6.
5 Se Ola Mestad (red.), Frihetens forskole (2013).
6 Se bl.a. Nils Jakob Höjer, Norges Storting. Förra Afdelningen. Norska Grundlagen och dess källor (1882), s. 19 flg.
7 Se Christian Magnus Falsen, «Betragtninger over Kongeriget Norges Constitution» (1817), s. 60.
8 US Constitution Article I, Section 5, tredje avsnitt.
9 Nils Jakob Höjer, Norges Storting (1882), s. 23, note 1.
10 La Constitution française du 3 septembre 1791, titre III, chapitre III, section 2, article 1.
11 Verfassung der Batavischen Republik vom 23. April 1789, Verfassungsakte, Dritter Titel, Dritte Abteilung, Artikel 64.
12 Riksforsamlingens forhandlinger, bd. I (1914), s. 53, jf. s. 454–455.
13 Riksforsamlingens forhandlinger, bd. I (1914), s. 455.
14 Riksforsamlingens forhandlinger, bd. III (1916), s. 106.
15 Op.cit. 
16 Op.cit., s. 230.

Op.cit., s. 272.
17 Op.cit., s. 25.
18 Op.cit., s. 157.
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Tidligere kunne begrepet forstås på to ulike måter. For
det første kunne det utelukkende bety det samlede Stor-
ting i plenum. For det andre kunne det omfatte det sam-
lede Stortinget og dets avdelinger. De to forståelsene er
brukt om hverandre ellers i Grunnloven, og betydningen
må leses ut av den enkelte paragrafen. Frederik Stang
mente i 1833 at uttrykket ikke kunne utgjøre en motset-
ning til Odelstinget og Lagtinget, og fremhevet at det i
en rekke av Grunnlovens bestemmelser ikke kunne være
tvil om «at ‘Storthinget’ er at forstaae baade om det sam-
lede Storthing og enkeltviis om hver af dets Afdelin-
ger».19 Han eksemplifiserte ved å vise til anvendelsen av
begrepet i § 66 om reise til og fra Stortinget og den par-
lamentariske immunitet, § 85 om forstyrrelse av Stortin-
gets frihet og sikkerhet, og § 84.

Stortinget har også ført en praksis hvor de har holdt
møter for lukkede dører i avdelingene. I løpet av 1800-tal-
let ble svært få møter holdt for lukkede dører i Odelstin-
get, og det ble ikke reist spørsmål om den formelle adgan-
gen til dette. De tidlige ordensreglement ga ingen veiled-
ning, men fikk etter hvert bestemmelser om hvem som
kunne gis adgang til forhandlinger for lukkede dører, og at
forhandlingene skulle protokolleres og arkiveres.20

Bestemmelsen bar preg av å rette seg mot det samlede
Storting, og det må antas å ha vært en fremmed tanke å
lukke dørene i avdelingene. Først i 1904 fikk man en
uttalelse fra Odelstingets president, som fremhevet at stor-
tingsreglementet i alminnelighet forutsatte at lukkede
møter kun skulle forekomme i det samlede Storting, men
at det ikke kunne være noe i veien for at dørene ble lukket
også i avdelingene.21 At Odels- og Lagtinget også kunne
holde forhandlinger for lukkede dører, måtte forstås ut fra
det syn at de utgjorde spesielle konstellasjoner av «Stor-
tinget». I Lagtinget ble det ikke holdt møter for lukkede
dører før i 1914. Disse ble besluttet offentliggjort umid-
delbart etter møtenes avslutning. Først i 1917 fant det sted
forhandlinger hvor verken referatene eller dokumentene
ble offentliggjort.22 Saken gjaldt forslag til lov om forbud
mot befraktning av norske fartøyer.

5 Forhandlinger kunngjøres ved trykken
Det er sparsomt med juridisk teori om Grunnloven § 84.
Dokumentoffentligheten er likevel gitt noe oppmerk-

somhet. Hans Barlien hadde i 1836 sterke meninger om
hvordan Stortinget burde legge til rette for at forhandlin-
gene ble distribuert i hvert kirkesogn og alle offentlige
blader, slik at folket kunne holde seg oppdatert.23 Dette
kan ha sin naturlige forklaring i at Christiania på 1800-
tallet var en liten by, og at den reelle mulighet for å sikre
opplysning og kontroll med nasjonalforsamlingen var
gjennom media og de trykte referatene (som mange
abonnerte på). Frem til 1845 ble imidlertid kunngjøring
ved trykken først foretatt ved Stortingets avslutning.
Noen samtidig kontroll ble det derfor ikke anledning til.
Til dette skrev Peder Gaarder i 1845 at bestemmelsens
motiver og naturlige forståelse krevde en endring av
praksis slik at kunngjøringen ville skje mest mulig sam-
tidig med forhandlingene.24

Heller ikke i nyere tid finnes noen omfattende behand-
ling av regelen utover at de overordnede prinsippene
understrekes. Johs. Andenæs skriver at «[d]e offentlige
forhandlinger i Stortinget er et vesentlig ledd i det åpne
folkestyre. Referatene fra debattene bidrar til å gi vel-
gerne innsikt i hva de forskjellige partier står for i de
enkelte saker».25 I sin kommentarutgave til Grunnloven
skriver Andenæs og Wilberg at formålet med bestem-
melsen i § 84 er å gi allmennheten adgang til å følge med
i Stortingets arbeid samt sikre for ettertiden kunnskap
om hva som foregår. «Prinsippet om offentlige stortings-
møter utgjør en viktig garanti for at folkestyret kan fun-
gere», mens dokumentoffentligheten sørger for å hindre
forfalskning av historien og bidrar til å styrke informa-
sjonsfriheten.26

Som nevnt innledningsvis innebærer regelen om
offentlighet i § 84 en rettslig plikt for Stortinget. Dette
er også påpekt av Høyesterett i kjennelsen inntatt i
Rettstidende 1981 på side 692. Saken gjaldt ærekren-
kende utsagn i en klage til protokollkomiteen på Stor-
tinget som ble sitert i innstillingen til Odelstinget og
offentliggjort i Stortingstidende. Spørsmålet var om
dette kunne gi grunnlag for et mortifikasjonssøksmål
mot Stortinget som utgiver. Kjæremålet ble forkastet.
Argumentasjonen knyttet seg først og fremst til Grunn-
loven § 66 om den politiske ytringsfrihet, men Høyes-
terett uttalte at det under enhver omstendighet «fore-
ligger en grunnlovsbestemt plikt for Stortinget til å
offentliggjøre forhandlingene ‘ved Trykken’, jf. Grunn-
lovens § 84».

19 Frederik Stang, Systematisk Fremstilling af Kongeriget Norges constitutionelle eller grundlovsbestemte Ret (1833), s. 261.
20 Se f.eks. Stortingets forretningsorden (1903) § 53.
21 Se president Sofus Arctanders uttalelse i odelstingsmøtet for lukkede dører 22.3.1904.
22 Se lagtingsmøter for lukkede dører 3.2, 5.2, 2.6 og 5.6.1917.
23 Hans Barlien, Bemærkninger til Norges Grundlov (1836), s. 99.
24 Peder Krabbe Gaarder, Fortolkning over Grundloven og de øvrige Love, som danne Norges Riges offentlige Ret (1845), s. 346.
25 Johs. Andenæs, Statsforfatningen i Norge (2004), s. 132–133. Se også samme verk, 10. utgave, ved Arne Fliflet (2006), s. 173.
26 Mads T. Andenæs og Ingeborg Wilberg, Grunnloven: kommentarutgave (1983), s. 110.
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6 Unntatt i de tilfeller hvor det motsatte bestem-
mes ved stemmeflertall
Etter Grunnloven § 84 kan det også gjøres unntak fra
offentligheten. I likhet med hovedregelen må unntaket
være inspirert av fremmed rett. Som nevnt var 1790-tal-
lets bataviske og franske konstitusjoner viktige inspira-
sjonskilder. I disse kunne nasjonalforsamlingene settes
som komiteer ved at tilhørergalleriene ble stengt.27 Lig-
nende løsninger har vi fortsatt: For å lukke dørene i
Frankrikes Parlement kreves i dag krav fra en tidel av
representantene eller beslutning fra statsministeren.28

Det samme kravet gjelder i det nederlandske Parlement,
og formannen har kompetanse til selv å bestemme luk-
kede dører.29 Regelverkene i Tyskland og Danmark skil-
ler seg fra dette ved at det stilles krav til antallet stemmer
bak et forslag om å votere over lukkede dører. I den
tyske Bundestag må forslaget komme fra regjeringen
eller én tidel av de folkevalgte,30 mens det i Danmark
må foreligge forslag om lukkede dører fra Folketingets
formann, en statsråd eller 17 av de folkevalgte.31 Vedtak
om lukkede dører krever likevel flertallsvedtak: to tred-
jedels flertall i Tyskland og alminnelig stemmeflerhet i
Danmark. Også i Sverige lukkes dørene etter alminnelig
flertall i riksdagen. Der stilles det imidlertid krav til
begrunnelse: Møter kan kun lukkes av hensyn til rikets
sikkerhet eller dersom forholdet til en annen stat eller
internasjonal organisasjon tilsier det.32 Det er interessant
at av de skandinaviske konstitusjonene er det kun i Sve-
rige at det kreves spesielle begrunnelser for et slikt ved-
tak. En lignende løsning finner vi i den finske konstitu-
sjonen fra 1999. I Eduskunta, parlamentet i Finland, er
plenumsmøtene offentlige med mindre tungtveiende
grunner tilsier lukkede dører.33

I løpet av 1900-tallet ble det avholdt over 700 møter
for lukkede dører i Stortinget samlet i plenum. Lukkede
møter var særlig brukt i årene under og etter den første
verdenskrigen og under opptrappingen til og gjenopp-
byggingen etter den andre verdenskrigen. Fra 1960-tallet
ble færre møter unntatt offentligheten. Til sammenlig-
ning har det i det danske Folketinget kun vært avholdt 35

fortrolige møter – alle i perioden 1914 til 1933.34 I Sve-
rige er det snakk om 39 møter fordelt på én ordentlig og
to overordentlige sesjoner.35

7 Nærmere om Stortingets praksis for lukkede 
dører
Stortingets forretningsorden gir nærmere regler om
fremgangsmåten for vedtak om å fravike offentligheten i
Stortinget.36 Verken Grunnloven eller forretningsorde-
nen regulerer hvem som kan foreslå lukkede dører. Stor-
tingspresidenten må likevel ha denne kompetansen,
ettersom forretningsordenen sier at «[a]kter presidenten
å foreslå at et møte skal holdes for lukkete dører, skal
møtet settes og Stortinget ta stilling til dette for lukkete
dører».37 Dette er også den vanligste fremgangsmåten.
Men også andre representanter må kunne fremme for-
slag om lukkede dører, slik de kan fremme andre for-
slag.38 Forslaget kan komme på bakgrunn av en gradert
proposisjon eller melding, eller etter råd fra fagkomi-
teen. Grunnloven er imidlertid klar på at det kun er Stor-
tinget som har kompetanse til å treffe beslutningen.

Dersom presidenten vil foreslå et møte unntatt offent-
ligheten, «skal møtet settes og Stortinget ta stilling til
dette for lukkete dører».39 Det kan reises spørsmål om
hvorvidt dette samsvarer med Grunnloven § 84, som
etter en streng ordlydsfortolkning krever stemmeflerhet
for alle tilfeller av at Stortingets dører ikke holdes åpne.
Tidligere stortingspolitiker Johan Castberg problemati-
serte dette en rekke ganger. Den 20. juli 1920 påpekte
han at denne praksisen var direkte i strid med Grunnlo-
vens ord. President Buen så seg lei av at det til stadighet
ble debattert om fremgangsmåten, og gjorde rede for
presidentskapets forståelse:

For å bortrydde fremtidig diskussion om, hvorvidt præsi-
denten kan sætte møtet for lukkede døre paa forhaand
eller ei, skal præsidenten faa lov til at meddele, at den
praksis, at præsidenten sætter møtet for lukkede døre og

27 Se La Constitution française du 3 septembre 1791, titre III, chapitre III, section 2, article 2, og Verfassung der Batavischen Republik vom 23. April
1789, artikel 64.

28 Se La Constitution française du 4 octobre 1958, titre IV, article 33.
29 Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden, kapittel 3, § 2, artikkel 66.
30 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, kapittel III, artikkel 42.
31 Forretningsorden for Folketinget, kapittel XIV, § 37, jf. Danmarks Riges Grundlov, kapittel 5, § 49.
32 Se Riksdagsordningen kapittel 6, § 7, jf. Grundlagen om Regjeringsformen, kapittel 4, § 9.
33 Suomen perustuslaki, 11.6.1999/731, § 50.
34 Opplyst av Folketingets Oplysning.
35 Lars Frykholm, Protokoll vid riksdagens hemliga sammanträden 1942–1945 (1976).
36 Stortingets forretningsorden av 7. juni 2012, §§ 36, 63, 64 og 75. Se også §§ 16, 17, 25 og 27.
37 Stortingets forretningsorden, § 36 (1).
38 Sammenlign f.eks. med Grl. § 76 (1) om lovforslag.
39 Stortingets forretningsorden § 36 (1).
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straks søker Tingets beslutning i saken var gjældende
endog før 1908. Reglementskomiteen av 1908 var
enstemmig av den opfatning, at denne praksis var fuldt
stemmende med grundlovens § 84 og præsidentskapet i
1917 fandt ikke at burde gjøre nogen forandring i denne
praksis.40

Denne forståelsen er fulgt siden, og i 1927 ble dette skre-
vet inn i Stortingets forretningsorden.41

Det er som nevnt kun Stortinget som har kompetanse
til å bestemme unntak fra hovedregelen om møteoffent-
lighet. Av referatene fra de lukkede møtene vil en imid-
lertid se at det sjelden foretas en faktisk avstemming.
Den vanligste fremgangsmåten siden begynnelsen av
1900-tallet har vært at presidenten foreslår å holde møtet
for lukkede dører, og at det anses som enstemmig så sant
ingen uttaler seg imot. I et møte satt for lukkede dører i
anledningen kongespørsmålet etter unionsoppløsningen,
stilte Castberg spørsmål ved fremgangsmåten. Han
mente avstemmingen ikke inneholdt noen realitet. Som
svar påpekte president Thorne at praksisen bygget på en
tillit til presidenten, og at representantene som ikke kjen-
ner bakgrunnen for ønsket om hemmelighold, må stole
på presidentskapet i spørsmålet.42 De gangene spørsmå-
let har blitt problematisert, har det blitt stemt ved hjelp
av stemmesystemet.43

Grunnloven er taus om hvem som skal gis adgang til
lukkede møter utover stortingsrepresentantene. Her har
det skjedd en gradvis utvikling over tid gjennom Stortin-
gets forretningsorden. I 1871 ga Stortinget en bestem-
melse om at et «nærmere bestemt Antal af i Storthingets
Tjeneste ansatte Referenter» gis adgang til lukkede
møter.44 Senere ble Stortingets kontorsjef og dennes
ansatte sekretærer (senere kalt funksjonærer) tillatt å
være til stede.45 Ved den store revisjon av forretningsor-
denen i 1965–66 foreslo dessuten utenriks- og konstitu-
sjonskomiteen at presidenten gis anledning til å innhente
tingets samtykke til å gi andre embets- og tjenestemenn
fra departementene mulighet til å være til stede.46 I til-

legg gis enkelte av Stortingets betjenter en midlertidig
adgang, dersom denne må bringe en melding til presi-
denten eller en representant.47 Denne tilstedeværelses-
retten innebærer imidlertid ingen rett til å overvære for-
handlingene. Med parlamentarismen ble medlemmer av
regjeringen gitt grunnlovfestet møte- og talerett i Stor-
tinget. Likevel må plenum samtykke til tilstedeværelsen
dersom møtene er lukket.48 Hvorvidt regjeringens med-
lemmer får være til stede, avgjøres normalt innlednings-
vis, og dersom saken krever det, kan presidenten foreslå
at navngitte departementsråder, byråsjefer, ekspedisjons-
sjefer eller andre ansatte i departementene gis adgang.49

Særlig i store nasjonale og internasjonale saker har det
også vært vanlig å informere pressen om at det skulle
holdes et møte unntatt offentlighet. Pressen kunne da
inviteres til å overvære møtet, med taushetsplikt. Perio-
devis har man imidlertid opplevd lekkasjer fra slike
møter, og det har vært diskutert i Stortinget hvor heldig
det er at pressen gis anledning til å være til stede. I 1932
så president C.J. Hambro seg lei på misbruk av taushets-
plikten, som da hadde resultert i at hemmelige opplys-
ninger knyttet til forhandlinger med andre land var lek-
ket ut.50 Det ble vedtatt å slutte å informere om Stortin-
gets lukkede debatter. Men allerede fire år senere reiste
representant Mowinckel spørsmålet igjen. Han mente
det var en stor feil å motsette seg pressens tilstedevæ-
relse, og at tradisjonen måtte tas opp igjen.51 Både presi-
dentskapet og forsamlingen var enige i dette.

I tillegg har det vært diskutert hvorvidt det kan gis
adgang til andre personer enn embetsmenn, tjenes-
temenn fra departementene og representanter fra pres-
sen. Bakgrunnen for diskusjonen var at advokat Torsten-
sen i 1935 søkte om å få være til stede under et møte for
lukkede dører hvor Stortinget skulle behandle en sak om
statlig støtte til hans klient – skipsreder Christoffer Han-
nevig.52 Noen av representantene argumenterte for at
adgangen måtte holdes snever og begrenses til de perso-
ner som måtte møte for å få saken så godt opplyst som
mulig. Tankegangen støtter opp under det overordnede

40 Se lukket møte 17. juni 1921.
41 Stortingets forretningsorden (1927) § 54.
42 Se møte 19.10.1905.
43 Se bl.a. møtene i Stortinget 22.4.1915 og 12.6.1915 og i Odelstinget 24.6.1914.
44 Stortingets forretningsorden (1871) § 51 første punktum.
45 Stortingets forretningsorden (1903) § 53 første punktum, og Stortingets forretningsorden (1922) § 53 første punktum.
46 Stortingets forretningsorden (1967) § 61 (2) siste punktum.
47 Innført ved Stortingets forretningsorden (1912) § 53 fjerde punktum. I gjeldende forretningsorden § 36 (2) annet punktum.
48 Grunnloven § 74 annet ledd.
49 Se som eksempel møte for lukkede dører den 13.12.1966 om fullmakt for Kongen til å inngå avtaler med ulike metallprodusenter, 2.6.1975 om

byggingen av en navigasjonsstasjon i Bø i Vesterålen, og ettermiddagsmøtet den 11.6.1975 om fullmakt for regjeringen til å kjøpe aksjer i norske
selskaper.

50 Se ettermiddagsmøtet 17.3.1932.
51 Se ettermiddagsmøtet 4.5.1936.
52 Se referat fra møte for lukkede dører 10.4.1935.
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hensynet at lukkede møter kun skal forekomme i saker
hvor det er helt strengt nødvendig å holde offentligheten
utenfor.

Stortingets forretningsorden § 75 (1) pålegger stor-
tingsrepresentantene taushetsplikt i alle saker som
behandles for lukkede dører. I de tidligere versjonene av
forretningsordenen, helt tilbake til 1871 da stortingsrefe-
rentene ble gitt adgang, var det presisert at også andre
tilstedeværende måtte forplikte seg til taushet. Etter revi-
sjonen i 1967 er det ikke nevnt noe om taushetsplikt for
andre enn stortingsrepresentantene. Verken i innstillin-
gen fra konstitusjonskomiteen eller i forhandlingene i
Stortinget tok man opp spørsmålet om en slik presise-
ring, men den øvrige behandlingen av bestemmelsen
(daværende § 54) synes å bygge på at man ikke ønsket
noen realitetsendring fra tidligere. Referenter og andre
embets- og tjenestemenn trenger i dag ikke undertegne
noen taushetserklæring, men alminnelige lover om taus-
hetsplikt vil få anvendelse.53

8 1800-tallet: Stortingets interne saker unntatt 
offentlighet
Tidligere ble i stor grad debatter og vedtak om Stortin-
gets interne delegasjon og myndighet behandlet bak luk-
kede dører. Debatter og vedtak om rent formelle og sere-
monielle saker, som Stortingets åpning og avslutning,
ble også behandlet for lukkede dører. Kongehuset skulle
heller ikke diskuteres offentlig, en tradisjon som har blitt
strengt overholdt i Stortinget i lang tid.54 Videre ble
saker av formell og privat karakter, som permisjonssøk-
nader, behandlet for lukkede dører fra begynnelsen av
1800-tallet. I dag avgjøres permisjonssøknadene for
åpne dører.55

Til å begynne med anså man ikke bestemmelsen om
offentlighet i § 84 å gjelde før Stortinget hadde konstitu-
ert seg. Derfor ble også gjennomgangen av representan-
tenes fullmakter foretatt for lukkede dører frem til
1833.56 Resonnementet bygde på en snever forståelse av
stortingsbegrepet, slik at «Stortinget» ikke var til før
etter åpningen.57 Denne praksisen ble endret i 1836, da
det ble bestemt at publikum skulle tillates adgang straks

Stortinget var trådt sammen.58 Det ble argumentert med
at «… fuldmagternes behandling er en høist vigtig kon-
stitutionel handling, der maa antages at have almen
interesse», og at «Publicitet, dette stærke grundtræk i vor
som i enhver repræsentativ forfatning, [ikke bør] savnes
i udførelsen af et saa vigtig hverv som bedømmelsen af
de fuldmagter, paa hvilke repræsentationens lovlighed
beror».59

I dag gjennomgås fullmaktene først av en forbere-
dende fullmaktskomité som gir sin innstilling til den
endelige fullmaktskomiteen som velges når det nye
Stortinget trer sammen. Som de øvrige komiteene på
Stortinget møter begge fullmaktskomiteene uten
offentlighet.60

9 § 84 og unionsoppløsningen i 1905
I siste halvdel av 1800-tallet ble det holdt få møter for
lukkede dører i Stortinget. Ved århundreskiftet ble imid-
lertid den politiske situasjonen svært ustabil: Etter fem-
ten års dragkamp mellom kongemakten og de andre nor-
ske styringsorganene i spørsmålet om opprettelse av et
eget norsk konsulatvesen, strandet forhandlingene i den
såkalte konsulatsaken i februar 1905.61 Dette ble bak-
grunnen for en norsk aksjon om å løsrive seg fra unio-
nen, og i den forbindelse ble det avholdt en rekke møter
for lukkede dører.62 Det var helt nødvendig å avholde
hemmelige møter. For det første var det viktig at landets
folkevalgte talte enstemmig for å styrke sin autoritet. For
det andre ville lukkede dører hindre misforståelser og
vanskeligheter både internt i Norge og utad. For det
tredje skulle planer og strategier legges, og det var ingen
uproblematisk plan som ble lagt. Regjeringen skulle
oppgi sine embeter, og uten et konstitusjonelt råd ville
ikke Kongen kunne anerkjennes som konge etter Grunn-
loven. Ettersom Sverige nektet å anerkjenne unionsopp-
løsningen, ble det også om høsten etter at unionen var
bortfalt som norsk statsrett 7. juni 1905, holdt en rekke
møter unntatt offentligheten. Blant annet av hensyn til de
krav vi ble møtt med i de påfølgende forhandlingene,
måtte de norske statsmaktene trå varsomt for ikke å
fremstå som politisk unnfallende og ettergivende. Et

53 Opplyst av Stortingets informasjonshjørne 20.4.2012.
54 Se møte for lukkede dører 25.1.1973 om gave til Kong Olav til hans 70-årsdag.
55 Stortingets forretningsorden § 5.
56 Alf Kaartvedt, Det Norske Storting gjennom 150 år, bd. I (1964), s. 155 og Gaarder, Fortolkning over Grundloven (1845), s. 345.
57 Hambro (red.), op.cit., s. 157.
58 Gaarder, op.cit.
59 Se Herman Foss i møte 8. februar 1833 (inntatt i S.E. 1833 s. 324).
60 Jf. Stortingets forretningsorden §§ 1, 3 og 25.
61 Magnus A. Mardal, «Konsulatsaken» (2012, 28.2.) I: Store norske leksikon.
62 Se Jacob Vilhelm Heiberg, Unionens Opløsning 1905 (1906).
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illustrerende eksempel er møtet om svenske krav til ned-
rustning av de norske grensefestningene.63

Også spørsmålene knyttet til forhandlinger med prins
Carl av Danmark og gjennomføringen av kongevalget
ble behandlet i lukkede møter. Dette dreide seg både om
hensynet til personvern og politiske hensyn om forholdet
mellom den norske og den danske stat (som utvilsomt
også stod under politisk press fra Sverige). På grunn av
Carls ekteskap med den britiske prinsessen Maud måtte
også forholdet til Storbritannia overveies.

10 1900-tallet: Sikkerhetspolitikk og handelspoli-
tiske spørsmål
Antallet lukkede møter i Stortinget økte i periodene
rundt verdenskrigene. Til forskjell fra fredstider kan
avgjørelser i viktige saker i politisk ustabile perioder ha
stor betydning for rikets anseelse samt for handel og for-
hold til andre stater.64 Samtidig er det behov for å
beskytte sensitive opplysninger om egne styrker og
svakheter. Under første verdenskrig ble en rekke møter
holdt bak lukkede dører for å diskutere ekstraordinære
bevilgninger og avsetninger til Forsvaret.65 I tillegg ble
det under begge verdenskrigene holdt lukkede møter for
å redegjøre for krigens utvikling og forholdsregler om
vår nøytralitet.66 Det var trusler mot nøytralitetspolitik-
ken og vurderingen av tiltak som kunne innebære kren-
kelse av nøytraliteten fra norsk side, som var begrunnel-
sene for å holde forhandlingene skjulte.67 Møtet den
2. mars 1940 om statsgaranti for ulykkestrygd til norske
sivilarbeidere i Finland illustrerer dette. Saken var sensi-
tiv fordi det var uenighet om ordningen ville bryte med
nøytralitetspolitikken og reise spørsmål om regjeringens
tillit.

For å hindre at detaljert informasjon om våre forsynin-
ger og beholdninger av krigsrelatert materiale kom i
hendene på fienden, ble det også redegjort for den
interne tilstanden i landet i lukkede møter.68 Som eksem-

pel kan det vises til diskusjonen om nybygging for den
norske marinen den 7. august 1918.

Også i fredstid ble forhandlinger unntatt offentlighe-
ten av hensyn til vårt forhold til fremmede stater. En vik-
tig begrunnelse var hensynet til pågående handelspoli-
tiske forhandlinger. Første halvdel av det 20. århundre
var det vanlig at utenriks- og/eller handelsministeren
årlig ga en generell utenrikspolitisk redegjørelse i Stor-
tinget hvor det ble opplyst om saker av både kommersi-
ell og politisk karakter.69 Under en slik redegjørelse
16. mars 1928 innrømmet stats- og utenriksminister
Mowinckel at store deler av informasjonen kunne vært
gitt for åpne dører, men at visse ting måtte behandles
fortrolig. Av hensyn til en helhetlig fremstilling anmodet
han derfor om lukkede dører for hele møtet. De påføl-
gende årene fulgte en tilsvarende praksis. Dette utviklet
seg senere til at det ble gitt offentlige fremstillinger, men
med et supplerende møte for lukkede dører der de fortro-
lige elementene ble gitt.70 I etterkrigstiden fant man ikke
lenger noen grunn til å gi slike generelle redegjørelser
for lukkede dører, og praksisen opphørte i 1951. Blant
annet Grunnloven § 30 forutsetter at regjeringen kan
slutte fortrolige traktater. Hvilke overenskomster som
ble inngått med fremmede makter, ble gjennomgått i
lukkede møter.71 Behovet knyttet seg til den konstitusjo-
nelle kontrollen i Grunnloven § 75 litra g, som oppstiller
plikten til å meddele traktater og forbund til de folke-
valgte. I forlengelsen av dette måtte stortingsmøtet settes
for lukkede dører.72 Den siste redegjørelsen om dette
slaget ble gitt i Stortinget i 2008.73

Hemmelighold kan videre være et vilkår for traktatfor-
handlinger. I forhandlingene kan man også ha meningsut-
vekslinger eller motta notater og informasjon som man
forplikter seg til taushet om.74 Et eksempel hvor fortro-
lighet var satt som vilkår for forhandlingene, var drøftel-
sene om integritetstraktaten med Tyskland, Frankrike,
Russland og Storbritannia i 1907. Både inngåelse av
denne traktaten og spørsmålene om oppsigelse og
avskaffing ble behandlet for lukkede dører i Stortinget.75

63 Se møte for lukkede dører 6.10.1905.
64 Se møtene for lukkede dører 22.4.1915, 29.1. og 24.7.1916, 17.1. og 2.2.1917, og 25.6, 26.6. og 14.8.1918. Se også ettermiddagsmøtet den

5.2.1940 og møtene 5.3., 11.3., 12.3. og 13.3.1940.
65 Se f.eks. møtene for lukkede dører 3.7.1914, 11.8.1915, 24.7.1916, og 20.6. og 18.7.1917.
66 Se møtene for lukkede dører den 8.8.1914, 18.1., 19.2., 14.5. og 27.5.1915, 12.2.1916, 17.1.1917 og under det åttende overordentlige Storting

13.12.1918. For andre verdenskrig se 11., 14. og 16.9.1939 og 8., 9. og 17.1.1940 samt 5.2.1940.
67 Se f.eks. møtene for lukkede dører 15.8.1914, 17.8.1915, 17.4.1917, og 2.3. og 8.4.1940.
68 Se møtene 12.8.1915, 14.2.1917, 20.3.1917, 16.9.1939, og 9.1., 5.2. og 11.3.1940.
69 Se f.eks. møtene 18.1.1915, 22.02.1918, 29.1.1925, 18.1.1926, og 28.1.1927.
70 Se møtene 9.2.1929, 15.2.1930, 20.2.1931, 17.3.1932 og 18.1.1933.
71 Se et utvalg i møtene 10.12.1951, 11.12.1952, 11.6.1953, 19.6.1956, 1.6.1960, 18.6.1965, 10.6.1970 og 2.6.1975.
72 Frede Castberg, Norges statsforfatning, bd. II (1947), s. 171.
73 Opplyst av Stortingets sekretariat.
74 Se møte for lukkede dører 25.1. og 26.1.1918 og 31.7.1922.
75 Se møtene for lukkede dører 14.1., 17.1. og 18.1.1908, 29.1. og 2.2.1916 samt 9.6.1923.
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Av en litt annen karakter er sakene fra 1920- og 30-
årene om krav på nytt land i Sørishavet og Nord-Atlante-
ren. I denne forbindelse ble flere møter holdt for lukkede
dører, blant annet forhandlingene med Danmark i spørs-
mål om suverenitet på Grønland,76 den samme sakens
utfall i Haagdomstolen i 1933,77 og møter angående
norsk krav på Jan Mayen78 og norsk krav på Peter Is
øy.79 I alle sakene kunne det etter alminnelige folkeretts-
lige regler oppstå vidtgående konsekvenser for andre
stater med interesser i de landområdene det ble gjort
krav på. Særlig Grønlandssaken var en sensitiv sak etter-
som den danske regjeringen vurderte å melde Norge inn
for Nasjonenes Forbunds Råd for å drive politikk til fare
for freden. Men selv om hensynet til bilaterale, regionale
og internasjonale forhold kan tilsi hemmelighold, må
man nøye avveie gevinsten mot hensynene til opplys-
ning og informasjon for befolkningen. Det dreier seg om
store, viktige saker om Norges utvikling og forhold til
fremmede land, med konsekvenser for hele nasjonen.
Det er da helt vesentlig å legge til rette for at den norske
befolkningen skal kunne bedømme statsmaktenes hand-
linger og holdninger.

11 Aktuell forståelse av og praksis knyttet til 
offentlighetsprinsippet i Stortinget
Som nevnt innledningsvis må Grunnloven § 84 leses i
sammenheng med reglene i § 100, som i sjette ledd
erklærer at norske myndigheter skal legge til rette for en
aktiv ytringsfrihet og en «åpen og opplyst offentlig sam-
tale». Formelt oppstiller bestemmelsen i seg selv ingen
plikt, men trekker i retning av å være en overordnet ret-
ningslinje som oppfordrer til stor grad av politisk og
demokratisk offentlighet.80 § 100 femte ledd er et kon-
kret utslag av dette – det må være en forutsetning for
reell ytringsfrihet at samfunnsdeltakerne får anledning
til å gjøre seg opp meninger om maktutøvelsen i samfun-
net. Under demokratiargumentet og autonomibegrunnel-
sen fremhevet Ytringsfrihetskommisjonen at «[å]penhet
og det å være informert er simpelthen en forutsetning for
å kunne realisere den demokratiske rettighet til delta-
gelse. Den politiske prosess skal foregå for åpen scene.

Makten skal ha et ansikt. … Det å stille til skue prosesser
og begrunnelser er altså en like grunnleggende forplik-
telse hos dem med makt og myndighet som det å sørge
for en effektiv forvaltning». Videre skrev de at «[e]n fri
meningsdannelse og utviklingen til myndig menneske
krever at man er informert og har innsyn». Hemmelig-
hold knytter seg til maktspill som ikke har noen plass i et
moderne demokrati, og dette må vike for de samfunns-
konstituerende faktorene åpenhet og gjennomsiktig-
het.81

Bestemmelsen gir dobbel grunnlovshjemmel for Stor-
tingets møteoffentlighet, og man får spørsmålet om for-
holdet mellom § 84 og § 100 femte ledd.82 Mens først-
nevnte har sin plassering blant bestemmelsene om bor-
gerrett og den lovgivende makt, er § 100 plassert i
kapittelet for menneskerettigheter. Med sin klare ordlyd,
og ved at den retter seg direkte mot Stortinget som
organ, fremstår § 84 som en spesialbestemmelse knyttet
til offentlighetsprinsippet i § 100 femte ledd. Man må
imidlertid spørre seg om de nye kravene til begrunnelse
for unntak fra offentlighetsprinsippet i § 100 femte ledd
også må innfortolkes i § 84. Gode grunner taler for at det
må kreves tungtveiende grunner også i relasjon til § 84.
«Tungtveiende» er et strengt krav som oppstiller en sne-
ver unntaksregel.83 Ser man på oppbygningen til § 100
som en helhetlig modell, må dessuten femte ledd igjen
tolkes i lys av bestemmelsens annet ledd. Her oppstilles
den alminnelige avveiningsnormen som regulerer inn-
grepsadgangen i ytrings- og informasjonsfriheten. Begrens-
ningene «ut fra hensyn til personvern og av andre
tungtveiende grunner» i femte ledd må med andre ord
også kunne forsvares opp mot hensynet til «sannhetssø-
ken, demokrati og individets frie meningsdannelse».84

For en funksjonell og formålstjenlig forståelse av
reglene må denne generelle avveiningsnormen også
anvendes i begrunnelsene for å lukke Stortingets dører i
kraft av § 84. Etter vedtakelsen av den nye § 100 har
også Eivind Smith reist spørsmålet om det ikke ville
være en fordel å regulere de nærmere reglene om møte-
offentlighet i Stortinget i formell lov, slik det gjøres for
andre folkevalgte organer.85

Også begrunnelsen om personvern kan være grunnlag
for vedtak om lukkede dører etter § 84, men dette vil ha

76 Se f.eks. møtene 24.6.1931, 3.5.1932 og 29.6.1932.
77 Se møte 5.4.1933.
78 Se møtene 19.6.1928 og 7.5.1929.
79 Se møtene 23.4.1931 og 29.5.1931.
80 NOU 1999: 27 s. 249–250.
81 NOU 1999: 27 s. 95.
82 Se St.meld. nr. 26 (2003–2004) punkt 6.6 annen overskrift og Innst. S. nr. 270 (2003–2004) punkt 6.1 fjerde avsnitt.
83 Jf. St.meld. nr. 26 (2005–2006), s. 145.
84 Se Eivind Smith, Konstitusjonelt demokrati (2009), s. 412–413 og 419.
85 Smith, op.cit., s. 218.
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mindre relevans, ettersom Stortingets sjelden behandler
saker om individer. Men det kan vise seg nødvendig der-
som det for eksempel skal tas stilling til riksrettpåtale,
oppsigelse eller frigjøring fra embete, eller dersom man
skal vurdere økonomiske garantier til navngitte bedrifter.

De siste årene har terskelen for lukkede dører vært
høy. Den 20. oktober 2006 ble Stortingets møte satt for
lukkede dører for å diskutere den utvidede utenrikskomi-
teens behandling av styrkebidrag i Afghanistankonflik-
ten, og den 16. november 2010 var Heimevernet og dets
betydning for det norske Forsvaret til behandling. I
begge sakene ønsket et mindretall i komiteen behandling
i plenum. I begge tilfellene ble det vedtatt behandling for
åpne dører. Sakene kan gi en pekepinn på når og i hvilke
typetilfeller Stortinget kan vurdere det som aktuelt å
lukke dørene.

På bakgrunn av det som nå er sagt, er det viktig å
merke seg at selv om et møte besluttes holdt for lukkede
dører, er det ikke derved bestemt at referatene og doku-
mentene fra møtet holdes hemmelig. Etter Stortingets
forretningsorden § 36 (4) kan nemlig forhandlinger som
er ført for lukkede dører, «offentliggjøres dersom Stortin-
get gjør vedtak om det». Dette ble også gjort i mange av
tilfellene fra 1900-tallet. I flere av møtene ble både pro-
posisjonene, innstillingene og debattene offentliggjort
samme dag eller i løpet av sesjonen.86 Forhandlingene
offentliggjøres på vanlig måte. Blir det ikke tatt stilling til
offentliggjøring, skal referatene fra forhandlingene
«føres inn i en egen protokoll» som forsegles og legges i
arkivet.87 Er det ønskelig å åpne en forseglet arkivsak,
bestemmer presidentskapet om det skal gjøres.88

Når Stortinget kan beslutte full offentliggjøring, må
det også ligge i dets makt å beslutte delvis offentliggjø-
ring. I praksis har det ved møtets slutt ofte blitt besluttet
offentliggjøring av forhandlingene i den utstrekning det
anses forsvarlig. Kompetansen til å gjennomføre offent-
liggjøringen gis vanligvis til presidenten eller president-
skapet, eventuelt i samråd med de statsråder og embets-
menn som har vært involvert i saken.89

En annen variant er at det ikke kunngjøres noe fra inn-
holdet i selve forhandlingene, men sendes ut en presse-

melding om at Stortinget har hatt en sak til behandling i
lukket møte, og hva resultatet ble.90 I noen sakstyper er
det også nødvendig å vente med offentliggjøring til en
beslutning er trådt i kraft. Slik utsettelse er særlig praktisk
for skatte- og avgiftsvedtak hvor man ønsker å forhindre
spekulasjon og utnyttelse før vedtaket blir iverksatt.91

Stortingets arbeidsmengde er stor, og saker som én
gang ble hemmelig behandlet, vil med tiden miste sin
aktualitet. I 1951 ble det derfor opprettet et utvalg for å
gjennomgå og undersøke hvilke deler av Stortingets
praksis som inntil da var unntatt offentlighet, og som
kunne avgraderes. Arbeidet ville bidra til å hindre at
gamle konfidensielle saker ble liggende, og sørget for
effektivisering av offentlighetens reelle side. Først da
dette arbeidet fortsatte på midten av 1990-tallet, ga det
resultater. Presidentskapet besluttet 4. oktober 1994 at
det skulle utarbeides en innstilling til Stortinget om
«innføring av et regelverk tilsvarende det man har i
statsforvaltningen, hvoretter gradert materiale som
hovedregel avgraderes etter 30 år, og med forslag til
hvilke rutiner som skal følges ved beslutning om opp-
rettholdelse av gradering».92 Et nytt utvalg ble opprettet
bestående av representanter fra Stortinget, Utenriksde-
partementet og Stortingsarkivet. Utvalgets råd til presi-
dentskapet har i stor grad bygd på den etablerte praksis i
statsforvaltningen for øvrig.93 De la til grunn at det
burde være opp til vedkommende fagdepartement å vur-
dere avgradering av proposisjoner, meldinger og rede-
gjørelser før Stortinget tar endelig stilling til spørsmålet
om offentliggjøring. Det ble anført at en bare i sjeldne
tilfeller kunne «tenke seg at Stortinget skulle gå inn for
avgradering av sin del av et sakskompleks dersom fag-
departementet mente sakens hoveddokumenter fortsatt
burde holdes hemmelig».94 Utvalget så videre for seg at
når først departementet har avgradert proposisjonen,
meldingen eller redegjørelsen i en sak, skal det spesielle
omstendigheter til for at Stortinget fortsatt vil holde sine
debattreferater og innstillinger hemmelige. President-
skapet sluttet seg til forslaget og understreket at det mest
hensiktsmessige var en samsvarende praksis mellom
Stortinget og regjeringen.95

86 Se f.eks. møtene 6.3., 17.8. og 19.8.1908, 22.4.1915 og 18.1.1929.
87 Stortingets forretningsorden § 36 (3). Se også § 64.
88 Forretningsordenen § 36 (5).
89 Se f.eks. møtet 27.4.1915, som var det siste av i alt seks møter angående ekstraordinære bevilgninger til Forsvaret, hvor det ble debattert hvor mye

som kunne og skulle offentliggjøres fra denne møterekken, og 3.3.1938, hvor deler ble offentliggjort etter avtale mellom presidentskapet og uten-
riksministeren. Flere eksempler: 18.2.1936, 19.3.1936 og 8.4.1938.

90 Eksempler: Møtet 2.2.1916, 20.4.1917, 25.4.1923, 17.2.1933 og 5.3.1934.
91 Se f.eks. møtet 8.2.1923 om midlertidige tillegg til tolltariffens satser for innførselstollen, og Odelstingets møte 19.3.1918 om midlertidig lov om

tillegg til lov om ervervelse av fast eiendom.
92 Jf. Innst. S. nr. 295 (1995–96) s. 1 første spalte.
93 Se kongelig resolusjon av 7.10.1998 om avgradering av dokumenter som er gradert i henhold til sikkerhetsinstruksen og beskyttelsesinstruksen.
94 Innst. S. nr. 295 (1995–1996) s. 1.
95 Se møte for lukkede dører torsdag 20.6.1996 (offentliggjort 21.6.).
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Disse nye reglene innebar vesentlige endringer. Presi-
dentskapet skulle få en generell fullmakt til å beslutte
avgradering, og det ble satt en tidsbegrensning for hvor
lenge forhandlinger og referater skulle være unntatt
offentlighet. Ettersom verken presidentskapet, det ned-
satte utvalget eller regjeringen kunne se behov for å opp-
rettholde hemmelighetsstemplingen av saker eldre enn
30 år, ble det foreslått at referater med tilhørende innstil-
linger og eventuelle andre dokumenter utstedt av Stor-
tinget, skal vurderes offentliggjort senest etter 30 år.
Dokumenter og referater som ikke blir avgradert innen
denne fristen, revurderes etter 40 og deretter hvert tiende
år.96

Det kan søkes om innsyn i alt materiale fra lukkede
møter. Søknaden behandles av utvalget til å gjennomgå
saker behandlet for lukkede dører i Stortinget. Utvalget
består av leder og nestleder i den utvidede utenriks- og
konstitusjonskomité og én representant fra Utenriksde-
partementet.97 Utvalget skriver en tilrådning til Stortin-
gets presidentskap, som fatter det endelige vedtaket.
Forskere kan gis innsyn i vitenskapelig øyemed, men det
tas som regel forbehold om at presidentskapet skal fore-
legges vedkommende forskningsarbeid til gjennomgå-
else før noe offentliggjøres.98

12 Aktuelle diskusjoner om § 8499

Stortinget som institusjon er uegnet for hemmelighold,
og prinsippet om offentlighet er sterkt forankret i virk-
somheten. Arbeidet med tilrettelegging av offentlighet
er et løpende arbeid. Tidligere var hjelpemidlene åpne
gallerier for publikum og publisering i den trykte presse.
I dag er mulighetene helt andre. Med internett kommer
stadig flere arenaer, og Stortinget har i aller høyeste grad
vært med på utviklingen. For å styrke publikumsenga-
sjementet og økt deltakelse ble den muntlige spørreti-
men initiert som en mer uformell debatt i 1949. Spørreti-
men blir nå også videooverført og kan følges uten fysisk
tilstedeværelse i stortingssalen. Med samme begrunnelse
har man også jobbet aktivt med tilrettelegging for så rask
publisering av så mange dokumenter som mulig.

Om fremtiden kan man i alle fall si sikkert at det ikke
vil bli mindre offentlighet. For plenumsforhandlingene
kan det kanskje heller ikke bli så mye mer offentlighet?
For Stortinget som institusjon vil det imidlertid fortsatt
være aktuelt å åpne for mer offentlighet og mer gjen-

nomsiktighet. Vi ser allerede en økning i antall åpne
komitéhøringer. Potensielle utfordringer vil være å
unngå at offentlighet går på bekostning av det å ha et
velfungerende forum for politiske debatter når man skal
komme til bredest mulig kompromiss mellom flest
mulig. Et annet spørsmål er om det kan bli for mye
offentlighet, slik at de reelle beslutningsstedene flyttes
på gangen i form av mer bakromspolitikk.

Et prosjekt i nyere tid gjelder dokumentoffentligheten
på Stortinget. På 2000-tallet utvidet man dokumentof-
fentligheten til også å omfatte innkommen post og
offentlig journal. Regler om rett til innsyn i Stortingets
dokumenter ble vedtatt av Stortinget 16. mars 2009, jf.
Innst. S. nr. 166 (2008–2009). Etter reglene kan alle
kreve innsyn i Stortingets saksdokumenter, journaler og
lignende registre, med mindre annet følger av reglene.
Bestemmelsene i offentleglova100 gjelder tilsvarende så
langt de passer, med de presiseringer og unntak som føl-
ger av reglene. Etter disse reglene skal begrepet «Stor-
tinget» omfatte Stortinget som kollegialt organ, stor-
tingskomiteene, presidentskapet, Stortingets internasjo-
nale delegasjoner, andre kollegiale organer som har
sekretariat i Stortingets administrasjon, og Stortingets
administrasjon.

Det må heller ikke undervurderes at Stortinget som
organ skal være representativt. Gjennom sosiale medier
som Facebook, Twitter og lignende får Stortinget gode
arenaer for sin informasjonsvirksomhet. Stortinget når ut
til stadig flere publikummere. Men med denne økte
eksponeringen kommer også økt tilgjengelighet – det er
lettere for den enkelte å komme til orde. Kan informa-
sjonsvirksomheten ubevisst gå over til å bli kommunika-
sjonsvirksomhet? De sosiale mediene er vilkårlige, mens
Stortinget er representativt. Stortinget må være bevisst
sin rolle når det legges til rette for denne typen offentlig-
het.

96 Se møte for lukkede dører torsdag 20.6.1996 og Innst. S. nr. 295 (1995–96) om reglement for avgradering av møtereferater, innstillinger mv.
97 Se Stortingets informasjonssider på nett: http://www.stortinget.no/no/Stortinget-og-demokratiet/Historikk/Lukkede-moter/.
98 Guttorm Hansen og Erik Mo, Om Stortingets arbeidsordning. Stortingets forretningsorden med kommentarer (1993), s. 109.
99 De følgende avsnittene bygger på samtaler med Stortingets administrasjon 20.3.2014.
100 Lov 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova).
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§ 85
Den som adlyder en befaling hvis hensikt er å forstyrre Stortingets frihet og sikkerhet, gjør seg
derved skyldig i forræderi mot fedrelandet.

Den som lyder eit påbod som har som føremål å skiple fridommen og tryggleiken til Stortinget,
gjer seg skuldig i svik mot fedrelandet.

Av Knut Einar Skodvin

1 Utvikling
Den teksten ein i dag finn i Grunnlova § 85, har sidan
vedtakinga vore endra berre to gonger. Ved vedtakinga
17. mai 1814 lydde § 86: 

«Den, der adlyder en Befaling, hvis Hensigt er at for-
styrre Storthingets Frihed og Sikkerhed, gjør sig derved
skyldig i Forræderie mod Fædrenelandet.»

Som med mange andre grunnlovsbod vart føresegna
raskt endra ved Novembergrunnlova i 1814. Det var
likevel berre tale om ei mindre språkleg endring, samt at
føresegna vart flytta frå § 86 til § 85.1 Føresegna vart så
ståande uendra fram til den språklege oppdateringa i
2014.

2 Føresegna sitt opphav og sin funksjon
Grunnlova § 85 omhandlar det som, når ein ser det frå
staten sin vinkel, er kan hende det mest alvorlege brots-
verk: landssviket. Men føresegna set verken sjølv straff
eller seier noko om utmåling. Ho nøyer seg med å seia at
ein viss type handling skal klassifiserast som landssvik.
Noko nærare om konsekvensar av klassifiseringa gjev
føresegna ikkje.

Meininga med føresegna er klårt nok å verna om Stor-
tinget. Fleire av dei ulike grunnlovsframlegga som låg
føre ved tingingane på Eidsvoll, inneheldt framlegg som
slik retta seg primært mot den faren forsvarsmakta
kunne utgjera. Slik gjorde biskop Peter Olivarius Bugge
framlegg om at troppesamlingar ikkje kan finna stad
innan «6 Mile» av den stad der Stortinget held møte, og
eit liknande framlegg kan ein finna hos Nicolai Werge-
land.2 Òg i framlegget frå Johan Gunder Adler og Chris-
tian Magnus Falsen finn ein ei liknande føresegn – i
framlegget til § 78 bokstav i heiter det såleis:

Det Sted, hvor Rigsforsamlingen holdes, maa, uden dens
egen Tilladelse, intet militairt eller bevæbnet Corps, det
være sig stort eller lidet, nærme sig paa 2 Mile, med min-
dre det vil ansees skyldigt i Landsforræderie.3

Framlegget dekkar vidt, det har klårt retning mot dei
militære, men ordlyden «Corps» er så vidt vid at den vil
dekka òg andre organiserte samlingar. Upraktisk var
dette ikkje: Som omtala i kommentaren til § 25 tredje
ledd, såg ein fram til og med mellomkrigstida organi-
serte private grupperingar som utfylte funksjonar ein i
dag assosierer berre med den sivile ordensmakta eller
det militære. At det likevel var Kongen ein primært
skulle verna seg mot, synest likevel vera klårt av fram-

1 Den språklege endringa var at ein tok vekk komma etter «Den».
2 Sjå Bugge Riksforsamlingens forhandlinger, bd. III (1916), s. 73, og Wergeland, op.cit., s. 272. Sjå òg grunnlovsframlegget frå overkrigskommis-

sær Sebbelow, op.cit., s. 197.
3 Riksforsamlingens forhandlinger, bd. III (1916), s. 25. Nils Höjer viser til den franske 1791-grunnlova som opphav til framlegga samt til den likn-

ande føresegna i den svenske regjeringsforma av 1809 § 110, sjå Nils Höjer, Norska Grundlagen och dess källor (1882), s. 188 flg. (kommentaren
knytt til § 92). Ei liknande føresegn er òg å finna i den danske grunnlova § 34.
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C.  Om borgerrett og den lovgivende makt798
legget til § 92 i konstitusjonskomiteen sitt endelege
grunnlovsutkast:

Ingen Befaling, af hvem den end maatte være utstædt,
hvis Hensigt er: at forstyrre Stor-Thingets Frihed og Sik-
kerhed, maae adlydes uden at de Adlydende derved giøre
sig skyldige i Forræderie mot Fædrenelandet.4

Her går ein bort frå den geografiske avgrensinga. Kvar ei
samling eller hending måtte finna stad, er ikkje viktig,
det er verknaden og sinnelaget som er avgjerande. Felles
for både framlegget frå konstitusjonskomiteen og den
endelege ordlyden er vidare at ein ikkje råkar alle som
deltek i å forstyrra Stortinget. Den som gjev befalinga,
går klar, det er berre dei som følgjer henne, som vert
råka av landssvikklassifiseringa. Kongen kunne ikkje
gjerast til landssvikar, det følgde jo alt av Grunnlova § 5
at hans person er heilag, sjå kommentaren til § 5. Heller
ikkje ein utlending som gjev ei slik befaling, vert råka av
føresegna, han svik jo heller ikkje det norske landet.
Men heller ikkje nokon annan som utstedar ei slik befa-
ling, vert råka av grunnlovsbodet, det er berre den som
lyder henne, som etter § 85 skal klassifiserast som lands-
svikar. Dermed vil til dømes ein statsråd som medverkar
til å setta befalinga ut i livet, verta råka, og det sjølv om
vedkommande hadde protestert mot avgjerda i statsråd.5

Slik bruk av militærmakta verkar framand i dag, men
då Grunnlova vart laga og i tida etter, såg ein på dette
som ein høgst reell fare. Den skulle då òg fleire gonger
visa seg i samband med striden mellom Konge og Stor-
ting, og ein av toppane skulle striden nå alt i 1821. Stor-
tinget utøvde då aktiv motstand mot forsøk på å styrka
banda mellom dei to rika i unionen, utover det ein måtte
finna seg i etter Novembergrunnlova. Og fleire viktige
saker vart handsama dette året. I tillegg til den generelle
motstanden som Karl Johan nok hadde gått lei av, frykta
han at Stortinget kunne koma til å vegra seg mot å bli
oppløyst, at ein ikkje ville ta dei naudsynte steg for å
betala den norske delen av fellesgjelda med Danmark, og
ikkje minst skulle adelslova opp til handsaming for tredje
gong. Kongen hadde to gonger nekta å sanksjonera lova,

men vedtok Stortinget henne ei tredje gong no, ville ho
verta lov, sjølv om Kongen skulle nekta sanksjon.6 Det
gjekk så langt at Karl Johan vurderte statskupp, men fekk
etter sonderingar med stormaktene forståing av at dette
ikkje ville falla i god jord. I staden innkalla Kongen til
militærøving på Etterstadsletta, nær Stortinget sitt sete i
Christiania. Noko lita øving var det ikkje tale om, 6000
norske og svenske soldatar, med påfyll av ytterlegare
2000 frå Sverige. Signalet forstod ein på Stortinget, sær-
leg ved at heile styrken vart sett under svensk kom-
mando, og at dei svenske soldatane fekk utlevert skarpe
skot då dei kom over Svinesund, medan dei norske solda-
tane berre hadde lausammunisjon. Den norske delen av
statsgjelda vart betalt, men adelslova vart vedteken (og
seinare sanksjonert av Kongen). For samansmeltingspoli-
tikken skulle hendinga ikkje vera heldig.7

Seinare, i 1884 i samband med riksrettssaka, skulle
kong Oscar 2 vurdera å nytta den norske militærmakta
mot Stortinget. Det vart lagt konkrete planar om at der-
som Stortinget nekta å samarbeida med ei regjering som
vart sittande etter ein eventuelt fellande dom, så skulle
Stortinget sendast heim. Om naudsynt med våpenmakt.
Militærmakta sin lojalitet vart undersøkt, og sluttstykka
fjerna frå våpena ein heldt lagra, slik at dei ikkje kunne
nyttast mot Kongen sine lojale menn. Planane vart like-
vel aldri sett ut i livet, mellom anna av di ein var i tvil
om ein hadde tilstrekkeleg lojalitet til Kongen i militær-
makta til ein slik open konfrontasjon med Stortinget.
Sluttstykkefjerninga var difor så langt ein kom.8 Kongen
sitt mynde over militærmakta skal i tida etter òg gradvis
forskyva seg over til regjeringa.9

3 § 85 i dag
I dag må det nok leggast til grunn at Grunnlova § 85
spelar ei avgrensa rolle. Illustrerande er det at i sentrale
verk i dagens konstitusjonelle teori er ikkje grunnlovs-
bodet nemnt i det heile.10

Landssvikomgrepet, som vel reint språkleg må seiast
å tilsvara Grunnlova sitt omgrep «svik mot fedrelandet»,

4 Riksforsamlingens forhandlinger, bd. I (1914), s. 455.
5 T.H. Aschehoug, Norges nuværende Statsforfatning, bd. III (1893), s. 456 flg. Sjå òg Bredo Morgenstierne, Lærebok i den norske Statsforfatnings-

ret, bd. II (1927), s. 456.
6 Sjå nærare om Kongen sitt utsettande veto i kommentaren til § 79.
7 Sjå nærare om militærøvinga på Etterstadsletta i Roald Berg, Norsk forsvarshistorie 1814–1905: Profesjon – Union – Nasjon (2001), s. 67 flg.

Adelssaka var langt framme i medvite i samtida, og Kongen kom under handsaminga med fleire meir og mindre dulde ymt om at han eller andre
kunne gripa til makt mot Stortinget om dei ikkje let adelen vera. Saka var likevel avgjort i Lagtinget før ein hadde noko sikkert kjennskap til mili-
tærøvinga på Etterstadsletta. Sjå nærare om adelssaka i Ola Mestad, «Krig, politikk og veddemål på Stortinget» (2008), s. 33 flg.

8 Sjå til dette med vidare referansar i Berg, Norsk forsvarshistorie 1814–1905: Profesjon – Union – Nasjon (2001), s. 200 flg. Fjerning av slutt-
stykke fann elles ikkje stad over heile landet, og ein del militære sjefar på divisjonsnivå nekta, eller unnlét, å setta ordren i verk. Det er òg verd å
merka at ein i 1884 ikkje på same måte som i 1821 frykta bruk av framande militære krefter.

9 Sjå nærare om dette i kommentaren til § 25.
10 Johs. Andenæs og Arne Fliflet, Statsforfatningen i Norge (2017) og Eivind Smith, Konstitusjonelt demokrati (2017).



§ 85 799
finn ein nytta i straffelova (2005) § 119 samt i § 120,
som inneheldt straffskjerpinga for dei grove tilfella.
Føresegnene har eit langt snevrare siktemål enn Grunn-
lova § 85 ved at dei berre råkar handlingar «i krig, under
okkupasjon eller en internasjonal væpna konflikt på
norsk territorium, eller ved overhengande fare for dette».
Noko slik situasjonsavgrensing finn ein ikkje spor av i
§ 85. Grunnlova synest slik operera med eit langt vidare
landssvikomgrep enn det ein finn i straffelova. Føre-
segna som vel best kan seiast å svara til grunnlovsføre-
segna, finn ein i straffelova (2005) § 115, der det heiter:

Med fengsel inntil 10 år straffes den som ved bruk av
makt, trusler eller på annen rettsstridig måte volder fare
for at Kongen, Regenten, regjeringen, Stortinget, Høyes-
terett eller Riksretten, eller et medlem av disse institusjo-
nene, hindres eller påvirkes i sin virksomhet.

Strafferamma vert ved grove brot i § 116 auka til fengsel
i 21 år. Straffebodet er vidt utforma og råkar ikkje berre
det som er retta mot organet, men òg organet sine med-
lemmer. Etter straffelova er det slik tilstrekkeleg om ein
tek sikte på einskilde eller nokre av medlemmene av
Stortinget, medan grunnlovsbodet vernar forsamlinga
som så. Det er òg etter straffelova tilstrekkeleg at ein på
rettsstridig måte søkjer påverka eller hindra, noko som
høver bra med grunnlovsbodet. Heller ikkje det krev jo
at ein lukkast, det er nok at ein lyder befalinga. Døme på
kor vidt straffebodet kan råka, finn ein mellom anna i
avgjerda innteken i Rt. 2007 s. 1559, som gjaldt den
langt på veg tilsvarande føresegna i straffelova (1902)
§ 99. Her uttala Høgsterett at det å kasta kake på ein
statsråd slik at denne vart hindra i sitt arbeid i om lag ein
time, fall innanfor det som vart råka av § 99.11 Ein del
meir må ein nok legga til grunn at skal til om ein skal
koma innanfor det Grunnlova § 85 krev skal utgjera
landssvik når handlinga er retta mot Stortinget.

Så langt gjeld dagens to språkversjonar, er det klårt at
ein ikkje meinte gjera anna enn ei språkleg oppdatering.
Ein viss skilnad er det likevel mellom ordlyden i dei
vedtekne føresegnene, ved at det er brukt «svik» i
nynorskteksten mot «forræderi» i bokmålsteksten. Som
grunngjeving for ordvalet på nynorsk synte Graver-utva-
let berre kort til at om ein slår opp i Nynorskordboka
under landsforræderi, står det berre landssvikar, og at
orda er synonyme, men at det er svik som har den ster-
kaste tradisjonen på nynorsk for forræderi.12 «Forræderi
mot fedrelandet» vil vel likevel fort verta oppfatta som å
innehalda eit noko sterkare fordømmande element enn
«svik mot fedrelandet». Ser ein hen til klassifiseringa

ved fastlegginga av når føresegna er overtredd, kunne
dermed bokmålsteksten kanskje tilseie at det skal noko
meir til enn det nynorskteksten krev. Den omgrepsmes-
sige skilnaden gjer likevel at føresegnene må tolkast i lys
av kvarandre, og at ein må sjå hen til den tidlegare
grunnlovsteksten. Noko tolkingstvil vil slik neppe opp-
stå, men når ein slik må kvila på fleire versjonar og i alle
tilfelle sjå attende til den gamle formuleringa, kan det
spørjast om den språklege oppdateringa no eigentleg var
eigna til å gjera Grunnlova meir tilgjengeleg på dette
punktet.

11 Høgsterett oppheva likevel domfellinga, men då grunna utilstrekkelege domsgrunnar med tanke på forsettsspørsmålet.
12 Sjå Dokument 19 (2011–2012), særmerknad til § 85.





DOI: https://doi.org/10.18261/9788215054179-2021-103
D. Om den dømmende makt

D. Om den dømmande makta

Denne forma er frå språkrevisjonen vedtatt 6. mai 2014. På Eidsvoll vart del D vedtatt med
tittelen «Om den dømmende Magt.». Den har såleis stått uendra heile tida bortsett frå
språkrevisjonen.
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§§ 86 og 87

§ 86
Riksretten dømmer i første og siste instans i de saker som Stortinget anlegger mot statsrådets,
Høyesteretts eller Stortingets medlemmer for straffbart eller annet rettsstridig forhold når de har
brutt sine konstitusjonelle plikter.

De nærmere regler for Stortingets påtale etter denne paragraf fastsettes ved lov. Dog kan det
ikke settes kortere foreldelsesfrist enn 15 år for adgangen til å gjøre ansvar gjeldende ved tiltale
for Riksretten.

Dommere i Riksretten er 6 medlemmer valgt av Stortinget og de 5 etter embetsalder eldste,
fast utnevnte medlemmer av Høyesterett, deriblant Høyesteretts justitiarius. Stortinget velger
medlemmene og stedfortrederne for 6 år. Et medlem av statsrådet eller Stortinget kan ikke velges
til medlem av Riksretten. I Riksretten har Høyesteretts justitiarius forsetet.

Den som har tatt sete i Riksretten som valgt av Stortinget, trer ikke ut av retten selv om den
tid han eller hun er valgt for, utløper før Riksrettens behandling av saken er tilendebrakt. Heller
ikke en høyesterettsdommer som er medlem av Riksretten, trer ut av retten selv om han eller hun
fratrer som medlem av Høyesterett.

Riksretten dømmer i fyrste og siste instans i dei sakene som Stortinget reiser mot medlemmer av
statsrådet, Høgsterett eller Stortinget for eit strafflagt eller anna rettsstridig tilhøve når dei har
brote sine konstitusjonelle plikter.

Dei nærare reglane om påtale som Stortinget reiser etter denne paragrafen, blir fastsette i lov.
Det kan likevel ikkje setjast kortare foreldingsfrist enn 15 år for høvet til å gjere ansvar gjel-
dande ved tiltale for Riksretten.

Dommarar i Riksretten er 6 medlemmer valde av Stortinget og dei 5 etter embetsalder eldste
fast utnemnde medlemmene av Høgsterett, mellom dei leiaren av Høgsterett. Stortinget vel med-
lemmene og varamedlemmer for 6 år. Ein medlem av statsrådet eller Stortinget kan ikkje veljast
til medlem av Riksretten. I Riksretten har leiaren av Høgsterett forsetet.

Dei som har teke sete i Riksretten som valde av Stortinget, blir sitjande jamvel om tida dei er
valde for, går ut før Riksretten har avslutta saka. Like eins blir høgsterettsdommarar sitjande i
Riksretten jamvel om dei går av som medlemmer av Høgsterett.

§ 87
De nærmere forskrifter om sammensetningen av Riksretten og saksbehandlingen fastsettes ved lov.

Dei nærare reglane om samansetjinga av Riksretten og om saksbehandlinga blir fastsette i lov.
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§§ 86 og 87 803
Av Hilde Ruus

1 Innledning
Riksretten er en domstol som er hjemlet i Grunnloven
kapittel D «Om den dømmende Magt». Den er imidler-
tid frikoblet fra det alminnelige domstolssystemet: Riks-
retten er en en-instans domstol som kun dømmer med-
lemmer av statsrådet, Høyesterett og Stortinget for for-
brytelser de har begått i sin konstitusjonelle rolle. Histo-
risk og i dagens system er både kompetansen til å reise
sak og flertallet i domstolen lagt til den lovgivende
makt. Slik sett er Riksretten plassert i spenningsfeltet
mellom statsmaktene og tett forbundet med vårt poli-
tiske liv: Riksrettssak har alltid vært reist med politisk
bakgrunn og undertone, og dommene har alltid fått poli-
tiske konsekvenser.

Riksrettens sammensetning og riksrettsansvarets karak-
ter har gjort den til åsted for store politiske slag og viktige
anledninger i forfatningshistorien, og den er stadig aktuell
i dag. Det har vært reist sak for Riksretten åtte ganger, sist
gang i 1926. Både riksrettssakene, og saker hvor riksretts-
sak har vært vurdert uten at det er tatt ut tiltale, har vært
gjenstand for stor offentlig oppmerksomhet.

Bestemmelsene om domstolen «Rigsret» ble vedtatt
som en del av Grunnloven av 1814. Det konstitusjonelle
ansvar var det mest inngripende av den serie kontroll-
midler Stortinget fikk til rådighet overfor den utøvende
makt. Hovedformålet med domstolen var å håndheve
statsrådenes konstitusjonelle ansvar, og slik beskytte den
lovgivende makt mot at den utøvende makt skulle
bevege seg inn på dennes enemerker. Ved innføring av
parlamentarismen ble Stortingets kontrollmidler sup-
plert med det mer praktiske parlamentariske ansvar, og
det konstitusjonelle ansvar ble mindre relevant. Under
det parlamentariske system består Riksretten likevel
som den prinsipielle siste rettslige skanse – et virkemid-
del som kan tas i bruk dersom intet annet er tilstrekkelig
for ansvarliggjøring av statsråder. Også høyesteretts-
dommerne og stortingsmedlemmene har vært og er
underlagt Riksrettens domsmyndighet, men deres ansvar
har historisk vært helt underordnet.

Grunnlovens bestemmelser om Riksrett må sees i
sammenheng med Stortingets øvrige kontrollmidler, slik
de har forankring i Grunnloven, lovgivningen og Stor-
tingets forretningsordning og praksis. Andre eksempler
er Stortingets rett til å kalle inn til avhør etter Grunnlo-

ven § 75 bokstav h, og regler om interpellasjoner og
spørsmål til regjeringen og dens medlemmer. Som kon-
troll- og sanksjonsmiddel går Riksrettens reelle funksjon
utover de tilfellene hvor det avholdes rettssak og avsies
dom.1 Stortinget og etter hvert politiske partier har brukt
«ulike stadier av nærhet til Riksrett» som et kontroll- og
sanksjonsmiddel helt siden 1814.

Riksretten og det ansvaret den håndhever eksisterer
ved siden av den øvrige strafferetten, straffeprosessen og
reguleringen av domstolsvirksomhet, og de alminnelige
lover på disse områdene er ikke gitt anvendelse. Virk-
somheten reguleres gjennom særlover. Det er i tillegg
etter hvert antatt at domstolen – om den trer i virksomhet
– skal behandle saker i tråd med de alminnelige straffe-
rettslige prinsipper.

Den følgende historiske kommentar beskriver den his-
toriske utviklingen i og i tilknytning til Grunnloven
§§ 86 og 87.2 Fokuset er på Riksretten som institusjon
og prosessordning, og grunnlovsbestemmelsene behand-
les derfor samlet der ikke annet fremgår av teksten.
Grunnloven § 87 har historisk sett inneholdt prosessreg-
ler og bestemmelser av mindre betydning, og har spilt
liten selvstendig rolle.

2 Bestemmelsene om Riksretten i Grunnloven av 
1814
På Riksforsamlingen i 1814 ble reglene om Riksretten
vedtatt som Grunnloven §§ 87 og 88:

§ 87 «Lagthingets Medlemmer tilligemed Høiesteret
udgjøre Rigsretten, som i første og sidste Instans
dømmer i de Sager, som af Odelsthinget anlægges,
enten mod Statsraadets, eller Høiesterets Medlem-
mer, for Embedsforbrydelser, eller mod Storthin-
gets Medlemmer for de Forbrydelser, de som saa-
danne begaae. I Rigsretten har Præsidenten i
Lagthinget Forsædet.»

§ 88 «Den Anklagede kan, uden nogen dertil angiven
Aarsag, forskyde af Rigsrettens Medlemmer indtil
1/3; dog saaledes, at Retten ei udgjør mindre end 15
Personer.»

1 Fredrik Sejersted, Kontroll og Konstitusjon (2002), s. 1064.
2 Domstolskommisjonen har i 2020 foreslått å flytte nåværende § 87 til § 86 som nytt femte ledd for å frigjøre paragrafnummer 87 til en ny bestem-

melse om domstolene, se NOU 2020: 11 s. 353.
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Bestemmelsen i § 87 bestemte at Odelstinget hadde
påtalekompetansen for Riksrett, mens domstolen var
sammensatt av medlemmene av Høyesterett og Lagtin-
get. Den angav også domstolens kompetanse: Der stats-
råder og høyesterettsdommere var anklaget for «Embeds-
forbrydelser», og stortingsmedlemmer for forbrytelser
de hadde begått som medlemmer av den lovgivende for-
samling. I henhold til Grunnloven § 88 hadde den tiltalte
rett til å bestemme at en andel av riksrettsdommerne
ikke skulle delta ved behandlingen, en rettssikkerhetsga-
ranti som er kalt «utskytelsesretten».

Bestemmelsene om Riksretten ble nedfelt i Grunnlo-
ven i 1814 for å håndheve ministeransvaret, som ble
enstemmig vedtatt som den nye Grunnloven § 4.3 Stats-
rådenes konstitusjonelle ansvar for kongens beslutninger
var sett på som en sentral garanti mot overgrep fra den
utøvende makt og til vern om maktfordelingen, i opplys-
ningstidens forfatningstradisjon som den nye norske
Grunnloven tilhørte.4

Riksretten var et produkt av arbeidet på Eidsvold:
Riksforsamlingens Konstitusjonskomite, som laget
utkast til den nye grunnloven, hadde begrenset med kil-
der til hjelp i arbeidet: Den nye forfatningstradisjonen
innebar et fullstendig brudd med eneveldet, og det fantes
derfor ikke relevante nasjonale forbilder fra tiden før
1814 på dette punktet.5 Grunnlovsutkastene som var
sendt eller medbrakt til Eidsvold viet liten oppmerksom-
het til det konstitusjonelle ansvaret, og ennå mindre til
institusjonen som skulle håndheve dette.6 Bare to av
grunnlovsutkastene, utkastene til professor Georg Sverd-
rup (1770–1850) og generalauditør Christopher Anker
Bergh (1764–1825), og grev Fredrik Adolph Holstein-
Holsteinborg (1784–1836), foreslo å dele tiltale- og
domskompetansen mellom to uavhengige organer.7

Bare tre av grunnlovsutkastene inneholdt en særdom-
stol for statsmakten(es) øverste representanter, men
ingen av disse tre forslagene var ment å håndheve et
egentlig konstitusjonelt ansvar: Sorenskriver Lauritz
Weidemanns (1775–1856) forslag var i realiteten en
videreføring av eneveldets institusjoner for å håndheve
embetsmannsansvar, og ikke egnet som modell for hånd-
heving av et konstitusjonelt ansvar.8 Nicolai Wergelands
(1780–1848) grunnlovsutkast inneholdt ulike prosesser
for embetsmannsansvar, med både tiltale og dom av en
jury konstituert av Stortinget.9 Dette brøt med prinsippet
i forfatningstradisjonen for øvrig om at tiltale- og doms-
kompetanse for håndheving av ministeransvaret skulle
legges til ulike organer. Grev Holstein-Holsteinborg
ville innføre et ansvar for alle offentlige tjenestemenn,
som skulle håndheves av «de dertil bestemte Dom-
stole».10 Utkastet til Christian Magnus Falsen (1782–
1830) og Johan Gunder Adler (1784–1852), som var en
sentral kilde for Grunnloven på andre punkter, forutsatte
antagelig at det konstitusjonelle ansvaret skulle håndhe-
ves for de alminnelige domstoler.11

Konstitusjonskomiteen hadde imidlertid tilgjengelig
en rekke utenlandske forfatninger fra årene før 1814.
Riksretten hadde intet bestemt forbilde blant disse for-
fatningene, men var en krysning av ulike institusjoner:12

Konstitusjonskomiteen hentet etter all sannsynlighet
navnet på domstolen fra den svenske «Riksrätten»,13

men tok ellers utgangspunkt i angloamerikanske forbil-
der som var gjort tilgjengelig gjennom fremstillinger av
blant annet Montesquieu, de Lolme og Blackstone.14

Disse forfatterne anbefalte et forfatningssystem bygget
på den engelske konstitusjonen. Dette systemet hadde
som grunnleggende prinsipp at tiltale- og domskompe-
tansen i domstolen som skulle håndheve det konstitusjo-

3 Vedtatt på Riksforsamlingen som Grunnloven § 4, se Riksforsamlingens forhandlinger (1914), bd. I, s. 36. I Grunnloven av 4. november 1814 ble
bestemmelsen videreført som § 5. Se kommentar til § 5.

4 Se mer utfyllende i Eirik Holmøyvik, Maktfordeling og 1814 (2012), s. 484.
5 Før 1814 var Norge en del av det dansk-norske eneveldet, hvor all rettslig og politisk myndighet var lagt til kongen, jf. Kongeloven 1665 artikkel

III. Saker mot embetsmenn ble enten ført for embetsverksdomstoler om administrative forhold, eller for særskilt oppnevnte dømmende kommisjo-
ner. Det sentrale i disse rettsmidlene var at embetsmenn sto ansvarlig overfor kongen, og de var derfor ikke egnet som forbilde til domstol som
skulle håndheve et konstitusjonelt ansvar. Se om embetsmannsansvaret under eneveldet i Gudmund Sandvik, «Dømande kommisjonar i Norge»
(1974), særlig på s. 55–58.

6 Av de 16 grunnlovsutkastene som er kjent i ettertid mangler seks referanser til det konstitusjonelle ansvaret. De resterende manglet regler om hvil-
ken type institusjon som skulle håndheve ansvaret. Se utfyllende om ministeransvaret i grunnlovsutkastene i Holmøyvik, Maktfordeling og 1814
(2012), s. 376–378.

7 For biografiske data om folkevalgte er følgende kilder anvendte: Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste (NSD) sitt politikerarkiv på http://
www.nsd.uib.no/. Tallak Lindstøl, Storthingsrepræsentanter og Suppleanter 1814–1891 (1892). Store norske leksikons nettutgave: https://snl.no/.

8 Se også Nils Höjer, Norska Grundlagen och dess källor (1882), s. 48.
9 Wergelands forslag i Riksforsamlingens forhandlinger (1916), bd. III, s. 259–279.
10 Grev Holstein-Holsteinborgs forslag i Riksforsamlingens forhandlinger (1916), bd. III, s. 95–147, sitatet er fra side 109.
11 Johan Gunder Adler og Christian Magnus Falsen, Udkast til en Constitution for Kongeriget Norge (1814), s. 18.
12 Det samme er utgangspunktet i teoretiske fremstillinger som behandler tema, se eksempelvis Aschehoug, Norges Nuværende statsforfatning

(1893), bd. III, s. 523.
13 Slik også Aschehoug, Norges Nuværende statsforfatning (1893), bd. III, s. 523.
14 Holmøyvik, Maktfordeling og 1814 (2012), s. 485.

http://www.nsd.uib.no/
http://www.nsd.uib.no/
https://snl.no/
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nelle ansvar skulle deles på to selvstendige statsorganer,
som måtte samvirke for domfellelse. I den engelske vari-
anten, kalt impeachment, var dette gjennomført ved at
tiltale- og domskompetanse var delt mellom de to lovgi-
vende forsamlingene: Underhuset og Overhuset var
representanter for ulike samfunnsinteresser og derfor
uavhengige av hverandre.15 Dette skulle hindre at minis-
teransvaret og impeachment-prosedyren ble brukt som
et politisk våpen.16 Selv om håndheving av ministeran-
svaret var Riksrettens sentrale oppgave inkluderte Kon-
stitusjonskomiteen også Høyesteretts medlemmer under
riksrettsansvaret allerede fra starten.

Som i den engelske modellen delte Konstitusjonsko-
miteen oppgavene ved håndhevingen av ansvaret mel-
lom de to kamrene i den lovgivende forsamlingen: Påta-
lekompetansen ble lagt til Odelstinget, mens represen-
tantene i Lagtinget var dommere i særdomstolen. Men i
motsetning til det engelske forbildet, hvor Overhuset
utgjorde domstolen alene, foreslo Konstitusjonskomi-
teen allerede fra sitt første utkast at «Høiesterets Tilfor-
ordnede» også skulle være dommere i Riksretten. Inklu-
deringen av høyesterettsdommerne er vanligvis tilskre-
vet inspirasjon fra den svenske Riksrätten,17 men også
andre konstitusjoner hadde lignende ordninger som kan
ha tjent til inspirasjon: Det engelske overhuset fungerte
som domstol og hadde medlemmer med juridiske fag-
kunnskaper.18 Den franske konstitusjonen av 1791
inkluderte både medlemmer fra den franske Høyesterett
og et folkevalgt element i den «haute Cour nationale»
som hadde domsmyndighet over ministre og andre høy-
ere embetsmenn innenfor den utøvende makt.19

Det synes ikke å ha vært kontroversielt at den lovgi-
vende makt fikk del i både påtale- og domskompetansen
i Riksretten. En modell som innholdsmessig er nokså lik
den som ble vedtatt, hvor Odelstinget hadde påtalekom-
petansen og Lagtinget og Høyesterett var medlemmer av
domstolen, fikk plass allerede i Konstitusjonskomiteens
første utkast § 92. Den ble fastholdt som § 93 i komi-

teens andre utkast.20 Heller ikke prins Christian Frederik,
som var tiltenkt rollen som konge, hadde innvendinger
mot dette i sine kommentarer til det første grunnlovsut-
kastet.21

Da bestemmelsene som senere ble Grunnloven §§ 87
og 88 skulle vedtas i Riksforsamlingen var det kun
debatt rundt hvilken gruppering som skulle få flertallet i
domstolen. Konstitusjonskomiteen hadde foreslått at alle
Lagtingets medlemmer skulle være dommere i Riksret-
ten, noe som ville gi de folkevalgte et klart flertall.22 Et
slikt system ville gi de folkevalgte herredømme over
både påtale og dom i Riksretten, noe som åpnet for å
gjøre politisk bruk av institusjonen. Dette ble ytterligere
forsterket av at Riksforsamlingen hadde vedtatt et
tokammersystem hvor Lagtinget og Odelstinget kun for-
melt var to selvstendige forsamlinger.23 De besto av
representanter valgt ved samme valg og med intern
deling i de to forsamlingene.

Det var sannsynligvis denne muligheten til å bruke
Riksretten politisk som Georg Sverdrup hadde sett da
han i debatten om Riksrettens sammensetning foreslo at
antallet representanter for Lagtinget skulle reduseres.
Han mente at det ikke skulle være flertall av lagtings-
medlemmer i Riksretten siden «de Første paa en Maade
kunne ansees som de Tiltaltes Anklagere».24 Han møtte
imidlertid motbør, særlig fra Christian Magnus Falsen
som bemerket at «etter Constitutionen ikke Storthinget,
men Odelsthinget var Anklager, men Høiesterett tillige-
med Lagthinget Dommer».25 Falsen synes her å legge
avgjørende vekt på de formelle skiller mellom Lagting
og Odelsting.26 Ved voteringen over det som senere ble
Grunnloven § 87 ble Konstitusjonskomiteens forslag,
hvor Lagtinget fikk flertall i domstolen, vedtatt med 58
mot 51 stemmer. Bestemmelsen om utskytelsesretten,
som ble Grunnloven § 88, ble for øvrig enstemmig ved-
tatt uten debatt. Det er verdt å merke seg at det i Riksfor-
samlingen kun ble vedtatt at Høyesterett og statsrådene
skulle være underlagt Riksrettens kompetanse. Stor-

15 Se Charles Montesquieu, The Spirit of Laws (2002), s. 159.
16 Holmøyvik, Maktfordeling og 1814 (2012), s. 489.
17 Den svenske forfatningen av 1809, Kongl. Maj:ts Och Riksens Ständers Faststålde Regerings-Form Dat. Stockholm den 6 Junii 1809, § 101 inne-

holdt et felles ansvarsinstitutt for statsråder og høyesterettsdommere. Se nærmere om den svenske ordningen i Erik Fahlbeck, Riksrättsinstitutet i
1809 års författning (1924), s. 312–313.

18 Se mer utfyllende i Nyholm, «Ministeransvarligheden i det konstitusjonelle kongedømme» (1895), s. 387.
19 Den franske konstitusjonen av 1791 kapittel V [om den dømmende makt] nr. 23.
20 Et unntak er at kun medlemmer av statsrådet og Høyesterett var underlagt Riksrettens domskompetanse, se note 29 under. Konstitusjonskomiteens

første forslag § 92 i Riksforsamlingens forhandlinger (1916), bd. III, s. 314. Konstitusjonskomiteens andre forslag § 93 i Riksforsamlingens for-
handlinger bd. I, s. 455.

21 I Riksforsamlingens forhandlinger (1916), bd. III, s. 324 og note 29 under.
22 Se Riksforsamlingens forhandlinger (1914), bd. I, s. 54. Se også Holmøyvik, Maktfordeling og 1814 (2012), s. 486, note 1961.
23 Se også om debatten i Alf Kaartvedt, «Fra Riksforsamlingen til 1869» (1964), s. 173.
24 Storthings-Efterretninger1814–1833 (1874), s. 74. Se for øvrig inhabilitetsinnsigelsene i riksrettssakene i 1836 og 1884.
25 Storthings-Efterretninger1814–1833 (1874), s. 74.
26 Holmøyvik, Maktfordeling og 1814 (2012), s. 491 kaller dette en feilvurdering fra Falsens side, idet han mener at Riksforsamlingens medlemmer

ikke hadde tatt innover seg forholdet mellom tokammersystemet – slik det var vedtatt tidligere samme dag – og Riksretten.
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tingsrepresentantene ble senere inkludert, uten at vi i
ettertid vet begrunnelsen for dette, av den komiteen som
ble satt til å sette Grunnloven i «Stiil og Orden» etter
vedtakelsen. Antagelig skjedde dette på prins Christian
Frederiks initiativ, idet han foreslo dette i sine kommen-
tarer til Konstitusjonskomiteens utkast.27

Resultatet av Riksforsamlingens valg var at den nor-
ske Grunnloven fikk en konstitusjonell ansvarsdomstol
hvor påtalekompetansen og flertallet i domstolen var
lagt til det som i realiteten var samme organ. Dette står i
motsetning til de utenlandske forbildene, hvor et mer
reelt skille mellom organene var ansett som en grunnleg-
gende garanti for å hindre misbruk av ministeransvaret
og den tilhørende prosessordningen. Riksforsamlingens
valg skulle komme til å prege den senere forfatningshis-
torien.

Ved inngåelsen av unionen med Sverige ble bestem-
melsene om Riksretten stående uforandret, kun med
enkelte språklige endringer, som §§ 86 og 87 i Novem-
bergrunnloven. Som ledd i forhandlingene om endringer
i Grunnloven la de svenske kommissærene frem et for-
slag om å endre sammensetningen av domstolen, slik at
den skulle bestå av medlemmer av embetsstanden etter
svensk mønster. Forslaget ble avvist av det overordent-
lige Stortinget av 1814 som behandlet grunnlovs-
endringene.28 Forslaget var det første av de svensk-nor-
ske kongenes mange fremstøt med formål å frata Stortin-
get muligheten til å bruke Riksretten som en politisk
ansvarsdomstol.

3 Riksretten på de fire første storting 1814–1821
Grunnloven §§ 86 og 87 gav et rammeverk for Riksret-
ten. Men bestemmelsene var knappe, til dels åpne for
tolkning og det gjenstod en rekke uløste spørsmål. Det
fantes verken prosessregler eller straffebestemmelser,
utover bestemmelsen om ministeransvaret i Grunnloven
§ 30. Likevel ble ordlyden i Grunnloven §§ 86 og 87 stå-
ende uforandret fra 1814 til 1908. Utvikling av riksretts-
ordningen skjedde gjennom statsmaktenes og Riksret-
tens praksis, og gjennom vedtakelse av lover som regu-

lerte ansvaret og domstolen nærmere. Utviklingen
skjedde også i nær sammenheng med utviklingen av de
andre konstitusjonelle kontrollmidlene i Grunnloven.

Det første overordentlige Storting, som trådte sammen
7. oktober 1814, ble møtt av krav fra folkeopinionen om
at de ansvarlige for at Norge hadde tapt krigen mot Sve-
rige måtte straffes. Særlig ble søkelyset rettet mot gene-
ral og statsråd Fredrik Gottshalck von Haxthausen
(1750–1825).29 I begynnelsen av november 1814 opp-
rettet Stortinget den første ad hoc «protokollkomité»,
med oppgave å gjennomgå statsrådets protokoller for å
undersøke hva som hadde skjedd da Norge tapte krigen
med Sverige. Slike protokollkomiteer, som hadde til
oppgave å gå gjennom statsrådets protokoller, ble senere
en viktig faktor i håndhevingen av riksrettsansvaret.

Den 22. november 1814 satte Odelstinget enstemmig
Haxthausen under tiltale for Riksretten.30 Anklagen var
at Haxthausen hadde gitt sine kolleger i statsrådet urik-
tige opplysninger om hærens proviantlagre i august
1814, som igjen hadde ført til at det ble innledet forhand-
linger med svenskene og at Norge inngikk konvensjonen
i Moss den 24. august 1814 som avsluttet krigen. Videre
behandling av riksrettssaken ble utsatt til neste storting,
slik at man kunne få på plass regler for hvordan riksretts-
sak skulle gjennomføres. De nødvendige regler for hvor-
dan prosessen skulle foregå ble inntatt i et «Rigsrets-
reglement», som ble sanksjonert ved lov av 18. septem-
ber 1815.31 Reglementet inneholdt eksempelvis regler
om hvordan stemmegivningen skulle foregå.

Riksretten ble konstituert den 3. november 1815 og
dom avsagt nesten fem måneder senere, den 23. mars
1816. Haxthausen ble frifunnet for straff av alle riks-
rettsdommerne med unntak av én lagtingrepresentant.
Han ble imidlertid av et flertall på 16 av 26 riksrettsdom-
mere idømt omkostningsansvar for å «have givet anled-
ning til Actionen».32 Flertallet fant at Haxthausen hadde
handlet i strid med en ulovfestet plikt til å tale sant i
statsråd, men frifant ham på grunn av manglende subjek-
tiv skyld. Haxthausen var for øvrig like før blitt frifunnet
i en parallell krigsrettssak ved dom av 15. mars 1816.33

Som det allerede fremgår ovenfor, var tiltalen mot
Haxthausen motivert av ønsket om skyldfordeling etter

27 Riksrettsansvar for stortingsmedlemmer ble første gang introdusert av prins Christian Frederik i hans kommentarer til Konstitusjonskomiteens før-
ste utkast: «§:92 til Slutningen Eller af Storthingets Medlemmer under sammes Forsamling enten mod Thingets Værdighed eller Staten i Alminne-
lighed.» Stortingsmedlemmene var ikke underlagt riksrettsansvaret slik bestemmelsen ble vedtatt av Riksforsamlingen, men ble inkludert av
komiteen som ble nedsatt for å sette Grunnloven i «Stiil og Orden» etter vedtakelsen, se Höjer, Norska Grundlagen och dess källor (1882), s. 47
flg.

28 Se Storthings-Efterretninger1814–1833 (1874), s. 127.
29 Nils Rune Langeland, Siste Ord (2005), s. 185. Se også Guthorm Immanuel Hallager, Norges Høiesteret 1815–1915 bd 1 (1915), s. 81.
30 Storthings-Efterretninger1814–1833 (1874), s. 198.
31 Saksgangen i Stortingsforhandlinger 1815–1816, bd. I, s. 381–405 og 465–506.
32 Dokument nr. 1 (1930) «Voteringer i Riksrettene 1814–1884, utgitt efter beslutning av Stortingets presidentskap» («Voteringer»), s. 21.
33 Se nærmere detaljer om denne parallelle prosessen i Storthings-Efterretninger1814–1833 (1874), s. 197.
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krigsnederlaget – noe som ga saksanlegget en politisk
undertone. Rettssaken ble imidlertid avviklet som en
alminnelig strafferettssak, hvor domstolen fikk seg fore-
lagt faktum og anvendte strafferettslige prinsipper.
Saken demonstrerte kanskje først og fremst at Riksretten
ennå var et uferdig institutt. Både aktor, forsvarer og
Riksretten selv var usikre på de prosessuelle former. Et
eksempel er at riksrettsdommer og høyesterettsjustitia-
rius Johan Randulf Bull (1749–1829) offentliggjorde
detaljer fra eget og andres votum i ettertid, selv om det
fulgte av Riksretsreglementets § 16 at Riksrettens vote-
ringer var hemmelig under trussel om straff.34

Statsrådets protokoller, som skulle forelegges Stortin-
get etter Grunnloven § 75 bokstav f, var Stortingets
hovedkilde til informasjon om hvordan regjeringen
hadde styrt landet i årene mellom stortingssesjonene.
Som nevnt ble det først brukt adhockomiteer til å gjen-
nomgå protokollene, men fra 1821 ble det opprettet en
fast komite som skulle gjøre dette arbeidet. Komiteen
hadde medlemmer fra Odelstinget. Statsråd Peter Motz-
feldt (1777–1854) omtalte komiteen som «den sorte
Komitee» fordi den etter hvert ble kjent for å føre en
skarp tone.35 Protokollkomiteen ble en drivende kraft i
Stortingets kontrollarbeid, og i samspill med Odelstinget
utviklet den riksrettsansvaret i Grunnlovens første år.

Som det følger av grunnlovsteksten av 1814, definerte
ikke Grunnloven § 86 når det skulle tas ut riksrettstiltale.
Fastsettelsen av dette måtte skje ut fra en tolking av
grunnlovsteksten. Protokollkomiteen av 1815/1816 anla
en høy terskel for tiltale ved å reservere riksrettstiltale
for de tilfeller der det var «evident at Grundloven er
overtraadt».36 Terskelen ble senket på neste storting:
Protokollkomiteen av 1818 innstilte på riksrettstiltale i
syv tilfeller, hvorav fire mot finansminister grev Johan
Caspar Herman Wedel-Jarlsberg (1779–1840).37 Felles
for alle disse var at protokollkomiteen fant forhold
«utenfor lovens orden», og at det uttalte formålet var å få
fastslått den korrekte fortolkningen av lov og grunn-

lov.38 Protokollkomiteen av 1821 fulgte opp denne lin-
jen og innstilte på riksrettssak i tre tilfeller.39

Odelstingets flertall mente terskelen for riksrettstiltale
skulle ligge noe høyere: I 1818 ble det ikke reist riksretts-
tiltale, selv om enkelte avstemninger ble avgjort med
presidentens dobbeltstemme.40 Men på Stortinget i 1821
reiste Odelstinget to riksrettssaker.

Forskjellene mellom Protokollkomiteens og Odelstin-
gets holdning illustrerer meningsforskjeller om forståel-
sen av Grunnloven § 86: Noen av stortingsrepresentan-
tene mente at bestemmelsen skulle forstås dit hen at
Odelstinget pliktet å ta ut tiltale ved alle grunnlovs-
brudd. Andre mente at tiltale kun skulle skje ved «forræ-
derri» og «fordærvelige beslutninger», slik som Jacob
Aall (1773–1884) tok til orde for i debatten i Odelstinget
i 1821.41 På kort sikt etablerte det seg en riksrettsoppfat-
ning mellom de to nevnte ytterpunktene: Det utviklet seg
en høy terskel for å ta i bruk Riksretten, men den ble
likevel brukt relativt hyppig i løpet av Grunnlovens før-
ste 30 år, også hvis hensyntatt at dette var en tid med
markant maktkamp mellom storting og regjering.42

Den første riksrettssaken av de to fra 1821 ble reist
mot statsråd Thomas Fasting (1769–1841). Han hadde
vært kommandør i marinen fra 1814, og hadde den
31. mars 1815 blitt utnevnt til statsråd i det nyopprettede
Marinedepartementet. Fasting mente han hadde rett til å
ha begge embetene samtidig, og fortsatt å heve lønn for
arbeidet som kommandør også etter at han ble statsråd.43

Odelstinget mente at det ikke var anledning til å ha to
embeter samtidig, og reiste tiltale mot Fasting med 46
mot 6 stemmer. Tiltalen lød både på det at han faktisk
hadde hatt to embeter samtidig, men også at han hadde
fått utbetalt dobbel gasje.44

Riksretten ble konstituert den 24. august 1821 og avsa
dom den 13. oktober samme år. Fasting ble frifunnet for
straff, men dømt til å erstatte staten for kommandørga-
sjen for perioden han hadde hatt begge embetene, samt
pålagt omkostningsansvar.45 Et interessant trekk ved

34 Se Hallager, Norges Høiesteret 1815–1915 bd. 1 (1915), s. 85, jf. også Wilhelm Keilhau, «Tidsrummet 1814 til omkring 1840» (1929), s. 174–175.
35 Se Peter Motzfeldt, Breve og Optegnelser af Peter Motzfeldt (1888), s. 379.
36 Stortingsforhandlinger 1815–1816, bd. V, side 162.
37 Protokollkomiteens innstilling i Stortingsforhandlinger 1818, bd. V, s. 355–529 og Stortingsforhandlinger 1818, bd. VI, s. 447–517.
38 Se Stortingsforhandlinger 1818, bd. V, s. 426.
39 Protokollkomiteens innstilling i Stortingsforhandlinger 1821, bd. VIII, s. 503–582.
40 Stortingsforhandlinger 1818, bd. V, s. 529–545, på s. 529.
41 Se om debatten i Kaartvedt, «Fra Riksforsamlingen til 1869» (1964), s. 318. Kaartvedt beskriver også de tre syn på Riksrettens kompetanse som

gjorde seg gjeldende i debatten.
42 Se også Kaartvedt, «Fra Riksforsamlingen til 1869» (1964), s. 321.
43 På den tiden ble det ved utnevnelse til embete utstedt en «bestalling»; et dokument fra Kongen som bekreftet et embete og tjente som bevis for ret-

ten til å motta lønn. Da Fasting i september 1817 skulle innløse bestallingsbrevet som statsråd oppdaget han at det lød på at han «hidtilværende»
hadde vært kommandør, mens han «herefter» skulle være statsråd. Han fikk utstedt et nytt brev som i stedet uttrykte at han nå «tillige» skulle være
statsråd, og fikk dette tilbakedatert til 23. mars 1815. Se utdypende om de faktiske forhold i førstvoterendes votum i riksrettssaken, «Voteringer»,
s. 36–39.

44 Voteringene i Odelstinget i Stortingsforhandlinger 1821, bd. VII, s. 575–576.
45 Voteringene i Riksretten i «Voteringer», s. 36–48, med konklusjon på s. 48.
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voteringene i saken er at de demonstrerer at riksretts-
dommerne var grunnleggende uenige på en rekke punk-
ter i saken. Blant annet var riksrettsdommerne uenige
om Fastings forgåelse kvalifiserte som en «Embedsfor-
brydelse (…)» som ordlyden i Grunnloven § 86 la under
Riksrettens kompetanse:

To høyesterettsdommere voterte for avvisning fordi de
mente saken falt utenfor Riksrettens kompetanse. Blant
disse var Christopher Frimann Omsen (1761–1829) som
i sin tid hadde vært medlem av Konstitusjonskomiteen
på Eidsvoll. Omsen voterte for avvisning fordi han
mente saken «henhører under Hs. Majestæt Kongens og
ei under Rigsrettens Afgjørelse».46 En annen mindre-
tallsfraksjon, anført av høyesterettsdommer Malte
Sehested Langberg (1779–1828), argumenterte for at
Riksretten kun hadde kompetanse til å idømme erstat-
ningsansvar dersom den fant den tiltalte straffskyldig.47

Riksrettens flertall tolket derimot Grunnloven dithen at
domstolen hadde kompetanse til å avgjøre saken, og til å
idømme erstatning selv om den frifant for straff. Riksret-
ten brukte på denne måten saken til å avklare domstolens
kompetanse på flere punkter.

Den andre tiltalen som ble tatt ut på Stortinget i 1821
var mot finansminister Wedel-Jarlsberg, og ble vedtatt i
Odelstinget med 28 mot 22 stemmer.48 Tiltalepunktene
gjaldt diverse transaksjoner som finansdepartementet
hadde foretatt med tap for statskassen. Det første punktet
gjaldt at departementet hadde sendt endel kobber, arse-
nikk og blåfarve som hadde samlet seg opp på statens
verk på Modum og Røros til handelshuset Wedikk &
Wendel i Nederland for å få det solgt. Handelshuset var
senere gått konkurs med tap for staten. Det andre og
tredje punktet gjaldt at Wedel-Jarlsberg hadde opprettet
et vekselkontor ved sitt departement, og blant annet lidd
tap etter vekselhandel med det engelske bankierfirmaet
Tottie & Compton som også hadde gått konkurs.49 Tilta-
len var politisk motivert, dels fremstår den som en mar-
kering fra Stortinget av at det hadde enekompetansen
over statskassen, dels er saken blitt regnet som en reak-
sjon på den vanskelige økonomiske situasjonen i Norge
på denne tiden.50

Riksretten ble konstituert 2. oktober 1821. Retten
måtte også denne gangen ta stilling til sin egen kompe-
tanse og tolkningen av Grunnloven § 86: Forsvarer
nedla avvisningspåstand, og anførte at riksrettsansvaret
kun gjaldt statsrådenes funksjon som kongens rådgivere,
ikke som departementssjefer. Begjæringen fikk ikke
medhold. Riksrettens flertall, alle dommerne med unn-
tak av én, fant at Riksrettens kompetanse over statsråde-
nes «Embedsforbrytelser» etter Grunnloven § 86 inklu-
derte alle deres «Embetshandlinger», også som departe-
mentssjefer.51

Etter at den materielle side av saken var behandlet, ble
Wedel frifunnet den 18. juni 1822.52 På det første tiltale-
punktet, den feilslåtte transaksjonen med Wedikk &
Wendel, stemte samtlige riksrettsdommere for frifin-
nelse. Et mindretall på 4 av 15 dommere ville idømme
Wedel-Jarlsberg erstatningsansvar. Bak disse stemmetal-
lene skjuler det seg uenighet om Riksrettens kompe-
tanse: Som i saken mot statsråd Fasting året før voterte
høyesterettsdommer Langberg for at Riksretten ikke
hadde hjemmel for å idømme erstatningsansvar der den
frifant for straff.53 Annenvoterende, høyesterettsdom-
mer Fredrik Motzfeldt (1779–1848) mente i kontrast at
Grunnloven § 86 gav grunnlag for å idømme erstat-
ningsansvar uavhengig av om tiltalte ble idømt straff.
Han avfeide spørsmålet om straff i en setning: «Tiltaltes
uegennyttige Hensigter er erkjendte og animus dolo-
sus … mangler», men brukte deretter syv sider på å dis-
kutere om Wedel-Jarlsberg var erstatningsansvarlig.54

Ingen av disse to høyesterettsdommerne får for øvrig
tilslutning fra flertallet for sitt prinsipielle standpunkt til
tolkningen av Grunnloven § 86: Syv dommere tar ikke
standpunkt til spørsmålet og de resterende fem deler seg
mellom de to syn. Spørsmålet om Riksrettens kompe-
tanse til å idømme erstatning uavhengig av straff forble
et uavklart spørsmål frem til 1910.55

Riksretten var klarere i sin frifinnelse på tiltalens
andre og tredje punkt: Samtlige riksrettsdommere var
enige i at Wedel-Jarlsberg og Finansdepartementet hadde
hatt anledning til å drive vekselkontor og vekselhandel,
også med Tottie & Compton.

46 Høyesterettsdommer Omsens votum i «Voteringer», s. 43–44, sitatet er fra s. 44.
47 Høyesterettsdommer Langbergs votum i «Voteringer» s. 41–43.
48 Voteringene i Odelstinget i Stortingsforhandlinger 1821, bd. V, s. 611.
49 Vekselskontoret var opprettet ved kgl.res. 30. juni 1818, se utfyllende i Storthings-Efterretninger1814–1833 (1874), s. 152.
50 Se om den historiske konteksten i Hallager, Norges Høiesteret 1815–1915 (1915), s. 153, jf. også Nielsen, Grev Herman Wedel Jarlsberg 1779–

1840 (1902), s. 315 flg.
51 Se kjennelsen i Dokument nr. 80 (1883) side 25–27.
52 Se voteringene i «Voteringer», s. 22–35, med domskonklusjonen på s. 35.
53 Høyesterettsdommer Langbergs votum i «Voteringer», s. 22–26.
54 Høyesterettsdommer Motzfeldts votum i «Voteringer», s. 26–29, sitatet på s. 28.
55 Se f.eks. Aschehoug, Norges Nuværende statsforfatning (1893), bd. II, s. 494. Spørsmålet ble ansett avklart etter Høyesteretts dom i Rt. 1910 side

100, omtalt under kapittel 6 nedenfor.
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For ettertiden er Riksrettens tre første saker av begren-
set betydning. Selv om saksanleggene i større eller min-
dre grad var politisk motivert, fungerte domstolen som
en straffedomstol og kollegiet fremstod som en homo-
gen forsamling. Dommene var frifinnende eller milde,
og statsrådene beholdt sine embeter under og etter riks-
rettssak og riksrettsdom.56 Men riksrettsansvaret ble – i
likhet med formene for gjennomføring av riksrettssa-
kene – mer definert og utviklet gjennom sakene i 1815
og 1821/1822. Når tvilsspørsmål kom opp, var tendensen
at domstolens flertall, både medlemmene fra Høyesterett
og Lagtinget, tolket Grunnloven dithen at Riksretten
hadde kompetanse til å avgjøre spørsmålet. Slik sett var
domstolen allerede på vei til å utvide sin kompetanse og
utvikle sitt potensiale som politisk ansvarsdomstol.

Det er illustrerende for denne utviklingen at tre av
Konstitusjonskomiteens medlemmer, som hadde kon-
struert Riksretten på Eidsvold, var uenige med Odelstin-
gets og Riksrettens flertall i sakene mot statsrådene Fas-
ting og Wedel-Jarlsberg: Høyesterettsdommer Omsen
mente saken mot statsråd Fasting skulle avvises. Stor-
tingsrepresentant Aall talte imot riksrettsaksjon mot
Wedel-Jarlsberg da Odelstinget debatterte spørsmålet. I
et samtidig referat fra Riksrettens forhandlinger fremgår
det at Wedel-Jarlsberg under riksrettssaken der han var
tiltalt omtalte saken som en «simpel Revisionssag» som
ikke hørte under Riksretten.57

For øvrig var Kongen og hans rådgivere uenige i den
bruk Odelstinget gjorde av Riksretten, og også i Riksret-
tens egne avgjørelser om kompetanse. De håndterte
imidlertid sin uenighet ulikt: Statsrådets medlemmer var
innstilt på å utkjempe striden om Riksrettens kompe-
tanse med juridiske fortolkningsargumenter. Kongen var
derimot rasende over saksanleggene i 1821/1822, og
vurderte blant annet å arrestere Riksrettens medlemmer,
uten at dette ble noe av.58

Ett par uker før Odelstinget tok ut tiltale mot stats-
rådene Wedel og Fasting hadde kong Karl Johan for
øvrig lagt frem en rekke grunnlovsforslag for Stortinget
av 1821. Det mest inngripende forslaget gikk ut på å inn-
føre absolutt veto i lovsaker.59 Blant forslagene var det

også ett som gjaldt Riksretten, og som ble behandlet på
Stortinget i 1824:

Forslaget til endring i Grunnloven §§ 86 og 87 var i
innhold ganske likt det som Stortinget hadde avvist i
november 1814, og hadde sitt forbilde i Riksrätten i den
svenske forfatningen av 1809.60 I forslaget skulle Odels-
tinget beholde sin tiltalekompetanse, men Kongen skulle
i tillegg få tiltalekompetanse overfor medlemmer av
statsrådet og Høyesterett. Videre skulle domstolen ha 18
medlemmer, hvorav ni medlemmer fra Lagtinget og ni
av landets høyeste embetsmenn.61 Høyesterettsjustitia-
rius skulle presidere med dobbeltstemme, slik at embets-
mennene fikk flertall i domstolen. Kongens formelle
begrunnelse for endringen av domstolens sammenset-
ning var først og fremst knyttet til behovet for juridisk
fagkunnskap: Den eksisterende ordningen sikret ikke at
de som tok sete i Riksretten var «forsynede med de dertil
udfordrende kundskaber».62 Den reelle begrunnelsen
var sannsynligvis å hindre at Stortinget hadde kombina-
sjonen av påtalekompetanse og flertallet i domstolen,
som igjen la grunnlaget for å bruke Riksretten som poli-
tisk ansvarsdomstol.

På Stortinget i 1824 ble samtlige av Kongens grunn-
lovsforslag enstemmig avvist, også forslaget til endring i
Riksretten.63 Det er ikke overraskende at Stortinget ikke
ønsket å avstå makt det var gitt gjennom Grunnloven.
Komiteen som behandlet forslagene avviste derved
Kongens forslag til endringer i Grunnloven §§ 86 og 87
med den generelle begrunnelse at dette ville være å
«handle mod Grundlovens Aand og at forykke, det inn-
byrdes Forhold, i hvilket denne Lov har sat de constituti-
onelle Magter».64

4 Riksretten utvikles som konstitusjonelt maktvå-
pen 1825–1845
Riksretten var opprettet for å håndheve ministeransvaret,
og dette var utelukkende fokus i Grunnlovens ti første år.
I perioden fra 1825 var det enkelte eksempler på at
ansvaret for stortingsmedlemmer og høyesterettsdom-

56 Se utfyllende om følgene for de involverte personer i Nielsen, Grev Herman Wedel Jarlsberg 1779–1840 (1902), bd. III, s. 340 flg.
57 Se Wedel-Jarslbergs tale i det samtidige skriftet Anonym, Efterretninger om den for Rigsretten mot Statsraad Grev Wedel-Jarlsberg anlagte Sag

(1822), s. 146.
58 Se Kaartvedt, «Fra Riksforsamlingen til 1869» (1964), s. 335–336 og Steen, Det frie Norge. På falittens rand (1953), s. 243–244.
59 Kongens forslag i Stortingsforhandlinger 1824, bd. II, s. 137–140. Se utfyllende om bakgrunnen i Yngvar Nielsen, Grev Sandels’s Statholderskab

1818–1827 (1873), s. 178 flg., særlig på s. 199–201. Se også Jørgen Herman Vogt, Jørgen Herman Vogts Optegnelser om sit Liv og sin Embeds-
virksomhed, 1784–1846 (1871), s. 70–71.

60 Kongens forslag i kgl. prp. av 6. august 1821, trykket i Stortingsforhandlinger 1824, bd. II, s. 137–140.
61 Embetsmennene skulle være høyesterettsjustitiarius, to høyesterettsdommere, en stiftamtmann, en biskop og justitiarius i overretten – alle fra

Akershus, to juridiske professorer og generalauditøren.
62 Stortingsforhandlinger 1824, bd. II, s. 138.
63 Stortingsforhandlinger 1824, bd. II, s. 152.
64 Stortingsforhandling 1824, bd. II, s. 144.
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mere ble vurdert. I 1827, 1830 og 1836 vurderte Proto-
kollkomiteen ansvar mot enkelte stortingsrepresentanter
som hadde gjort feil, eksempelvis feilsendt en lovbeslut-
ning. I både 1839 og 1857 krevde Protokollkomiteen
utlevert Høyesteretts protokoller for å undersøke forret-
ningenes gang, uten at den fant noe å utsette på virksom-
heten.65

Riksretten var imidlertid først og fremst et kontroll-
og maktmiddel for Stortinget, og det er som dette den
utvikles videre i perioden etter 1825. Parallelt med
utprøving av riksrettsordningen tok Stortinget også i
bruk andre konstitusjonelle kontrollmidler. Blant annet
utviklet Stortinget en praksis med å sende såkalte adres-
ser til Kongen med oppfordring om å endre forhold Stor-
tinget var misfornøyd med, og en praksis for at proto-
kollkomiteens forslag til riksrettstiltale ble henlagt med
kritiske bemerkninger til statsrådenes handlinger.66

Disse alternativene til riksrettsaksjon var mildere og mer
smidige, og gav den lovgivende makt mulighet til å mar-
kere sin uenighet med Kongen og statsrådet uten å reise
riksrettssak.

Allerede fra de første storting hadde det vært diskusjo-
ner i Stortinget og mellom statsmaktene om Riksrettens
funksjon i statslivet, og som nevnt over hadde protokoll-
komiteen på Stortinget av 1818 tatt til orde for å bruke
Riksretten til å fastslå den korrekte tolkningen av grunn-
lovsbestemmelser. En slik motivasjon kan også spores i
saksanlegget mot statsråd Wedel-Jarlsberg, hvor formå-
let til dels var å fastslå Stortingets enekompetanse over
statskassen etter Grunnloven.

Fra Stortinget i 1827 begynte imidlertid Odelstinget
en mer systematisk utvikling av Riksretten som grunn-
lovsfortolker. På dette Stortinget var det politisk strid
mellom statsmaktene om grensedragningen mellom
deres kompetanse etter Grunnloven.67 Protokollkomi-
teen tok da igjen det eksplisitte standpunkt at riksrettssak
burde anvendes for å avklare hvordan Grunnlovens
kompetansebestemmelser var å forstå. En slik bruk av
riksrettsordningen er naturlig å kategorisere som poli-
tisk, men har et annet fokus enn de sakene hvor formålet

er å politisk sanksjonere den tiltalte statsråd. Som grunn-
lovsfortolker får Riksretten en funksjon som forfatnings-
domstol, og den tiltalte statsråds forhold og straffeansvar
trer helt i bakgrunnen. Protokollkomiteen av 1827
uttrykte dette ved å betegne Riksretten som det «rette og
sikkre Middel» til å foreta slike grunnlovsfortolknin-
ger.68 Protokollkomiteen på Stortinget av 1827 innstilte
på riksrettstiltale mot fire statsråder.69 Odelstinget aner-
kjente formålet med å ta ut tiltale, men reiste kun én riks-
rettssak.

Finansminister Collett ble tiltalt på tre punkter, som
alle bar preg av å være prinsipielle juridiske tema som
Odelstinget ønsket klarlagt, og som i forkant hadde vært
gjenstand for politisk debatt mellom statsmaktene.70 For
det første ble statsråd Collett tiltalt for å ha foranlediget
at Kongen hadde gitt tre provisoriske anordninger, etter
Grunnloven § 17, i strid med lover Stortinget hadde ved-
tatt.71 Eksempelvis hadde Stortinget ved lov av 25. okto-
ber 1815 innskrenket muligheten til fri utførsel til Sve-
rige av enkelte varer, mens kongen ved provisorisk
anordning av 24. mai 1825 hadde gitt alminnelig frihet
til tollfri inn- og utførsel mellom Norge og Sverige.

For det andre ble statsråd Collett tiltalt for å ha unnlatt
å utbetale pensjoner Stortinget mente det hadde lovlig
bevilget på Stortinget av 1821. Bakgrunnen var at Stor-
tinget på Stortinget av 1821 hadde fått seg forelagt lister
over midlertidige pensjoner til revisjon etter Grunnloven
§ 75 bokstav i. Under revisjonen hadde Stortinget føyet
til noen navn på listen, men Finansdepartementet hadde
antatt at Stortinget ikke hadde rett til dette, og derfor inn-
stilt pensjonene til avslag og ikke utbetalt disse. Det
underliggende temaet var at Stortinget mente det hadde
enerett til å fastsette pensjoner. For det tredje lød tiltalen
på at statsråd Collett hadde foretatt utbetalinger av stats-
kassen, i strid med Stortingets mening om at det hadde
enekompetanse over statens finanser. For utbetalingene
hadde statsråd Collett blant annet finansiert innkjøpet av
to dampskip, uten Stortingets godkjennelse.72

Riksretten ble konstituert 15. oktober 1827.73 Refera-
ter fra forhandlingene viser at aktor og forsvarer prose-

65 Aschehoug, Norges Nuværende statsforfatning (1893), bd. III, s. 506.
66 Se utfyllende i Kaartvedt, «Fra Riksforsamlingen til 1869» (1964), s. 321–323. Kaartvedt beskriver hovedsakelig tre kontrollmidler som ble tatt i

bruk i perioden: For det første adressepolitikken hvor Odelstinget henvendte seg til Kongen og oppfordret til endring. For det andre en praksis hvor
Konstitusjonskomiteens ankeposter ble henlagt, men med kritiske bemerkninger til statsrådenes handlemåte. For det tredje, og noe senere, at
Odelstinget innhentet skriftlig betenkning fra statsråder som det mente kunne risikere riksrettsansvar. Utfyllende om adressepolitikken i Asche-
houg, Norges Nuværende statsforfatning (1893), bd. III, kap. 67.

67 Steen, Det frie Norge. Krise og avspenning (1954), s. 323 flg.
68 Stortingsforhandlinger 1827, juli, s. 790.
69 Protokollkomiteens innstilling i Stortingets forhandlinger 1827 juli, s. 740–805. Odelstingets behandling i Stortingsforhandlinger 1827, juli,

s. 806–818 og august, s. 110–111, jf. også Storthings-Efterretninger1814–1833 (1874), s. 783 og 789.
70 Stortingsforhandlinger 1827, juli, s. 814.
71 Dette var tre provisoriske anordninger av hhv. 27. april og 24. mai 1825, og av 27. februar 1826.
72 Dampskipene ble innkjøpt ved kgl.res. av 11. oktober 1825, se Stortingsforhandlinger 1827, august, s. 110–111.
73 Se «Voteringer» s. 49.
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derte spørsmålet om riksrettens funksjon:74 Aktor fast-
holdt Odelstingets syn, om at Riksretten kunne brukes
for å avklare hvordan grunnlovsbestemmelser var å for-
stå. Forsvarer fremholdt at Riksretten ikke hadde en
rolle som grunnlovsfortolker, men kun skulle vurdere
statsråd Colletts strafferettslige ansvar. Det er beteg-
nende at forsvarer argumenterte for frifinnelse, men
sørget for ordens skyld «at gjøre oppmærksom paa, at en
Frifindelsesdom ikke absolut behøver at medføre at Ret-
ten har været enig med Statsraad Collett i de brugte For-
tolkninger».75

Riksretten fant at Collett skulle frifinnes.76 På første
tiltalepost fant rettens flertall, 18 av 20 dommere, at
Kongens mulighet til å gi generelle regler – anordnings-
myndigheten i Grunnloven § 17 – ikke kunne brukes i
strid med lov. Et stort flertall på 16 dommere mente like-
vel at statsråd Collett skulle frifinnes, på grunn av mang-
lende subjektiv skyld.77 På andre tiltalepost, tolkningen
av Grunnloven § 75 bokstav i om pensjonslister, var det
flertall for regjeringens grunnlovsfortolkning. Statsråd
Collett skulle da frifinnes også her. Det tredje tiltale-
punktet ble avvist som for tidlig anlagt.

Det er særskilt interessant at Riksretten gjennom sin
utforming av domskonklusjonen anerkjente Riksretten
en rolle for domstolen som grunnlovsfortolker og forfat-
ningsdomstol. Domskonklusjonen var det eneste som
ble offentliggjort, resten av dommen var hemmelig etter
Riksrettsreglementets § 17. Riksretten tok i sin frifin-
nende domskonklusjon standpunkt til hvem av partene
som hadde foretatt en korrekt grunnlovsfortolkning. På
tiltalens første punkt lød konklusjonen på frifinnelse
fordi det påklagede forhold «maa ansees foranlediget
ved en efter Omstændighederne undskyldelig Misfor-
staaelse av Grundlovens § 17».78 På tiltalens andre
punkt lød konklusjonen på frifinnelse fordi handlingene
«ikke skjønnes at staae i strid med grundlovens Forskrif-
ter».

Det var flertall på 12 av 20 dommere for å gi et slikt
tillegg i domskonklusjonen, og det sto høyesterettsdom-
mere og lagtingsmenn på begge sider. Det var ikke lag-
tingsrepresentantene som presset tilleggene i domskon-
klusjonen gjennom. Tvert imot var høyesterettsdommer-

nes medvirkning nødvendig for at det ble flertall for
domskonklusjonens utforming. Det er betegnende at
talsmannen for flertallet var høyesterettsdommer
Lorentz Lange (1783–1860), mens lagtingspresident
Edvard Hagerup (1781–1853) var den sterkeste motstan-
der mot at domskonklusjonen skulle uttrykke en grunn-
lovsfortolkning.79 Begrunnelsen for tillegget var hos
høyesterettsdommer Lange, som flertallet fulgte, at det
var «af Vigtighed, at det i Conclusionen antydes, at det
totale Frifindelse som efter min Mening bør finde Sted ei
grunder seg i, at man har anseet Anklagedes Forhold i de
omspurgte Henseender at være aldeles ulastelig». Han
mente også at dette var i overensstemmelse med formre-
gelen i Riksretsreglementet 1815 § 17 hvor det sto at
dommen «blot skal bestaae i en Domsslutning, men
hvori Faktum og de anvendte Lovsteder skal forteligen
nevnes».80

Kongen protesterte straks mot at Riksretten hadde gitt
en grunnlovsfortolkning, og erklærte at han hadde i
behold alle rettigheter etter Grunnloven.81 I praksis ble
imidlertid Riksrettens avgjørelse fulgt etter 1827, også
av den utøvende makt. Siden 1827 har Grunnloven vært
forstått slik at provisoriske anordninger ikke kan gis i
strid med lover.82 Diskusjonen om forståelsen av Grunn-
loven § 75 bokstav i fortsatte på de neste storting og ble
også tema for riksrettssaken i 1845 som behandles
nedenfor.

Kongen gjorde deretter nye utfall for å begrense Riks-
rettens kompetanse. I 1828 innkalte han et ekstraordi-
nært Storting, blant annet med det formål å vedta en lov
med straffebestemmelser for Riksretten inspirert av den
svenske «Ansvarlighetslagen» av 1810.83 Et element i
Kongens forslag var at Riksretten bare skulle kunne
ilegge statsråder straff der de hadde overtrådt Grunnlo-
ven eller lovgivningens «uttrykkelige og tydelige For-
skrifter», eller det var begått «landsskadelige hand-
linger». Et annet element i forslaget var en regel om at
bare det første storting etter at opplysninger om et for-
hold kunne vært fremskaffet hadde kompetanse til å ta ut
tiltale. Det skulle også etter lovforslagets § 21 kreves 2/3
flertall i Odelsting for å ta ut tiltale.84 Den samlede
effekten av forslaget var en riksrettsinstitusjon som i

74 Se referat fra forhandlingene i Anonym, Actions- og Defensions-indlæg samt Dom i Rigsrets-Sagen mod Statsraad Collett (1827), på s. 58.
75 Ibid. s. 144–145.
76 Se voteringene i «Voteringer», s. 49–66.
77 De fire riksrettsdommerne som stemte for straff mente alle at det var tilstrekkelig med bøtestraff.
78 Se domskonklusjonen i «Voteringer», s. 66.
79 Høyesterettsdommer Langes votum i «Voteringer», s. 55. Stortingspresident Hagerups votum i «Voteringer», s. 65.
80 Se «Voteringer», s. 55.
81 Se kgl.res. av 17. november 1827.
82 Se eksempelvis Stortingsforhandlinger bd. V, No. 39, s. 2–3, jf. Aschehoug, Norges Nuværende statsforfatning (1893), bd. II, s. 174–175.
83 Se om kongens bakgrunn for å innkalle det ekstraordinære stortinget i trontalen i Stortingsforhandlinger 1828, april, s. 27–39, særlig s. 30–31.
84 Se Kongens lovforslag i Stortingsforhandlinger 1818, april, s. 27–39, se også Nyholm, «Ministeransvarligheten i det konstitusjonelle konge-

dømme» (1895), s. 369.
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mye mindre grad kunne brukes politisk, heller ikke til å
løse kompetansekonflikter mellom statsmaktene. Lag-
tingsrepresentant Laurentius Borchsenius (1772–1844)
kommenterte forslaget på denne måten: «Hvorfor ikke
reent ud sige, at der herefter ingen rigsretsaction skal
decreteres?»85

Komiteen som behandlet lovforslaget aksepterte ikke
kongens forslag. Den fjernet preskripsjonsregelen og
kravet om «uttrykkelige og tydelige» brudd på Grunnlo-
ven for ansvar. Den foreslo også at alminnelig flertall i
Odelstinget skulle være tilstrekkelig for å ta ut tiltale.
Slik ble loven også vedtatt av Stortinget. Kongen fikk
derfor ikke begrenset Riksrettens kompetanse slik han
ønsket. Lovbehandlingen ble snarere en bekreftelse av
nederlaget han hadde lidd da Odelstinget og Riksretten
gikk ham imot i 1827.86

I årene etter 1828 var det mindre strid mellom stats-
maktene rundt kompetansespørsmål.87 Samtidig hadde
man nå utviklet mer fleksible kontrollmidler Stortinget
kunne benytte for å kontrollere regjeringen, herunder
adressepolitikken som er omtalt over. Begge disse for-
hold førte til en nedgang i antall saker hvor det ble fore-
slått Riksrett: Der protokollkomiteene av 1818, 1821 og
1824 innstilte på Riksrett i til sammen 13 saker fremsatte
komiteen ingen forslag om Riksrett på stortingene i 1830
og 1833 («bondestortinget»). Komiteen uttrykte i stedet
kritikk mot flere statsråder.88

Riksrettsansvaret ble igjen aktualisert når det politiske
klimaet hardnet: De vide formuleringene i Grunnloven
§ 86 gjorde også Riksretten til et fleksibelt instrument
for Odelstinget. I den neste riksrettssaken returnerte
Odelstinget til å bruke Riksretten som et kontroll- og
sanksjonsmiddel overfor Kongen og regjeringen – en
politisk ansvarsdomstol heller enn en forfatningsdom-
stol.

På Stortinget i 1836 økte spenningen mellom stats-
maktene igjen, blant annet som følge av at Stortinget
hadde fått en stor andel bonderepresentanter som fra
1833 satte fokus på kompetansespørsmålene. Det ble
etter hvert konflikt mellom Stortinget og Kongen på
flere spørsmål. I tillegg reagerte Kongen på Stortingets

fremferd: Han mente at Stortinget hadde for dårlig frem-
drift og bevisst nedprioriterte de sakene som han ønsket
å få behandlet i løpet av stortingssesjonen.

Kongen besluttet derfor å oppløse det norske Stortin-
get den 8. juli 1836 kl. 12.00.89 Kongen kunne gjøre
dette fordi Stortinget hadde sittet sammen mer enn
3 måneder og trengte Kongens tillatelse til å fortsette
arbeidet. Slik tillatelse hadde alltid blitt gitt frem til dette
tidspunktet. Det var den konservative statsminister
Severin Løvenskiold (1777–1856) som hadde rådet
Kongen til å oppløse Stortinget og kontrasignert beslut-
ningen.90 Etter at statsrådsprotokollene var fraktet med
hest til Christiania, ble Stortinget underrettet om morge-
nen den 7. juli. Stortinget nedsatte straks en komité for å
vurdere situasjonen og vedtok samme kveld en adresse
til Kongen hvor oppløsningen ble omtalt som «landsska-
delig» og statsrådets protokoller ble forlanget utlevert.91

Om morgenen den 8. juli ble det nedsatt en spesiell pro-
tokollkomite til å gjennomgå statsrådets protokoller
«med specielt Hensyn til Grundlovens § 30» om minis-
teransvaret. Odelstinget vedtok enstemmig riksrettstil-
tale mot statsminister Løvenskiold like før Stortinget ble
oppløst kl. 12. Kongen var igjen sterkt uenig i riksretts-
tiltalen og bebreidet den norske regjeringen for å ha utle-
vert statsrådsprotokollene.92

Riksretten ble konstituert den 23. august 1836.93 Den
måtte først ta stilling til om lagtingsmedlemmene i Riks-
retten skulle fratre som inhabile, slik forsvarer mente at
de skulle. Grunnlaget for innsigelsen var at lagtingsmed-
lemmene hadde deltatt da Stortinget vedtok adressen til
kongen dagen før oppløsningen, hvor de omtalte oppløs-
ningen som landsskadelig. Forsvareren pekte i sitt inn-
legg på lagtingsmedlemmenes dobbeltrolle som med-
lemmer av Stortinget, slik Georg Sverdrup hadde advart
mot på Eidsvoll 22 år tidligere. Aktor la seg på en for-
malistisk linje, og argumenterte for at lagtingsmedlem-
mene ikke var inhabile fordi de «blive lige rige og lige
fattige, hva enten denne Sag faaer det eene eller det
andet Udfald».94

Riksretten avgjorde spørsmålet ved kjennelse den
29. august 1836. Ingen av lagtingsmedlemmene ble

85 Sitert fra Kaartvedt, «Fra Riksforsamlingen til 1869» (1964), s. 333.
86 Francis Sejersted, Norges historie. Den vanskelige frihet 1814–1850 (1978), s. 81.
87 Se generelt om dette Stortinget i Steen, Det frie Norge. Konge og storting (1962), s. 168 flg., særlig på s. 174–190.
88 Se Stortingsforhandlinger 1818, august, s. 355–519, Stortingsforhandlinger 1821, august, s. 503–583, Stortingsforhandlinger 1824, juli, s. 1265–

1373, Stortingsforhandlinger 1830, juli, s. 279–433, Stortingsforhandlinger 1833, august, s. 1–151. Se også oversikt i Frederik Bætzmann, Rigs-
rets-Efterretninger (1883), s. 18–24.

89 Besluttet ved kgl.res. av 2. juli 1836.
90 Stortingsforhandlinger 1836, bd. V, s. 409.
91 Stortingsforhandlinger 1836, bd. V, s. 114–121. Se også Steen, Det frie Norge. Konge og storting (1962), s. 394–395.
92 Kongens diktamen i Rigstidende 1836 nr. 103 (ekstrablad).
93 «Voteringer» s. 49.
94 Løvenskiold utgav selv et referat av forhandlingene i Anonym, Realitets-procedure og Dom i Rigsretssagen mod Hs. Excellence Statsminister m.m.

Løvenskiold (1836). Aktors innlegg s. 16–17.
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ansett inhabile og saken ble fremmet.95 Flertallet besto
av elleve lagtingsmedlemmer og to høyesterettsdom-
mere, og støttet seg på de formelle skillene mellom rol-
len som stortingsmedlem og rollen som lagtingsmedlem
og riksrettsdommer. I mindretallet var det kun embets-
dommere – de resterende medlemmene fra Høyesterett
og to lagtingsmedlemmer som hadde dommerembeter i
de lavere retter.96 Denne kjennelsen ble for øvrig brukt
av venstresiden under riksrettssaken i 1884, som preju-
dikat for at tidligere befatning med saken som stortings-
medlem ikke gjorde riksrettsdommere inhabile til å delta
ved Riksrettens behandling.

Under prosedyrene ble riksrettssakens karakter av å
være politisk ansvarsdomstol tydelig. Aktors sentrale
grunnlag for fellelse var at oppløsningen var «stridende
med statsformen» og «øiensynlig skadelig for Riget», jf.
Grunnloven § 30. Han nedla påstand om at statsminister
Løvenskiold skulle dømmes til embetsfortapelse og til å
betale erstatning til statskassen, inkludert reiseomkost-
ninger til det overordentlige storting som måtte innkalles
etter oppløsningen.97 Løvenskiolds forsvarer la opp sitt
innlegg som et oppgjør med Stortinget og «hele den
offentlige Udvikling».98

Riksrettens karakter av sanksjonsmiddel mot Løven-
skiolds handlemåte ble ytterligere forsterket da Riksret-
ten avsa dom den 8. september 1836. Dommernes vota
er fokusert på de faktiske konsekvensene av oppløs-
ningsbeslutningen, heller enn det rettslige og tolkning av
Grunnloven. Løvenskiold ble funnet skyldig etter tilta-
len, men fikk en mild straff: En bot på 1000 spesidaler
og saksomkostninger kun for Riksretten.99 Det knappe
flertallet for domfellelse – 11 av 20 dommere – besto av
høyesterettsdommer Motzfeldt og ti lagtingsmedlem-
mer. Flere av lagtingsmennene ville ha atskillig høyere
bot og større omkostningsansvar. Ingen av de voterende
vurderte i det hele tatt embetsfortapelse. Stortinget
beholdt i realiteten kontrollen med stortingssesjonenes
varighet, ellers fikk dommen begrensede følger.100

Etter gjennomført riksrettssak ble det igjen mildere
klima mellom statsmaktene. Protokollkomiteens innstil-
linger fra årene etter 1836 viser at man nå etter hvert var
gått bort fra en praksis hvor det ble drevet aktiv kon-
trollvirksomhet gjennom riksrettstiltale. Verken på det
overordentlige storting av 1836/37, eller stortingene av
1839 og 1842 la protokollkomiteen frem forslag om
riksrettstiltale etter gjennomgang av statsrådenes pro-
tokoller.101

I 1839 gjorde Kongen for øvrig nok et forsøk på å
reformere Riksretten, denne gang mer indirekte. Han ba
tre av landets fremste jurister om å vurdere og komme
med forslag til mulige endringer i Grunnloven §§ 86 og
87. Dette var høyesterettsadvokatene Sørenssen og
Petersen, som hadde vært henholdsvis aktor og forsvarer
i riksrettssaken av 1836, og advokat og statsrettsteoreti-
ker Frederik Stang. Komiteen leverte sin innstilling i
mars og april 1841 og anbefalte bare helt begrensede i
ansvarlighetsloven, og ikke endringer i Grunnloven.102 I
innstillingen drøftet komiteen en rekke motargumenter
mot riksrettsordningen, særlig det at både tiltalekompe-
tansen og domskompetansen var så nært knyttet til Stor-
tinget. Konklusjonen var at det var unngåelig at de fol-
kevalgte hadde både tiltalekompetansen og flertallet i
domstolen: «Paa Siden af Høiesterett maa Rigsretten
nødvendigen indeslutte et folkelig Element, og dette
maa, naar ikke den ved Rigsrettens Institution tilsigtede
constitutionelle Garantie i Virkeligheden skal blive lagt i
kongeligen beskikkede Embedsmænds Hænder, være
det Overveiende Element.»103 Etter å ha mottatt denne
innstillingen fremmet ikke Kongen forslag om formelle
endringer i Grunnloven §§ 86 og 87.

På Stortinget i 1845 var det igjen kompetansestrid
mellom statsmaktene, denne gangen i det vesentlige
utløst av bondeopposisjonen som nå markerte seg på
Stortinget. Bøndene ønsket en økonomisk sparepolitikk,
og fikk i 1845 flertall i protokollkomiteen. Bondeoppo-
sisjonen ønsket å bruke Riksretten som forfatningsdom-

95 Dokument nr. 80 side 81. Dokumentet ble utgitt som bakgrunnsmateriale til riksrettssaken i 1884, som Stortingsforhandlinger 1883, del V, og inne-
holder avskrift av deler av rettsprotokollene for de seks første riksrettssakene.

96 Dette var justitiarius i Trondhjems Stiftsoverrett Jacob Roll (1783–1870) og sorenskriver Borchsenius som er nevnt i teksten over, se «Voteringer»,
s. 67–89.

97 Se Anonym, Realitets-procedure og Dom i Rigsretssagen mod Hs. Excellence Statsminister m.m. Løvenskiold (1836). Defensors innlegg s. 32 flg.
98 Ibid. s. 33.
99 Vota i saken i «Voteringer», s. 67–89, domskonklusjon på s. 89.
100 Se om følgene for de involverte i Sejersted, Norges historie. Den vanskelige frihet 1814–1850 (1978), s. 178 og Steen, Det frie Norge. Konge og

storting (1962), s. 431. Se også Vogt, Jørgen Hermans Vogts Optegnelser om sit Liv og sin Embedsvirsomhed (1895), s. 167.
101 På det overordentlige Storting av 1836/1837 er protokollkomiteens innstilling trykket i Stortingsforhandlinger 1836/1837, Januar, nr. 2, s. 288.

Odelstingets beslutning på s. 320. På Stortinget av 1839 er protokollkomiteens innstilling trykket i Stortingsforhandlinger 1839, juni, s. 879 flg.
Odelstingets beslutning på s. 1052–1054. På Stortinget av 1842 er protokollkomiteens innstilling trykket i Stortingsforhandlinger 1842, september,
s. 597 flg. Odelstingets beslutning på s. 776–777.

102 Innstillingen er trykket som Innst. S. nr. 1 (1932) bilag 2, og er her kalt «Innstilling 1841». Sidetallene er gjennomgående i innstillingen av 1932,
og det er henvist til denne utgaven.

103 «Innstilling» 1841, s. 95–96.
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stol. På Stortinget i 1845 innstilte protokollkomiteen på
at det skulle reises riksrettssak mot statsråd Jørgen Her-
man Vogt (1764–1862), for diverse økonomiske disposi-
sjoner han hadde foretatt som finansminister.104 Proto-
kollkomiteens flertall beskrev formålet med saksanleg-
get slik: Det var «ikke Hensigten med Rigsret […] at
nedkalde Straf over vedkommende Raadgiver, men kun
at faa afgjort et Tvistepunct mellem Statsmagterne».105

Formålet er tydelig også i hvilke punkter som ble løf-
tet frem for Riksrettens avgjørelse: I protokollkomiteens
forslag til tiltale gjaldt første post forståelsen av Grunn-
loven § 75 bokstav i om embetsmennenes lønninger,
som også hadde vært tema i riksrettssaken i 1827. Kon-
kret ble Vogt tiltalt for at Finansdepartementet hadde
anbefalt Kongen ikke å sanksjonere Stortingets beslut-
ning om å nedsette lønnen for to ledige stillinger som
tollinspektører. Allerede i 1842, da saken ble behandlet i
tollkomiteen, hadde bondeopposisjonens uformelle leder
Ole Gabriel Ueland (1799–1870) hevdet at Grunnloven
§ 75 bokstav i skulle forstås slik at Stortinget hadde rett
til å fastsette embetsmennenes lønninger med endelig
virkning. På andre tiltalepost var spørsmålet om Kongen
kunne gi provisorisk anordning etter Grunnloven § 17 i
strid med Stortingets plenumsbeslutning om tolltariffer
etter Grunnloven § 75 bokstav a. Her var den konkrete
bakgrunnen at Finansdepartementet hadde tatt initiativet
til provisorisk anordning av 4. desember 1843 som la
innførselstoll på råjern og gammelt jern, i strid med Stor-
tingets tolltariffer fastsatt ved plenumsbeslutning på
Stortinget i 1842.106 Begge punktene var utpreget prinsi-
pielle.

Bondeopposisjonen sikret at det ble riksrettssak. I
Odelstinget stemte 36 representanter for og 35 mot
komiteens forslag på den andre tiltaleposten, som det
ble votert over først. Av de 36 var 24 representanter fra
bondestanden.107 Da det var bestemt at det ble riksretts-
sak, fikk første tiltalepost noe større flertall ved avstem-
ningen. Debattantene i Odelstinget delte seg først og
fremst når det gjaldt hva som skulle være formålet med
riksrettssak. Representanten Dahl uttrykte det pragma-

tiske syn som oppsummerer flertallets holdning: «[D]et
[er] visstnok ikke Rigsrettens Hensigt at være Grund-
lovsfortolker; men da den var det høieste politiske Tri-
bunal, maatte den alligevel ved sine Domme blive
det.»108

Riksretten ble konstituert den 30. september 1845 og
frifinnende dom ble avsagt 8. november samme år.109 På
første tiltalepost, om forståelsen av forholdet mellom
Grunnloven § 17 og § 75 bokstav a, fant flertallet på 13
dommere at finansminister Vogt hadde rett i sin forstå-
else av Grunnloven. Av de 13 var alle 8 riksrettsdom-
mere fra Høyesterett, samt 5 embetsmenn med sete i
Lagtinget. Mindretallet på ti lagtingsmenn mente at
Statsråd Vogt hadde tolket Grunnloven feil, men at han
skulle frifinnes fordi han ikke hadde utvist skyld.
Mindretallet ønsket at retten skulle uttale sin grunnslovs-
fortolkning i domskonklusjonen slik som i 1827, men
ble avvist av flertallet. Høyesterettsdommer Peder Carl
Lasson (1798–1873) ønsket ikke engang at domskonklu-
sjonen skulle lyde på at Vogt var «aldeles» frifunnet.
Han mente dette kunne bli tatt til inntekt for at «Rigsret-
ten havde troet sig competent til en Grundlovsfortolk-
ning udenfor dens Myndighed, og hvorved intet kom-
mende Storthing kunde være bunden».110

På andre tiltalepost stemte samtlige slik som de hadde
gjort på første tiltalepost, i favør av Odelstingets eller
Regjeringens grunnlovsfortolkning, med unntak av to
høyesterettsdommere. Dette var Ulrik Anton Motzfeldt
(1807–1865) og Peter Hersleb Smith (1799–1854).
Sammen med de ti lagtingsmennene som hadde vært i
mindretall på første tiltalepost utgjorde disse nå et knapt
flertall på 12 mot 11 stemmer for Odelstingets grunnlovs-
tolkning på andre tiltalepost. Dette flertallet fant at
Kongen ikke hadde rett til å pålegge «Told» ved proviso-
riske anordning etter Grunnloven § 17, i strid med Stor-
tingets tolltariffer fastsatt i plenum. Flertallet ville imid-
lertid frifinne statsråd Vogt på grunn av manglende sub-
jektiv skyld. Som høyesterettsdommer Smith uttrykte
det hadde Vogt verken lagt «Ukyndighed eller ond Villie
for Dagen».111

104 Protokollkomiteens innstilling i Stortingsforhandlinger 1845, bd. IX, s. 496–615. Innstilling 1841 side 95–96. Stang hadde utgitt et konstitusjonelt
verk noen år tidligere, Stang, Systematisk Fremstilling af Kongeriget Norges constitutionelle eller grundlovsbestemte Ret (1833). Han omtalte på
s. 285 flg. her Riksretten og dens sammensetning, men tok for øvrig ikke stilling til om sammensetningen var hensiktsmessig. Under behandlingen
av den tiltaltes utskytelsesrett bemerket Stang imidlertid at det ikke var i strid med Grunnloven at tiltalte i prinsippet kunne skyte ut alle høyeste-
rettsdommerne i Riksretten (s. 288). Når Riksretten først var oppnevnt, smeltet medlemmene sammen til ett kollegium (s. 290).

105 Stortingsforhandlinger 1845, bd. IX, s. 544.
106 Provisorisk anordning av 4. desember 1843.
107 Avstemning: Stortingsforhandlinger 1845, bd. IX, s. 616–617, jf. Storthings-Efterretninger 1836–1845 (1878), s. 931, sammenholdt med opplys-

ninger om yrker i Lindstøl, Storthingsrepræsentanter og Suppleanter 1814–1891 (1892). Se også Arne Bergsgård, Ole Gabriel Ueland og bonde-
politikken (1932), bd. I, s. 417.

108 Storthings-Efterretninger 1836–1845 (1878), s. 930.
109 Voteringene i «Voteringer» s. 90–108, domskonklusjonen på s. 108.
110 «Voteringer», s. 97.
111 «Voteringer», s. 101.
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De to nevnte høyesterettsdommerne ble også avgjør-
ende for at Riksretten på tiltalepost 2 uttrykte sin forstå-
else av Grunnloven i domskonklusjonen. Høyesteretts-
dommer Smith foreslo at Vogt her skulle frifinnes på
grunn av en «efter Omstændighederne ikke tilregnelig
Misforstaaelse af Grundloven», som også ble konklusjo-
nen.112 Høyesterettsdommer Motzfeldt gikk lenger og
forutsatte at riksrettsdommen ville avklare hvordan
Grunnloven var å forstå. Hans begrunnelse for å ta inn et
tillegg i domskonklusjonen var at: «Praxis og Sagens
Natur [taler for et slikt tillegg], da Rigsretten i de fleste
Tilfælde maae fortolke Grundloven, ligesom dens For-
tolkning vil blive respecteret.»113 Senere rettsutvikling
viser for øvrig at riksrettsdommen de facto fikk prejudi-
katsvirkning. Alle statsmakter la etter 1845 til grunn at
Kongen ikke hadde mulighet til å ilegge toll ved provi-
sorisk anordning i strid med Stortingets plenumsbestem-
melser.114 Striden om rett til å justere tollernes lønninger
fortsatte på det følgende storting.115

Kong Oscar I, som hadde tatt over som norsk og
svensk konge i 1844, protesterte mot Riksrettens dom.
Han utformet en resolusjon der han uttalte at han
«erkjender ingenlunde Rigsrettens Competence til ved
Grundlovsfortolkninger at gjøre Forandringer i den for-
fatningsmæssige Fordeling af den offentlige Myndighed
mellem Statsmakterne, af hvilke ingen er berettiget til at
tillægge sig enten flere eller færre prærogativer end de
grundlovsbestemte, fordi en Rigsretsdom maatte hen-
tyde paa noget Saadant».116 Debatten mellom statsmak-
tene fortsatte i 1848 da Stortinget behandlet kritikken og
avviste Kongens kritikk på følgende måte: «Betyder
rigsrettens fortolkning lidet, saa betyder regjeringens
protest endu mindre. Den første er dog en upartisk dom-
stols kjendelse, det sidste er den ene parts fortsatte
paastand om, at den har ret.»117

Riksrettssaken i 1845 viderefører derfor utviklingen
fra 1827, hvor Riksretten gis en politisk funksjon som
forfatningsdomstol. Flertallet i Odelstinget reiste sak
med ønske om at Riksretten skal ta på seg en rolle som
grunnlovsfortolker. Riksrettens flertall aksepterer denne
rollen på tiltalens andre post, og som i 1827 er det riks-

rettsdommere fra Høyesterett som blir avgjørende for at
domstolen uttrykte en grunnlovsfortolkning i den frifin-
nende domskonklusjonen. For øvrig er saken i 1845 før-
ste gang riksrettsdommerne hovedsakelig, med noen
unntak, deler seg etter det vi må anta var deres egen poli-
tiske tilhørighet. Høyesterettsdommerne og de regje-
ringstro embetsmennene i Lagtinget støttet regjeringens
grunnlovsfortolkning, mens lagtingsmennene fra bonde-
standen støttet stortingsflertallets grunnlovstolkning.
Denne tendensen demonstrerte hvilke muligheter som
ligger i Riksretten for den stortingsfraksjon som sikret
seg flertall i Odelstinget og alle – eller de fleste – lag-
tingsmandatene.

Etter 1845 var den alminnelige oppfatning at landet
hadde opplevd sin siste riksrettssak.118 Årsaken var dels
at det var roligere tider i det politiske Norge frem mot
1870.119 Dels hadde Stortinget nå kommet langt i utvik-
lingen av andre midler for kritikk og kontroll av regje-
ringen, eksempelvis den adressepolitikk som er omtalt
over. I kontrast ble Riksretten sett på som et tungrodd og
lite hensiktsmessig maskineri. Det er først når adressene
ikke lenger ble tatt hensyn til av regjeringen på den
måten stortingsflertallet ønsket at riksrettsvåpenet igjen
ble hentet frem i årene frem mot 1884.120

5 Riksrettssaken i 1884
Grunnlovens bestemmelser om Riksrett ble igjen aktua-
lisert fra slutten av 1860-tallet, og frem mot riksretts-
dommen i 1884 som regnes som innføring av parlamen-
tarismen i Norge.

Fra slutten av 1860-tallet presset embetsstanden, den
ledende grupperingen på Stortinget, på for tettere forbin-
delser og et reelt samvirke mellom Stortinget og regje-
ringen. Dette utviklet seg til en langvarig politisk makt-
kamp mellom kongemakten og Stortinget, og mellom
ulike grupperinger i norsk politikk.121 De førende innen
Stortinget ønsket en harmonisering av de to sentrale
politiske statsmaktene ved at regjeringen skulle handle
slik stortingsflertallet aksepterte.122 For å reformere det

112 «Voteringer», s. 101 og 108.
113 «Voteringer», s. 104.
114 Se eksempelvis Andenæs, Statsforfatningen i Norge (2006), s. 265.
115 Se bl.a. Vogt, Jørgen Hermans Vogts Optegnelser om sit Liv og sin Embedsvirsomhed (1895), s. 47–54.
116 Departmentstidende 1845 s. 788, jf. også Storthings-Efterretninger 1836–1854 (1882), s. 449.
117 Behandlingen i Stortingsforhandlinger 1848, bd. VII, s. 92–98. Sitat fra s. 95.
118 Se Olaf Gjerløw, Stattholder Severin Løvenskiold (1948), s. 106–107. Årsaken var blant annet at man mente at sakene medførte store unødvendige

belastninger for de tiltalte statsråder, jf. også Storthings-Efterretninger 1836–1854 (1882), s. 449.
119 Eckhoff, «Utviklingslinjer i norsk statsstyre og forfatningsrett 1814–1964» (1964), s. 204. Se om protokollkomiteens varierende betydning i perio-

den i Sejersted, Kontroll og Konstitusjon (2002), s. 202.
120 Kaartvedt, «Fra Riksforsamlingen til 1869» (1964), s. 323.
121 Holmøyvik, «Frå revolusjon til restaurasjon» (2013), s. 328–329.
122 Se utfyllende i Kaartvedt, «Fra Riksforsamlingen til 1869» (1964), s. 437.
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politiske system ville disse endre Grunnloven slik at
statsrådene fikk adgang til Stortingets forhandlinger.
Dette var utgangspunktet for den såkalte vetostriden på
1870- og 1880-tallet.

Alt i 1872 hadde Stortinget fattet vedtak om endring
av Grunnloven § 74 slik at statsrådene skulle få adgang
til Stortingets forhandlinger. Kongen nektet å sanksjo-
nere vedtaket. Da Stortinget for tredje gang vedtok like-
lydende vedtak, den 17. mars 1880, kom karakteren av
kongens veto på spissen: Hadde kongen absolutt vetorett
ved grunnlovsendringer? Grunnloven hadde ingen
eksplisitt regulering av dette spørsmålet, som hadde vært
juridisk omtvistet siden 1820-tallet.123 Kongen mente at
han hadde slikt absolutt veto, og nektet å sanksjonere
vedtaket da han fikk det til behandling for tredje gang.
Dette var det aksepterte konservative standpunkt, som
også regjeringen sto bak.

Stortingets flertall tok motsatt standpunkt og besluttet
den 9. juni 1880 at vedtaket skulle gjelde som Grunnlov
uten sanksjon (promulgasjon). Kongen sto fast på at han
nektet sanksjon og verken statsminister Christian Selmer
(1816–1889) eller de øvrige statsråder rådet kongen fra
dette. Da kongen og regjeringen ikke bøyde for press fra
Stortingets flertall, bestemte flertallet – en gruppering
som senere ble til partiet Venstre – seg for å reise riks-
rettssak.124

I tiden frem mot 1884 tok stortingsflertallet systema-
tiske grep for å realisere potensialet i Riksretten som
politisk maktmiddel og ansvarsdomstol. En forutsetning
for at man kunne gjøre dette var systematisering av
gruppeinteresser på Stortinget. På begynnelsen av 1880-
tallet hadde den grupperingen som 30. januar 1883 stif-
tet Stortingets venstreforening organisert seg i en slik
grad at de kunne regissere en riksrettsaksjon for å presse
gjennom sin forståelse av Grunnloven: På Stortinget i
1880 inndro stortingsflertallet to høyesterettsembeter,
som var blitt midlertidig bevilget i henholdsvis 1842 og
1863. Stortinget utsatte deretter spørsmålet om mulig
riksrettstiltale mot statsrådet for manglende sanksjon av
9. juni-beslutningen til etter valget i 1882. Etter et vel-
lykket valg i 1882 kunne stortingsflertallet fylle Lagtin-
get med venstremenn og samtidig beholde flertallet i
Odelstinget.

Den 23. april 1883 fattet Odelstinget vedtak om tiltale
mot statsminister Selmer og hans statsråder. Den 18. mai

samme år holdt Riksretten første møte. Etter at de tiltalte
hadde utøvet sin utskytelsesrett, besto Riksretten av 9
høyesterettsdommere og 17 lagtingsmenn.125

Tiltalen lød på tre poster. Den viktigste posten, som
hadde utløst saken, var den første hvor statsrådene ble
tiltalt for å ha medvirket til:

… de Kongelige Resolutioner af 29de Mai og 15de Juni
1880, hvorved er nægtet Sanktion paa den af Storthinget
den 17de Marts f.U. vedtagne Grundlovsbestemmelse om
Statsraadernes Deltagelse i Storthingets Forhandlinger og
undladt at tillægge Bestemmelsen den samme ved
Grundloven hjemlede Gyldighed.126

Den andre tiltaleposten gjaldt medvirkning til en konge-
lige resolusjon av 21. juni 1882. Her hadde kongen nek-
tet å ta til følge noen bevilgninger Stortinget hadde gjort
til «Folkevæbningssamlagene» og «Centralforeningen
for Udbredelse af Legemsøvelser og Vaabenbrug».127 I
realiteten var spørsmålet om kongen kunne utøve veto
overfor Stortingets bevilgninger, men utgiftene gjaldt de
militsene som Stortinget hadde opprettet for å verne for-
samlingen mot regjeringens militære styrker i tilfelle
statskupp. Tredje og siste tiltalepost gjaldt at Kongen
hadde nektet å godta de medlemmer Stortinget hadde
valgt til styret i statens jernbaneselskap.

Etter avklaring av en del «preliminære» spørsmål
trådte Riksretten sammen til første konstituerende møte i
saken mot statsminister Selmer den 7. august 1883.
Riksretten måtte først ta stilling til forsvarers inhabili-
tetsinnsigelse mot samtlige riksrettsdommere fra Lagtin-
get. Bakgrunnen for innsigelsen var at de fleste lagtings-
mennene som medlemmer i Stortinget hadde stemt for
Stortingets vedtak av 9. juni 1880, om at grunnlovsved-
taket om statsrådenes møterett var gyldig uten kongelig
sanksjon. Forsvarer mente at dette standpunktet til tema
i saken gjorde lagtingsmedlemmene inhabile til å
dømme i en straffesak. Aktoratet mente på sin side at
Grunnlovens system selv hadde lagt opp til en slik «nød-
vendige dobbelthet» når samme personer etter Grunnlo-
ven var medlemmer av Stortinget og riksrettsdommere
gjennom lagtingsvervet.128 Ved Riksrettens behandling
av spørsmålet ved kjennelse av 18. september 1883 fant
flertallet, en høyesterettsdommer og alle riksrettsdom-
merne fra lagtinget, at lagtingsmennene var habile. De

123 Om debatten i det juridiske fakultets betenkning av 23. mars 1881, trykket i St.prp. nr. 20 1881, s. 43 flg. Se også Eckhoff, «Utviklingslinjer i
norsk statsstyre og forfatningsrett 1814–1964» (1964), s. 205 note 87.

124 Se om bakgrunnen og opptakten til saken i Rolf Danielsen, «Tidsrommet 1870 til 1908» (1964), s. 240 flg. Se også Jens Arup Seip, Utsikt over
Norges historie (1981), s. 240 flg.

125 Se nærmere om rettens sammensetning i Finn Hiorthøy «Dommerelementet i Riksretten» (1967), s. 198 flg.
126 Riksrettstidende 1883–84, bd. I, s. 1–2.
127 Riksrettstidende 1883–84, bd. I, s. 2, se også Danielsen, «Tidsrommet 1870 til 1908» (1964), s. 249.
128 Dette standpunktet fikk senere tilslutning i juridisk teori, jf. eksempelvis Aschehoug, Norges Nuværende statsforfatning (1893), bd. III, s. 528.
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øvrige åtte høyesterettsdommerne utgjorde mindretal-
let.129

Forhandlingene i rettssaken mot statsminister Selmer
gikk over mer enn 7 måneder frem til 18. februar 1884
da den ble tatt opp til doms, samtidig som man begynte
behandlingen av sakene mot de øvrige statsrådene. De
lange og utførlige prosedyrene som ble holdt av noen av
landets beste advokater er i ettertid beskrevet som «en
paradedemonstrasjon av klassisk norsk statsrett, den
største og den siste».130 Den 27. februar 1884 falt riks-
rettsdommen mot statsminister Selmer, og deretter falt
dommene mot de øvrige statsråder en etter en frem til
1. april 1884. Selmer ble dømt på samtlige tre tiltalepos-
ter, til embetsfortapelse og 18 000 kroner i saksomkost-
ninger.131 Resten av statsrådene ble dømt til embetsfor-
tapelse, med unntak av de som ikke hadde vært med ved
behandling av alle sakene som var bakgrunn for tiltalen.
De slapp med bot og saksomkostninger.

På første tiltalepost, der spørsmålet var om kongen
etter Grunnloven hadde absolutt veto ved grunnlovsbe-
slutninger, besto flertallet av samtlige 17 lagtingsmenn
som avviste at Kongen hadde slikt veto. Hovedlinjen i
flertallets argumentasjon er at Grunnloven var vedtatt i
kraft av folkesuverenitetsprinsippet. Lagtingsmedlem
Andreas Guttormsen Egge (1816–1893) formulerte det
slik: «Da Folket i 1814 gav sig sin Grundlov var det ube-
strideligt i Besiddelse af den fulle Suverænitet, og følge-
lig maatte det være i udelt Besiddelse af alle de Rettighe-
der, som ikke med udtrykkelige Bestemmelser i Grund-
loven overdrog Kongemagten.»132 Mindretallet besto av
samtlige 9 høyesterettsdommere som forsvarte Kongens
vetorett, fordi de mente at denne kunne utledes av makt-
fordelingssystemet i Grunnloven selv. På dette grunnla-
get argumenterte de for at grunnlovsendring krevde
begge parters tilslutning. Denne forståelsen av Grunnlo-
ven delte de med forsvarer, Kongen og de tiltalte stats-
råder.133 Også på de to øvrige tiltaleposter var det kun
lagtingsmenn i flertallet som sørget for at statsrådets
medlemmer ble dømt.

Når det gjelder sakens materielle spørsmål, hvem av
de stridende partene som hadde rett i sin grunnlovsfor-
tolkning, var det uenighet både i samtiden og i ettertid.

Datidens fremste jurister mente at regjeringens grunn-
lovsfortolkning var den rette, inkludert alle professorene
ved Det juridiske fakultet.134 Eirik Holmøyvik har i
nyere tid argumentert for at stortingsopposisjonen hadde
rett: Riksforsamlingen i 1814 regnet folkesuvereniteten
som legitimitetsgrunnlag for Grunnloven, med henvis-
ning til at det ikke finnes spor av Kongens grunn-
lovsveto verken i grunnlovsteksten eller kildene fra
Eidsvold. Når dette var tilfellet, var det bare Stortinget
som kunne endre Grunnloven. Kongen hadde ingen rolle
i grunnlovsendringer, verken gjennom vetorett eller på
annen måte.135

Hvis vi derimot ser på den måten stortingsflertallet
brukte domstolen Riksrett på, blir bildet mer sammensatt.

Både i og utenfor Riksretten ble det debattert hvorvidt
den anlagte aksjonen lå innenfor eller utenfor Riksrettens
kompetanse og oppgave etter Grunnloven §§ 86 og
87.136 De to sidene hadde hver sin teori som sto i samsvar
med deres interesse når det gjaldt utfallet av riksrettssa-
kene.137 Kongen, de tiltalte statsråder og forsvarer i riks-
rettssaken fastholdt at Riksretten kun var en straffedom-
stol. Dette var et kjent standpunkt. Løvenskiolds forsva-
rer hadde tatt dette utgangspunktet ved inhabilitetsprose-
dyren i riksrettssaken i 1836, og Kongen hadde fastholdt
dette etter de to riksrettsdommene i 1827 og 1845.

Under riksrettssaken tok forsvarer utgangspunkt i at
Riksretten var en ren straffedomstol, og ingen «Fol-
kedomstol». Dette dannet utgangspunkt for hans håndte-
ring av habilitetsspørsmålet, og ble prosedert over flere
dager under realitetsprosedyren, hvor han uttalte at:

«Denne Ret har altsaa kun at paakjende Forbrytelser. For
at paastaa noget andet – for at paastaa, at den skal være
en Grændsedomstol mellom Statsmagterne, at den har
med endelig bindende Kraft og Virkning at udtale sig om
og dømme de andre Statsmagters Prærogrativer – for at
paastaa noget af dette maa man give Grundloven et Sup-
plement, som ikke findes, og som ikke kan skaffes uden
gjennem selvsamme Paafund og Fiktioner.»138

Også de fleste av Riksrettens dommere fra Høyesterett
synes å ha støttet dette standpunkt. Mest eksplisitt var

129 Se inhabilitetsprosedyrene i Riksrettstidende 1883, bd. I, s. 131–715, med kjennelsen på s. 719 og 722.
130 Danielsen, «Tidsrommet 1870 til 1908» (1964), s. 250.
131 Voteringer i saken mot statsminister Selmer i «Voteringer», s. 109–192, domskonklusjon på s. 192. Voteringer i de øvrige sakene i «Tillegg til

dokument nr. 1 (1930)».
132 «Voteringer», s. 161.
133 Holmøyvik, Maktfordeling og 1814 (2012), s. 330.
134 Se Holmøyvik, Maktfordeling og 1814 (2012), s. 330 og juridisk fakultets betenkning i note 125 over.
135 Holmøyvik, «Frå revolusjon til restaurasjon» (2013), s. 310.
136 Se om debatten i Danielsen, «Tidsrommet 1870 til 1908» (1964), s. 247.
137 Alf Kaartvedt, Kampen mot parlamentarismen 1880–1884 (1956), s. 286.
138 Riksrettstidende 1883–1184, bd. II, s. 342.
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førstvoterende høyesterettsdommer Christopher Han-
steen (1822–1912):

«[D]et ligger ganske udenfor Rigsrettens Kompetence, til
aafgjørelse av Tvivl eller Meningsforskjel mellem Stats-
magterne, med for disse bindende Virkning at afgive
nogen Fortolkning af Grundlovens Bestemmelser, uden-
for hvad Rettens Virksomhet som Kriminel Domstol
medfører.»139

I motsatt retning argumenterte stortingsflertallet for en
funksjon for som politisk ansvarsdomstol og grunnlovs-
fortolker for Riksretten, både i protokollkomite og i
Odelstinget. Da saken kom til retten, formulerte aktor
det slik, at var «folket paa fremgang, maatte stillingen
før eller senere briste» og da var Riksretten en sikker-
hetsventil.140 I riksrettsdommernes vota er det imidlertid
ikke spor av slike mer prinsipielle standpunkt til Riksret-
tens oppgave eller funksjon i samfunnet. Her argumente-
rer de kun for sin juridiske grunnlovsforståelse.

Riksforsamlingen på Eidsvold hadde bevisst konstru-
ert Riksretten i Grunnloven §§ 86 og 87 med tette bin-
dinger til den lovgivende makt. Som beskrevet over var
beslutningen fattet etter en debatt hvor Georg Sverdrup
spesifikt hadde advart mot å gi Stortinget kontroll med
både tiltalen og dommen i Riksretten. Den ordningen
som ble vedtatt avvek fra de utenlandske forbildene hvor
tiltale- og domskompetanse var lagt til uavhengige orga-
ner. Man kan selvsagt tenke seg at en del av representan-
tene på Eidsvold mente å gjøre Riksretten til et sterkt
politisk kontrollmiddel for Stortinget. At de samtidig
vedtok den politisk ladede formuleringen av ministeran-
svaret i Grunnloven § 32, om at ministerne er ansvarlig
dersom de ikke protesterer mot kongens beslutninger
som «øiensynligen er skadelig for Riget», kan peke mot
dette. Som nevnt over kan imidlertid mye tale for at
Riksretten ble et langt sterkere våpen for Stortinget enn
Riksforsamlingen så for seg.141

Fremstillingen over har vist at Stortingene etter 1814
langt på vei aksepterte at Riksretten hadde en rolle som
politisk ansvarsdomstol. Dette viste seg i avvisningen av
Karl Johans ulike forslag til endring av Grunnloven
§§ 86 og 87, og ved behandlingen av ansvarlighetsloven

i 1828. Odelstingets flertall hadde ved riksrettssakene i
1827 og 1845 demonstrert hvordan Odelstingets flertall
kunne bruke instituttet til å få en juridisk vurdering av
Grunnlovens regler om kompetansefordeling mellom
statsmaktene. Riksretten selv hadde også, særlig i de to
samme sakene, til dels vært villig til å gi Riksretten en
rolle som grunnlovsfortolker. Senere statspraksis hadde
også vist at Riksrettens grunnlovsfortolkninger ble
respektert.

Riksrettssaken i 1884 ble imidlertid første gang stor-
tingsflertallet fullt ut realiserte den mulighet som lå i
Riksretten som politisk ansvarsdomstol. Det er pekt på
at kimer kan spores i riksrettsdommen i 1845: Her var
det en begynnende deling mellom to grupperinger av
riksrettsdommere. Flesteparten av riksrettsdommerne fra
Høyesterett støttet regjeringens grunnlovstolkning, mens
de fleste dommerne fra Lagtinget støttet bondeopposi-
sjonens tolkning. Det er imidlertid ikke spor i materia-
lene av at dette var planlagt i forkant, og den begyn-
nende grupperingen ble heller ikke avgjørende for resul-
tatet. Dette står i kontrast til den planmessige politiske
utnyttelse av Riksretten før saken av 1884, den systema-
tiske «riksrettslagingen», som spesielt opprørte regje-
ringssiden.142

Den hatske stemningen som rådet i offentligheten
gjorde seg også gjeldende i møtene i selve domstolen.143

På den ene siden av bordet satt høyesterettsdommerne
som fant det «harmelig … at skulle sidde som bisiddere i
et saadant revolusjonstribunal» og kalte lagtingsmed-
lemmene i retten «kjeltringer … der med anklagerne i
odelsthinget udgjøre et samlet komplot».144 På den
andre siden satt lagtingsmedlemmene som i hovedsak
var gårdbrukere, og følte seg behandlet «som om vi var
hentet opp fra rennestenen i en skitten by».145 Dette pre-
get saksavviklingen i starten. Blant annet skal høyeste-
rettsdommer Christopher Hansteen (1822–1912) ha kri-
tisert Stortinget i så sterke ordelag at Riksrettens presi-
dent, stortingsrepresentant Jacob Lange (1833–1902),
gav ham korreks for språkbruken.146 Etter som saken
skred frem skal det imidlertid ha skjedd en «gradvis, for-
sonande tilnærming» mellom de to gruppene.147

Uansett de politiske dimensjonene er det ikke tvilsomt
at de involverte anså ansvaret som strafferettslig: Det sto

139 «Voteringer», s. 114.
140 Se fra forhandlingene i Hallager, Norges Høiesteret 1864–1915 (1916), s. 122.
141 Slik også Holmøyvik, «Frå revolusjon til restaurasjon» (2013), s. 492.
142 Et eksempel var at det ble tatt ut tiltale i elleve separate saker, slik at ikke de tiltalte skulle kumulerte sin utskytelsesrett etter Grunnloven § 87. Se

også om dette i Kaartvedt, Kampen mot parlamentarismen 1880–1884 (1956), s. 287.
143 Ibid. s. 255.
144 Ibid. s. 292.
145 Sitert fra Jens Arup Seip, «Den norske høyesterett som politisk organ» i LoR (1965), s. 402.
146 Hallager, Norges Høiesteret 1518–1915 (1915), s. 107–108.
147 Langeland, Siste Ord (2005), s. 544.
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statsråder tiltalt, og domstolen avsa dommer hvor disse
ble dømt til straffereaksjoner. Enkelte innen stortings-
flertallet hevdet at Riksrettens dommer ikke måtte
betraktes som en vanlig straffedom, men som en blan-
ding av politisk og juridisk dom.148 Men verken saksan-
legget eller aktoratets holdning i saken harmonerer med
et syn på Riksrettens dom som hovedsakelig politisk
prinsippytring:149 Aktoratet nedla påstand om at statsmi-
nister Selmer skulle få ansvarlighetslovens strengeste
straff: fradømmelse av embetet samt at han skulle skulle
«dømmes uværdig til at beklæde noget Embede, Ombud
eller Bestilling». En slik æreløs avsettelse var reservert
for saker hvor de tiltaltes forhold var sterkt klanderver-
dig.

Med bakgrunn i at riksrettsdommen er en straffedom
kan det argumenteres for at Riksretten i 1884 gjorde de
tiltalte urett. Selv med det utgangspunkt at de tiltalte tok
feil på de materielle spørsmål, var kravet til subjektiv
skyld ikke oppfylt. Dette ble påpekt av høyesterettsjusti-
tiarius Iver Steen Thomle (1812–1889) i hans votum:

«Jeg mener at om man end ikke deler den Anklagedes
Opfatning av Grls. Rette Forstaaelse i alle punkter, som
er Gjenstand for nærværende Tiltale, saa kan han umulig
efter Lov og Ret og efter den alminnelige Retfærdighets
Krav dømmes i Straf, naar han har handlet efter Plight og
bedste Overbevisning, og denne Overbevsining maa
erkjendes at være bygget på antagelige Grunde.»

Prinsippet om at straff krever subjektiv skyld er helt
grunnleggende i strafferetten, og var også respektert i
tidligere riksrettspraksis. I Riksrettsdommene i 1827 og
1845 brukte riksrettene skyldkravet til å forene hensynet
til å uttrykke en grunnlovsfortolkning med hensynet til
tiltalte. I disse sakene avsa Riksretten frifinnende straf-
fedom, men med et tillegg i domskonklusjonen som
uttalte Riksrettens grunnlovsforståelse. I dette tilfellet
hadde regjeringen støtte for sin grunnlovsfortolkning av
hele den juridiske elite, og det kan derfor neppe være
tvilsomt at de manglet tilstrekkelig strafferettslig skyld
til å dømme de ansvarlige.150

I riksrettssaken i 1884 fikk Riksretten også funksjoner
utover det å idømme straff. I likhet med riksrettssakene i
1827 og 1845 ble Riksretten, gjennom de spørsmål den
var satt til å tolke, en forfatningsdomstol. Både det abso-
lutte grunnlovsveto og bevilgningsvetoet var dødt som
kongelig prerogativ etter 1884.151 I tillegg, og utover tid-
ligere riksrettspraksis, virket den også som en politisk
ansvarsdomstol. Kongen bøyde av for Riksrettens dom.
Han gav statsminister Selmer avskjed den 11. mars
1884, og de resterende statsrådene etter som dommene
mot dem falt. Noe senere ba Kongen Georg Sverdrup om
å danne regjering.152 Den 1. juli 1884 sanksjonerte Kon-
gen beslutningen om statsrådenes adgang til forsamlin-
gen, og dagen etter møtte Sverdrups regjering i Stortin-
get.153

I tillegg til disse funksjonene var Riksretten et tjenlig
forum hvor den politiske krisen kunne kanaliseres inn og
løses i rettslige former. Riksretten tilbød en juridisk løs-
ning av den politiske krisen, der hvor alternativet til slutt
bare hadde vært fysisk maktbruk. Begge sider i konflik-
ten forberedte og vurderte en løsning gjennom militære
angrep både før, under og etter riksrettssaken. En sentral
forutsetning for at en løsning i juridiske former lot seg
gjennomføre var at alle aktører anerkjente Riksretten
som en domstol. Dette gjaldt selvsagt flertallet i proto-
kollkomiteen, Odelstinget og aktoratet, som hadde poli-
tisk interesse i at riksrettssak skulle bli gjennomført i
grunnlovsmessige former.

Men dette gjaldt også de tiltalte statsrådene og dom-
merne fra Høyesterett, som demonstrerte dette på ulike
måter: Statsrådene sto imot Kongens forslag om at de
skulle nekte å møte for retten og forsvarers forslag om å
legge ned forsvaret dersom inhabilitetsinnsigelsen som
ble fremsatt ikke førte frem. Formålet med begge forslag
var at Riksretten ikke skulle anerkjennes som en habil og
kompetent domstol i saken.154 Også medlemmene i
Høyesterett ble sittende i retten og gav riksrettsdommen
en legal autoritet, tross at sterke krefter oppfordret dem
til å forlate Riksretten. De trosset både Kongen og andre
konservative krefter når de ikke forlot retten, selv om de
fullt ut delte kongens grunnlovsforståelse. Årsakene til

148 Kaartvedt, Kampen mot parlamentarismen 1880–1884 (1956), s. 287.
149 Danielsen, «Tidsrommet 1870 til 1908» (1964), s. 250.
150 Se motsatt bl.a. Aschehoug, Norges nuværende statsforfatning (1893), s. 463–464 som argumenterer for at det ikke vil kunne hjelpe en statsråd at

han selv har funnet beslutningen lovlig og gagnlig, blant annet fordi vårt lovverk alltid har oppstilt strengere krav til embetsmenn. Tross disse
standpunkt viser analysen av riksrettspraksis at riksrettsdommerne i sakene mellom 1814 og 1845 praktiserte et skyldkrav i sine vurderinger.

151 Danielsen, «Tidsrommet 1870 til 1908» (1964), s. 258.
152 Kongen og regjeringen vurderte både å ikke rette seg etter dommene, og også å bruke militær makt. Se om dommenes etterspill i Hallager, Norges

Høiesteret 1518–1915 (1915), s. 109, Seip, Utsikt over Norges historie (1981), s. 252, Hiorthøy, «Dommerelementet i Riksretten» (1967), s. 200
og Sejersted, Kontroll og Konstitusjon (2002), s. 200. Det endte med at statsminister Selmer ble gitt avskjed ved kgl.res. 11. mars 1884, de
resterende statsråder etter hvert som dommene falt, jf. Danielsen, «Tidsrommet 1870 til 1908» (1964), s. 255–257. Bøtene og idømte saksomkost-
ninger ble for øvrig ettergitt i 1885.

153 Danielsen, «Tidsrommet 1870 til 1908» (1964), s. 258.
154 Kaartvedt, Kampen mot parlamentarismen 1880–1884 (1956), s. 282.
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at de ble sittende kan være mange, men Høyesteretts
respekt for forfatningen var antagelig sentralt.155 Og i
dette aspektet mestret Riksretten prøven.

6 Riksrettens plass i et parlamentarisk system 
1884–1920
Politisk var perioden fra 1884–1905 preget av unions-
konfliktene med Sverige, med ustabile maktforhold og
stadig skiftende regjeringer. Fredrik Sejersted beskriver
tidsrommet mellom 1884 og 1905 som en periode der
kontrolliveren gikk i bølger drevet frem av Venstre når
partiet var i opposisjon.156

I årene frem mot århundreskiftet fremsto riksrettssak
fortsatt som et aktuelt kontrollmiddel som Stortinget.
Muligheten for å sette i gang riksrettsmaskineriet ble
nevnt som alternativ i debattene i de sakene der Stortin-
get og Odelstinget mente det hadde skjedd alvorlige
overtramp. Et eksempel var da statsminister Emil Stang
d.e. (1834–1912) og hans regjering ikke gikk av da det
ble vedtatt mistillitsvotum mot dem i Stortinget i 1893. I
årene deretter ble regjeringen gjentatte ganger foreholdt
muligheten for riksrettstiltale i Odelstingets debatter.157

I stedet for å gå til riksrettssak understreket Odelstinget
alvoret ved å ikke avslutte sin behandling av saken.
Både i 1894 og 1895 utsatte Odelstinget saken til neste
stortingssesjon, slik Odelstinget også hadde gjort før
riksrettssaken i 1884. I 1895 formulerte komiteen sin
innstilling slik at det skulle «forbeholdes et kommende
Odelsting at træffe de Forføininger, hvortil Regjeringens
Forhold (…) maatte befindes at give Anledning».158 En
slik utsettelse vedtatt av Odelstinget var en klar trussel
om Riksrett. Statsminister Stang anerkjente dette da han
protesterte mot denne praksis: «Jeg antager, at de perso-
ner, mine kolleger og jeg, som dette angaar, er berettiget
til at fordre, at Ansvaret avgjøres af det Odelsting og den
Rigsret vi har at svare.» Riksrettssak ble etter hvert uak-
tuelt da regjeringen gikk av året etter.159

Men fra århundreskiftet og frem til 1920-tallet fremsto
ikke riksrettssak lenger som et aktuelt alternativ, heller
ikke i den politiske debatten. Som Fredrik Sejersted har

fremholdt kan dette illustreres ved at objektivt sett alvor-
lige saker ikke ender med riksrettssak. Et talende eksem-
pel er den såkalte «Industribank-saken». Bakgrunnen for
saken var at finansminister Elias Sunde (1851–1910)
hadde gitt Industribanken store tilskudd fra statskassen
som hadde medført tap, uten å informere Stortinget.160

Utviklingen hadde flere årsaker. Innføringen av parla-
mentarismen i 1884 gjorde at de parlamentariske virke-
midler etter hvert tok over som Stortingets midler for
praktisk kontroll av regjeringen. Selv om systemskiftet
medførte at flere av Stortingets tidligere kontrollinstru-
menter mistet sin aktuelle betydning, er det naturlig at
overgangen tok tid. Slik ser vi også at henvisningene til
Riksrett avtar utover i perioden. En del av forklaringen
kan også ha vært at riksrettssaken i 1884 hadde gjort at
Riksretten i allmennhetens oppfatning var reservert for
de helt ekstraordinære tilfeller, og fremsto som et omfat-
tende og ressurskrevende maskineri. Også dette må ha
medført at Riksretten ikke ble ansett som et aktuelt alter-
nativ i de sakene som dukket opp i perioden.161

I 1908 bekreftet Stortinget, med grunnlovsmessig fler-
tall, at det ønsket å opprettholde riksrettsordningen i den
form den hadde hatt siden 1814. Den 19. august 1908
ble Grunnloven § 86 endret for første gang siden
1814.162 Endringen besto i at man i grunnlovsteksten
fastslo at det skulle trekkes ut 8 riksrettsdommere fra
Høyesterett og 30 fra Lagtinget dersom sak ble reist.
Disse utgjorde retten før tiltalte eventuelt skjøt ut inntil
1/3 etter Grunnloven § 87. Formålet med grunnlovsend-
ringen var å sikre at balansen mellom lagtingsmenn og
høyesterettsdommere i Riksretten ble opprettholdt, uav-
hengig av om antallet høyesterettsdommere og lagtings-
representanter økte.163 I 1911 ble det også gjort enkelte
redaksjonelle endringer i Grunnloven § 86, i forbindelse
med reformen av sivilprosesslovgivningen. Henvisnin-
gen til Høyesteretts «Justitarius» ble byttet ut med «For-
mand».164

I 1910 ble Riksrettens kompetanse i erstatningssaker
avklart. Som nevnt i kapittel 3 over hadde Riksretten av
1821 ansett seg kompetent til å ilegge statsråd Fasting
erstatningsansvar uten samtidig å dømme ham til straff.
Siden hadde spørsmålet ikke kommet på spissen. Det

155 Se om dette tema i Langeland, Siste Ord (2005), s. 542 og Hallager, Norges Høiesteret 1518–1915 (1915), s. 119.
156 Se utfyllende i Sejersted, Kontroll og Konstitusjon (2002), s. 210–212.
157 Danielsen, «Tidsrommet 1870 til 1908» (1964), s. 300.
158 Referert i Stortingstidende 1895, forhandlinger i Odelstinget, s. 395.
159 Sejersted, Kontroll og Konstitusjon (2002), s. 211.
160 Sejersted, Kontroll og Konstitusjon (2002), s. 219–220.
161 Se utfyllende i Sejersted, Kontroll og Konstitusjon (2002), s. 219–220.
162 Stortingsforhandlinger 1908, s. 3424.
163 Den konkrete foranledning var at man ønsket å øke antall høyesterettsdommere. (Indst. S. XXXXIX (1908) s. 40–42.)
164 Grunnlovsvedtak av 4. februar 1911, kunngjort 25. februar 1911. Se begrunnelse i Indst. S. 1910–1911 nr. 41 s. 66–70, og voteringer i Stortingsti-

dende 1911, s. 80.
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hadde også vært teoretisk uenighet om dette blant de
ledende statsrettsteoretikerne på 1800-tallet. Frederik
Stang (1808–1884) hadde hevdet at Riksretten ville ha
kompetanse til å dømme i rene erstatningssøksmål.165

Bredo Morgenstierne (1851–1930) mente derimot at
rene erstatningssaker mot statsrådene kunne anlegges
for de alminnelige domstoler.166 Torkel Halvorsen
Aschehoug (1822–1909) tok det mest restriktive stand-
punktet: Han mente at erstatningsansvar kun kunne
pålegges av Riksretten som ledd i straffedom.167

Da anledningen bød seg for å avklare spørsmålet del-
vis i 1905, grep Odelstinget sjansen.168 Bakgrunnen for
den konkrete saken var at en kaptein ved navn Peters ad
omveier hadde fått Arbeidsdepartementet til å utbetale
ham 200 kr som han ikke hadde krav på. Saken kom
først opp gjennom riksrevisorenes arbeid. Odelstinget
vedtok på protokollkomiteens anbefaling at beløpet
skulle kreves tilbakebetalt gjennom søksmål for de
alminnelige domstoler.169 Statsråd Peder Nilsen (1846–
1921) var departementssjef og konstitusjonelt ansvarlig
for beslutningen som hadde gitt Peters krav på utbeta-
ling. Saken nådde etter hvert Høyesterett.

I Rt. 1910 side 100 avviste Høyesterett søksmålet mot
tidligere statsråd Nilsen med den begrunnelse at «de
almindelige domstole ikke er kompetente til at behandle
og paadømme sager angaaende konstitutionelt ansvar». I
tråd med Aschehougs grunnlovsforståelse henviste Høy-
esterett til at Grunnlovens regler om det konstitusjonelle
ansvar måtte anses som uttømmende. Høyesterett uttalte
at:

«Det forekommer mig da ikke at være rimelig at antage
andet, end at naar grundloven har opstillet regler for
ansvaret, at da meningen hermed har været, at disse regler
– foruden at skulle omfatte fuldt ud det konstitutionelle
ansvar, som der efter grundloven overhovedet er anled-
ning til at gjøre gjældende mod de konstitutionelt ansvar-
lige personer – ogsaa skal være de eneste regler, som her-
ved kan komme i betragtning.»

Denne rettsoppfatningen ble siden fulgt i praksis frem til
Grunnloven §§ 86 og 87 ble endret i 2007. Konsekven-

sen var at saker mot statsråder, høyesterettsdommere og
stortingsmedlemmer bare kunne reises for Riksretten.
Fordi terskelen for å reise riksrettssak var høy medførte
dette i praksis at de nevnte fikk en tilnærmet immunitet i
saker som gjaldt økonomiske forhold.

7 Riksrettssaken mot Abraham Berge og hans 
ministre
Fra starten av 1920-årene var det økonomiske nedgangs-
tider i næringslivet i Norge.170 En av konsekvensene av
dette var at bankvesenet fikk problemer. De første ban-
kene kom i krise allerede i 1920. Fra 1923 var det tegn
på en mer omfattende krise i banknæringen.171 Krisen
fikk et stort omfang, og stadig flere banker fikk proble-
mer fordi kundene fikk panikk og tok ut pengene de
hadde i banken. I 1921 og 1922 fulgte myndighetene en
rekonstruksjons- og støttelinje, og tilførte blant annet
flere banker kapitalmidler, uten at dette hjalp på sikt. I
1923 vedtok Stortinget administrasjonsloven, hvor ban-
ker, som ble satt under offentlig administrasjon, fikk
bundet sine innskudd.172 Flere storbanker gikk snart inn
under offentlig administrasjon for å hindre uttapping av
innskuddene.

I dette klimaet fikk landets femte største bank, Han-
delsbanken, også problemer. Bankens ledelse, anført av
bankdirektør Patrick Volckmar (1873–1955), gikk da til
regjeringen og ba om hjelp. Regjeringen, ved finansmi-
nister Abraham Berge (1851–1936) fra det Frisinnede
Venstre, støttet banken med et innskudd på 25 millioner
kroner i mai 1923. For å finansiere innskuddet tok regje-
ringen opp et lån på statsveksler, som etter Grunnloven
§ 75 bokstav b krevde stortingsbeslutning. Regjeringen
mente imidlertid at det ikke var tid til å konsultere Stor-
tinget, og dessuten måtte støtten holdes hemmelig for å
unngå at opplysninger sivet ut og skapte ytterligere
panikk blant bankens kunder. Regjeringen la derfor ikke
frem beslutningen verken for Kongen i statsråd eller for
Stortinget.

Situasjonen for Handelsbanken ble igjen kritisk i april
1924. Den 7. april 1924 ble det holdt et hemmelig møte i

165 Frederik Stang, Systematisk Fremstilling af Kongeriget Norges constitutionelle eller grundlovsbestemte Ret (1833), s. 305–308.
166 Bredo Morgenstierne, Lærebog i den norske statsforfatningsret (1900), s. 699–701.
167 Aschehoug, Norges Nuværende statsforfatning (1893), bd. III, s. 493–494.
168 Se protokollkomiteens innstilling i Indst. O. nr. 78 (1905/1906), s. 2 (S. 167 i Ot. med. nr. 2 for 1905/1906). Odelstingets behandling i Stortingsti-

dende 1905/1906 (5. juni 06), s. 1018.
169 Se Indst. O. nr. 83 s. 1–5, (St.rev.A nr. 10 for 1894–1895).
170 Tim Greve «Tidsrommet 1908–1964» (1964), s. 300 flg. beskriver de økonomiske nedgangstidene.
171 Se mer utfyllende i Einar Lie «Norsk økonomisk politikk etter 1905» (2012) side 50 flg. Generelt om bankkrisen og Berge-saken i bl.a. Bull,

«Klassekamp og fellesskap» (1995), s. 72 flg. Når det gjelder Berge-saken, også dens faktiske bakgrunn, er en viktig kilde protokollkomiteens inn-
stilling i Innst. O. XVI 1926.

172 Midlertidig lov om offentlig administrasjon av banker, 24. mars 1923 med tilleggslov 29. juni 1923. Ny midlertidig lov kom 17. juli 1925 med til-
leggslov 26. mars 1926.
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Stortinget hvor Handelsbanken med knapt flertall ble
innvilget en statsgaranti på nye 15 millioner.173 Da
saken ble lagt frem for Stortinget, fortalte ikke regjerin-
gen og Abraham Berge, som nå var blitt statsminister i
en regjering fra Høyre og det Frisinnede Venstre, om
støtten banken hadde fått året før. Tvert imot forsikret
Berge Stortinget fra talerstolen om at «De oplysninger
som jeg har fremlagt i mitt første foredrag, det er hva jeg
sitter inne med».174 Også stortingspresident Ivar Lykke
(1872–1949) visste om støtten banken hadde fått året
før, fordi han hadde vært ordfører i Handelsbankens
representantskap. Stortinget ble imidlertid ikke infor-
mert. Handelsbanken måtte for øvrig settes under offent-
lig administrasjon høsten 1924 og ble senere likvidert
med store tap, både for statskassen og kundene.175

De faktiske forhold i saken ble kjent for Stortinget
etter regjeringsskiftet i januar 1925.176 Saken ble over-
sendt til protokollkomiteen hvor flertallet, to represen-
tanter fra Venstre og en fra hvert av Arbeiderpartiet, Sen-
terpartiet og Norsk Kommunistisk Parti (NKP), innstilte
på riksrettstiltale mot statsminister Berge og de øvrige
statsrådene som hadde sittet i regjeringen. Komiteen
mente at stortingspresident Lykke hadde brutt ansvarlig-
hetsloven, men innstilte ikke på tiltale mot ham.

Allerede fra saken startet hadde den tydelige tilsnitt
av partipolitikk. Protokollkomiteens begrunnelse hviler
på representantenes vurdering av at det er skjedd alvor-
lige grunnlovsbrudd i saken. Det er dette som former
komiteens innstilling og som gjør at de anser riksretts-
sak som riktig middel for håndtering. Flertallet formule-
rer det slik at Odelstinget i en slik sak hadde «den kon-
stitusjonelle plikt (…) til å stå vakt om riksrettsskipna-
den».177 Saksanlegget var også en reaksjon på en bre-
dere problemstilling: Stortingsopposisjonen var misfor-
nøyd med at regjeringen under og etter første
verdenskrig hadde tatt seg stadig større friheter når det
gjaldt å anvende statskassens midler uten Stortingets
bevilling. Samtidig var opposisjonen opprørt over
bankkrisen og regjeringens håndtering av denne. Denne
mer generelle problemstillingen kommer også til
uttrykk i protokollkomiteens innstilling. Flertallet for-
mulerer det slik:

«Folk ser det heile i samanheng med det moralske saman-
brotet som kom etter krigen, og spør kvar slikt skal enda.
Med den veksande folkeharm som steig upp av Lloyd-
saki, nikkelsaki og alle banksakene, ber dette i seg ein
fåre for lovlynaden i landet um ikkje folkerepresentasjo-
nen her syter for ei rettsleg uppklåring».178

Det er også tegn til at saken rørte ved grunnleggende
politiske og økonomiske motsetninger i det norske sam-
funn.179 Protokollkomiteens flertall mente at den hem-
melige pengestøtten hadde holdt Handelsbanken kunstig
i live slik at informerte rikfolk fikk tid til å hente ut pen-
gene sine før kollapsen, på bekostning av statskassen og
vanlige folk: «[S]o hjelpte statsstunaden storfolket i
byane til å velta tapet yver på småfolket og bøndene.»180

Her var representantene fra de politiske partiene på ven-
stresiden i takt med sterke stemmer i offentligheten som
fordømte «Handelsbankaffæren». Som et eksempel
utgav Emil Stang (1882–1964), en av stifterne av NKP
og senere høyesterettsjustitiarius, i 1926 et hefte hvor
han kalte Handelsbanken «landets største og mest lett-
sindige spekulasjonsbank», og mente statsstøtten hadde
gagnet «finansmennene, skibsrederne, grossererne,
industriherrene, som kjente banken og tok sine penger
ut», mens de små innskyterne tapte sine penger.181

Behandlingen i Odelstinget demonstrerte også at riks-
rettstiltale hovedsakelig ble behandlet som et politisk
anliggende. For det første fulgte debattinnlegg og vote-
ringer i hovedsak partilinjene. Flertallet på 62 mot 50
stemmer i saken mot statsminister Berge, og 58 mot 54
stemmer i sakene mot de resterende statsrådene, besto
hovedsakelig av representanter fra partiene på venstresi-
den.182 Representanter for høyresiden utgjorde mindre-
tallet. For det andre foregikk det forhandlinger om et
kompromissforslag fra Høyre parallelt med at saken ble
behandlet i Odelstinget. Forslaget gikk ut på at Odelstin-
get, inkludert representantene fra Høyre, skulle vedta at
regjeringen Berges handlinger var grunnlovsstridige.

Regjeringen Berge var gått av i juli 1924 slik at parla-
mentariske virkemidler, som mistillitsvotum, ikke var til-
gjengelig. Debatten i Odelstinget viser at representantene
så på Riksretten som en politisk ansvarsdomstol, til bruk

173 Referat fra de hemmelige møter ble offentliggjort i Dokument nr. 16 (1926). Voteringene fremgår på s. 59.
174 Sitert fra protokollkomiteens innstilling i Innst. O XVI 1926 s. 11.
175 Se utfyllende i Greve «Tidsrommet 1908–1964» (1964), s. 302.
176 St.med. nr. 12 (1925) «Om statens forhold til Den norske Handelsbank» ble fremlagt av regjeringen Mowinckel.
177 Innst. O XVI 1926 s. 29.
178 Innst. O XVI 1926 s. 28.
179 Utfyllende i Erling Sandmo Siste Ord (2005), s. 173 flg.
180 Innst. O XVI 1926 s. 26.
181 Emil Stang, Riksretten (1926), s. 19.
182 Behandlingen i Odelstinget i Stortingstidende (1926), s. 1210 (Voteringene). Én høyremann og seks representanter fra Bondepartiet gikk med ven-

streflertallet.
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i de sakene der Stortingets politiske virkemidler ikke var
tilstrekkelige. Dette trer frem ved at representantene som
ønsket riksrettssak stadig understreket at saken var for
alvorlig til å kunne løses på annen måte. I debatten
uttrykte Arbeiderpartiets representant Christopher
Andersen Hornsrud (1859–1960) det slik: «Denne saken
kan bare få sin rette vurdering – sitt rette stempel – ved å
bli behandlet ved riksrett.»183 Jurist og representant for
Arbeiderdemokratene Johan Castberg (1862–1926) var
av samme oppfatning. Han mente at slik saken sto var
«riksretten (…) det rettsmiddel grunnloven og ansvarlig-
hetsloven anviser».184 Dette ble også fremført som
begrunnelse for at representantene for partiene på ven-
stresiden ikke kunne godta Høyres kompromissforslag.

Også i måten representantene for flertallet omtaler
riksrettsansvaret på er det tydelig at de anser Riksretten
som et middel for å håndheve et politisk ansvar. Blant
flere som understreket at det først og fremst var Høyres
ansvar saken gjaldt var Arbeiderpartiets representant
Martin Tranmæl (1879–1967), som uttrykte det slik:

«En dom over Abraham Berge er en dom over høire. Det
er høire som er de egentlig skyldige. Derfor er det jo gan-
ske betegnende at det som er gjort nu er – som så ofte før
når det gjelder høires politikk – det er undfanget i mis-
gjerning og født i synd, og syndens sold er som kjent
døden.»185

Ingen av representantene, heller ikke de fra høyresiden,
argumenterte med utgangspunkt i at Riksretten kun var
en straffedomstol, slik som de konservative hadde gjort i
riksrettspraksis før 1845 og i 1884. Høyres representan-
ter synes heller å ha tatt utgangspunktet i en funksjon for
Riksretten som forfatningsdomstol, slik Riksretten var
brukt i 1827 og 1845, og delvis i 1884. Høyres parla-
mentariske leder Carl Joachim Hambro (1885–1964)
uttalte seg slik i debatten i Odelstinget, i tilknytning til
det fremsatte kompromissforslaget:

«Riksrettens kjennelse har betydning i det øyeblikk at der
er en konstitusjonell uoverenstemmelse mellom partier
og fraksjoner, og man ønsker å få en rettens kjennelse for,
hvad der her er den riktige opfatning og hvad der skal
være den korrekte praksis. Denne uoverenstemmelse er
ikke til stede her i salen i dette øyeblikk. Der er – med

nyanser mellem de forskjellige grupper og mellem de
ansvarlige talsmenn for de forskjellige grupper – full
enighet om, hvad der er konstitusjonell form og hvad der
bør være konstitusjonell praksis i disse ting.»186

Slik sett var utgangspunktet for riksrettstiltale at samt-
lige partier og representanter i Odelstinget anerkjente at
Riksretten hadde en politisk funksjon og håndhevet et
politisk ansvar. I kontrast til sakene i 1827, 1845 og
1884 var det også i enighet blant representantene i
Odelstinget om hvordan de aktuelle grunnlovsbestem-
melsene skulle forstås. Når flertallet i Odelstinget like-
vel reiste riksrettstiltale, var det ut fra en oppfatning av
Riksretten som politisk ansvarsdomstol.

Tiltalen mot Abraham Berge og de seks andre forhen-
værende statsrådene hadde tre poster. I post a) at de til-
talte som medlemmer av statsrådet i 1923 hadde gitt
Handelsbanken et innskudd på 25 millioner uten Stortin-
gets medvirkning slik Grunnloven § 75 krevde. På post
b) at regjeringen hadde gitt Kongen i statsråd misvisende
opplysninger om statens innskudd i norske banker i
januar 1924, som deretter var fremlagt for Stortinget.
Også her var poenget at innskuddet i Handelsbanken
ikke var nevnt i oversikten. I tiltalens post c) var de for-
henværende statsrådene tiltalt for å ha unnlatt å infor-
mere Stortinget om støtten på 25 millioner som var gitt i
1923, da Stortinget behandlet og gav Handelsbanken
statsgaranti på 15 millioner i april 1924.187

Riksretten ble konstituert den 3. september 1926.
Etter at de tiltalte i henhold til Grunnloven § 87 hadde
utskutt 13 lagtingsmenn hadde Riksretten 25 medlem-
mer, hvorav ni var høyesterettsdommere. Av de 16 riks-
rettsdommerne fra Lagtinget hadde ni tilhørighet til par-
tier på høyresiden, syv fra Høyre og to fra det Frisinnede
Venstre. De resterende medlemmene var partier fra det
som den gang var venstresiden: Bondepartiet, Venstre og
Arbeiderpartiet.188 Politisk var det derfor større andel
høyrefolk i Lagtinget enn i Stortinget sett under ett.189

Lagtinget var slik sett sammensatt på vanlig måte i 1925,
uten tanke på en mulig riksrettsaksjon.

Forhandlingene foregikk over nesten åtte måneder, og
det ble ført 86 vitner. Det alt vesentligste av tiden gikk
med til bevisførsel hvor hele «Handelsbankaffæren» ble
klarlagt. Dommen falt den 25. mars 1927 og lød på full
frifinnelse av alle de tiltalte.190

183 Stortingstidende (1926), s. 1178.
184 Ibid. s. 1197–1199.
185 Stortingstidende (1926), s. 1189.
186 Ibid. s. 1201–1202.
187 Ibid. s. 1225 (voteringer).
188 Oversikt over riksrettsdommere i Riksrettstidende 1926, sammenholdt med biografiske opplysninger om den enkelte som beskrevet i note 28 over.
189 Se også Sandmo, Siste Ord (2005), s. 178.
190 Voteringene i Riksrettstidende 1926, s. 2009–2131, domsslutningen på s. 2130–2131.
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På første tiltalepunkt, om det første tilskuddet i 1923,
ble de tiltalte frifunnet med 20 mot fem stemmer. Samt-
lige riksrettsdommere fant at regjeringens låneopptak
var i strid med Grunnloven § 75, spesielt bokstav b og d.
Flertallet fant imidlertid at handlingene var straffrie, av
noe varierende begrunnelse. Enkelte, som førstvote-
rende høyesterettsdommer Eyvind Johannes Andersen
frifant Abraham Berge og hans statsråder på grunn av at
de hadde handlet med grunnlag i konstitusjonell nødrett.
Høyesterettsdommer Marius Cathrinus Backer (1866–
1960) var den som kanskje aller tydeligst uttalte seg i
favør av regjeringen: «Etter min opfatning må regjerin-
gens optreden betegnes ikke alene som undskyldelig,
men som berettiget ved den ekstraordinære tvangssitua-
sjonen, hvori den befant sig.»191 I samme lei talte høyes-
terettsjustitiarius Herman Scheel (1859–1956) som
poengterte at de tiltalte ikke hadde handlet «i personlig
eller partipolitisk interesse, men til varetagelse av vik-
tige samfunnsinteresser som utøvelse av en embeds-
plikt». Tiltalens annen post ble av de fleste tillagt liten
selvstendig betydning, og også her ble samtlige av de til-
talte frifunnet med 17 av 25 stemmer.

På tredje tiltalepost ble samtlige tiltalte frifunnet. Tret-
ten riksrettsdommere, hvorav 3 høyesterettsdommere og
10 lagtingsmenn fra Frisinnede Venstre, Høyre og Bon-
departiet, mente at samtlige tiltalte skulle frifinnes på
materielt grunnlag. De øvrige tolv riksrettsdommerne,
hvorav seks høyesterettsdommere, fant at enten bare
Abraham Berge eller alle de tiltalte hadde brutt ansvar-
lighetsloven av 1828 § 5, som gjorde det straffbart for;

«[N]oget Medlem av Statsraadet forsætligen[legger]
Skjul paa Documenter i Sager, som af ham behandledes,
eller, mod bedre Vidende, enten anfører urigtige Data,
eller fremlægger urigtige Documenter (…)»

Det endelige resultatet ble imidlertid at 15 av 25 riks-
rettsdommere stemte for frifinnelse. To av de høyeste-
rettsdommerne som i utgangspunktet mente at Berge
skulle straffedømmes mente at saken var foreldet, slik at
straffansvar falt bort.

Når det gjelder sakens materielle side, er post a) senere
dratt frem som et viktig eksempel på anerkjennelse av
konstitusjonell nødrett, også før dette ble lovfestet.192

Det rettslige prinsippet var heller ikke tema i saken, det

var først og fremst vurderingen av den faktiske situasjo-
nen i 1923 som var gjenstand for vurdering. Ved behand-
lingen av tiltalens post c) gav Riksretten også klart
uttrykk for at regjeringen har en rettslig bindende opp-
lysningsplikt overfor Stortinget, noe som ikke var retts-
lig avklart på dette tidspunktet. Dette må regnes som et
tidlig bidrag av betydelig vekt til etableringen av en kon-
stitusjonell sedvane om opplysningsplikt.193

Når det gjelder Riksrettens funksjon i saken, fremgår
det at Riksretten selv betraktet seg som en straffedom-
stol. Det er ingen spor i voteringene av prinsipiell
meningsforskjell med hensyn til Riksrettens rolle i sam-
funnet og vilkårene for straffellelse.194 Samtlige dom-
mere syntes å ha akseptert at de strafferettslige prinsip-
per, herunder om subjektiv skyld, måtte være oppfylt for
å dømme Abraham Berge og hans medtiltalte til straff.

Et eksempel på at de juridiske sidene i saken var i
fokus er den grundige vurderingen som gjøres av spørs-
målet om foreldelse. Dette var kommet opp på slutten av
rettssaken, og hadde sin bakgrunn i at den alminnelige
straffeloven av 1902 ikke hadde en særskilt regel om
foreldelse for riksrettssaker. En slik hadde vært del av
utkastet til ny straffelov, men var ikke kommet med i den
ferdige loven. Derved var straffeloven § 67 den alminne-
lige regel, som foreskrev en generell foreldelsesfrist på
et år for «andre straffbare handlinger» som ikke hadde
særskilt bestemt foreldelsesfrist.195

Spørsmålet om foreldelse ble undergitt utførlige drøf-
telser, særlig når det gjaldt forholdet mellom Grunnlo-
ven §§ 30 og 86, og hvorvidt riksrettsansvaret i det hele
tatt kunne begrenses ved alminnelig lovgivning. Høyes-
terettsdommerne kalte spørsmålet både «vanskelig» og
«tvilsomt», og delte seg på dette spørsmålet.196 Stortin-
get sørget imidlertid for at uklarheten ble raskt oppklart,
selv om den ikke fikk virkning for riksrettssaken: Alle-
rede 22. april 1927 ble det sanksjonert en lov som fastslo
at straffelovens foreldelsesregler ikke gjaldt på ansvar-
lighetslovens område.197

Tross at riksrettsdommernes votum fokuserer på
sakens juridiske sider var det likevel blokkdannelser pre-
get av den enkeltes politiske sympatier. Dette gjorde seg
imidlertid ikke gjeldende som et skille mellom riksretts-
dommere fra henholdsvis Høyesterett og Lagtinget, men
etter politisk tilhørighet. Det er betegnende at fem perso-
ner stemmer for fellelse, dels av Berge, dels av samtlige

191 Riksrettstidende 1926, s. 2087.
192 Se utførlig drøftelse i Dokument nr. 2 (1953). «Konstitusjonell nødrett» av Frede Castberg. Se særlig side 4–7. Se også historisk fremstilling av

konstitusjonell nødrett Dag Michalsen, «Unntakstilstand og forfatning» i: Michalsen (red), Unntakstilstand og forfatning (2013) s. 21–38.
193 Se Eivind Smith, Regjeringens opplysningsplikt overfor stortinget (1997), s. 75–80 og 100–103.
194 Hiorthøy, «Dommerelementet i Riksretten» (1967), s. 207.
195 Se også Sandmo, Siste Ord (2005), s. 187–188.
196 Riksrettstidende 1926, s. 2070.
197 Greve, «Tidsrommet 1908–1964» (1964), s. 304.
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statsråder, på alle poster. Dette var Riksrettens to repre-
sentanter fra Arbeiderpartiet, den ene representanten fra
Venstre og de to høyesterettsdommerne Thomas Bonne-
vie (1879–1960) og Arnold Hazeland (1859–1945), som
begge hadde politisk tilknytning til venstresiden.198

Arbeiderpartiets representanter, som også politisk var de
mest radikale blant Riksrettens medlemmer, førte den
skarpeste tonen. Riksrettsdommer fra Lagtinget, Arne
Magnussen, uttrykte seg slik om tiltalens post a):

«Da regjeringen Berge under trykket av direktør Volck-
mars trusler om ikke å ville åpne banken om morgenen
den 28. mai, lot seg forlede til støtteaksjonen på 25 milli-
oner kroner, begikk regjeringen med velberådd hu og vel
vitende om sitt straffbare forhold, et åpenlyst og grovt
brudd på landets konstitusjon.»199

I kontrast stemte samtlige lagtingsmenn fra Høyre og det
Frisinnede Venstre for frifinnelse på samtlige punkter.
Bondepartiets fire representanter og de resterende høyes-
terettsdommere stemte dels for frifinnelse, dels for fellelse
på de enkelte postene. Det at voteringene var offentlige
for første gang, og skulle leses av kolleger og velgere, kan
selvsagt ha gjort at partitilknytningen kommer særlig
tydelig frem. Offentlighet for voteringene ble for øvrig
vedtatt under riksrettssaken, ved lov av 17. februar 1927.
Riksrettens president, Nils Erik Flakstad (1876–1939), fra
Høyre talte for en slik lovendring med begrunnelsen at
offentlighet var i tråd med «moderne rettsoppfatning».200

Man kan anta at en del av begrunnelsen også var at politi-
kerne i retten anså det hensiktsmessig å få offentliggjort
hvordan de selv hadde stilt seg til saken.

Riksretten antar også gjennom sin dom en funksjon
som politisk ansvarsdomstol. Dette viser seg allerede
ved de politiske skillelinjene som nettopp er beskrevet.
Selv om saken endte med frifinnelse, var det til dels bety-
delige dissenser, og regjeringens handlinger ble på flere
punkter karakterisert som stridende mot lov eller Grunn-
lov. Samtidig fikk man klarlagt de faktiske forhold og de
forskjellige involvertes rolle, noe som antagelig hadde
en egenverdi. Slik ble saken i realiteten en markering og
sanksjonering av Abraham Berge og hans statsråder som

gikk lenger enn de politiske virkemidlene odelstingsfler-
tallet for øvrig hadde til rådighet. Dommen, hvor også
voteringene for første gang var offentlige, innebar en
markering av det kritikkverdige ved handlingene. Det er
for så vidt illustrerende at Abraham Berges karriere og
ettermæle ble preget av saken selv om han ble frifun-
net.201 Også politisk skadet saken samarbeidsforholdene
mellom partiene.202 Juridiske stridsspørsmål, og en rolle
for Riksretten som forfatningsdomstol, trådte mer i bak-
grunnen i Riksrettens dom.

Selv om Odelstingsflertallets formål med saksanlegget
ble oppnådd ved at det kritikkverdige i handlingene ble
markert, fremsto riksrettsordningen som lite fleksibel og
ressurskrevende i saken.203 Som høyesterettsjustitiarius
Scheel uttrykte det, var oppfatningen at saken hadde
«[B]åde hva vitneførsel, dokumentasjon og prosedyre
angår, vært behandlet med unødig vidløftighet».204 Denne
dimensjonen ble viktig som forklaring på den videre utvik-
lingen og at det ikke senere er reist riksrettssak i Norge.

8 Reform av riksrettsordningen i 1932
Riksrettssaken mot statsråd Berge og hans ministre
hadde demonstrert flere problematiske sider ved riks-
rettsordningen. Stortinget opprettet allerede i juni 1927
en «Specialkomitee» med mandat til å «overveie og
fremkomme med forslag om de endringer i grunnlov,
ansvarlighetslov og riksrettsreglement som komiteen
måtte finne påkrevet».205 Leder for komiteen var Høyres
parlamentariske leder Hambro, som hadde deltatt aktivt i
Stortingets debatt om riksrettstiltale i 1926.

Komiteens innstilling ble levert til Stortinget i 1929.
Komiteens flertall på ni medlemmer innstilte på at det
kun skulle foretas en begrenset lovteknisk revisjon av
grunnlov og lov.206 Flertallet tok for det første det stand-
punktet at det var behov for en riksrettsordning også
under et parlamentarisk styresett, selv om den ikke nød-
vendigvis ville bli hyppig brukt:

«Grunnlovens bestemmelser om håndhevelsen av det
konstitusjonelle ansvar gjennem tiltale for Riksretten tar

198 Sandmo, Mordernes forventninger (1998), s. 162 flg. (Bonnevie), Greve «Tidsrommet 1908–1964» (1964), s. 19.
199 Riksrettstidende 1926, s. 2124.
200 Debattene i Stortingstidende 1927 II, forhandlinger i Lagtinget, s. 2–9, Flakstad på s. 6. Debattene i begge ting bar for øvrig preg av at en del av

representantene fant det ubetimelig med regelendring under riksrettssaken.
201 Sejersted, Kontroll og Konstitusjon (2002), s. 1064. Danielsen, Borgerlig Oppdemmingspolitikk 1918–1940 (1984), s. 158.
202 Saken ble en politisk belastning for den daværende regjeringen, og for tillitsforholdet mellom Høyre og Bondepartiet, hvor seks representanter

hadde stemt for Riksrett.
203 Sejersted, Kontroll og Konstitusjon (2002), s. 228–229.
204 Riksrettstidende 1926, s. 2128.
205 Stortingsforhandlinger 1927, s. 1996.
206 Specialkomiteens innstilling ble utgitt som vedlegg til Innst. St. nr 1 (1932) (Heretter «Specialkomiteen»). Se også Sejersted, Kontroll og Konstitu-

sjon (2002), s. 230.
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sikte på å forebygge at overtredelser av konstitusjonelle
forskrifter skal kunne skje av konstitusjonelle forskrifter
skal kunne skje, og i denne henseende kan riksrettsinsti-
tusjonen ha en oppgave også i en forfatning hvor den par-
lamentariske statsskikk er gjennomført.»207

Flertallet drøftet også behovet for å opprettholde Riks-
retten som en særdomstol. Flertallet manglet en prinsi-
piell begrunnelse for sin konklusjon om at dette var nød-
vendig når de resonnerte slik:

«Men erkjennes det først at det også i vår nuværende for-
fatning er nødvendig å holde åpen en adgang til å hånd-
heve det konstitusjonelle ansvar ved lov og dom, synes
det ikke å kunne motsiges, at den dømmende myndighet
det her er spørsmål om bør legges til en domstol som er
sammensatt under særlig hensyntagen til at den skal
utøve en konstitusjonell funksjon.»208

Komiteen mente for øvrig at Riksretten ikke skulle være
en forfatningsdomstol: «Riksretten er den høyeste
ansvarsdomstol og ikke en myndighet som skal slå fast
hvad der er konstitusjonell rett.»209

Det at komiteen oppstilte riksrettsansvaret som en for-
lengelse av det parlamentariske ansvaret viser at komite-
flertallet anerkjente en funksjon for Riksretten som poli-
tisk ansvarsdomstol. Det samme fremkom også i komi-
teens drøftelse av sammensetningen av domstolen. Her
konkluderte flertallet med at den eksisterende varianten,
med medlemmer fra Høyesterett og Lagtinget med sist-
nevnte gruppe i flertall, var den måte som «alle hensyn
tatt i betraktning – er den heldigste og best svarende til
den oppgave riksrettsinstitusjonen har».210 For øvrig
innstilte flertallet også på å beholde de av ansvarlighets-
lovens straffebestemmelser som krevde politisk skjønn,
eksempelvis straff for handling og unnlatelse som er
«øiensynlig er skadelig for riket».

Komiteen foreslo imidlertid å redusere antall dom-
mere til 15, hvorav høyst 10 fra Lagtinget og fem høyes-
terettsdommere, i en ny formulering i Grunnloven § 87.
Samtidig foreslo man å endre ordlyden i Grunnloven
§ 86 slik at Riksrettens kompetanse var å avgjøre saker
om «strafbart Forhold, de som saadanne maatte gjøre

sig skyldige i» for både stortingsrepresentanter, høyeste-
rettsdommere og statsråder.211

Komiteens innstilling drøftet og opprettholdt de
begrensningene som var utviklet gjennom juridisk teori,
riksrettspraksis og høyesterettspraksis i Rt. 1910 side
100: Riksretten skulle kun håndheve straffesøksmål, og
det kunne ikke reises erstatningssøksmål eller fastsettel-
sessøksmål for domstolen. Erstatning skulle ikke kunne
idømmes om retten frifant for straff. Riksrettens kompe-
tanse skulle være eksklusiv: Det skulle ikke være anled-
ning til å anlegge sivilt søksmål mot statsråder for kon-
stitusjonelt ansvar.212

Mindretallet på fire representanter avgav to votum,
henholdsvis fra de tre representantene fra Arbeiderpar-
tiet og høyremannen Henrik Ameln (1879–1961). Fel-
lestrekket var at mindretallet mente at det var behov for
en mer gjennomgående revisjon av Grunnloven, blant
annet med opphevelse av tokammerordningen.213

Utenriks- og konstitusjonskomiteen innstilte i Innst.
St. nr 1 (1932) på grunnlovsendringer i tråd med forsla-
get til Specialkomiteens flertall. De foreslåtte endring-
ene i Grunnloven §§ 86 og 87 som spesialkomitéens
flertall hadde foreslått ble enstemmig vedtatt uten debatt
på Stortinget av 1932.214 Samtidig ble det vedtatt ny
ansvarlighetslov og riksrettergangslov, med de oppda-
terte og moderniserte straffebestemmelsene og prosess-
reglene for Riksretten.215 Blant annet ble regjeringens
opplysningsplikt overfor Stortinget lovfestet i ansvarlig-
hetsloven § 13. Protokollkomiteen, eller Odelstinget,
fikk for øvrig ikke videre etterforskningsmyndighet i
den nye riksrettergangsloven, selv om dette hadde vært
et problem under arbeidet med saken mot Abraham
Berge og hans ministre.

Når man beveget seg utover 1930-tallet, fremsto riks-
rettssak som et lite aktuelt alternativ. Nærmest kom man
i den såkalte «Østgrønlandssaken», som gjaldt konflik-
ten mellom Norge og Danmark om Grønland. Bakgrun-
nen var at regjeringen fra Bondepartiet i1931 hadde
okkupert deler av Øst-Grønland, og deretter gått i for-
handlinger med Danmark om saken, uten å informere
Stortinget. Riksrett ble nevnt, men fremsto ikke som et
reelt alternativ. Stortinget og Odelstinget nøyde seg med
å vedta sterke bebreidelser mot regjeringen.216

207 «Specialkomiteen», s. 8
208 Ibid. s. 9.
209 Ibid. s. 11.
210 Ibid. s. 12.
211 Ibid. s. 27–28.
212 Ibid. s. 11 og 21–22.
213 Ibid. s. 46 flg. for de ulike vota fra fraksjoner av komiteen.
214 Ibid. s. 27.
215 Lov om ansvar for handlinger som påtales ved Riksrett av 5. februar 1932 nr. 1 og lov om rettergangsmåten i riksrettssaker av 5. februar 1932 nr. 2.
216 St.tid. 1933 s. 2158–62, Ot.tid. 1933 s. 944–953. Se også Sejersted, Kontroll og Konstitusjon (2002), s. 242.
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9 Riksretten og oppgjøret etter krigen
Det var naturlig nok ikke aktuelt med riksrettssaker
under andre verdenskrig, en tid hvor de norske statsmak-
tene kun delvis var i funksjon. Etter frigjøringen vedtok
Stortinget at det skulle oppnevnes en komité for å
«undersøke Stortingets, Regjeringens, Høyesteretts,
Administrasjonsrådets og sivile og militære myndig-
heters forhold før og etter 9. april 1940».217 Komiteen
ble oppnevnt i august 1945 og hadde syv medlemmer,
under ledelse av høyesterettsadvokat Gustav Heiberg
(1875–1948).218

Kommisjonen leverte to innstillinger, datert 14. sep-
tember 1946 og 17. juni 1947.219 For vårt formål er det
resultatet av undersøkelsene av Høyesterett og regjerin-
gens forhold som er interessante. Kommisjonens under-
søkelse av Høyesteretts forhold konkluderte med at høy-
esterettsdommerne hadde håndtert situasjonen rundt
krigsutbruddet godt: «Den tredje statsmakt og dens leder
kan med stolthet se tilbake på sin virksomhet frem til
den lange rettsferien som begynte 21. desember 1940.
Høyesterett fortjener folkets takk.»220 Når det gjaldt
statsrådenes forhold, fikk særlig tre statsråder fra Regje-
ringen Nygaardsvold kritikk for hvordan de hadde skjøt-
tet sine oppgaver frem mot krigsutbruddet og okkupasjo-
nen: Utenriksminister Halvdan Koht (1873–1965), for-
svarsminister Birger Ljungberg (1884–1967) og statsmi-
nister Johan Nygaardsvold (1879–1952).221 Regjerin-
gens håndtering av situasjonen fra 7. juni 1940, da
kamphandlingene stoppet, og frem til frigjøringen ble
for øvrig ansett utført «på en fortjenstfull måte».222

Både før og etter at Undersøkelseskommisjonen
leverte sine innstillinger var det livlig debatt i offentlig-
heten om krigsoppgjøret. For de konstitusjonelt ansvar-
lige statsrådene gikk debatten dels på hvorvidt disse
skulle stilles for Riksrett. Aftenposten skrev den
5. desember 1946: «Folket vil med spenning imøtese
Odelstingets beslutninger når det har gjennomgått
Undersøkelseskommisjonens innstilling. Blir det to riks-

rettssaker? Blir det en? – eller blir det ingen?»223 For-
henværende statsminister Nygaardsvold ønsket selv
riksrettssak, og uttalte i brev til Odelstinget at; «[J]eg
tror at ikke bare de tre som er anklaget, men også hele
vårt folk har krav på at iallfall denne del av undersøkel-
seskommisjonens innstilling blir belyst, prøvet og
pådømt i rettslige former og for åpne dører.»224 Også
tidligere utenriksminister Koht og stortingets president-
skap under riksrådsforhandlingene i 1940 ønsket sakene
prøvet for Riksretten.225

Behandlingen av spørsmålet om tiltale viser at spørs-
målet om Riksrett utelukkende ble ansett som et politisk
anliggende. Protokollkomiteen fremla sin innstilling den
22. juni 1948 hvor den vurderte anklagene mot de tre
ministrene som man mente hadde sviktet ved utførelsen
av sine arbeidsoppgaver frem mot krigsutbruddet.226 Pro-
tokollkomiteens flertall på syv medlemmer, alle fra Arbei-
derpartiet, mente at det ikke var grunnlag for riksrettstil-
tale mot de tre ministrene fordi de ikke hadde handlet
rettsstridig.227 Flertallet vurderte det slik at de to fagmi-
nistrene, Koht og Ljungberg, hadde foretatt militærpoli-
tiske vurderinger som også resten av regjeringen og Stor-
tinget delte. Nygaardsvolds mulige ansvar for manglende
koordinering kunne uansett ikke føre til tiltale.228

Mindretallet, de fire representantene som ikke var fra
Arbeiderpartiet, mente at de tre anklagedes forhold
kunne gi grunnlag for tiltale for Riksrett, men foreslo
heller ikke tiltale. Den bærende begrunnelsen var at de
parlamentariske virkemidlene ble ansett tilstrekkelige:

«Om ein vil seia at Riksretten er turvande av di ein må få
dømt eller frikjent regjeringsmedlemmer eller stortings-
menn som har fari gale, må ein merka seg at vi har parla-
mentarisk styre og frie val. Domen over politikarer i eit
land med den styreform ligg det til folket i val å seia.»229

Også i Odelstinget ble resultatet det samme: Den
19. oktober 1948 det enstemmig vedtatt at «Saken gir

217 Stortingsforhandlinger 1945, s. 131–132. Se for øvrig om mandat, oppnevning og arbeidsprosessen i Innstilling fra Undersøkelseskommisjonen av
1945. Regjeringen Nygaardsvolds virksomhet fra 7. juni 1940 til 25. juni 1945 (1947), (Undersøkelseskommisjonen 1945 del VI) s. 1–7.

218 Ved kgl.res. av 3. august 1945.
219 Del I–V ble utgitt som Undersøkelseskommisjonen 1945: Innstilling fra Undersøkelseskommisjonen av 1945: Utenriks- og forsvarspolitikk under

regjeringen Nygaardsvold til 7. juni 1940; Administrasjonsrådet; Riksrådsforhandlingene; Høyesterett; Fylkesmennene og nyordningen av kom-
munene 1940 : [Innstilling I–V] Utenriks- og forsvarspolitikk under regjeringen Nygaardsvold til 7. juni 1940; Administrasjonsrådet; Riksrådsfor-
handlingene; Høyesterett; Fylkesmennene og nyordningen av kommunene 1940 (1946) (Undersøkelseskommisjonen 1945 del I–V).

220 Undersøkelseskommisjonen 1945 del I–V, s. 338.
221 Ibid. s. 1–122, særlig s. 39–47, 70–83, 102–114 og 118–122.
222 Ibid. s. 243.
223 Gjengitt fra Bjørn Vardaas Hvorfor ble det ikke Riksrett? (1949), s. 10–11.
224 Forhandlinger i Odelstinget nr. 90 (1946) s. 713. Ot.t. 1946 s. 713.
225 Innst. O. IX A. (1948) Tilråding frå protokollkomiteen om «Innstilling fra Undersøkelseskommisjonen av 1945», s. 4.
226 Ibid. s. 27–28.
227 Innst. O. IX A. (1948) Tilråding frå protokollkomiteen om «Innstilling fra Undersøkelseskommisjonen av 1945», s. 28 flg.
228 Ibid. s. 30.
229 Ibid. s. 32.
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ikke anledning til noen forføyning fra Odelstingets
side».230

Samlet sett fremstår den politiske vurderingen av tilta-
lespørsmålet som om Riksrett ikke var et reelt alternativ,
i hvert fall ikke i 1948 når krigen var kommet noe mer på
avstand.231 Årsakene var først og fremst at det ikke var
politisk grunnlag for det etter at Arbeiderpartiet hadde
fått rent flertall på Stortinget etter valget i 1945. Men det
synes å være like viktig at ingen så behovet for en riks-
rettssak. Som mindretallet i protokollkomiteen formu-
lerte det:

«Undersøkelseskommisjonen og Protokollkomiteens kri-
tikk kviler på samvetsfull og inngåande etterrøkjing og
gransking og ein ventar ikkje at det vil kome nye opplys-
ningar av avgjerandre vekt under ei riksrettssak.»232

I kontrast til riksrettssaken i 1926/1927 var de faktiske
forhold klarlagt i forkant av en eventuell sak. Da ble
behovet for riksrettssak mindre.233

10 Riksretten i tidsrommet 1950 til 1980
I tidsrommet fra 1950 til 1970 ble det aldri alvorlig vur-
dert å reise riksrettssak mot statsråder. Det parlamenta-
riske ansvaret ble ansett tilstrekkelig. Arbeiderpartiet
satt i flertallsregjering i lange perioder, og når regje-
ringspartiet hadde flertall i Odelstinget var det svært lite
aktuelt å reise riksrettssak.

Det er riktignok noen eksempler på at riksrettsansvar
ble trukket frem som et alternativ i perioden, eksempel-
vis i Kings Bay-saken og Koksverksaken som begge
pågikk i 1963. Kings Bay-saken ble utløst av en ulykke
ved gruvedriften på Svalbard som kostet 21 mennesker
livet, og endte med at Regjeringen Gerhardsen gikk av.
Koksverksaken gjaldt overskridelse av budsjetter og
mangelfulle opplysninger til Stortinget da det ble vedtatt
å bygge et koksverk, som blant annet skulle foredle
materialer fra gruvene på Svalbard.234 Det samlede inn-
trykket er imidlertid at riksrettssak ikke var et reelt alter-
nativ. Odelstingets praksis i perioden viser at riksrettssak
ble reservert for de helt ekstraordinære tilfellene, og

hevet således terskelen for ansvar. Dette gav seg utslag i
at protokollkomiteen, som hadde vært sentral i håndhe-
velsen av riksrettsansvaret og en av de mest betydnings-
fulle komiteene på tinget, dalte i prestisje i perioden.235

Riksrettsansvaret for stortingsrepresentanter ble imid-
lertid aktualisert i perioden.236 I tre saker av noe ulik
karakter ble riksrettsansvar overfor stortingsrepresentan-
ter vurdert. Bakgrunnen var at Riksretten etter Grunnlo-
ven hadde eksklusiv kompetanse også der hvor stor-
tingsmedlemmene eventuelt skulle tiltales for «strafbart
Forhold, de som saadanne maatte gjøre sig skyldige i» i
Grunnloven § 86. Sakene har til dels ulik karakter. Et
fellestrekk er imidlertid at Odelstinget ikke tok ut tiltale i
sakene, og at praksisen på denne måten bidrar til å klar-
gjøre ansvarets karakter for stortingsrepresentanter.

Den første saken kom opp i 1959, hvor protokollko-
miteen vurderte konstitusjonelt ansvar for Helge Seip
(1919–2004) for mulig brudd på taushetsplikten. Seip
var stortingsrepresentant for Venstre og sjefredaktør i
Dagbladet. I januar 1959 hadde Stortinget i hemmelig
møte vedtatt å sette opp bilavgiftene. Saken ble imidler-
tid lekket til pressen og Dagbladet – blant flere andre
aviser – omtalte den. Som resultat ble en del biler fortol-
let inn i siste liten, med tilhørende tap for statskassen.
Protokollkomiteen gjorde undersøkelser, og foretok
blant annet muntlige avhør, men innstilte på henleggelse
av saken etter bebreidelse av Seip for ikke å ha stoppet
artikkelen han visste inneholdt taushetsbelagt materi-
ale.237 I Odelstinget ble saken vedlagt protokollen.

Den neste saken kom opp i januar 1975. Da avslørte
bladet «Kapital» at stortingsrepresentant for Sosialistisk
Venstreparti (SV), Otto Hauglin (1942–2012), hadde gitt
feil opplysninger om sitt faste bosted, med den følge at
han hadde fått utbetalt for mye diettgodtgjørelse som
stortingsrepresentant.238 Kapitals redaktør Trygve Heg-
nar anmeldte Hauglin, men saken ble oversendt til
Odelstinget fordi påtalemyndigheten vurderte det som
tvilsomt om saken lå under Riksrettens kompetanse.

En særskilt oppnevnt protokollkomite innstilte på
avvisning utfra en tolkning av at saken ikke gjaldt stor-
tingsrepresentant Hauglins virke «som saadann (…)».
Saken lå derfor utenfor Riksrettens kompetanse. Proto-
kollkomiteens flertall begrunnet dette med at bestem-

230 Ot.t. 1948, s. 617.
231 Slik også Sejersted, Kontroll og Konstitusjon (2002), s. 1067.
232 Innst. O. IX A. (1948) Tilråding frå protokollkomiteen om «Innstilling fra Undersøkelseskommisjonen av 1945», s. 31–32.
233 Slik Bratholm i Lov og Rett (1986), på s. 468.
234 Se debatten i Forhandlinger i Odelstinget nr. 90 (1946), s. 3993 flg.
235 Se om utviklingen i Dok nr. 4 (1953).
236 Slik også Sejersted, Kontroll og Konstitusjon (2002), s. 1067.
237 Se Odelstingets behandling i Innst. O. VI (1959) og Ot.tid. 1959 s. 250–294. Også omtalt i Sejersted, Kontroll og Konstitusjon (2002), s. 257–258.
238 Se informasjon om saken i Odelstingets innstilling i Innst. O. nr. 26 (1975–1976). Hauglin hadde mottatt godtgjørelse som om han bodde på sin

folkeregistrerte adresse i Fredrikstad, selv om han bodde sammen med sin familie i tjenesteboligen i Oslo.
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melsen i Grunnloven § 86 henviste til «selve utførelsen
av de offentlige gjøremål vedkommende er tillagt og de
særlige plikter som følger med embetet eller vervet».239

Hauglins forgåelse hadde ikke «slik umiddelbar eller
nær tilknytning til utøvelsen av stortingsrepresentante-
nes konstitusjonelle plikter». Forholdet sto ikke prinsi-
pielt i en annen stilling enn «tilsvarende handling fore-
tatt av en lønnstaker i et annet yrke».240 Dette var en
restriktiv tolkning av Grunnloven og av hvilke hand-
linger som falt under Riksrettens kompetanse. Etter all
sannsynlighet var tolkningen også styrt av komiteens
oppfatning av at en slik sak ikke var egnet for Riksrett.
Som stortingsrepresentant fra Høyre Paul Thyness
(1930–) uttrykte det i debatten i Odelstinget: «Det var et
manglende samsvar mellom «det svære og alvorlige
apparat som riksretten er, og dimensjonene i den fore-
liggende sak.»241

Riksrettssak fremsto ikke som et reelt alternativ. Pro-
tokollkomiteens innstilling ble vedtatt med 84 mot tre
stemmer i Odelstinget. Mindretallet besto kun av repre-
sentantene fra «Anders Langes Parti til sterk nedsettelse
av skatter, avgifter og offentlige inngrep», senere Frem-
skrittspartiet. Anmeldelsen ble deretter sendt tilbake til
påtalemyndigheten der den ble henlagt.242

Den tredje saken var mer alvorlig og er det nærmeste
Odelstinget har vært å vedta tiltale for Riksretten etter
1926/1927. Bakgrunnsteppet var den såkalte LORAN-C
saken: På midten av 70-tallet offentliggjorde Arbeider-
bladet (nå Dagsavisen) at norske myndigheter på begyn-
nelsen av 60-tallet hadde samarbeidet med USA om
opprettelsen av hemmelige elektroniske navigasjonssta-
sjoner i Norge, kalt LORAN C og OMEGA.243 Saken
fikk stor oppmerksomhet og ble gransket. Gransknings-
rapporten ble hemmeligstemplet og fremlagt for Stortin-
get i lukket møte. To stortingsrepresentanter for SV, Finn
Gustavsen (1926–2005) og Berge Furre (1937–), krevde
at rapporten skulle offentliggjøres uten at dette ble etter-
kommet. Gustavsen og Furre holdt deretter et åpent
møte der de gjorde pressen kjent med deler av det taus-
hetsbelagte materialet.

Odelstinget vedtok den 10. november 1978 å opprette
en særskilt protokollkomité til å vurdere konstitusjonelt

ansvar for Gustavsen og Furre for brudd på taushetsplik-
ten. Protokollkomiteens medlemmer bestemte enstemmig
at de to representantene hadde brutt taushetsplikten og
ansvarlighetsloven § 14. Komiteens flertall, representan-
tene fra Arbeiderpartiet og Venstre, innstilte på at saken
skulle henlegges fordi det ikke var behov for riksretts-
sak, og mente at det var tilstrekkelig uttrykt at forhol-
dene var ulovlige. Mindretallet besto av representanter
fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet. De aner-
kjente at riksrettsapparatet var «tungvint, tidkrevende og
omstendelig», men mente at taushetspliktsbruddet var så
alvorlig at det måtte sanksjoneres for å markere det ulov-
lige ved handlingene.244 De mente videre at «de kon-
krete skadevirkningene av den enkelte forgåelse ikke
kan være avgjørende», og at kun «helt spesielle grun-
ner» kunne tilsi at man ikke skal forfølge saken når retts-
bruddet var så klart.245

De samme skillelinjene manifesterte seg i Odelstinget
da saken ble behandlet der 1. februar 1979. Etter debatt
ble flertallets forslag om å henlegge saken bifalt med 47
mot 44 stemmer.246 De to fraksjonenes syn, og fokuset
på hensiktsmessigheten av riksrettsaksjon, understreket
ansvarets politiske karakter.

11 Det konstitusjonelle ansvar reaktualiseres 
1980–2000
Fra slutten av 1980-tallet ble statsrådenes konstitusjo-
nelle ansvar igjen et tema i Stortinget og i den offentlige
debatt. I tiden fra 1980 og frem til rundt år 2000 ble
spørsmålet om å stille statsråder for Riksrett reist i Stor-
tinget i seks saker. Felles for sakene var for det første at
det var konkrete enkeltsaker som fikk stor medieopp-
merksomhet. For det andre var hovedtema i samtlige
saker om regjeringen eller statsråder hadde overholdt sin
opplysningsplikt overfor Stortinget.247 For det tredje ble
spørsmålet om det skulle reises riksrettssak reist av
enkeltpartier på høyre- og venstrefløyen og forslaget
fikk i hver sak kun støtte av én partigruppe. Dette gjorde
at et spørsmål eller formelt forslag om riksrettssak først
og fremst fremstod som et politisk virkemiddel, fremsatt

239 Innst. O. nr. 26 (1975–1976), s. 4.
240 Op.cit.
241 Odelstingets behandling i Ot.t. 1946 s. 81 flg. Sitatet er fra s. 84.
242 Johs. Andenæs og Arne Fliflet, Statsforfatningen i Norge. Nettressurser på http://nettressurser.no/statsforfatningen/Statspraksis/Om-Riksrettens-

myndighet-og-arbeidsomraade.
243 Om sakens bakgrunn i protokollkomiteens innstilling i Innst. O nr. 28 (1978–1979), også omtalt i Sejersted, Kontroll og Konstitusjon (2002),

s. 310.
244 Innst. O nr. 28 (1978–1979), s. 17.
245 Op.cit.
246 Stortingstidende, forhandlingene i Odelstinget, (1978–1979), s. 271.
247 Slik også Sejersted, Kontroll og Konstitusjon (2002), s. 459.
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for å understreke hvor alvorlig det aktuelle partiet opp-
fattet saken.

Det var aldri reell mulighet for politisk flertall for
riksrettstiltale i Odelstinget i perioden. Men det ble gjen-
nomført inngående granskinger og dels konklusjoner om
at statsråder hadde forsømt sin opplysningsplikt. Særlig
gjaldt dette i Reksten-, Winnix- og Gardermoen-sakene
som omtales nedenfor. Dette innebar også en politisk
ansvarliggjøring, selv om saken ikke ble forfulgt videre
med riksrettstiltale.248

Den første saken av denne typen var den såkalte
«Reksten-saken» som ble rullet opp fra begynnelsen av
80-tallet. Hilmar Reksten var en av Norges største skips-
redere før han ble rammet av skipsfartskrisen på 1970-
tallet. Norske myndigheter involverte seg i rederivirk-
somheten for å hindre konkurs og tap av arbeidsplasser,
blant annet gjennom det halvstatlige selskapet Norsk
Garantiinstitutt for Skip og Borefartøyer. Staten måtte ta
til dels betydelige tap, og to ministre fra Arbeiderpartiet
kom i søkelyset for konstitusjonelt ansvar: Per Kleppe
(1923–), handels- og skipsfartsminister 1971–1972 og
finansminister 1973–1979, og Einar Magnussen (1931–
2004), handels- og skipsfartsminister 1973–1974.

Saken ble først gransket av en regjeringskommisjon
som leverte sin rapport våren 1985. Arbeiderpartiregje-
ringene på 1970-tallet fikk kritikk for ikke å ha gitt dek-
kende informasjon om sakskomplekset til Stortinget, og
finanskomiteen innstilte ved behandlingen på å opp-
nevne en ny og uavhengig granskingskommisjon.249 En
slik granskingskommisjon ble oppnevnt, med mandat
konsentrert rundt regjeringens opplysningsplikt overfor
Stortinget.250 Da den nye granskningsrapporten forelå,
fastholdt flertallet, alle medlemmer unntatt de fra Arbei-
derpartiet, kritikken mot statsrådene.

Når det gjaldt reaksjonen, innstilte bare komiteens
medlemmer fra SV på at det skulle oppnevnes en proto-
kollkomite for å vurdere riksrettstiltale mot Kleppe og
Magnussen.251 Det øvrige flertallet, alle unntatt repre-
sentantene fra AP og SV, fant «[U]t fra en totalvurdering
ikke å ville reise spørsmål om konstitusjonelt eller parla-
mentarisk ansvar. Parlamentarisk ansvar er for øvrig

ikke relevant i noe fall ettersom det dreier seg om tidli-
gere regjeringsmedlemmer».252 Det samme ble utfallet
ved behandling i Stortinget; kun SVs representanter
stemte for forslaget om å vurdere videre konstitusjonelt
ansvar, og forslaget falt.253

I 1989 kom det opp et spørsmål om mulig konstitusjo-
nelt ansvar for Svenn Stray (1922–2012), utenriksminis-
ter for Høyre fra 1981–1986, i Treholt-saken. I januar
1984 ble arbeiderpartipolitikeren og diplomaten Arne
Treholt arrestert siktet for spionasje. Han ble senere
dømt. Saken ble i ettertid behandlet av kontrollkomiteen,
med sikte på å undersøke om det hadde skjedd feil fra
statsrådene eller embetsverkets side.254 Komiteens fler-
tall uttalte at saken var vanskelig, og at det var gjort
uheldige vurderinger underveis blant annet når det gjaldt
sikkerhetsklareringer, men mente at den ikke skulle for-
følges videre.255 Kun et mindretall fra SV fremmet for-
slag om at det skulle oppnevnes en særskilt protokollko-
mite «til å behandle spørsmålet om riksrettstiltale mot
tidligere utenriksminister Svenn Stray i forbindelse med
opptak av Arne Treholt som elev ved Forsvarets Høg-
skole».256 Da saken ble behandlet i Odelstinget, fikk
SVs forslag igjen kun støtte av partiets egne representan-
ter, slik at også dette forslaget falt.257

I 1992 fremmet stortingsrepresentant for Fremskritts-
partiet Carl I. Hagen (1944–) forslag om å gjøre konsti-
tusjonelt ansvar gjeldende mot justisminister Kari
Gjestby (1947–) for det han mente var uriktige eller
ufullstendige opplysninger i tre enkeltsaker.258 Sakene
fremstår å være av mindre betydning. Saken ble behand-
let i Odelstinget den 10. mars 1992, kun kort debattert,
og henlagt mot Fremskrittspartiets 14 stemmer.259

I 1994 kom spørsmålet om mulig konstitusjonelt
ansvar opp igjen i forbindelse med den såkalte Winix-
saken. Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet
hadde på begynnelsen av 90-tallet gjennomført en kom-
mersiell satsing på IT som etter hvert hadde ført til store
tap. Satsingen ble undersøkt av Riksrevisjonen som i en
rapport konkluderte med at IT-satsingen «ble gjennom-
ført uten at det var stilt tilstrekkelige krav til økonomiske
og administrative konsekvensanalyser, andre forberedel-

248 Dette standpunkt tar også Sejersted, Kontroll og Konstitusjon (2002), s. 1066–1068.
249 Se komiteens innstilling i Innst. St. nr. 247 for 1984–1985, s. 40. Se også omtale hos Sejersted, Kontroll og Konstitusjon (2002), s. 326–327.
250 Stortingets vedtak i Stortingstidende 1985, s. 4461. Ryssdal-utvalget ble oppnevnt ved Innst. S. nr. 324 (1984–1985). Utvalget leverte rapport som

Dok. nr. 7 (1987–88).
251 Innst. S. nr. 178 (1989–1990), s. 48.
252 Innst. S. nr. 178 (1989–1990), s. 45.
253 Stortingstidende 1989/1990, s. 3658.
254 Se kontrollkomiteens rapport i Innst. S. nr. 250 (1988–89).
255 Ibid. s. 47–48.
256 Ibid. s. 48.
257 Stortingstidende 1988/1989, s. 4586–4587.
258 Forslaget i Dok nr. 8:20 (1991–1992).
259 Stortingstidende 1991/1992, Forhandlinger i Odelstinget, s. 307–311.
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ser og prosjektstyring som en offentlig investering av
denne størrelsesordenen burde ha foranlediget».260 Den
konstitusjonelt ansvarlige var statsråd for Arbeiderpar-
tiet, Gudmund Hernes (1941–), som var statsråd i det
aktuelle departementet fra 1990–1995.

I kontroll- og konstitusjonskomiteen var alle medlem-
mene stort sett enige i Riksrevisjonens faktiske vurderin-
gen av saken.261 Komiteens mindretall fra Høyre, SV og
Fremskrittspartiet fremmet forslag om at saken skulle
undersøkes videre for å klarlegge om saken foranlediget
«rettslig oppfølging», uten at det var nærmere definert
hvem eller hva det var snakk om å forfølge.262 Bare
representantene fra Fremskrittspartiet fremmet forslag
om at saken ble oversendt Odelstinget for vurdering av
mulige brudd på ansvarlighetsloven.263 Da saken ble
behandlet i Stortinget i mai 1995, fikk forslaget om å
vurdere mulig konstitusjonelt ansvar kun støtte av Frem-
skrittspartiets representanter, og forslaget falt.264

Også de to sakene på slutten av 1990-tallet fulgte
samme mønster: I 1999 fremmet Fremskrittspartiet for-
slag om å oppnevne en særskilt protokollkomite for å
vurdere konstitusjonelt ansvar mot Arbeiderpartiets
Kjell Opseth (1936–), samferdselsminister fra 1990–
1996, i forbindelse med den såkalte FATIMA-saken.
Bakgrunnen for saken var at FATIMA – veiprosjektet
om fastlandsforbindelsen til Magerøya og Nordkapp –
var blitt 63 % dyrere enn det kostnadsoverslaget som
opprinnelig var godkjent av Stortinget.265

Protokollkomiteens flertall fant Opseth og departe-
mentets håndtering av saken «kritikkverdig», men det
var bare Fremskrittspartiet som ønsket å ta saken om
konstitusjonelt ansvar videre ved å oversende den til
Odelstinget for vurdering av konstitusjonelt ansvar.266

Også i Stortinget fikk forslaget kun støtte i Fremskritts-
partiets egen partigruppe.267

Den siste saken hvor konstitusjonelt ansvar ble vur-
dert var Gardermo-saken. Bakgrunnen for denne saken
var at Stortinget på slutten av 80-tallet hadde vedtatt å
bygge ny storflyplass for Østlandet på Gardermoen.
Etter byggingen ble det mye støy rundt hvordan valget

av lokalisering var gjennomført. Blant annet ble det spe-
kulert rundt at sivilingeniør Wiborg, som mente at Stor-
tinget ble villedet før vedtaket, var funnet død i 1994.
Oppmerksomheten rundt saken førte til at Stortinget i år
2000 oppnevnte en kommisjon for å foreta en gjennom-
gang av arbeidet med å planlegge og bygge flyplassen.
Kommisjonen, ledet av professor Eivind Smith, leverte
sin rapport som Dokument nr. 18 (2000–2001). For vårt
tema er det interessant at kommisjonen konkluderte med
at både Lars Gunnar Lie (1938–), samferdselsminister
for Krf fra 1989–1990, og Kjell Opseth (1936–) sam-
ferdselsminister for Ap fra 1990–1996, hadde brutt opp-
lysningsplikten overfor Stortinget.268 Det ble også anbe-
falt at Lies forhold ble vurdert for mulig riksrettssak.
Kommisjonen uttalte i denne forbindelse:

«Kommisjonen ser for sin del grunn til å anta at både de
objektive og subjektive krav for straff er oppfylt og anbe-
faler at det blir nærmere vurdert om det er grunnlag for å
reise tiltale for riksrett og om tiltale eventuelt bør tas ut.
Den har ikke tatt standpunkt til om Lars Gunnar Lie har
gjort seg skyldig i straffbart forhold.»269

Saken ble behandlet i kontroll- og konstitusjonskomi-
teen hvor flertallet mente at saken ikke skulle forfølges
videre. Bare medlemmene fra FrP fremmet forslag om å
oppnevne en særskilt protokollkomite for å vurdere om
det skulle reises tiltale for Riksrett mot Lie og Opseth.270

Da saken ble behandlet i Stortinget, var det kun FrPs
stortingsgruppe som stemte for forslaget, og saken ble
ikke forfulgt videre.271

12 Reformering av riksrettsordningen i 2007
I 2007 ble Grunnloven §§ 86 og 87 om Riksretten endret
innholdsmessig til den versjonen som er gjeldende rett
pr. 1. januar 2015. Ved grunnlovsvedtak av 6. mai 2014
fikk bestemmelsene moderne språkdrakt på både bok-
mål og nynorsk, i likhet med resten av Grunnloven. Den

260 Rapport trykket som vedlegg til Dok. nr. 1:04 (1993–1994).
261 Se komiteens rapport i Innst. S. nr. 113 (1994–1995). Konklusjonene fremkommer på s. 13.
262 Ibid. s. 14.
263 Ibid. s. 17 og 18.
264 Stortingstidende 1994–1995 side 3127.
265 Gjennomgangen viste at det kostnadsoverslag Stortinget hadde fått fremlagt var betydelig mer usikkert enn det gav uttrykk for, og at overslagene

fra Vegdirektoratet var fremlagt uten reell etterprøving eller kontroll fra departementet. Se Dokument nr. 1 (1999–2000) og Sejersted, Kontroll og
Konstitusjon (2002), s. 430.

266 Komiteens vurdering i Innst. S. nr. 205 (1999–2000). Se om fraksjonenes syn særlig s. 6 og 10.
267 Stortingstidende 1999/2000, s. 3438.
268 Dokument nr. 18 (2000–2001), se særlig s. 229 flg. og 238 flg.
269 Dokument nr. 18 (2000–2001), s. 17.
270 Behandlingen i komiteen i Innst. S. nr. 257 (2000–2001), mindretallets innstilling på s. 22.
271 Voteringene i forhandlinger i Stortinget nr. 229, s. 3448.
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gjeldende grunnlovsteksten er trykket i innledningen til
denne kommentarartikkelen.

Bakgrunnen for grunnlovsendringene i 2007 var at
riksrettsordningen hadde vært gjenstand for interesse
både fra akademia og stortingsrepresentanter, som mente
at ulike aspekter ved ordningen var utdaterte. Allerede i
1997 tok professor Eivind Smith til orde for at riksretts-
ordningen burde reformeres, blant annet fordi den ikke
oppfylte dagens krav til rettssikkerhetsgarantier for den
tiltalte.272 Også Bjørn O. Berg tok i avhandlingen «Riks-
retten – en anakronisme?» til orde for at ordningen burde
avskaffes, og at oppgavene hovedsakelig burde overfø-
res til påtalemyndigheten og de alminnelige domsto-
ler.273 I 2002 fremholdt professor Carl August Fleischer
at riksrettsordning burde reformeres, blant annet fordi
ordningen i praksis medførte «ubegrunnet og urimelig
immunitet» for statsrådene.274

Også fra politisk hold fantes det interesse. På slutten
av 1990-tallet fremsatte stortingsrepresentant for Frem-
skrittspartiet, Carl I. Hagen, forslag om at ordningen
skulle reformeres uten at dette foreløpig ble tatt til
følge.275 Samtidig var det i perioden en generell øket
fokus på Stortingets kontrollvirksomhet.276 Som ledd i
arbeidet med å systematisere Stortingets kontrollvirk-
somhet avga Frøiland-utvalget i 2003 en innstilling med
tittelen «Stortingets kontroll med regjering og forvalt-
ning».277 Utvalget foreslo å avvikle riksrettsordningen,
men beholde muligheten for å reise sak for de alminne-
lige domstoler.278

Det ble oppnevnt et utvalgt til å utrede spørsmålet
videre, under ledelse av stortingspresident og stortingsre-
presentant for Arbeiderpartiet Jørgen Kosmo (1947–).279

Både daværende høyesterettsjustitiarius Carsten Smith
(1932–) og sivilombudsmann Arne Fliflet (1946–) var
blant utvalgets medlemmer. Utvalget innstilte på å
beholde Riksretten som en særdomstol med særlig bin-
ding til Stortinget. Utvalget begrunner sistnevnte slik:
«[D]et er viktig å bevare det demokratiske element i
dagens ordning, og både domstolen og påtalemyndighe-

ten bør derfor ha en forankring i Stortinget, men på en
annen måte enn i dag.»280 Utvalget hadde ingen uttalt
prinsipiell begrunnelse for å beholde Riksretten og riks-
rettsansvaret, men syntes å anerkjenne at Riksretten og
det konstitusjonelle ansvaret hadde en funksjon i de til-
fellene der de parlamentariske virkemidlene ikke strekker
til.

Utvalget foreslo imidlertid å endre Grunnloven §§ 86
og 87, og riksrettsordningen, med det formål å bygge
ned de sidene ved ordningen som åpnet for en «utpreget
politisk skjønnsutøvelse» og å «styrke den rettslige
dimensjonen».281 For å oppnå dette ble det foreslått end-
ringer både i etterforsknings-, påtale- og domsfunksjo-
nen i Riksretten.

For å styrke etterforskningsfunksjonen foreslo utval-
get å opprette et nytt, uavhengig særorgan på fem med-
lemmer, kalt «Stortingets ansvarskommisjon». Ansvars-
kommisjonen har samme myndighet som den ordinære
politi- og påtalemyndighet, og skal etterforske saker og
gi Stortinget en anbefaling i påtalespørsmålet.282

Ansvarskommisjonen trer i funksjon dersom en tredje-
del av Stortingets representanter stemmer for dette.

Påtalekompetansen ble overført fra Odelstinget til
Stortinget, samtidig som tokammer-ordningen ble opp-
hevet. Den faste kontroll- og konstitusjonskomiteen
skulle forberede sakene på Stortingets vegne.283 Utval-
gets begrunnelse for at Stortinget skulle beholde tiltale-
kompetansen var at det var det «som – på folkets vegne
– påser at grunnleggende konstitusjonelle plikter ikke
tilsidesettes».284 Som i den tidligere ordningen blir riks-
rettssak reist etter vedtak i Stortinget fattet med alminne-
lig flertall. Resultatet er at et politisk mindretall i Stortin-
get kan be om at saker blir videre etterforsket. Mindre-
tallets adgang til å begjære etterforskning vil imidlertid
til slutt stå tilbake for stortingsflertallets rett til å hen-
legge saken.285

Når det gjelder domsfunksjonen, foreslo utvalget end-
ringer på to plan. For det første ble Riksrettens kompe-
tanse innsnevret ved at Grunnloven § 86 skulle sette

272 Smith, Makt uten ansvar (1997), s. 22.
273 Ibid., s. 125 flg.
274 Carl August Fleischer, «Bør vi kunne straffe nasjonale politikere» (2002), s. 199.
275 Se Dokument nr. 12 (1995–1996) forslag 1. Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen i Innst. S: nr. 20 (1999–2000) og St.tid. 1999–2000

s. 469–479.
276 Se om Stortingets kontrollvirksomhet i perioden i Sejersted, Kontroll og Konstitusjon (2002), s. 236.
277 Innstillingen er publisert som Dokument nr. 14 (2002–2003).
278 Se innstillingen fra kontroll- og konstitusjonskomiteen i Innst. S nr. 210 (2002–2003), s. 32–36.
279 Utvalgets rapport er publisert som Dokument nr. 19 (2003–2004).
280 Ibid. s. 11.
281 Ibid. s. 7.
282 Ibid. s. 43.
283 Ibid. s. 41.
284 Ibid. s. 38.
285 Ibid. s. 44.
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straff for «strafbart eller andet retstridigt Forhold, naar
de have brudt deres konstitutionelle Pligter». Utvalgets
formål var å kodifisere den innstramming av hvilke for-
hold som kunne berettige tiltale som hadde skjedd gjen-
nom Stortingets praksis, og i tillegg «stramme den inn
noe mer».286 I tillegg skulle Riksretten ha kompetanse til
å ilegge erstatningsansvar selv om den frifant for
straff.287 Samtidig ble det foreslått å ta ut den delen av
Grunnloven § 30 som statuerte ministeransvar for
beslutninger som «øiensynligen er skadelig for
Riget».288 Det som gjensto var et straffeansvar for brudd
på den skrevne Grunnlov og konstitusjonelle sedvane-
rettsregler.289

For det andre ble domstolens organisasjon endret, for
å styrke tiltaltes rettssikkerhet og å oppfylle kravet til en
uavhengig og upartisk domstol i Den europeiske men-
neskerettighetskonvensjonen artikkel 6. Domstolens
medlemmer ble redusert fra 15 til 11 dommere. Det ble
foreslått at fem av disse skulle være høyesterettsdom-
mere og at de seks andre skulle utgå fra et særlig utvalg
som skulle være valgt av Stortinget for seks år av gan-
gen, men ikke være aktive stortingsrepresentanter. Dette
skulle «sikre Rigsrettens uavhengighet fra de skiftende
politiske forhold».290 Sistnevnte representanter skulle ha
særlige kunnskaper om det politiske liv. Inntrykket av at
komiteen ønsket at Riksretten skulle være en domstol for
straffe- og erstatningssaker, heller enn en politisk
ansvarsdomstol, forsterkes av at det ble foreslått at høy-
esterettsjustitiarius skulle være rettens formann og at en
eventuell riksrettssak skulle holdes i Høyesteretts loka-
ler, og ikke i lagtingssalen som hadde vært systemet tid-
ligere.

Som dagens grunnlovstekst viser, ble utvalgets forslag
til endringer i Grunnloven §§ 86 og 87 enstemmig ved-
tatt den 20. februar 2007.291

Resultatet er at riksrettsordningen langt på vei har
mistet sin politiske dimensjon, selv om deler av denne i
prinsippet er i behold: Påtalefunksjonen har fortsatt en
politisk karakter ved at det er Stortinget som kan vedta
tiltale. Dette åpner opp for bruk av forslag om riks-
rettsansvar som et politisk virkemiddel, slik som skjedde
i perioden fra 1980 til 2000. Den andre siden av dette er
at et stortingsflertall vil kunne blokkere tiltale, slik at
ansvar for statsråder først og fremst er aktuelt for tidli-
gere regjeringer og statsråder som kun har et mindretall

bak seg. I domstolen er de politiske elementene redusert
betraktelig, selv om man teoretisk sett fortsatt kan tenke
seg at et stortingsflertall strategisk kan besette riksretts-
utvalget med sine meningsfeller for deretter å reise riks-
rettssak. Den tiltaltes rettssikkerhet er vesentlig bedre
ivaretatt, noe som er en forbedring. Samlet sett fremstår
domstolen nå i det vesentligste som en juridisk domstol
med spesialkompetanse om det politiske liv.

Under det nye riksrettsapparatet har det ikke vært riks-
rettssaker, og alle anmeldelser har blitt umiddelbart hen-
lagt av kontroll- og konstitusjonskomiteen. Med ett unn-
tak: I 2006 anmeldte privatetterforsker Tore Sandberg
(1947–) tre høyesterettsdommere for en juridisk vurde-
ring de hadde foretatt som medlemmer i kjæremålsutval-
get. Den konkrete saken var drapsdommene mot Fritz
Moen, som er regnet som Norges mest alvorlige justis-
mord i nyere tid.292 Moen var dømt for drap på to unge
kvinner i henholdsvis 1978 og 1981 og hadde sonet
dommene. De nevnte høyesterettsdommerne hadde kun
godtatt at den ene drapssaken ble gjenopptatt, mens den
andre dommen ble stående, da de vurderte begjæringen
om gjenopptakelse i Rt. 2003 side 1389. Dette medførte
at Moen kun ble frikjent for det ene drapet i sin levetid.
Den andre drapsdommen ble senere gjenopptatt og
Moen ble frikjent også for dette etter sin død.

Da saken ble behandlet i kontroll- og konstitusjonsko-
miteen, besluttet komiteen å undersøke saken, og over-
sendte den blant annet til høyesterettsdommerne for
uttalelse. Komiteens flertall innstilte deretter på henleg-
gelse.293 Mindretallet fra Fremskrittspartiet stemte for at
saken skulle oversendes ansvarskommisjonen for etter-
forskning. Også i Stortinget var det kun representantene
for Fremskrittspartiet som ville bringe saken videre, og
saken ble henlagt. Selv med dette resultatet fremstår for
så vidt Riksretten som et middel til ansvarliggjøring og
synliggjøring av saken.

Som et foreløpig punktum for utviklingen kan vi
konstatere at riksrettsansvaret nå er et strafferettslig og
erstatningsrettslig ansvar, med en politisk tiltalefunk-
sjon. Dersom det skal reises tiltale, må stortingsflertal-
let også anse det hensiktsmessig å sette i gang proses-
sen, noe som sammen med formuleringen av ansvaret
gjør terskelen for riksrettstiltale svært høy. Slik kan
man se at Jacob Aall fikk viljen sin når han på Stortin-
get i 1821 argumenterte for at Riksretten kun skulle

286 Ibid. s. 12.
287 Ibid. s. 29.
288 Ibid. s. 22.
289 Ibid. s. 13.
290 Ibid. s. 48.
291 Grunnlovsvedtak av 20 feb. 2007 kunngjort med res. 30 mars 2007 nr. 364.
292 Se om saksforholdet i granskningsrapporten i NOU 2007:7 Fritz Moen og norsk strafferettspleie.
293 Se komiteens innstilling i Stortinget i Innst. S. nr. 235 (2007–2008).
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brukes i saker om «forræderri» og «fordærvelige
beslutninger».

I dag er riksrettssak aktuelt i få sakstyper, og det ska-
per tvil om berettigelsen av å opprettholde den som en
særdomstol. Man kan tenke seg at Riksretten kan bli tatt
i bruk dersom det oppstår helt spesielle og graverende
saker, slik vi har sett eksempler på i våre naboland. I
1995 ble tidligere statsråd Erik Ninn-Hansen (1922–
2014) dømt til fire måneders betinget fengsel av den
danske riksretten. Bakgrunnen var at han var ansvarlig
for en ulovlig stans i familiegjenforeninger for tamiler i
Danmark, samt at han hadde gitt Folketinget uriktige og
villedende opplysninger om saken.294 I 2012 ble Islands
tidligere statsminister Geir Haarde (1951–) dømt av den
islandske riksrett, Landsdomur, for å ha forsømt å holde
regjeringsmøter under finanskrisen i 2008. Han ble fri-
kjent for andre tiltalepunkter som også gjaldt ansvaret
for finanskrisen.295 Disse sakene illustrerer at det kan
være behov for ansvarliggjøring av politikere gjennom
Riksrett også i Norge, men da kun i praksis for de mest
alvorlige sakene der klanderverdigheten tilsier at hand-
lingene også er straffesanksjonerte. For de politiske vur-
deringene vil det parlamentariske ansvar for alle prak-
tiske formål være tilstrekkelig.

Det er forsvarlig å anta at riksrettsansvaret fortsatt vil
ha en funksjon som middel til ansvarliggjøring, også i
saker der det ikke blir tatt ut tiltale. Slik fungerte
systemet i praksis i det nittende århundre, og denne
veien står åpen for de politiske partiene under det nye
systemet fordi tiltalen fortsatt er lagt til Stortinget. Det
konstitusjonelle ansvaret har derfor sin begrunnelse og
bør beholdes. Det er mer tvilsomt om Riksretten som
særdomstol har det. De oppgavene som domstolen i dag
er tillagt kunne antagelig vært løst gjennom det alminne-
lige domstolssystem. Enn så lenge står Riksrettens vei
fortsatt åpen.

294 Store norske leksikon nettversjon: https://snl.no/Erik_Ninn-Hansen.
295 NRK nettavis 23. april 2012 (http://www.nrk.no/verden/tidligere-statsminister-skyldig-1.8095041).
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§ 88
Høyesterett dømmer i siste instans. Dog kan innskrenkninger i adgangen til å få Høyesteretts
avgjørelse bestemmes ved lov. 

Høyesterett skal bestå av en justitiarius og minst fire andre medlemmer.

Høgsterett dømmer i siste instans. Grenser for høvet til å få Høgsteretts avgjerd kan fastsetjast i lov. 
Høgsterett skal vere samansett av ein leiar og minst fire andre medlemmer.

Av Nils Rune Langeland

1 Innleiing
Grunnlova slår fast at Høgsterett er ein ålmenn domstol.
Han er såleis øvste domstol i sivile- og straffesaker, men
òg i forvaltningssaker. I tillegg til å vere ein konstitu-
sjonsdomstol. Høgsterett er Grunnlovas ankedomstol.
Ein høgsterett som dømer i siste instans, er eit reinskore
prinsipp og ingen avgrensa funksjon. Etter ordlyden i
Grunnlova er det difor ikkje noko endeleg svar på kvar
denne makta endar. Dette deler fyrste lekken i § 88 med
dei andre faneparagrafane i Grunnlova, § 1 om nasjonal
suverenitet, § 3 om den utøvande makta og § 49 om den
lovgjevande makta i Stortinget. Suverenitet er det mest
levande og tidlause av alle forfatningsprinsipp. Det gjeld
òg som i dette høvet, domstolssuverenitet. Det har difor
vore strid om på kva måte denne ålmenne kompetansen
åt Høgsterett uttrykt gjennom § 88 skulle forståast heilt
frå 1814 til i dag. Den har blitt endra fem gonger. Første
gong i november 1814 frå at den skulle opprettast til at
den eksisterte, andre gong i 1862 samband med føre-
buing av juryordninga, der ein jury skulle avgjere skyld-
spørsmål i siste instans, tredje gong i 1911 samband med
sivilprosessreformene der saker til Høgsterett skulle
silast av kjæremålsutvalet, fjerde gong i 1938 då det var
vedtatt at retten kunne setjast med fem i staden for sju
dommarar og femte gong språkleg i grunnlovsrevisjonen
i 2014.1 Eit spørsmål som har meldt seg i stadig nye
utgåver er: Kven har krav på å få ei sak avgjord av av

Høgsterett? Og i flukt med det. Kva saker kan haldast
unna Høgsterett som siste instans? Under dette att låg
spørsmålet om kva domstol Høgsterett skulle vere. Stri-
den om det skulle vere munnleg eller skriftleg prosedyre
for Høgsterett braut laus alt ved oppnemninga av retten
hausten 1814. Korleis kom ein rettferdig dom i stand
under ei fri forfatning? Nokre meinte den nye norske
høgsteretten skulle vere ein revisjonsdomstol og dermed
bryte den institusjonelle kontinuiteten til den tidlegare
felles Højesteret i København.

Innføring av jury i straffesaker var fanesak for den
liberaldemokratiske stortingsopposisjonen heilt frå 1845
og førte etter hard strid til grunnlovsendring i 1862. Frå
no av skulle ikkje § 88 vere til hinder for endelege
avgjerder i lågare domstolar i straffesaker. Som følgje av
innføring av ny sivilprosess fekk § 88 ei ny endring i
1911. No blei det slått fast at høvet til å få saker opp for
Høgsterett kunne avgrensast ved vanleg lov.2

I 1940 la høgsterettsdommarane ned embeta sine i
protest mot at domstolen ikkje kunne prøve lover og for-
valtningsvedtak i høve til folkeretten. Under den tyske
militære okkupasjonen blei prøvingsretten i høve til fol-
keretten som ein del av norsk statsrett, gjort til eit vern
om ein uavhengig domstol. Frå og med dei siste tiåra av
det 20. hundreåret har bruken av folkerettslege traktatar
på menneskerettsområdet og EU/EØS gjeve Høgsterett
ei ny rolle som handhevar av internasjonal rett i Noreg.

1 Endra i Novembergrunnlova og ved grunnlovsvedtak 29. november 1862, 25. februar 1911, 13. juni 1938, 6. mai 2014.
2 For ei eldre generell framstilling av grunnlovsreglane om Høgsterett, sjå Gunnar Nissen, Finn Hiorthøy og Karsten Gaarder, Den dømmende makt.
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Dermed blei spørsmålet om grensesetjinga av § 88 opna
opp på nytt, men no i høve til ein tredjepart utanfor lan-
dets grenser. Samspelet av nye internasjonale menneske-
rettar inkorporert i den norske Grunnlova og dei eldre
borgarrettane frå 1814 kravde dermed ny forståing av
kompetansen åt Grunnlovas ankedomstol. Men no var
det Høgsterett sjølv som gjorde dette.

I 2020 har domstolskommisjonen av 2017 gjort fram-
legg om ei viss omredigering og visse endringar av
grunnlovsføresegnene om Høgsterett og domstolane
elles. Det blir føreslått at § 87 blir ein generell paragraf
om domstolane, altså inkludert lagmannsrettar og ting-
rettar, som no ikkje er omtalt i Grunnlova. I § 88 skal
første og andre punktum førast vidare. I andre ledd skal
både maksimums- og minimumstal på dommarar inn. I
tillegg skal regelen om nedre 30-årsgrense frå noverande
§ 90 inn i § 88 andre ledd. Og regelen i § 90 om forbod
mot vidare anke skal inn som § 88 tredje ledd. I § 90 er
det føreslått nye reglar om utnemning av dommarar, at
det skal skje av Kongen «etter tilråding frå eit uavhengig
råd». Vidare er det føreslått øvre aldersgrense for dom-
marar på 70 år og forbod mot forflytting. Endeleg er det
framlegg om å føre inn i § 91 at statlege styresmakter
«skal sikre ein uavhengig administrasjon av domsto-
lane».3

2 Riksforsamlinga på Eidsvoll og hausten 1814
Avsnittet om den dømande makta vekte ikkje mykje
strid i Riksforsamlinga. I motsetnad til mange andre
tema gjekk forslaget om organiseringa av den tredje
statsmakta samrøystes gjennom til endeleg grunnlov.
Men det kunne ha vore heilt annleis. Det er ålment kjent
at det var grunnlovutkastet utarbeidd av sorenskrivaren i
Akershus, Christian Magnus Falsen og studiekameraten
hans lektor Johan Gunder Adler, som blei lagt til grunn
for den utforminga av Grunnlova til slutt fekk på Eids-
voll 1814. Dei hadde utkastet klart så tidleg som i byr-
jinga av februar same året. I motsetnad til dei utanland-
ske føredøma sette Falsen og Adler utførlege prosessreg-
lar frå lågaste til høgste instans både innanfor sivil og
straffeprosess inn i utkastet til statsforfatning for Noreg.4
Rettspleia tok i det heile ein prioritert plass i grunnlovut-
kastet. Munnlege forhandlingar i fyrste instans og bruk
av jury til å avgjere skuldspørsmålet i straffeprosessen er

blant dei radikale nyskapingane. Men det er verdt å mer-
kje seg kva rolle den nye norske høgsteretten var til-
tenkt. I alle saker der dei eidsvorne hadde kjent nokon
skuldig i saker som galdt liv, ære eller fengselstraff over
3 år, skulle rettsaktene «ufortøvet indsendes» for revi-
sjon av Høgsterett.5 Den komande norske kongen,
Christian Frederik kommenterte at det burde førast inn at
ein kvar hadde rett til anke til Høgsterett. Falsen og
Adler såg føre seg Høgsterett som ein revisjonsdomstol.
Så å seie frå fyrste steg i grunnlovsarbeidet er rolla åt
Høgsterett uløyseleg knytt til reformer av rettsprosessen.
I dette opphavlege utkastet er det enda tydelegare enn
seinare, at desse var motivert av korleis ein legitim dom
kom i stand i ei skriven fri forfatning som den nye nor-
ske Grunnlova skulle bli. Dei seinare stridane om pro-
sessreformene skulle på same måte gripe avgjerande inn
i tolkinga av innhaldet i § 88.

At maktfordelingsprinsippet ikkje alltid var like gjen-
nomtenkt i grunnlovsarbeidet, ser ein av at konstitu-
sjonskomiteen på Eidsvoll i sitt første utkast føreslo at
tronarvingen når han hadde fylt 18 år, var «berettiget til
at tage Sæde i Statsraadet og Høiesteret, dog uden
Stemme eller Ansvar». Retten til sete i Høgsterett kom
ikkje med i det endelege utkastet.6

Sjølv om Falsen i eigenskap av leiar for konstitusjons-
komiteen uvisst av kva grunn, lot det ambisiøse prosess-
reglementet falle i grunnlovsarbeidet på Eidsvoll, skulle
spørsmålet om Høgsterett si rolle bli stilt på nytt heilt
fram til vår tid. Men førebels såg det ut til at den norske
høgsteretten skulle grunnast på røynslene frå den felles
Højesteret i København og bli utforma med den som
føredøme. Den 24. mars 1814 skreiv den norskfødde og
siste Høiesteretsjustitiarius for både Danmark og Noreg,
rettsreformatoren framføre nokon, Christian Colbjørn-
sen eit svar til den unge prinsen Christian Frederik, som
hadde bede om hans «Tanker, angaaende Indretning af
en øverste Domstol». Højesteret i København «kunde,
med Sikkerhed, tages til Mønster; thi Retspleien der er
uden Tvivl saa fuldkommen, at dertil neppe findes Lige i
Europa».7 Det burde innsetjast 7 dommarar i den nye
høgsteretten. Højesteret i København hadde oppstått
med innføringa av eineveldet i 1660. At han serleg frå
siste halvdelen av 1700-talet meir og meir hadde utvikla
seg til eit profesjonelt juridisk kollegium der stolen åt
Kongen symbolsk nok stod tom, markerte ikkje noka
brot med den einveldige forfatninga.

3 Sjå NOU 2020: 11 Den tredje statsmakt. Domstolene i endring s. 353–354 med grunngiving s. 351–353, sjå òg s. 30–36 om rammer for domsto-
lane der visse stats- og menneskerettslege spørsmål blir drøfta.

4 Maria Astrup Hjort: «Prosessreformen i Adler og Falsens grunnlovsutkast» i Dag Michalsen (red.) Forfatningsteori møter 1814. Oslo Studies in
Legal History. Oslo 2008, s. 274.

5 Adler og Falsens utkast § 196, Riksforsamlingens forhandlinger III (1916) s. 49.
6 Sjå Riksforsamlingens forhandlinger III (1916) s. 305 (§ 37), jf. endeleg utkast i Riksforsamlingens forhandlinger I (1914) s. 447 (§ 52).
7 Yngvar Nielsen, Bidrag til Norges Historie i 1814 del II (1886) s. 16.
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Rådet frå Colbjørnsen om å plante ein avleggjar av
Kongens Domstol inn i Europas siste revolusjonsforfat-
ning blei likevel følgd. Og i Grunnlova vedteken på
Eidsvoll 17. mai 1814 lydde difor § 89 slik: «Til at
dømme i sidste Instants skal, saasnart mueligt, organise-
res en Høiesteret, der ikke maa bestaa af færre, end Justi-
tiarius og 6 Tilforordnede.»8

Den korte nederlagsdømde sommarkrigen mot Sve-
rige sette eit ekstra momentum bak dette løftet om å opp-
rette ein høgste domstol så snøgt råd var. Det no regent-
lause og difor sjølvstendige Statsrådet oppretta Høgste-
rett alt 27. september 1814. Alt før den utnemnde justiti-
arius Johan Randulff Bull var komen til Christiania.9
Sidan retten no var utnemnd, vart § 88 endra i Novem-
bergrunnlova til følgjande ordlyd: «Høiesteret dømmer i
sidste Instants. Den maa ikke bestaae af færre end Justi-
tiarius og sex Tilforordnede.»

Men kva domstol var eigentleg skriven inn i Grunn-
lova? Skulle Høgsterett vere ein kassasjonsdomstol som
dei franske revolusjonsdomstolane, eller ein domstol
etter engelsk og amerikansk mønster som utvikla retten
gjennom prejudikat? Om ein valte å tolke § 88 i den eine
eller andre retninga, ville det få store konsekvensar på
arbeidsmåte, saksmengd, sakstype og kva funksjon Høg-
sterett fekk i rettssystemet. Desse spørsmåla blei ikkje
drøfta på denne måten i tida etter 1814. Men den kvasse
striden om det skulle vere munnleg eller skriftleg prose-
dyre i den nye norske høgsteretten, som braut laus alt
same året Grunnlova blei til, er eit uttrykk for at det var
sterkt motstridande syn på kva § 88 innebar.

3 Munnleg eller skriftleg prosedyre?
Korleis kom ein rettferdig dom i stand under ei fri forfat-
ning? I denne aller fyrste politiske striden om Høgsterett
si rolle i den nye norske staten nytta båe sider brotet med
eineveldet som argument for sitt syn. Når retten ikkje
lenger hadde Kongen som si djupaste kjelde, men folket,
kom han då tydelegast til syne som ei anonym, løynd
embetshandling eller som eit offentleg argument fram-
føre eit publikum, eller båe delar på same tid? Grunn-
lova var taus på dette punktet. Spørsmålet om det skulle
vere munnleg eller skriftleg prosedyre for den nye nor-
ske høgsteretten var ikkja avgrensa til å fnne den beste
arbeidsmåten når det no skulle opprettast ein ny øvste
domstol. Som i grunnlovsutkastet åt Adler og Falsen

dreidde det seg om Høgsterett skulle vere ein revisjons-
domstol med avgrensa kompetanse. Men etter kvart som
striden hardna til kom spørsmålet om Høgsterett si rolle
som jamstelt sideordna statsmakt opp.

Alt tidleg på hausten 1814 kritiserte Christian Krohg
forslaget til lov om Høgsterett som bygde på instruksen
av 1771 for Højesteret i København. Rettstryggleik for
borgarane var best sikra om dommarane sjølve las gjen-
nom aktene i saka i staden for å høyre dei redigerte pro-
sedyreinnlegga åt advokatane. Difor meinte han det
burde vere skriftleg prosedyre i alle saker for Høgsterett.
Dette var den alt utnemnde fyrste justitiarius i Høgste-
rett, Johan Randulff Bull sterkt usamd i. Det var berre
ein liten del av det som stod i saksdokumenta som førte
fram mot ein dom, ikkje totaliteten. Munnleg prosedyre
gav dessutan Høgsterett ei offentleg rolle og ein vyrdnad
som høyrde til den øvste domstolen, hevda han.

Det tilsynelatande prosesstekniske spørsmålet om det
som hovudregel skulle vere munnleg eller skriftleg pro-
sedyre for Høgsterett, utvikla seg snøgt til eit skarpt
offentleg ordskifte mellom nokre av dei mest profilerte
konstitusjonspolitikarane. Under dei mange praktiske
argumenta knytt til kapasitet, erfaringar, snøgg og sikker
sakshandsaming låg det grunnleggjande spørsmålet: Kor-
leis kunne Høgsterett fylle rolla si som jamstelt
statsmakt? Dei to nyss utnemnde høgsterettsadvokatane
gjekk i striden for den munnlege prosedyren. Ifølgje
Bredo Morgenstierne gjorde både den nye lovgjevande
makta, Stortinget, og den dømande makta, Høgsterett seg
demokratiske legitime gjennom offentlege forhandlingar:

«Man er i alminneligen enig om, at den høieste executive
magt bør imponere ved en, med Omstændhederne pas-
sende, Pragt. Den høieste dømmende Magt bør det især
ved den strenge Orden, Alvor og Høitidelighed i Alt hvad
der samme foregaar. Men en saadan til Rettens Værdig-
hed og det Begrep Mængden bør gjøre sig derom, sva-
rende til Høitidelighed lader sig ikke tænke, uden mundt-
lig Pocedyre»10

Sjølv om Morgenstierne brukte det klassisk liberale
argumentet om offentleg bruk av fornufta til forsvar for
den munnlege prosedyren, gjekk han sterkt mot at Høg-
sterett skulle gi premissar for dommane eller votere
offentleg.11 Med andre ord skulle ikkje Høgsterett
utvikle retten gjennom prejudikat, men fyrst og fremst
vere eit rettsteater. Tilhengjarane av munnleg prosedyre

8 Riksforsamlingens forhandlinger I (1914) s. 455 (§ 95) og s. 54, berre språkleg litt endra i redaksjonskomiteen.
9 Ola Mestad, «Høgsterett 200 år. Feirar retten jubileum i feil år?» Lov og Rett, 2015, s. 279–286.
10 Bredo Heinrich af Morgenstierne: Hvilken Procesmaade i Høiesteret, den skriftlige eller den mundtlige, opfylder bedst Fornuftens Fordringer paa

en god Retspleie? En juridisk-philosophisk Afhandling. Christiania 1815 s. 64, 65.
11 Morgenstierne op.cit. s. 17,18
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syntest å meine at den offentlege autoriteten frå einevel-
det no kunne tene folkestyret.

Hovudmotstandaren åt Morgenstierne i denne striden
var ingen ringare enn Christian Magnus Falsen. Ifylgje
Falsen og den enda meir radikale meiningsfelagen
sorenskrivar Lauritz Weidemann frå Toten, var Høgste-
rett i den forma den nyoppretta domstolen prøvde å setje
seg i, i realiteten ein arv frå eineveldet. Falsen ville ha
både offentlege domsgrunnar og skriftleg prosedyre. I
eit eige lovforslag som blei lagt fram på det fyrste ordi-
nære Stortinget 1815, gjekk Weidemann inn for at Høg-
sterett berre skulle vere eit «Revisions-Tribunal» utan
førehandsprosedyre i det heile teke.12 I eit kuriøst inn-
legg utforma som eit Lystspel i ei akt nytta Falsen på si
side høvet til både å gjere narr av Morgenstierne og
avvise at Høgsterett var ei uavhengig statsmakt: «Rigtig
nok maatte det være nok saa fornøieligt for Høiesteret at
see paa en smuk Pige, som paa hans Marekat-Fjæs, men
som man reder ligger man.» Munnleg prosedyre var
berre eit estetisk blendverk. Og da kunne vel domma-
rane heller underhalde seg ved å sjå på ei vakker kvinne
enn på marekattfjeset til Morgenstierne.13 Den aller mest
sentrale arktitekten bak grunnlovsverket på Eidsvoll
gjekk no berre to år etterpå enda lenger enn dei fleste.
Han skreiv ein kommentar til Grunnlova der han like
godt forkasta tanken om ei jamstelt dømande makt i sta-
ten. Høgsterettsdommarane var berre embetsmenn sette
til å praktisere lovene. Dei hadde i motsetnad til den lov-
gjevande og utøvande makta verken kraft eller vilje. Den
utøvande makta garanterte for rettstryggleiken, slo han
fast. Den einaste rolla som statsmakt han lemna Høgste-
rett var då domstolen var pålagt å kalle saman Stortinget
ifylgje § 46 i Grunnlova.14 Lite ante han kva rolle denne
paragrafen skulle spele i det nasjonale lagnadsdramaet i
hundreåret etter. Sjå kommentaren til § 46.

Striden om kva prosedyre sakene skulle bli avgjorde etter
var blitt til eit spørsmål om Høgsterett verkeleg var ei
statsmakt. Dette var så avgjerande at Jonas Anton Hielm
som saman med Morgenstierne var den andre av domsto-
lens to advokatar,15 gjorde dette til eit sentralt punkt i talen
den aller fyrste dagen Høgsterett sette rett 30. juni 1815:

«Folkets Repræsentanter vaaker over de besvorne Love,
og forskriver, med Kongens bifald, de Love, der skal sikre
Retfærdighet og Fred i landet. En dømmende Myndighet,

uavhængig av Magten, selv den tredje Magt i staten, skulde
sættes ved siden av begge. Nu er ogsaa denne der. Den var
det sidste Led, der skulde slutte Kjeden, hvorav vor Selv-
stændighet bestaar. Lovet være da den almægtige, algode,
alvise, at det hærlige Verk er fuldbragt!»16

Desse stolte orda søkte ly i maktfordelingslæra, men
deklamasjonen var så visst ikkje siste ord i spørsmålet
om korleis den grunnlovsbestemte domstolen skulle sjå
ut. Dagen etter opna det fyrste ordinære Stortinget. Og
det skulle snøgt vise seg at den lovgjevande statsmakta
ikkje var nøgd med at instruksen av 9. juni 1815 blei lagt
fram som regjeringas forslag til lov for Høgsterett. Det
er verdt å merkje seg at den kongelege proposisjonen tok
opp tråden frå Morgenstierne, og hevda difor med styrke
at munnleg prosedyre var ein del av den publisiteten som
høyrde til eit fritt folk, og «med den øverste Domstols
Værdighed og med Rigets Grundlovs Aand». For ikkje
berre trong dommaren juridisk erfaring og juridiske
kunnskapar, men og sine «Medborgeres udeelte Agtelse
baade som Borger og som Embedsmand».17

Men det hjalp ikkje. Stortinget ynskte seg ein heilt
annan domstol. Argumentasjonsmåten viser at noko
langt meir stod på spel enn usemje om praktiske løysin-
gar og justering av reglement. Munnleg prosedyre blei
sett i samanhang med det førre regimet. Erfaring og
utanlandske døme blei avvist som «blotte Autoritets-
Argumenter». At Høgsterett skulle ha ein offentleg funk-
sjon lik den Stortinget hadde, viste berre at ein ikkje
makta skilje desse «Majestetsrettighederne» den lov-
gjevande og dømande makta klart nok frå kvarandre.
Høgsterett skulle ikkje vere nokon «Øvelseskole for Vel-
talenhed». I ei serskild protokolltilføring til odelstings-
vedtaket frå 18. mai 1816 heiter det: «Æsthetiken bør
vige for Moralen. Veltalenhed bør vige for Sandhed og
Borger-Sikkerheds Haandhævelse.» Med 37 mot 19
røyster blei skriftleg prosedyre vedtatt.18 Stortinget ved-
tok samstundes forslaget åt Falsen om at Høgsterett all-
tid skulle gi skriftlege grunngjevingar for dommane.
Men kongen nekta sanksjon og Høgsterett fungerte difor
no vidare etter instruksen frå 1771 under den noko tvil-
same føresetnaden i § 94 i Grunnlova. Høgsterettsadvo-
kat Morgenstierne prisa motstanden frå Høgsterett og at
Kongens visdom hadde avvendt faren. Falsen kommen-
terte derimot syrleg at «Egentligt talt existerer der ikke i

12 Lauritz Weidemann, Forslag til Anordning og Reglement for Høiesteret, i Trykte Saker vedkommende Stortinget 1814, Christiania 1815, s. 1, 2, 7.
13 Christian Magnus Falsen, Den mundtlige og skriftlige Procedure eller Kjære Hr. Procurator, Hvad har jeg da gjort? Et Lystspil i een Act. Christia-

nia 1816, s. 34, 51.
14 Christian Magnus Falsen: Norges Grundlov, gjennomgaaet i Spørgsmaal og Svar. Bergen 1816 s. 147, 149.
15 Heilt fram til 1857 var advokatane fast tilsette embetsmenn saman med dommarane ved Høgsterett.
16 G. Hallager, Norges Høiesteret 1815–1915 bd. I (1915) s. 74.
17 Kgl. Prp. Til et reglement for Høiesteret. St-F. 1815–16 s. 327, 328.
18 Stortingsforhandlinger 1815–16 s. 369.
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Norge noget paa retsgyldigt Fundament oprettet høieste
Tribunal».19 Etter kraftig mobilisering av utgreiingar
både frå dommarane og advokatane ved Høgsterett i til-
legg til andre sakkyndige, lukkast til slutt å få på plass eit
lovfesta reglement for Høgsterett i 1818. Dette som
skulle bli grunnlova for Høgsterett var langt på veg iden-
tisk med instruksen frå 9. juni 1815 og det fyrste lovfor-
slaget. Høgsterettslova av 12. september 1818 løyste
likevel ikkje dei grunnleggjande spørsmåla som låg
under prosedyrestriden, som var om Høgsterett skulle
vere ein revisjonsdomstol, og sett på spissen; om dom-
stolen verkeleg var ei uavhengig statsmakt.20

4 Ei usynleg dømande makt
I eigenskap av å vere eit hardt arbeidande, uavhengig
juridisk ekspertkollegium som dømte med full kompe-
tanse i alle saker var den nye norske høgsteretten i Chris-
tiania ein avleggjar av den tidlegare felles Højesteret i
København, men i det ytre var det likevel store skilna-
der. Højesteret var det viktigaste uttrykket for det seine
eineveldet, ikkje berre som ei autoritativ justismakt, men
òg som ein symbolsk legitimerande institusjon. Den
årlege opninga av Højesteret var ei av dei aller mest
celebre hendingane som kasta glans over livet i Køben-
havn under eineveldet. Søndagen før retten blei sett, reid
to kongelege hoffheroldar rundt i byen kledd i praktfulle
kapper og med heroldstav forkynte når retten skulle
byrje arbeidet. Sjølve opninga var eit utstudert innvikla
sermoniell som utfalda i all sin kongelege prakt i Rid-
darsalen på Christiansborg slott der Højesteret heldt til.
Ikkje berre var Høgsterett sett med ein brøkdel av dom-
marane i København, men domstolen hadde ikkje ein-
gong eige lokale. Allernådigst fekk Høgsterett låne det
heller nedslitne biblioteket i Katedralskolen når Lagtin-
get ikkje hadde bruk for det. Og i staden for den mest
uendelege kongelege ekvipasjen som rulla ut frå det
kongelege paleet på Amalienborg i den tidlegare dansk-
norske hovudstaden dagen retten opna, reid no to herol-
dar saman med ein kontingent frå jegerkorpset rundt i
dei sølete gatene i Christiania dagen før opninga av Høg-
sterett 30. juni 1815. At finansministeren ville spare 22
spesidalar ved å stryke òg denne smålåtne markeringa
fordi føresetnadene for skikken ikkje eksisterte lenger,
seier det meste om stoda den norske høgsteretten var i.

Men Høgsterett hadde noko som det skulle ta eit revo-
lusjonært skifte av forfatning fleire tiår seinare før Højes-
teret i København oppnådde det same. Høgsterett avsa
frå fyrste dag dommane i eige namn og forsegla dei med
eige segl. Ved opninga av Høgsterett 30. juni 1815 brukte
høgsterettsadvokat Jonas Anton Hielm dette formularet:
«Høistærverdige herrer! Kongerigets Norges øverste
Dommere! Ærede og elskede Medborgere!» Både Hielm
og Morgenstierne hadde vore høgsterettsadvokatar i
København og var såleis godt kjende med tilhøva der.
Men no vende han seg til medborgarane og ikkje til kon-
gen. Så lenge eineveldet stod ved lag avsa derimot Højes-
teret dommane i kongens namn og utan eige segl.

Om ikkje i funksjonsmåte var Høgsterett i sitt symbol-
fattige mest tarvelege ytre ein konstitusjonell domstol.
Var det slik den den dømande makta i eigenskap av uav-
hengig statsmakt såg ut? Eller var det serlege tilhøve i
ein fattig, kriseråka tidlegare provins i heilstaten som
sette naudas nakne stempel på den nye innretninga?

Høgsterett hadde ein litt eldre bror som med tid og stun-
der skulle bli verdas mektigaste domstol i verdas mekti-
gaste og rikaste nasjon. Ved fødselen er dei derimot svært
like. Det var lite debatt om opprettinga av den amerikan-
ske høgsteretten i konventet som var samla sommaren
1787 i Philadelfia. Den lovgjevande forsamlinga Kon-
gressen stod i sentrum for merksemda. I the Federalist
Papers skreiv Alexander Hamilton at den dømande makta
utan tvil var den veikaste i triangelet som utgjorde makt-
balansesystemet.21 Artikkel III om den dømande makta i
den amerikanske forfatninga er då og veldig kort. Til liks
med Riksforsamlinga på Eidsvoll brukte Konstitusjons-
konventet lita tid på å drøfte den dømande makta. Den
amerikanske Supreme Court fekk i motsetnad til Høgste-
rett ikkje noka konstitusjonelt definert politisk rolle.
Grunnlovsfedrane var heilt medvitne om ikkje å utstyre
den amerikanske høgsteretten med politisk makt i form av
veto, revisjon og om å gi råd til dei to andre statsmaktene
i juridiske spørsmål. Domstolen var rein dømande makt i
konkrete einskildsaker. Men dei to høgsterettane i Christi-
ania og Washington delte det manifeste fråveret av sym-
bolske maktattributtar. Dei fem amerikanske domarane
leia av ein høgsterettsjustiarius bar til dømes ikkje parykk
som dei tidlegare britiske kongelege domarane. Berre ei
lita notis i den lokale avisa annonserte opninga 2. februar
1801 av den seinare så vidgjetne Marshall-domstolen. Og
til liks med Høgsterett i Christiania hadde heller ikkje den

19 Sitert frå Hallager, Norges Høiesteret 1815–1915 bd. I (1915), s. 113.
20 Nils Rune Langeland, Siste ord. Høgsterett i norsk historie 1814–1905 (2005), s. 32–45.
21 «It proves incontestably, that the judiciary is beyond comparison the weakest of the three departments of power; that it can never attack with

success either of the other two; and that all possible care is requisite to enable it to defend itself against their attacks», Alexander Hamilton: The
Federalist No. 78. Independent Journal, Saturday June 14. 1788. Rethinking the Western Tradition: The Federalist Papers. Alexander Hamilton,
James Madison, John Jay. Edited by Ian Shapiro. Yale University Press. 2009 s. 392.
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amerikanske høgsteretten noko eige lokale. Domstolen
fekk berre låne eit komiterom under representanthuset på
Kapitol etter at bykommissærane i Washington hadde
gjort seg ferdige. Dette var ikkje større enn 35 kvadratme-
ter utstyrt med to små vindaugo.22

Og likevel veit vi at det var nett denne domstolen som
berre eit par år etter tok til seg retten å prøve om lover
var i tråd med forfatninga. På dette viset bana han vegen
for rolla som verdas mektigaste domstol. Den andre
domstolen som gjorde det same om noko meir nølande
var Høgsterett i Noreg. Men om fødselen åt desse to
konstitusjonelle øvste domstolane var tilsynelatande lik,
fekk dei ein ulik historisk lagnad. Det skuldast ikkje
berre den opplagte skilnaden mellom eit ekspanderande
kontinentalt immigrasjonsimperium i den nye verda og
ein småstat på den politisk stabiliserte skandinaviske
halvøya i den gamle verda. Kva ein grunnlovsbestemt
dom var og skulle vere fekk ulike svar i dei to revolusjo-
nære forfatningsstatane. Sjølv om den norske høgsteret-
ten etter Grunnlova hadde fått ei omfattande makstilling,
starta striden om den grunnlovsbestemte dommen så å
seie frå fyrste dag og skulle i vekslande skapnad og frå
ulike vinklar fortsetje heilt fram til vår tid.

5 Domstolen
Høgsterett var no utstyrt med 6 dommarar, såkalla asses-
sorar utanom justitiarius, ein justissekretær, to protokoll-
sekretærar, to ekstraordinære assessorar og ikkje minst dei
to fargerike høgsterettsadvokatane, Jonas Anton Hielm og
Bredo Henrik von Munthe af Morgenstierne. Den
dømande makta i Noreg utgjorde ein liten, men stramt
organisert institusjon. Sekretærane i Høgsterett skulle føre
følgjande protokollar: ein justisprotokoll, to parallellførte
voteringsprotokollar som var hemmelege, ein domsproto-
koll, ein mulktprotokoll, ein registraturprotokoll over
framlagde dokument, ein protokoll over saker som gjekk
ut til skriftleg handsaming, ein avskriftsprotokoll for dom-
mane i underinstansane, to ekstraktprotokollar med utdrag
frå prosedyren til forsvarar og aktor, ein erklæringsproto-
koll og ei brevkopibok. Prosedyren var i regelen munnleg.
Dommarane tok notat etter som justissekretæren las opp
innhaldet i saksdokumenta. Førstvoterande som var peikt
ut ved lutdraging, gjorde greie for faktum i saka, konklu-
sjon og domsgrunnane. Votering skjedde like etter prose-
dyren. Den munnlege prosedyren var offentleg, men vote-
ringa strengt hemmeleg. Og det blei ikkje gjeve offentlege
premissar for dommane.

Eit forslag om å føre inn eit tillegg til § 88, som etter
skriv frå Høgsterett blei reist alt på det fyrste ordinære
stortinget, kom no inn i § 34 i lova om Høgsterett. Etter
at regjeringa hadde pålagt assessor Kiønig å delta i ein
dømande kommisjon, ville Høgsterett at Stortinget
skulle fatte ei prinippavgjerd for framtida når det galdt
slike spørsmål. Stortingets konsitusjonskomite meinte
eit slikt forbod burde førast inn som eit tillegg i § 88.23

Om ikkje i Grunnlova, blei det ført inn i lova om Høg-
sterertt. For å tryggje domstolen si konstitusjonelt
bestemte uavhengige stilling, kunne ikkje dommarane
påleggast oppgåver som kunne medføre at dei måtte ta
stilling til saker som seinare kunne kome inn for Høgste-
rett eller bli avgjort av underordna rettar.24 Det var tidleg
eit sterkt medvit i både Høgsterett og på Stortinget om at
domstolen i eigenskap av å vere jamstelt statsmakt braut
med det sterke lydnadsbodet som hadde vore gjeldande
for embetsmenn under eineveldet. Dette hang og saman
med at dei kongelege embetsmennene etter Grunnlova
av 1814 hadde ein dobbel identitet no òg som politiske
borgarar med røysterett og representasjonsrett i nasjo-
nalforsamlinga. Fleire av dommarane og serleg advoka-
tane i Høgsterett var aktive politikarar valte inn på Stor-
tinget utetter på 1800-talet.

Frå og med 1818 hadde Høgsterett fått eit lovfesta
reglement og ein klårt definert forretningsorden å
arbeide etter. Det skulle likevel snøgt vise seg at
høgsterettslova av 1818 ikkje gav svara på spørsmåla
som låg nedfelt Grunnlova § 88.

6 Ein flaskehals i grunnlovsverket
Kven kunne få saka si opp for rikets høgste domstol?
Høgsterettslova av 1818 sette ei nedre grense på 100
spesidalar for sivile tvistemål. Tvistar om mindre verdiar
enn dette skulle avvisast ifylgje § 6 i lova. I tillegg kom
den noko vage formuleringa om «borgerlig Agtelse»
som eit ankevilkår i straffesaker. Men den kanskje frem-
ste autoriteten innan norsk statsrett på 1800-talet, T.H.
Aschehoug, var ikkje i tvil om at ei kvar sak kunne
ankast inn for Høgsterett. At Høgsterett dømte i siste
instans etter § 88, var den lovstaden i Grunnlova som i
røynda skilde den dømande makta frå den utøvande og
lovgjevande makta, altså eit av ankerfesta i sjølve makt-
fordelingssystemet. Men ikkje berre det. Mykje tala for,
ifylgje Aschehoug, at § 88 stadfesta den rettstilstanden
som alt var gjeldande under eineveldet i 1814. Det var
etablert praksis at dommar frå dei mange serdomstolane

22 Bernhard Schwartz: A History of the Supreme Court. Oxford University press. Oxford, New York 1993, s. 37.
23 Stortingsforhandlinger 1815–16 s. 78, 379, 535.
24 Kgl prp. Ang. Et Reglement for Høiesteret, Stortingsforhandlinger 1818 s. 833.
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under eineveldet kunne ankast inn og prøvast for Højes-
teret i København. Måten bruken av den kongelege
nåden var utforma på i § 20, og det at dei viktige krigs-
rettssakene var tekne inn under juridiksjonen åt Høgste-
rett i § 89, styrkte dette inntrykket.25

Striden om munnleg eller skriftleg prosedyre, som til
slutt munna ut i høgsterettslova i 1818 slo fast, at det
Grunnlova omtalar som «en Høiesteret» i praksis var ein
institusjonell avleggjar av den tidlegare felles Højesteret i
København. Men noko nytt kom til. Domstolen blei så å
seie frå fyrste dag overfløymd av saker. Rett nok var det
langt fleire dommarar i den tidlegare felles høgsteretten i
København, men juridiksjonsområdet omfatta ikkje berre
Danmark og Noreg, men Island og Færøyane i tillegg til
dei oversjøiske koloniane. Likevel får den nye norske
høgsteretten problem med å få unna alle ankesakene så å
seie frå fyrste dag. Det kan skrivast ei historie om Høgste-
rett som ei historie om kampen mot restansane. Og at
dette fenomenet lik tidevassbylgjer, har drive fram den
institusjonelle historia åt domstolen i rykk og napp. Men
det er å skrive Høgsterett ut av grunnlovsverket. Det står
ikkje å nekte for at problema knytt til ei uhorveleg og
aukande mengd i all hovudsak straffesaker anka oppover
til Høgsterett, var formidable. Dette førte til at sivile saker
tekne ut til skriftleg handsaming blei kraftig forseinka,
opp til fleire år. I 1838 felte Høgsterett dom i 403 saker.
For 1841 var talet på saker stemna inn for Høgsterett
kome opp i 466 straffesaker og 88 sivile tvistemål, til
saman heile 554 saker. Ved utgangen av 1841 stod det att
353 saker som ikkje var tekne opp til doms. Det var det
største talet på restansar nokonsinne. Denne urovekkjande
utviklinga utløyste skarpe ytringar frå Stortingets talar-
stol. Det blei jamvel reist krav om å setje høgsterettsdom-
marane under tiltale for Riksretten fordi domstolen tilsy-
nelatande ikkje makta å utføre oppgåvene sine.26

7 Høgsterett og kongens nåde
Ei viktig årsak til at Høgsterett fekk ei uhorveleg mengd
i all hovudsak straffesaker i fanget, var vilkåra Grunn-
lova sette for korleis Kongen kunne bruke eit av dei aller
fremste prerogativa sine, den kongelege nåden.27 At
Grunnlova sette høgsterettsdom som vilkår for bruk av
den kongelege nåden, gjorde at ein flaum av små straf-
fesaker blei anka inn for Høgsterett. Noko som det ikkje
hadde vore høve til under det førre regimet. Men denne
opne tilgangen til den høgste domstolen førte til store
kostnader for ein alt hardt finansielt pressa ny stat. Alt på
første ordinære storting blei det sett fram forslag om å
avgrense § 20 i Grunnlova til saker som galdt ærestap,
livstidsstraff og dødsstraff.

Men på grunn av «Straffelovenes upassende Streng-
hed» var konstituentane på Eidsvold og det fyrste Stor-
tinget fullt ut innforståtte med, at den kongelege nåden
inn til vidare var eit heilt naudsynt rettspolitisk instru-
ment i den nye staten.28 Å avgrense anken til Høgsterett
for straffesaker var difor «Skadeligt for Borgersamfun-
dets Vel». Det var rett og slett umogleg å avgrense nåde-
retten fordi straffelova var så ufullstendig at å følgje
henne ville føre til «Grusomhed».29 Med stort fleirtal
avviste Stortinget forslaget om å endre § 20 i Grunnlova.
Eit teikn på kor stort omfang denne praksisen hadde, er
det at Høgsterett årleg forfatta over 300 innstillingar før
den nye kriminallova trådde i kraft i 1842.30

Dommane felte av Høgsterett gjorde ikkje berre lovene
om til rett i siste instans. Domstolen tok i røynda den kon-
gelege nåderetten i bruk til å handheve den ulovsbestemte
retten. Dette gav i røynda Høgsterett ei svært sterk og sent-
ral stilling i grunnlovsverket. Og enda sterkare og difor
meir utsett blei denne stillinga i åra etter 1814 fordi lovbø-
kene som Grunnlova i § 94 hadde lova skulle kome, aldri
kom.31 Ei sak var den veldige pågangen av ankesaker.

25 T.H. Aschehoug: Norges nuværende Statsforfatning. Tredje Bind. Christiania 1893 s. 307–309. På slutten av 1700-talet var det innarbeidd praksis
at kongen berre kunne stadfesta ein dom eller gje nåde. Jørn Øyrehagen Sunde: «Ansees Hævet – Føresetnader for den norske prøvingsretten på
1800-talet» i Dag Michalsen (red.) Forfatningsteori møter 1814 (2008), s. 223.

26 Forslag frå representanten Bagger om å setje ein del av dommarane under tiltale for Riksrett etter at Stortingets revisjonskomite hadde gått gjen-
nom protokollane åt Høgsterett og fått stadfesta at mange av sakene tekne ut til skriftleg handsaming, var svært forseinka, Stortingsforhandlinger
1839 s. 116.

27 Sjå kommentaren til § 20.
28 «Men foruden denne almeengjældende Grund, kan den Norges Konge tilstaaende Benaadningsret endvidere udledes af den specielle Omstæandig-

hed, at Landets Straffelove tildeels ere forældede og i mange Tilfælde høist uforenlige med tidsalderens Anskuelse af Forbrydelsernes saavelsom
Strafferettens Beskaffenhed – ofte i den Grad, at den lovbestemte Strafs Anvendelse maatte ansees som Barbarie» Indst. Ang. de fremkomne For-
slag til Forandring i og Tillæg til Grundlovene. Stortingsforhandlinger 1815–16 s. 298.

29 Indstilling angaaende de fremkomne Forslag til Forandring i og Tillæg til Grundloven. Stortingsforhandlinger 1818 s. 39.
30 Justisdepartementets Foredrag og Indstilling. Forhandlinger i Odelsthinget 4. Mai 1839. Stortingsforhandlinger 1839, s. 525.
31 Rett nok kom Lov angaaende Forbrydelser i 1842, utarbeidd av lovkommisjonen som arbeidde parallelt med lovkomitéen som var ansvarleg for sivil-

lovsprosjektet. Men sivillovboka kom aldri. Éin grunn var at det var brei politisk semje om at det var heilt naudsynt å modernisere straffelovene. Men
det var òg ein meir grunnleggjande skilnad mellom desse to prosjekta som òg kan forklåre den ulike lagnaden dei fekk. Der sivillovboka etter det leiaren
Claus Winther-Hjelm hevda, var eit ambisiøst kodifikasjonsprosjekt der målet var eit «vitskapleg system» bygt på Grunnlova, var straffelova meir av ein
revisjon av eksisterande lovverk med einskilde unnatak med omsyn til forsamlingsfridom til dømes inspirert av dei samtidige 17. mai-demonstrasjonane
i 1829 og 1830. Sjå kommentaren til tidlegare § 94 og Sandvik, H. «Hvorfor lyktes kriminalloven, men ikke sivilloven i Norge?» i Michalsen, D. og
Sandvik, H., Kodifikasjon og Konstitusjon. Grunnlovens § 94s Krav til Lovbøker i Norsk Historie. Oslo 2013 s. 109, 119, 132.
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Men under denne tilsynelatande praktiske utmaninga, låg
eit langt meir urovekkjande spørsmål som kravde eit svar.
Kven hadde rett til Høgsteretts dom?

Det blei sett fram ei rekkje forslag om å endre nådepa-
ragrafen i Grunnlova. Flaskehalsen var kravet om høgste-
rettsdom. Viss ein tok bort kravet om at Høgsterett fyrst
skulle ha felt dom i saka, ville det vere mogleg å
avskjære dei mindre straffesakene for Høgsterett. I 1830
blei det difor sett fram ein kongeleg proposisjon til Stor-
tinget om å endre § 20 i Grunnlova. Kongen kunne no gi
nåde utan at Høgsterett først hadde felt dom, men Høg-
sterett skulle framleis innstille i saka som låg føre.
Denne gongen følgde det med ei innstilling frå Høgste-
rett sjølv. Fleirtalet av dommarane meinte det var ei
formsak som berre avkorta saksgangen, og at det difor
var tilrådeleg. Mindretalsinnstillinga frå dommarane
Arntzen og Lange hevda derimot på prinsipielt grunnlag
at det ikkje var rett å endre Grunnlova etter lovene, men
at det var omvendt. Det ville vere å redusere Høgsterett
som ei grunnlovsbestemt uavhengig statsmakt om det
ikkje fyrst blei felt dom. I staden ville Høgsterett då
utøve ein administrativ autoritet utan den offentleg funk-
sjonen ein rettsprosess hadde. Ei ny og forbetra straf-
felov ville gjere trongen for nåde mindre.

Stortingets konstitusjonskomite tolka Grunnlova slik
at alle straffesaker kunne ankast inn for Høgsterett.
Samanhengen mellom § 20 og § 88 og uttrykket
«efterat» det var felt dom, tydde på at eidsvoldsmennene
meinte høgsterettsdom var ein klar føresetnad for
nåde.32 Eit samrøystes Storting 1833 avviste difor
grunnlovsforslaget. Men talet på ankesaker dobla seg i
tiåret etter at Stortinget så bestemt hadde avvist å endre
§ 20 i Grunnlova i 1833.

8 Ei dyrekjøpt redning
Forslaga om å endre Grunnlova § 20 for å avgrense til-
gangen til Høgsterett førte i fyrste omgang ikkje fram.
Korleis kunne den grunnlovsbestemte høgsteretten red-
dast utan å måtte endre Grunnlova? Opphopinga av
restansar tvang difor fram andre åtgjerder. Ei rekkje tiltak
blei sett i verk for å effektivisere rettsvesenet og for å få
ned kostnadene alle sakene førte med seg. Dels retta
desse seg inn mot prosessen ved underinstansane, men òg
arbeidsmåten åt Høgsterett blei reformert i same retning.

Alt i 1827 blei kravet om at det skulle oppnemnast
offentleg forsvarar og aktor ved alle underrettane
utanom Høgsterett og Riksretten teke bort. Ein såkalla
referent skulle frå no av fylle desse to funksjonane ved

domstolane. Oftast fekk futen, som til vanleg var aktor i
underretten, denne nye samanslåtte rolla. I 1845 gjekk
styresmaktene enda eit steg lenger. I saker som blei opp-
fatta som opplagte, og der det låg føre eiga tilståing,
kunne ein òg gi avkall på referenten. Eventuelle vitne
trong heller ikkje eidfestast. I utgreiing frå Høgsterett
blei det uttrykt uro om ein no kom farleg nær å gjere
vald på kravet i Grunnlova § 96 om at ingen kunne straf-
fast utan dom og dømast utan lov.

Prosessen ved underinstansane blei meir og meir til
skriftleg forvaltingsprosedyre. Den same tendensen til
skriftleg prosedyre gjorde seg gjeldande ved Høgsterett.
Ved lova av 15. juli 1839 blei det bestemt at dommarane
skulle få utdelt eit skriftleg samandrag av bevisa i saka.
Berre der det var heilt naudsynt skulle advokatane fram-
stille beviset heilt ordrett. Med skriftleg dokumentasjon
kunne voteringa utsetjast. Berre så mange som Grunn-
lova kravde trong då møte for å avgjere ei einskild sak.
Men denne medisinen var ikkje sterk nok. Regjeringa
gjekk inn for å opprette to nye dommarstillingar i Høg-
sterett. Det avgjerande var likevel endringa av prosedy-
ren. Ved lov 8. september 1842 kunne no alle straffesaker
takast ut til skriftleg handsaming. Absolutte unnatak var
berre saker som galdt landssvik, åtak på staten og brots-
verk mot dei kongelege. Saman med den nye kriminal-
lova som tredde i kraft same år såg dette ut til å løyse
krisa. Ved utgangen av 1845 var restansane kome ned til
79. Men dette hadde ein pris. I 1844 blei heile 70 prosent
av straffesakene handsama skriftleg. Ved opninga av fyr-
ste sesjon 1847 i dei nye lokala Høgsterett hadde fått
leige i Dronningens gt. 18, slo tidas mest vidgjetne og
viktige advokat, Benhard Dunker, fast at Høgsterett
endeleg hadde nådd målet sitt som rikets øvste domstol:

«De ypperligste Forbedringer er indført, Forbedringer, hvor-
ved dette Tribunal er blit i Stand til at arbeide med en Hurtig-
hed og desuagtet en Præcision og Nøiagtighed, som næppe
ved nogen anden Retsorganisation nogensinde er naadd.

Ved disse Forbedringer har Institutionen naad sin
Fuldendelse. Høiesteret dømmer i alle nogenlunde vig-
tige kriminelle og civile Sager i Landet.

Den dømmer med samme Nøiagtighed og udtøm-
mende Fuldstændighed, som om der ikke var dømt af
nogen foregaaende Instants.

Den paadømmer som en urørt Sag enhver Quæstion,
ethvert Factum, kort sagt den udøver al den Dommervirk-
somhed, som samtlige øvrige Domstole tilsammentat.»33

Dunker såg føre seg at den høgsteretten som var nedfelt i
§ 88 no endeleg var fullt ut realisert etter sitt ideal. Ein

32 Indst. ang. de paa Storthinget i 1830 fremsatte Forslag til Forandr. i Gr.loven. 27. Juni 1833 Stortingsforhandlinger 1833 s. 305.
33 Sitert frå Hallager, Norges Høiesteret 1815–1915 bd. I (1915) s. 303.
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kollektiv domstol med full kompetanse i alle spørsmål
knytt til kvar ei sak og som dømte i siste instans. Men
talen mante i realiteten fram eit luftslott. For berre året
etter og gjennom heile det etterfylgjande tiåret skulle
stortingsfleirtalet omkalfatre Høgsterett på ein måte som
gjorde domstolen knapt til å kjenne att sedd frå dette
retoriske høgdedraget åt Dunker i 1847. For det var ikkje
restansane som var problemet. Dei er som å lese av ei
feberkurve, men ikkje sjølve diagnosen. Problemet åt
Høgsterett var at grunnlovsverket frå 1814 ikkje hadde
blitt fullført. Noreg hadde fått ein konstitusjon i 1814,
eller «fri forfatning» i samtidas språkbruk. Men innma-
ten, kodifikasjonen uttrykt gjennom systematiske lov-
samlingar, og som ifylgje Grunnlova § 94 skulle bli pre-
sentert alt på det andre stortinget, kom aldri. Difor opp-
stod det ein farleg ubalanse i den nye norske forfatnings-
staten. Sjølve domstolen, institusjonaliseringa av den
dømande makta nedfelt i Grunnlova i form av ein norsk
høgsterett blei snøgt realisert. Men lovverket, både det
sivile og strafferettslege, som Høgsterett skulle hand-
heve i siste instans, lot vente på seg. Norske Lov av 1687
hadde vore håplaust forelda lenge før 1814. Denne
strengt lutheranske lovboka hadde gjennom dei ulike
regentskapa blitt supplert av ein jamn straum av konge-
lege forordningar om dette og hint, som no til saman
utgjorde eit usystematisk rettsleg villnis med uklar status
i høve til Grunnlova. Manglande tidsmessige lover
hadde vore eit stort problem alt under det seine einevel-
det, særleg innan strafferetten. Den nye høgsteretten i
Noreg følgde opp den sjølvstendige rettsnormeringa,
som den felles Højesteret i København hadde slått inn
på. Men i og med at lovgjevinga ikkje følgde med, opp-
stod det ein tilspissa kritisk situasjon. Høgsterett blei stå-
ande som den einaste verkelege domstolen, utstyrt med
både aktor og forsvarar, og med fullmakt til både å tolke
Grunnlova, dømme i siste instans og å instruere bruken
av den kongelege nåden. Men Grunnlovsverket saman
med den rettsnormerande politikken ført vidare frå det
seine eineveldet sette heile rettsordenen i statssamfunnet
i ei alvorleg legitimitetskrise. Difor blei mest alle straf-
fesaker freista anka oppover til Høgsterett. Men dette
var ikkje berre ein flaskehals og eit kapasitetsproblem.
Korleis skulle rettsordenen få ny legitimitet etter 1814?
Og korleis skulle Høgsterett fylle denne oppgåva?

9 Ei rettsforfatning utanfor Grunnlova?
Bolverket om den grunnlovsbestemte retten eksklusivt
uttrykt i form av Høgsteretts dom, kunne ikkje brytast

ved hjelp av det kongelege nådeprerogativet eine åleine
tenkt brukt som instrument til å spare kostnader og
avlaste domstolane for ankesaker. Det viste dei solide
stortingsfleirtala mot forslaga til grunnlovsendringar.
Men kan hende var ikkje retten så bunden til maktforde-
lingas institusjonelle mekanikk likevel?

Det var ikkje den snøgt aukande og alt mest uhandter-
lege arbeidsmengda åt høgsterettsdommarane, som låg
leiaren for lovkommisjonen, Claus Winter Hielm (1797–
1871), nærast hjarta. Han hadde teke på seg dette vervet
i 1828 etter Christian Krohgs død. Oppgåva med å opp-
fylle lovnaden i Grunnlova § 94 om å skaffe landet heilt
nye lovbøker, viste seg å vere ei overmenneskeleg opp-
gåve. Men Winter-Hjelm, professor i Lovkyndighed frå
1834, utnemnd til høgsterettsdommar i 1843, tok fatt på
arbeidet full av sjølvtillit. Sjølv om tida drog ut, lanserte
han fleire originale utkast, ikkje minst om prosessen.34

Han var fast overtydd om at slik § 20 i Grunnlova var
utforma, stod han i vegen for ei ny prosesslov innanfor
strafferetten. Hjelm meinte at den nye straffelova
(kriminallova) som kom i 1842, ikkje ville stogge flau-
men av ankar til Høgsterett så lenge dom felt av Høgste-
rett framleis var ein føresetnad for bruken av den konge-
lege nåden. Motivet for dei mange ankane var nemleg
vona om justering av straffa ved nåde, ikkje domen felt
av Høgsterett. Mykje tyder på at han hadde rett. Hjelm
ville difor etter mønster av måten bøtesaker og sedskaps-
saker alt lenge hadde blitt førehavde på, gjere den kon-
gelege nåden om til ei smidig forvaltingsåtgjerd utanom
instanssystemet. Den straffeskuldige hadde som før
valet mellom lovbunden straff og nåde. Og Høgsterett
skulle framleis kome med tilråding i saka jamvel om det
ikkje låg føre rettskraftig dom. I prinsippet greip ikkje
dette inn i den grunnlovbundne anken til Høgsterett,
hevda Hjelm. Det stod kvar og ein fritt å få prøvd saka si
ved domstolane og til sist framføre Høgsterett. Fleirtalet
av høgsterettsdomarane stødde han, men gjekk ikkje
fullt så langt. Ein dom var like fullt naudsynt for å få
uttømt dei rettslege spørsmåla saka reiste, meinte dei. I
røynda ville Hjelm med dette framlegget om å endre
§ 20 i Grunnlova atterreise kongen i den gamle rolla si
som lovbøtar. Men det sermerkte og interessante er kor-
leis han legitimerer rolla åt både kongen og Høgsterett
innanfor dette nye systemet. Den kongelege nåden
skulle brukast til å handheve «det hos Folket levende
Rets og Sædelighedsbegreb». Ein dom avgjorde kva
som er lovbrot, men heller ikkje meir. Regentens nåde,
derimot, kunne nytte seg av den «naturlige retsgrund»,
«folkets levende Retsfølelse». På same vis hevda han til-
rådingane frå Høgsterett kunne målbere den «dybeste

34 Sjå kommentaren til tidlegare § 94.
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Indsigt og det største Overblik» i «den naturlige Retfær-
digheds Fordringer» og «Lovenes Aand». Den umiddel-
bare Anvendelse af Lovens Bogstav kunne overlatast til
andre og lægre instansar.35

Ifølgje Winther-Hjelm braut ikkje denne rettsforfat-
ninga med maktfordelinga i Grunnlova. Tolkinga av
§ 88 om at Høgsterett dømer i siste instans er å forstå på
same vis i § 3. «Den udøvende Magt er hos Kongen»,
eller om Stortinget i § 49 «Folket udøver den lovgivede
Magt ved Stortinget.» Han minte vidare om at den 5.
grunnsetninga på Eidsvoll var at Regjeringa hadde nåde-
rett.36 Winter-Hjelm såg føre seg at den utøvande makta
skulle handheve den retten som var vidare enn sjølve
lova, og som heller ikkje var uttømt ved dommen i Høg-
sterett. Både regjeringa og innstillinga frå Høgsterett la
seg på ei meir moderat linje i forslaget som no blei lagt
fram for Stortinget. Der heitte det at rettskraftig dom var
eit vilkår for at Høgsterett skulle innstille i nådesaker.
Winter-Hjelm såg føre seg den kongelege nåderetten og
tilrådingane frå Høgsterett som ei form for rettsutvik-
ling. Hjå Hjelm er difor ikkje den levande og difor legi-
time retten lenger identisk med sjølve lovteksta. Den
grunnlovsdefinerte standarden som i fleire tiår alt hadde
delvismodifisert og sett til sides dei nedervde forelda
lovene, var no etter at kodifikasjonsprosjektet var gjeve
opp, på sett og vis blitt lyft opp til eit meir ålment kritisk
prinsipp – og dét av han som kom lengst i arbeidet med
lovbokprosjektet før han òg gav seg.

Stortinget viste seg like lite lydhøyr for desse endrings-
forslaga av § 20 i 1845 som i 1833. Leiaren for konstitu-
sjonskomiteen den ideologiske svært medvitne liberala-
ren, Ludvig Kristensen Daa (1809–1877), såg ei utviding
av nåderetten som eit trugsmål mot herredømet åt lovene
gjevne av Stortinget. Nye og betre lover ville redusere
denne institusjonen til eit sjeldant nytta regulativ, hevda
han.37 Daa var som Winter-Hjelm ikkje framand for tan-
ken om at det eksisterte ei rettsforfatning utanom maktfor-
delingssystemet i Grunnlova. Men der Winter-Hjelm ville
la Kongen handheve denne gjennom nåden, søkte Daa eit
venstreliberalt alternativ. Same året han avviste forslaget
om å endre § 20, var han ein av dei sentrale pådrivarane
bak initiativet om å innføre jury i straffesaker.

10 Jury og offentlege vota i Høgsterett
At krava om å endre anken til Høgsterett i grunnen
dreidde seg meir om eit spørsmål om legitimitet enn

effektivitet, viser den årelange og harde striden om inn-
føring av jury og votering for opne dørar i Høgsterett.
Straks det ambisiøse kodifikasjonsprosjektet offisielt var
gjeve opp i 1845, blei innføring av jury i straffesaker sett
på den politiske dagsordenen. Men var jury i strid med
Grunnlova? Spørsmålet var om §§ 20 og 88 då måtte
endrast. Det var i så fall noko meir enn ei justering. Var
reforma rett og slett i strid med Grunnlovas «Aand og
Principer» i § 112? Gjekk innføring av jury i straffesaker
faktisk beint imot viljen åt konstituentane på Eidsvoll i
1814? Hadde dei ikkje etter alt å døme med vitande vilje
forkasta juryen, som fanst i dei tre viktigaste utanland-
ske føredøma for Grunnlova? No hadde grunnlovsutkas-
tet til Adler og Falsen hatt radikale innslag av lekmenn
og jury i underinstansane. Og i denne konstitusjonelle
prosessordninga var Høgsterett, som vi har sett, tilvist
rolla som revisjonsdomstol. Kravet om å innføre jury i
straffesaker sette difor på nytt dette prekære balanse-
punktet i rettsforfatninga mellom juryen i eigenskap av å
vere ein tenkt «folkedomstol» og Høgsterett som det
juridiske ekspertkollegiumet ut av likevekt. Kvar låg
tyngdepunktet i rettshandhevinga?

For tanken om ei rettsforfatning vidare enn lovene og
avgjerdene åt domstolane var slett ikkje død. Tvert om.
Var det eit uforløyst demokratisk potensiale i sjølve ret-
ten? I og med at dei store lovarbeida som var annonsert i
§ 94 i Grunnlova aldri kom, og at Høgsterett langt på
veg vart omforma til ein revisjonsdomstol ved refor-
mene i 1839 og 1842, slo Ludvig Kristensen Daa og
andre opposisjonspolitikarar til orde for at jury burde
innførast i den norske straffeprosessen. At ei ny straf-
felov hadde kome på plass i 1842, såg ikkje ut til å endre
situasjonen sedd frå rettsreformatorane si side. I 1845
vedtok Stortinget å utstyre dei to unge juristane Emil
Aubert og Ole Munch-Ræder med reisestipend for å
undersøke korleis bruken av jury fungerte i andre land.
Frå no av blei jurysaka den største rettspolitiske saka i
åra som følgde. Juryen var den liberaldemokratiske
opposisjonen si store hjartesak før vetostriden og kam-
pen om parlamentarismen.

Jurysaka er eit fyrste avgjerande vendepunkt i grunnlovs-
historia. Striden blei så hard og bitter fordi det ikkje lenger
berre var eit spørsmål om rett tolking av Grunnlova. Det
dreidde seg ikkje lenger om korleis det rettspolitiske pro-
grammet frå 1814 best kunne setjast ut i live. Var Grunn-
lova tvert om blitt eit hinder for den demokratiske retten?

Men tanken om ei rettsforfatning som ikkje var uttømt
i idelogien om dommaren som «lovas munn», var ikkje

35 Forslag til Forandr. i Gr.loven fremsatte paa Storthinget i 1842 til Behandling i 1845. Forslag fra Winther-Hjelm og C. Arntzen, vedt. af Repr. Aall,
ang. Forandring i Gr.lovens § 20. Stortingsforhandlinger (1842), s. 438–439, 441, 450, 461.

36 St-F. 1842 s. 451.
37 Indst. Ang. Kgl. Prp til Forandring af Grundloven § 20. 3. Mai St.-F 7D. 1845 s. 269–78.
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berre å finne i den stutthogde dømekrafta åt lekfolket.
Det kunne òg vere rettsutvikling gjennom prejudikat og
offentlege domsgrunnar som vitskapeleg rettskjeldema-
teriale i eigen rett.

Jamsides med jurysaka og i same takt og snøgt
aukande politisk styrke kom stormlaupet mot dei stengte
dørane høgsterettsdommarane voterte bak. Kravet om at
Høgsterett skulle grunngi dommane sine eller votere for
opne dørar hadde blitt reist heilt frå 1814 av Christian
Magnus Falsen. Det er grunn til å sjå kravet om å innføre
jury i straffesaker, og kravet om at at forhandlingane i
Høgsterett ikkje lenger skulle vere ein statsløyndom i
samanheng. Båe to fører fram mot spørsmålet om kva
den grunnlovsbestemte rettsavgjerda skal vere. Spørsmå-
let om Høgsterett skulle grunngi dommane sine og eller
votere offentleg gav rett nok ikkje Grunnlova noko svar
på. Men det hadde følgjer for kva ei rettsavgjerd under
den nye forfatninga var. Ein raud tråd i alle debattane og
innstillingane like frå 1818 til offentlege vota blei innført
i 1863 var samanlikninga med dei offentlege forhandlin-
gane i Stortinget, jamfør kommentaren til § 84. Kunne
rettsforhandlingane i den øvste domstolen sidestillast
med dei politiske drøftingane i nasjonalforsamlinga?
Høgsterett sjølv skreiv innstillingar ved fleire høve, og
kvar einaste gong vende domstolen tommelen ned for
offentlege vota. Høgsterett sette fram ei rad praktiske
argument som at dommarane kunne bli utsette for press,
domsavgjerda miste autoritet, at publikum berre i sjeldne
tilfelle ville ha interesse eller forstå kva saka dreidde seg
om. Samanlikninga med dei offentlege stortingsforhand-
lingane blei òg sterkt tilbakevist. Rettsforhandlingane var
ikkje uttrykk for ålmennviljen, men endelege avgjerder
som galdt einskildindivid. Men under alt dette låg spørs-
målet om kva som gav ei rettsavgjerd sann verkeleg auto-
ritet. Å underkaste seg den offentlege meininga i form av
offentlege domsgrunnar ville svekkje både lovherredø-
met og domstolen, syntest Høgsterett å meine. Dei lønn-
lege vota kunne ifylgje ein framståande kritikar som høg-
sterettsadvokat Bernhard Dunker nyte ein eigen mytisk
«Perfectibilitet» fordi berre dei voterande kjende det
røynlege innhaldet. Det var ikkje før i 1857 at Høgsterett
drøfta dei systematiske rettskjeldefunksjonane offentlege
domsgrunnar kunne fylle. Men etter at Stortinget hadde
lukkast rive til sides dei tidlegare forsegla dørane i 1863,
var det ikkje lenger kontrollfunksjonane, men doms-
grunnane i eigenskap av å vere rettskjeldemateriale som
fekk all merksemd.38 Høgsterett i rolla som regelfor-
mande organ i eigen rett peikte langt framover.

Dommen, eller rettsavgjerda som ein organisk einskap
blei utsett for noko som liknar ein fisjonsprosess i sam-

band med striden om juryen og offentlege vota. Det
moralske skuldspørsmålet avgjort av ein folkedomstol
og domsgrunnane som materiale for ein offentleg retts-
vitskapeleg diskurs, drog i kvar sin retning. Dette skulle
få følgjer for vilkåra for anke til Høgsterett og med det
kompetansen og rolla åt domstolen. Den demokratiske
og vitskaplege rettsforfatninga utmana tolkinga av kva
§ 88 sa om at Høgsterett dømte i siste instans.

11 Kva tydde «Høiesterets Dom»?
Spørsmålet om kva Grunnlova meinte med «Høiesterets
Dom» var ikkje berre eit spørsmål om kor grensene for
kompetansen åt domstolen skulle dragast i straffesaker.
Det stod meir på spel. Sett på spissen: Var Grunnlova eit
program for å realisere det framtidige borgarlege retts-
samfunnet, eller utgjorde ho no ei hindring på dette
området? I dei fyrste tiåra var det opplagt at Grunnlova
staka ut kursen for rettsstaten. Men no var det ikkje fullt
så sikkert lenger. Naturlegvis blei dette aldri uttalt, men
det låg under i den harde striden om juryen.

Jurysaka er ein milepel i historia åt Høgsterett. Ikkje
berre opna denne fyrste store reforma av rettargangsmå-
ten vegen for ei radikal omforming av både arbeidsmå-
ten og sakene domstolen kom til å handsame. Ho sette på
spissen spørsmålet om kva Høgsterett var ifylgje Grunn-
lova. Det likna ei avklåring av noko som hadde bygd seg
opp over lang tid. Difor er frontane skarpe og ordbruken
uvanleg hard og uforsonleg, nærast uttrykt ved bitter
avmakt. Lenge før den ålmenne mobiliseringa av den
nasjonalliberale opposisjonen mot regjeringa og som
munna ut i den vidgjetne riksrettssaka i 1884, utspela det
seg eit forspel på det som skulle kome midt under det
som ofte blir omtalt som stordomstida åt embetsmanns-
staten.

Den fyrste av fleire prosesslovkommisjonar blei opp-
nemnd av regjeringa i 1853, men Stortinget sette ned ein
eigen kommisjon alt året etter. I 1857 vedtok Stortinget
for fyrste gong eit lovforslag om å innføre jury i straffe-
prosessen. Johan Sverdrup heldt eit langt og grundig
føredrag for denne heilt sentrale saka for den liberalde-
mokratiske opposisjonen. Når det ikkje lenger var råd å
tru på eksistensen av eit objektivt prov om skuld, var det
ingen annan farbar veg enn at eidsvorne medborgarar
avgjorde dette spørsmålet i straffesaker. Embetsdomma-
ren hadde ikkje nokon større autoritet i dette enn ein
kvar annan: «Enhver vil uden nærmere Deduction føle,
at det ikke gaar an at overlade en enkelt Mand at afgjøre
efter sit subjektive Skjøn Medborgeres Frihed, ære og

38 Dag Michalsen, «Offentlighetsprinsippet og prejudikatlæren» i Viggo Hagstrøm, Peter Lødrup, Magnus Aarbakke (red.) Ånd og rett. Festskrift til
Birger Stuevold Lassen (1997) s. 730, 731, 738.
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Liv.»39 Det sette eit radikalt skilje mellom spørsmålet
om rett og skuld. Juryen var i realiteten ein moralsk fol-
kedomstol, sjølv om den arbeidde innanfor lova. Med-
lem av den første prosesslovkommisjonen, forfattar av ei
rekkje kommentarbøker og seinare justitiarius i Høgste-
rett, Peder Carl Lasson, var motstandar av å innføre jury.
Retten var ikkje eit «Aggregat af Folkebevidshedsresul-
tater», som i den engelske Common Law. Grunnlova
hadde sett eit prinsipielt skilje mellom borgarfridom og
demokratiske reformer, hevda han.40

I og med at innføring av jury greip så radikalt inn i til-
høvet mellom lov og rett, kom spørsmålet om Grunnlova
måtte endrast opp. Regjeringa sette difor 3. oktober
1859 ned ein eigen komité til å greie ut dette. I denne var
det både motstandarar som professor Anton Martin
Schweigaard og ihuga tilhengjarar som overrettsakførar
Johan Sverdrup. Dette bar innstillinga vel ein månad sei-
nare òg umiskjenneleg preg av. Men det dei alle drøfta
var spørsmålet om kva ein dom felt av Høgsterett var å
forstå etter Grunnlova. Var setninga i § 88 om at Høgste-
ret dømer i siste instans å forstå bokstaveleg, at funksjo-
nen åt domstolen i fyrste rekkje låg i instansrekkjefølga
heilt ålment? Eller var dette å tolke, som både departe-
mentet og Høgsterett sjølv hevda, eit positivt uttrykk for
ein like ålmenn dømande kompetanse i siste instans? I
forlenginga av dette spørsmålet stod kva «Høiesterets
Dom» var? Måtte ein dom felt av Høgsterett omfatte alle
sider av ei sak? Eller kunne skuldspørsmålet skiljast ut
til å bli endeleg avgjort av ein eidssvoren rett av lekfolk,
med andre ord jury? Kor langt kunne den vanlege lov-
gjevinga gå i å avskjære og regulere anken til Høgste-
rett? Det blei hevda at ingen stilte spørsmål ved den
ålmenne kompetansen åt den lovgjevande og utøvande
makta slik denne var nedfelt i Grunnlova for Stortinget
og Kongen. Høgsterett var utstyrt med eit bestemt juri-
diksjonsområde i § 86 om Riksretten og § 89 i militære
straffesaker i fredstid. Difor var i og for seg alle medle-
mane av komiteen samde med Schweigaard i, at § 88 i
Grunnlova om Høgsterett «efterlader en tom Plads» viss
skuldspørsmålet i straffesaker skulle avgjerast ein annan
stad.41 Det låg ein lagnadstung historisk symbolikk i
denne metaforen. Den eineveldige kongens stol pla stå
tom i den tidlegare sams Højesteret i København. Dom-
stolen forvalta symbolsk og formelt kongens udefinerte
allmakt. No var ervingen, Høgsterett, i den nye forfat-
ningsstaten Noreg sjølv blitt ein tom stol, men på mange
måtar fanga i det same spennet mellom det ålmenne fak-
tum og det formelt smale i instanssystemet.

Den aller hardaste mostanden mot jurysystemet i
straffesaker kom frå Høgsterett sjølv. I ei innstilling
datert 20. januar 1860 blei det argumentert iherdig for at
den ålmenne kompetansen åt Høgsterett var nedfelt i
grunnlovssystemet. I utkastet til § 20 om den kongelege
nåderetten var det opphavlege uttrykket «endelig Dom»
til dømes blitt erstatta med Høgsteretts dom i Grunnlova.
Og uttrykket «å dømme» i § 88 måtte difor følgjeleg ha
same omfattande tyding som i § 20. Å ta saker som galdt
liv, ære og fridom bort frå Høgsterett ville òg stå i klår
strid med §§ 86 og 89 der slike saker eksplisitt kravde
medverknad frå Høgsterett. Mindretalet justitiarius Las-
son og assessor Winter Hjelm meinte dessutan at § 112 i
Grunnlova la ei dobbel hindring mot å innføre jury.
Juryen braut nemleg med grunnsetninga om at den
dømande makta skulle vere skild frå folkemakt og kon-
gemakt. I tillegg kom at jurymedlemar trekte ut ved lodd
var uansvarlege målte opp mot det §§ 21 og 92 i Grunn-
lova bestemte om embetsdommarane. Det var i Grunnlo-
vas ånd å anke så mange straffesaker som råd inn i for
Høgsterett. Å hindre dette ville medføre at, «Høiesterets
almindelige Kald derved ganske maatte blive tilintetgi-
ort». Juryen og den munnlege prosessforma i straffesa-
ker «aldeles udslætter Høiesteret som grundlovsmæssig
Institution». Dette var uvanleg harde ord frå Høgsterett.
Og det viser kor alvorleg jurysaka var.

Komitemedlemmane og stortingsfleirtalet var samde
om at Grunnlova måtte endrast for å bane veg for jury i
straffesaker. Og det skjedde da òg. Etter grunnlovsved-
tak 29. november 1862 lydde § 20 om den kongelege
nåderetten no slik: «Kongen har Ret til i Statsraadet at
benaade Forbrydere, efterat Dom er falden. Forbryderen
har Valget, om han vil modtage Kongens Naade, eller
underkaste sig den ham tildømte Straf.» Aller mest radi-
kal var endringa av Høgsteretts faneparagraf § 88. Der
heitte det no i eit nytt andre ledd:

«Grundlovens otte og ottetiende Paragraf skal ikke være
til Hinder for, at Straffesager, overeensstemmende med
Lov, bringes til endelig Afgjørelse uden Høiesterets Med-
virkning.»

Det er vanskeleg å fri seg frå inntrykket av ein mishandla
og kastrert grunnlovsparagraf. Vakker var han i alle fall
ikkje blitt paragrafen som i 1814 klårt definerte Høgsterett
som ei statsmakt. No hadde han mest fått motsett tyding.
Slik blei han ståande til 1911 da innføringa av den nye
sivilprosessen gjorde enda ei endring naudsynt.

39 Storthingstidende. Bind II. Christiania 1857 s. 847.
40 Peder Carl Lasson: Supplement til Lassons Haandbog i Criminalretten» indeholdende nyere Retsdomme, Straffebestemmelser og Anskuelser, ved-

kommende Strafferetten, ordnede efter den i Hovedverket fulgte Plan. Christiania 1858 s. 196.
41 Dokument nr. 16 St.-F. 1859 s. 8, 9.
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12 Eit ankerfeste i maktfordelingssystemet
Sjølv om det etter grunnlovsendringa i 1862 tilsyne-
latande var fritt fram for å regulere tilgangen til Høgste-
rett ved lov, var den normdannande krafta i fyrste lekken
av § 88, som hadde nedfelt seg i praksisen åt Høgsterett
langt frå utsletta. Det skulle på ulike måtar vise seg i dei
store organisatoriske endringane domstolen går gjennom
frå og med den nye straffeprosessen. Innføring av kjære-
målsutvalet, delinga av retten i to avdelingar, ny sivil-
prosess og plenumslova rørte alle i større og mindre grad
ved tolkinga av § 88.

Jurysaka blei i fyrste omgang lagt på is i 1865. Men kort
tid etter den forfatningspolitiske sigeren åt Johan Sverdrup
og den veljarmobiliserte venstrerørsla hans i Stortinget,
blei arbeidet med straffeprosessreforma med jury sett i
gang att og endeleg lovfesta i 1887. Men lova blei ikkje
sett ut i live før i 1890. Til å sile dei mange sakene som vart
anka inn for Høgsterett blei det oppretta eit eige organ i
Høgsterett (frå 2008 Høgsteretts ankeutval).

Kjæremålsutvalet var i realiteten ein heilt ny domstol
oppretta i samband med innføring av jury i straffeproses-
sen. Medlemmar av Høgsterett skulle på skift sitje i dette
utvalet. Men som ein silingsinstans for ankesaker til
Høgsterett, som i tillegg fatta sjølvstendige rettslege
avgjerder i siste instans, forvalta utvalet ein sentral del
av kompetansen åt Høgsterett. Tanken må ha vore
framme hjå lovmakarane. For det var tydeleg maktpålig-
gjande å understreke at kjæremålsutvalet ikkje var i strid
med § 88 i Grunnlova: «Om dens Grundlovsmæssighed
kan der efter Grundlovsbestemmelsen af 29de Novbr.
1862 ikke være tvivl.»42 Dette hindra ikkje at Kjære-
målsutvalet blei utsett for svært hard kritikk frå høgre-
sida: Domstolen fylte ikkje krav om anke og grunngje-
ving.43

Ikkje berre nye prosessformer endra organiseringa av
Høgsterett. Det gamle problemet med restansane var på
ingen måte rydda av vegen. Det gjorde seg tvert om enda
sterkare gjeldande etter som folkevekst og økonomisk
utvikling skapte mange og framfor alt store, innfløkte
saker på sivilrettens område ved utgangen av 1800-talet.
Det måtte gjerast noko radikalt. Den elles svært konser-
vative høgsterettsdommar Christopher Hansteen slo alt i
1890 til orde for å dele retten i to avdelingar som
arbeidde parallellt med kvar sine sett av saker. Venstre-
politikaren John Utheim (1847–1910) sette året etter
fram eit forslag om å endre § 88 i Grunnlova. Høgsterett
kunne etter dette setjast med 5 dommarar i to sideordna

avdelingar. Fyrstelekkjen om at Høgsterett dømte i siste
instans var ikkje med i forslaget. Konstitusjonskomiteen
sende forslaget til Høgsterett for å få ei vurdering. Svaret
frå Høgsterett er interessant på mange måtar. Forslaget
blei bestemt avvist fordi det streid beint mot den 6.
grunnsetninga, som Riksforsamlinga på Eidsvold hadde
vedteke i 1814, om at den dømande makta var skild frå
den utøvande og lovgjevande. «Høiesteret finder ingen
tilstrækkelig Grund for Udslættelse af denne i i historisk
Henseende som iøvrigt betydningsfulde Bestem-
melse»44 Det Høgsterett i røynda gjorde her var å tolke
§ 88 som ankerfestet for maktfordelinga i Grunnlova.
Dette var ei sterkt normerande tolking avdi einskapen åt
retten og prøvingsretten låg då til Høgsterett. Å døme i
siste instans var difor grunnleggjande sett ein udelt kom-
petanse.

No var det gode grunnar for å dele Høgsterett i to
avdelingar, og det skjedde da òg ved lov 4. februar 1905.
I den samanhangen blei det understreka at det galdt for-
delinga av arbeidsoppgåver innan retten og ikkje om å
opprette to «særskilte Tribunaler».45

13 Høgsterett som siste instans i sivilprosessen
Ein ny straffeprosess der eidsvorne lekdommarar
avgjorde skuldspørsmålet hadde vore ei venstreliberal
kampsak heilt frå 1845. Realiseringa av denne reformen
følgde i kjølvatnet av den forfatningspolitiske sigeren åt
venstrekoalisjonen i 1884. Men der det verkeleg var
trong for reformer var på sivilrettens område. Dette var
det brei semje om. Høgreleiarane Emil Stang og Edvard
Hagerup Bull meinte det var sivilprosessen som var
tungvint og forelda, ikkje den tidlegare straffeprosessen.
Sivilprosessen hadde stått uendra sidan før 1814 og var
tvers gjennom skriftleg. I 1891 blei det sett ned ein sivil-
prosessreformkommisjon leia av den vidgjetne juristen
Bernhard Getz. Dette var eit enormt omfattande føretak
med fleire parallelle lovarbeid samstundes i hundrevis
av paragrafar. Og eit utkast var ikkje klart før i 1908 for-
seinka av Getz tidlege død.

Innan sivilprosessen var ikkje den eksistensielt
samanbindande krafta i sjølve dommen like sterk som i
straffesaker, der saker som galdt liv, ære og fridom med
historisk institusjonell tyngde blei ført fram til endeleg
dom gjennom den munnlege prosedyren i Høgsterett.
Ein reformert sivilprosess konstruert etter liberaldemo-

42 Specielle Motiver. Oth. Prp. Nr. 1. 1887 s. 3
43 Sjå Frode Hanssen, Appell, Prøvelsescommission og kjæremål. Forhistorien til Høyesteretts kjæremålsutvalg 1814–1887. Rettshistoriske studier

nr. 6. Institutt for offentlig retts skriftserie nr67/2000 s. 104.
44 Dok. Nr. 33 og Indst. S. Nr. 65. 1896.
45 Ot.prp. Nr. 8 1904–1905.
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kratiske ideal i tida var derimot utan konkurranse frå ein
alternativ og historisk forankra prosess. Denne sjølv-
trygge haldninga strøymde da og gjennom lovarbeidet.
Direkte munnleg provføringsmåte i første instans stod
heilt sentralt.

At rolla åt Høgsterett blei avgrensa til å etterprøve
rettsbruken og sakshandsaming, var ein pris verdt å
betale meinte lovkonsipistane. Men det låg meir her. I
motsetnad til den tidlegare skriftlege, formalistiske pro-
sessen som var passiv i borgarlege saker, kravde den nye
prosessen aktiv leiing av rettsforhandlingane frå dom-
stolen si side. Dette var å gi den dømande makta ei ny
rolle i å fremje sanning og rettferd òg i sivile saker der
private partar stod mot kvarandre.46 Med Høgsterett til-
vist rolla som kassasjonsdomstol i sivile saker, var ikkje
Grunnlovas uttrykk om at Høgsterett dømte i siste
instans like langt framme i medvitet som tilfellet hadde
vore for dei mange straffesakene. Jurysaka og den litt
underlege og provisorisk lydande lekken § 88 hadde fått
i 1862 galdt eksplisitt for straffesaker. I utkastet til ny
sivilprosess var det fleire avgrensingar for anken til
Høgsterett. Dels skulle provspørsmålet avgjerast i
underordna instansar, dels skulle det nye kjæremålsutva-
let i Høgsterett sile sakene for Høgsterett.

Det var i alle høve klart at § 88 i Grunnlova måtte
endrast atter ein gong. Med utgangspunkt i utkastet til ny
sivilprosesslov blei det difor sett fram eit forslag om å
endre paragrafen til:

«Høiesteret dømmer i sidste Instans. Dog kunne Ind-
skrænkninger i Adgangen at erholde Høiesterets Afgjø-
relse bestemmes ved Lov. Høiesteret skal bestaa af en
Formand og mindst sex andre Medlemmer»

I dette framlegget blei endringa frå 29. november 1862
om at straffesaker kunne avgjerast endeleg utan med-
verknad frå Høgsterett samstundes sett ut av kraft. Det
avgjerande i denne nye utforminga av § 88 var, at det
no var ført inn ein «udtrykkelig grunnlovshjemmel» for
å avgrense anken til Høgsterett ved lov.47 Det er verdt å
merkje seg at justitiarius i same venda blei til «For-
mann» og «tilforordnede» til «medlemmer». Dommen
var frå no av avgjerd. Framlegget gjekk gjennom i
Stortinget. Frå og med 29. februar 1911 fekk § 88 ei
utforming som tilsynelatande hadde gjeve eit endeleg
svar på korleis og kven som kunne få saka si opp for
Høgsterett.

Sivilprosesslova blei vedteken av Stortinget i 1915,
men det drøydde med å setje denne veldige reforma ut i
live. Men da justisminister Paal Berg i 1925 skulle setje
delar av henne i verk, særleg for Høgsterett sin del, viste
det seg at det slett ikkje var semje om at domstolen berre
skulle vere kassasjonsdomstol i sivile saker, som Johan
Castberg uttrykte det. Høgsterettsadvokat og seinare
høgsterettsdommar Ferdinand Schjelderup dreiv ein
effektiv kampanje i avisene. Og dei framståande juspro-
fessorane Jon Skeie, Mikael Lie, Ragnar Knoph og
Nikolaus Gjelsvik meinte Høgsterett skulle vere einaste
ankeinstans i sivile saker. Og da prøve dei skriftfesta
prova i saka. Den samla justiskomiteen på Stortinget
siterte Gjelsvik i debatten: «Men vert det so, at Høgste-
rett skal prøve heile Saki, so er det viktigaste bøtt. At det
berre vert ein ankeinstans, reknar eg for ein stor fyre-
mun.»48 Spørsmålet om den grunnlovsbestemte norske
høgsteretten skulle vere ein kassasjonsdomstol eller ein
domstol med full kompetanse i alle saker, hadde følgd
historia åt Høgsterett heilt frå starten av. Men stortings-
fleirtalet, som hella klart i retning av lovvedtaket i 1915
inspirert av tyske og austerrikske føredøme, braut med
den historia. Å avgrense Høgsterett til ein kassasjons-
domstol ville føre til at retten spela ei «mindre betyd-
ningsfull rolle enn denne domstol har hatt tidligere i
norsk rettsliv».49 I eit nytt lovvedtak 13. juli 1925 blei
det opna opp for at saker kunne ankast direkte inn for
Høgsterett frå fyrste instans viss det dreidde seg om ver-
diar over 5000 kr.

Noreg var det andre landet etter USA der domstolane
tok seg rett til å prøve forvaltningsvedtak og lover i høve
til Grunnlova, sjå kommentaren til § 89. Ifylgje T.H.
Aschehoug var prøvingsretten ei fylgje av maktforde-
linga, som medførte at ingen av statsmaktene kunne med
endeleg verknad for alle definere eigen kompetanse.
Suvereniteten var delt i tre. At § 88 i Grunnlova var eitt
av ankerfesta i maktfordelingssystemet, gjorde det van-
skeleg å avgrense Høgsterett til å vere ein kassasjons-
domstol skulle det vise seg. At Høgsterett kunne prøve
avgjerdene åt dei to andre statsmaktene mot Grunnlova,
var den aller viktigaste måten Høgsterett stifta rettsein-
skap på. Og denne funksjonen var uløyseleg knytt til
Høgsterett si historiske rolle som domstolskollegium.
Når Høgsterett skulle gå bort frå eigne prejudikat eller
prøve om forvaltningsvedtak og lover var i samsvar med
Grunnlova, burde difor retten opptre samla. Om lag på
same tid Høgsterett som fekk attende ein del av kompe-

46 Ot.prp. 1 (1910) s. 92–93, 95–96 Indst. O.I. Indstilling fra Justiskomite nr 2 om Civilprocesreformen, 1914 s. 48.
47 S.prp. Nr. 92 1908 VIII og Indst. S. Nr. 41. Indstilling fra Konstititutionskomiteen angaaende kongelig proposition til Forandring af Grundloven

§§ 86 og 88. St-F. 1911 s. 70.
48 Ot. Tid. St-F 1925 s. 421, 425.
49 Indst. O. VII. St.-F. 1925.
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tansen sin i sivile saker, blei det fremja eit forslag som
lovheimla prøvingsretten. Høgsterett var «forfatningens
vokter overfor de øvrige statsmakter» heitte det.50 Høg-
sterett skulle gjere bruk av prøvingsretten som ein samla
domstol. Stortinget vedtok difor lov om Høgsterett si
særlege rolle som samla rett i plenumslova 25. juni
1926.

Trass i lovvedtaket blei den nye sivilprosessen likevel
ikkje sett ut i live som planlagt i 1926. i 1934 gjekk ein
departementskomite inn for at sivilprosessen skulle
vende attende til det opphavlege fyrste lovvedtaket i
1915. Høgsterett skulle avgrense seg til å prøve rettsbru-
ken og sakshandsaminga i sivile ankesaker. Men justis-
komiteen fann ei anna løysing på spørsmålet om Høgste-
retts kompetanse. Høgsterett hadde full kompetanse i
sivile tvistemål, men det var opp til kjæremålsutvalet å
vurdere om det var rettsspørsmål Høgsterett burde ta
stilling til i sakene som blei anka inn for domstolen frå
lågare instansar. Det var ikkje noko prinsipielt skilje
mellom rettsbruk og faktum.51 «Den nye lov har i virke-
ligheten gitt kjæremålsutvalget hals og hånd over hele
ankeordningen», hevda difor professor i rettsvitskap og
ekstraordinær dommar i Høgsterett, Jon Skeie.52 Dette
blei da òg resultatet i lova om tvistemål i sivile saker
som blei vedteken i 1936.

Trass i endringa av Grunnlova § 88 i 1862 viste det
seg at hovudsetninga om at Høgsterett dømmer i siste
instans øvde ei sterk normativ kraft trass i freistnadane
på å avskjære kompetansen åt Høgsterett gjennom ulike
lovreguleringar.

Då gjennomføringa av sivilprosesslova (tvistemåls-
lova) endeleg kom på plass i 1936, var dei store prosess-
reformene, som hadde byrja med innføring av jury i
straffesaker, langt på veg fullført. Det var på tide å setje
den nye reformerte høgsteretten inn att i Grunnlova.
Kampen mot restansane hadde gjeve domstolen ei rekkje
provisoriske ordningar. Ikkje minst galdt dette dei
mange tilkalla dommarane. I den aller tidlegaste historia
åt Høgsterett hadde det lukkast å slå fast i reglementet
for Høgsterett, at dommarane der ikkje kunne påleggjast
andre plikter av statsmakta. Men no var situasjonen
mildt sagt uoversiktleg på dette området. Professor i
rettsvitskap, Frede Castberg hadde ytra seg kritisk til
korleis dei mange tilkalla deltidsdommarane stod i høvet
til idealet om ein uavhengig, fast øvste domstol: «Om

ikke Grunnloven kræver, at den som skal være Medlem
av Høiesteret skal være uavsættelig nettopp i denne
Egenskap?»53 For å kome tilkallingssystemet til livs blei
det sett fram eit grunnlovsforslag om å endre § 88 slik at
minstekravet til å setje domstolen frå no av skulle vere 5
dommarar i staden for 7.54 Denne endringa av Grunn-
lova blei vedteken av Stortinget i 1938. Høgsterett sjølv
hadde sterkt halde fram at ein ikkje burde bruke tilkalte
dommarar.55

Det syntest som om denne siste endringa av § 88 i
Grunnlova stadfesta Høgsterett si konstitusjonelle rolle i
den nye norske rettsordenen, som hadde kome ut av dei
store prosessreformene tett følgd av andre store lovar-
beid. På dette tidspunktet hadde nok dei færraste tenkt
på korleis Høgsterett si grunnlovsbestemte rolle skulle
tolkast i ein internasjonal rettsorden. Sivilisasjonssa-
manbrotet som følgde av den andre verdskrigen gav den
overnasjonale retten legitimitet og gjorde han til ein
handfast realitet ved utgangen av det 20. hundreåret. Var
Grunnlova ei hindring eller eit normativt program for
denne rettsordenen? Vi har sett korleis Høgsterett som
domstol i siste instans er blitt tolka og endra etter idear
om rettsleg demokrati, rettferdig rettargang og effektivi-
tet. Men korleis skulle Høgsterett fylle rolla si som
nasjonal, konstitusjonell domstol under ein overnasjonal
rettsorden i utvikling?

14 Høgsteretts avgang i 1940
«Det mest betydningsfulle vedtak Høyesterett noen gang
hadde gjort.» Ytringa stammar frå høgsterettsdommar
Helge Klæstad (1885–1965) i det han ivra for at Høgste-
retts Pro Memoria av 15. juni 1940 burde førast i ein
eigen protokoll.56 Det blei da òg gjort nokre dagar sei-
nare. Men det var ikkje tilfeldig at desse orda kom frå
nett han. Folkerettseksperten Klæstad skulle seinare om
hausten lage ei utgreiing som bygde vidare ut innhaldet i
PM av 15. juni. Men aller fyrst skulle denne skilsetjande
rett stutte teksten, som verken var underskriven eller
protokollført leve sitt løyndomsfulle liv som eit stykke
papir i lomma åt justitiarius Paal Berg under dei drama-
tiske riksrådsforhandlingane Stortingets presidentskap
førte med tyskarane i dei fortvila junidagane etter at
sjokket frå Frankrikes kapitulasjon brått hadde lagt seg

50 Ot.prp. Nr. 28 1926 s. 4.
51 Indst. O. VIII 1935.
52 Jon Skeie, Den norske civilprosess, bd. 1 (1939) s. 66.
53 Representanten Olaf Fjalstad som slik siterte Castberg i debatten om endring av § 88, St.tidende 1938 s. 1429.
54 Innst. S. Nr. 193. Innstilling fra utenriks- og konstitusjonskomiteen ang. Forslag til forandring av Grunnlovens § 88, 1938.
55 13. juni 1938, sjå St.tid. 1938 s. 1434, jf. s. 1428 om Høgsteretts syn.
56 Frå ein artikkel av høgsterettsdommar Ferdinand Schjelderup i avisa Friheten 20. Juli 1945. Her i Thomas Bonnevie, Høyesterett og Riksråds-for-

handlingene. Bidrag til kunnskapen om Høyesteretts stilling og holdning i 1940 (1947) s. 16.
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til det norske nederlaget. Og no hadde tyskarane stilt
ultimatum. Kva var det som gjorde denne teksten så vik-
tig? Det var slett ingen dom, heller ikkje ein orskurd.
Presidentskapet hadde kome med ei uformell oppmo-
ding om å få greidd ut eit rettsleg forhandlingsgrunnlag.
Difor fall det heller ikkje inn under § 83 i Grunnlova om
å gi «juridiske Betænkninger» til Stortinget. I den nye
kritiske situasjonen som låg føre, sette Høgsterett ein
klar skranke for det konstitusjonelle handlingsrommet åt
Stortinget. Stortinget hadde ikkje rett til å avsetje konge
og regjering. Det er verdt å merkje seg at grunnlaget for
at Høgsterett drog denne slutninga var norsk statsrett
innanfor folkeretten og ikkje Grunnlova. Konstitusjonell
naudrett kunne nemleg opna for at Stortinget gav etter
for dei tyske krava.57 Men no sette Høgsterett i realiteten
norsk statsrett tolka innanfor folkeretten over Grunn-
lova. Det var Landkrigsreglementet av 1907 i Haag-kon-
vensjonen som gav Høgsterett det rettslege grunnlaget
for motstanden mot at den tyske okkupasjonsmakta tok
til seg suverenitetsrettar i Noreg. Men den aktive rolla åt
Høgsterett var til å byrje med heimla i konstitusjonell
naudrett og ikkje folkeretten. Alt 14. april 1940 føreslo
justitiarius Paal Berg overfor tyskarane at Høgsterett
kunne ta på seg oppgåva med å opprette eit administra-
sjonsråd for dei okkuperte områda, og at denne oppgåva
var knytt til Høgsteretts oppgåve etter § 46 i Grunnlova.
Sjå kommentaren til denne.58

I eigenskap av å vere heimla både i Grunnlova og i
folkeretten, hadde Høgsterett skapt eit statsrettsleg
balansepunkt mellom ein internasjonal rettsorden og
innanlandsk konstitusjonelt styresett. PM 15. juni 1940
var nett eit utkast til definisjon av denne utsette rettstil-
standen. Regimet åt Hitler var konstitusjonell unnataks-
tilstand. Det tredje rike representerte eit radikalt brot
med den europeiske rettsstatstradisjonen. Terbovens
norske rikskommissariat var ikkje annleis. Det måtte
kome ei avklaring på den kollisjonskursen som det abso-
lutte fråveret av norm og den øvste rettslege normeringa
var fanga i av den stadig snøggare gangen i dei maktpo-
litiske realitetane. Det kom i form av ein knipetangsma-
nøver som gav Høgsterett eit ufrivillig og fortetta atter-
syn med eiga skilsetjande historie. Terboven ville opp-
heve prøvingsretten. Den kommissariske NS-statsråden

Sverre Riisnæs ville kvitte seg med uavhengige domma-
rar ved ei ny forordning om 65 års aldersgrense for
offentlege tenestemenn. I eit skriv datert 12. desember
1940 la dommarane i Høgsterett ned embeta sine. Det
var ingen annan utveg enn å gi situasjonen det naudsynte
rettslege svaret.59 Det at høgsterettsdommarane ikkje
braut Riksretten i 1884 blei drøfta som eit mogleg histo-
risk førelegg for å fortsetje, men dommarane kom snøgt
fram til den avgjerande skilnaden frå den gongen. Folket
hadde den gongen i ein serie frie val kravd ei endring av
konstitusjonell praksis.60 Det var slett ikkje tilfelle no.

Prøvingsretten i høve Grunnlova saman med folkeret-
ten var prøvesteinen på om Høgsterett kunne fungere
som ein uavhengig domstol under den tyske okkupasjo-
nen av Noreg. Det internasjonale rettsoppgjeret med dei
ufattelege brotsverka utført av naziregimet skulle vere
med å setje gjennom ein internasjonal rettsorden i etter-
krigstida. Dette transnasjonale rettsregimet knytt til dei
internasjonale menneskerettane skulle langt seinare defi-
nere Høgsterett si rolle på nytt som ein uavhengig dom-
stol som dømte i siste instans.

15 Høgsterett i den nye internasjonale retts-
ordenen
Høgsterett si konstitusjonelle rolle som dømande
statsmakt hadde heilt sidan 1814 inspirert til offentleg
politisk strid. Som tilspissa prinsipielt konstitusjonelt
drama toppa det heile seg då Høgsterett valte å gå av
12. desember 1940. Fram til denne lagnadstunge kvel-
den hadde tolkinga av at Høgsterett dømte i siste instans
i all hovudsak spela seg ut som ei grensedraging mot dei
to andre forfatningsorgana, Stortinget og regjeringa.

Men det at folkeretten blåste mot inn i domstolens
konstitusjonelle kall i ein normativ unntakstilstand,
skulle vise seg skilsetjande sedd i eit lengre historisk
perspektiv. Rett nok var indre eksil den fyrste inngangs-
billetten. Men det at internasjonale rettsprinsipp fylte ut
Grunnlova i ein situasjon der den nasjonale suverenite-
ten var tapt som følgje av militær okkupasjon, var eit
peik langt framover mot og inn i etterkrigstidas rettsor-
den.61 Krigen, krigserfaring og rettsoppgjera etterpå la

57 Bonnevie op.cit. 1947 s. 14.
58 Sjå generelt Erling Sandmo, Siste ord bd. II (2005) kap. 8 (s. 248–296) om Høgsterett i 1940.
59 «Vi vil fremholde at domstolene etter norsk konstitusjonell rett har plikt til å prøve gyldigheten av lover og administrative forordninger. Under en

militær okkupasjon må domstolene etter vår mening på samme måte under avgjørelsen av de rettsspørsmål som forelegges under en sak, kunne – i
den utstrekning folkeretten hjemler det – ta stilling til den folkerettslige gyldighet av forordninger som er utstedt av okkupasjonsmaktens organer.
Vi kan ikke følge det syn på domstolens myndighet som Reichskommissars brev gir uttrykk for, uten å handle i strid med våre plikter som dom-
mere i Norges Høyesterett. Vi finner derfor ikke å kunne fortsette i våre embeter.» Sitert frå Erling Sandmo op.cit. s. 289.

60 Sandmo op.cit. s. 292.
61 Det er heilt tydeleg at tidlegare høgsterettsjustitiarius Carsten Smith såg dette i ein slik samanheng. Carsten Smith, «Høyesterett i krigstiden. Fri-

gjøringsjubileet 1945–1995» i Carsten Smith, Loven og Livet. Artikler-Foredrag – Taler (1996) s. 151.
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grunnlaget for framveksten av ein ny rettsorden, i fyrste
omgang i form av dei internasjonale menneskerettane.

I den tidlege etterkrigstida var det få som overskoda
dei radikale konstitusjonelle følgjene det dynamiske
samvyrkjet mellom internasjonale domstolar og folke-
rettsleg bindande traktatar og konvensjonar med sterk
normativ status skulle få i dei einskilde nasjonalstatane.
Eit interessant unnatak var høgsterettsjustitiarius Terje
Wold (1899–1972). I eigenskap av å vere medlem av
Den europeiske menneskerettsdomstolen heilt frå starten
av i 1959, hadde han likefullt betre føresetnader enn dei
fleste til å få auga på «menneskerettskonvensjonens
store rettsskapende betydning og fremskritt på folkeret-
tens område».62 Alt i 1963 observerte han syrleg den
rådande naive haldninga om at menneskerettane var eit
avklåra politisk og rettsleg fenomen som ikkje baud på
reelle utmaningar for norsk rettsliv. For det radikalt nye
var at einskildindivid, som ikkje eingong trong vere
statsborgarar der dei oppheldt seg, kunne klage territori-
alstaten inn for Den europeiske menneskerettsdomstolen
for brot på Menneskerettskonvensjonen. Ikkje berre var
det fyrste gong i historia at det å halde oppe menneske-
rettane var gjort til ei juridisk bindande folkerettsleg
plikt. Men desse rettane var subjektive rettar for perso-
nar og grupper av personar. Nürnberg-domstolen hadde
gjort individ folkerettsleg straffeansvarlege. Då var det
logiske neste steget, at individ òg var utstyrt med rettar
innan folkeretten. Individet i eigenskap av å vere eit fol-
kerettsleg subjekt konstituerte folkeretten som overna-
sjonal rettsorden. Grunnlova hindra ikkje at ein dom felt
av Høgsterett kunne prøvast av ein internasjonal dom-
stol, slo Wold fast. Grunnlova §§ 88 og 90 galdt berre
tilhøvet mellom dei norske statsmaktene.63

Fleire tiår før dette blei rettskvardag for Høgsterett
syntest det heile å vere konstitusjonelt avklart utan
sverdslag. Men det er vanskeleg å fri seg frå inntrykket
av at dette ikkje eine og åleine skuldast knivskarpe juri-
diske resonement, men den eineståande normative og
politiske statusen dei internasjonale menneskerettane
hadde fått i kjølvatnet av krigserfaringa og FNs verdser-
klæring om menneskerettane av 1948. To andre mar-
kante justitiariusar, Rolv Ryssdal og Carsten Smith,
følgde opp den rettspolitiske linja som Terje Wold

meisla ut i 1963. Dei alle hevda med styrke at dei inter-
nasjonale menneskerettskonvensjonane Noreg hadde
slutta seg til gjekk føre tradisjonelle norske rettskjelder
om det oppstod motstrid.64

Dette rettspolitiske synet åt så framståande aktørar
rokka i fyrste omgang likevel ikkje ved den gjeldande
norske rettstilstanden. Det dualistiske systemet der ei
folkerettsnorm ikkje fekk trinnhøgde som norsk lov utan
ei serskild gjennomføringsakt var fast konstitusjonell
praksis og stemte med Grunnlovas system, slo den
såkalla transformasjonskomiteen fast i 1972. Det var
såleis ingen grunn til å gå over til det monistiske
systemet der folkeretten kunne nyttast som rettskjelde
ved norske domstolar utan inkorporasjonsvedtak.65 Heilt
fram til slutten av 1990-talet såg det ut som at presum-
sjonsprinsippet om at norsk rett stemte overeins med dei
internasjonale menneskerettane stemte med dei faktiske
realitetane utanom nokre mindre justeringar i randsona
av straffeprosessen og religionsspørsmålet. Lagnads-
tungt nok blei denne harmonien broten der dei nye sterke
nasjonale interessene knytt til olje- og gassnæringa blei
utmana. I 1997 fann Høgsterett at verken EMK, SP,
ØSK eller ILO-konvensjonen hindra bruken av tvungen
lønsnemnd på oljeplattformane. Førstvoterande uttalte:
«Dersom det er klar motstrid mellom folkerettslige
bestemmelser og norsk rett, vil imidlertid utgangspunk-
tet være at den interne rett går foran.» Fram til
menneskerettslova kom i 1999 var dette eit obiter dictum
som klargjorde gjeldande norsk rett på området.66

16 EMK og EU/EØS i norsk rett
To hundre år etter at Riksforsamlinga bestemte at det så
snøgt råd var skulle organiserast ein høgsterett som
dømte i siste instans, er det framleis eit ope og omtvista
spørsmål kva Grunnlovas § 88 tyder. For suverenitet, òg
domstolssuverenitet, er det mest levande av alle forfat-
ningsprinsipp. Difor er tolkinga av denne paragrafen
framleis oppe til drøfting.

Frå 1845 tvinga jurysaka og det rettslege demokratiet
fram tolking og endring av § 88 i Grunnlova. Frå 1990-
åra tok folkeretten delvis rolla folkestyret tidlegare

62 Terje Wold, «Den europeiske menneskerettskonvensjonen og Norge» i Festskrift til Frede Castberg (1963) s. 360.
63 Wold op.cit. s. 365.
64 Rolv Ryssdal: «The Relation between the judiciary and the Legislative and the Executive Branches of the Government of Norway», North dakota

Law Review, 1981, side 527 flg., særleg side 535. Ryssdal var dommar ved EMD frå 1973 til 1998, visepresident 1981–1985 og president 1985–
1998. Carsten og Lucy Smith: Norsk rett og folkeretten. Universitetsforlaget. Oslo, særleg side 224. Her henta frå Erik Møse, «Den internasjonale
rettens innflytelse i Norge – EMK og andre menneskerettskonvensjoner» i Tore Schei, Jens Edvin A. Skoghøy, Toril M. Øie (red.) Lov Sannhet
Rett. Norges Høyesterett 200 år. Universitetsforlaget. Oslo 2015 side 318.

65 Gjennomføring av lovkonvensjoner i norsk rett. NOU: 16 1972, s. 32,63. Trond Dolva og Torkel Opsahl: Europarådets menneskerettskonvensjon
og Norge. Den norske advokatforening Nr. 45. Johs Grefslie Trykkeri A/S Mysen 1982, s. 11.

66 Rt. 1997 s. 580. Her sitert frå Møse op.cit. s. 319.
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hadde hatt som normerande kraft i utforminga av den
dømande makta i Noreg. Men i staden for å avskjere den
grunnlovsbestemte kompetansen åt Høgsterett ved lov,
blei han no radikalt utvida av Stortinget. Tilsynelatande
blei armslaget åt rikets høgste domstol langt større enn
tidlegare. I tillegg til dei tradisjonelle norske rettskjel-
dene kom no folkeretten inn med full tyngd. Dette skulle
over tid få radikale følgjer for måten Høgsterett og dei
norske domstolane arbeidde på. I realiteten fungerte
EØS-avtalen frå 1992 og menneskerettslova av 1999
som inkorporasjonsvedtekter av folkerett i norsk rett.
Men dei er både i verknad og motivasjon meir enn det.
At dei båe to utan større offentleg merksemd og strid slo
fast at EU-retten og menneskerettane i fyrste rekkje ned-
felt i Den europeiske menneskerettskonvensjonen
(EMK) ikkje berre blei tildelt trinnhøgde med norsk rett,
men attpåtil hadde forrang framføre norsk lov, viser at
dei kvar på sin front markerer sterke ideologiske krefter.
Styrkjinga av og gjennombrotet for dei internasjonale
menneskerettane frå Verdserklæringa åt dei Sameinte
Nasjonane i 1948 og fram til vår tid. Og den økonomiske
og rettslege homogeniseringa i den europeiske unionen
bygd på ideane om dei fire fridomane fri rørsle av varer,
tenester, personar og kapital. Sjølv om EF-kampen i
1972 og omkampen om EU-medlemskap i 1994 i det
ytre framstod som ein offentleg politisk strid om norsk
sjølvråderett, har ikkje denne blitt ført vidare inn i spørs-
måla om inkorporeringa av EU-rett som følgje av EØS-
avtalen. Mest omvendt stilte spørsmålet seg om norsk
suverenitet i høve til dei internasjonale menneskerettane.
Her fylka det politiske miljøet seg bak tanken om det
gagnlege med å inkorporere menneskerettane i norsk
rett, medan forfatningsekspertar har stilt kritiske spørs-
mål. Men i det meir ålmenne praktisk innretta juridiske
miljøet har haldninga vore ei anna. I 1988 ytra Advokat-
foreininga eit ønske om få menneskerettane henta ned
«frå en opphøyet naturrettspreget posisjon til den juri-
diske hverdag». Å inkorporere desse ville føre både til
auka merksemd og kunnskap og ikkje minst gi interna-
sjonalt truverde til Noreg i handhevinga av dei traktat-
festa menneskerettane.67

Det at traktatretten på denne måten blei ein avgjerande
rettskjeldefaktor i handhevinga av norsk rett i domsto-
lane fekk følgjer. Sidan 2000 har det berre vore nokre
titals saker reist mot Noreg ved Den europeiske mennes-
kerettsdomstolen (EMD) medan Høgsterett i same tids-

rommet har felt 350 dommar anten i avdeling, kammer
eller plenum i same tidsrommet der menneskerettane har
vore tema. I om lag 100 saker har EU- og EØS-retten
vore tema fram til 2015.68

Om menneskerettslova og EØS-avtalen hadde vore
avgrensa til å gjelde bruken av traktatfesta folkerett som
rettskjelder ved norske domstolar, hadde likevel ikkje
spørsmålet om tolkinga av § 88 at Høgsterett dømmer i
siste instans kome opp. Men denne delen av traktaretten
skil seg ut på eit svært avgjerande punkt. Både EMK og
EU-retten blir handheva av aktive rettsskapande dom-
stolar utanfor Noregs grenser. Den europeiske mennes-
kerettsdomstolen har sete i Strasbourg. EU-domstolen
og Efta-domstolen held hus i Luxembourg. Dette set
Høgsterett i ei radikalt ny historisk rolle. Ei rolle som
enno er i utforming. Det er desse domstolane som er sett
til å utvikle Den europeiske menneskerettskonvensjo-
nen, EU-retten og EØS-retten. Når Høgsterett og norske
domstolar nyttar denne delen av traktatretten som retts-
kjelde, og det med forrang framføre norsk rett, har
avgjerdene deira verknad som prejudikat for Høgsterett.
Sjølv om dei internasjonale domstolane ikkje formelt
inngår i eit domstolshierarki som ein eventuell 4. instans
over dei nasjonale høgsterettane, kan til dømes EMD
overprøve dommar felt av Høgsterett. I praksis er det
difor liten skilnad om brot på konvensjonstraktaten blir
konstatert av ein nasjonal ankedomstol eller menneske-
rettsdomstolen i Strasbourg.69 Saka kan i så fall takast
opp att i det nasjonale domstolssystemet trass i avgjerda
frå Høgsterett i fyrste omgang. Eit enda større inngrep i
det nasjonale domstolshierarkiet der Høgsterett dømmer
i siste instans, er rolla EU-domstolen og Efta-domstolen
spelar. Det er oppretta ein direkte kanal mellom domsto-
lane i medlemslanda og dei to domstolane i Luxem-
bourg. Norske domstolar på eit kvart nivå avgjer suve-
rent om dei vil leggje fram spørsmål for Efta-domstolen.
Slike førespurnader kan ikkje angripast med anke eller
kjæremål i det nasjonale domstolssystemet.70 Slike råd
frå Efta-domstolen vil i så fall få ei sterk stilling som
rettskjeldemoment i og med den prioriterte målsetjinga
om rettsleg homogenitet med EU-retten som er traktat-
festa i EØS-avtalen. Dei vil ha same rettskjeldestatus i
norske domstolar som rettspraksis frå EU-domstolen.71

På mange måtar er den konstitusjonelle rolla åt Høg-
sterett definert gjennom § 88 i Grunnlova i sterkare grad
endra ved internasjonaliseringa av retten frå og med

67 NOU 1993:18 Lovgivning om menneskerettigheter. Ot.prp. nr. 3 (1998–99) Om Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett
(menneskerettsloven) s. 19

68 Jørn Øyrehagen Sunde, Høgsteretts historie 1965–2015 (2015) s. 401.
69 Hans Petter Graver, Dømmer Høyesterett i siste instans? i: Jussens Venner (2002) s. 263–281.
70 Graver op.cit.
71 Henrik Bull, «Høyesteretts bruk av EU- og EØS-rett.» Lov Sannhet Rett (2015) s. 366.
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utgangen av det 20. hundreåret enn prosessreformene på
18- og 1900-talet. Som vi har sett, opna desse reformene
eit stort armslag for Stortinget til å innskrenke rekkje-
vidda åt § 88. Det blei difor brukt som argument for at
folkerettsleg bindande jurisdiksjonsavtalar som Lugano-
konvensjonane av 1988 og 2007 og mogleg framtidige
bilaterale investeringsavtalar (BIT) med bruk av vald-
giftsdomstolar heller ikkje trødde forståinga av § 88 for
nære.72

Dei folkerettslege traktatane, og særleg den sterke
normative statusen til dei internasjonale menneskerett-
ane, har ikkje aktivert politisk strid om dette innanfor
rammene åt folkestyret. Ikkje eingong det at den vid-
gjetne og til tider omstridde prøvingsretten åt Høgsterett
no tek utgangspunkt i folkeretten som lex superior i høve
norske lover og forvaltningsvedtak, har vekt større
merksemd. Ved Høgsteretts 200-årsjubileum skreiv
justitiarius Tore Schei:

«Praktisk viktigere enn grunnlovskontrollen har vært den
kontrollen domstolene utøver med at lovgivningen ikke
strider mot de menneskerettskonvensjoner som er inkor-
porert med forrang foran annen lovgivning gjennom
menneskerettsloven av 1999.»73

Fram til grunnlovfestinga av plikta for «Statens Myndig-
heder» til å respektere og sikre menneskerettane i
§ 110 c i 1994 med oppfølging i menneskerettslova i
1999 og så vidareføringa i grunnlovsreforma i 2014 med
§ 92 som den menneskerettslege faneparagrafen, hadde
ikkje Høgsterett ei konstitusjonell rolle i høve folkeretts-
traktatane som Noreg hadde inngått. Men tyder dette at
Høgsteretts rolle definert av § 88 i Grunnlova no er
avklara? Høgsterett dømmer i siste instans og prøver
lover og forvaltningsvedtak mot menneskerettane i
Grunnlova. Det gamle stridsspørsmålet om § 88 define-
rer kompetanse eller instans i eit domstolssystem, kjem
opp att i ny utgåve. Både i den eldre rolla som stiftar av
rettseinskap og rettsutviklar må Høgsterett vere ein
prejudikatdomstol. Domstolen må fatte ikkje berre ei
endeleg avgjerd i konkrete saker, men avgjere med ende-
leg verknad kva som er gjeldande rett i den einskilde
saka. Om utviklinga av traktatane Noreg har bunde seg

til, skjer i domstolar utanfor det nasjonale systemet grip
det radikalt inn i statusen avgjerder frå Høgsterett har
som siste ord i ei sak. Den såkalla Zolothukin-saka frå
2009 gjev oss ein peikepinn på kva dilemma som kan
oppstå. I eit rundskriv datert 3. april 2009 oppheva Riks-
advokaten like godt ein plenumsdom felt av Høgsterett i
2006 fordi EMD i mellomtida hadde kome fram til eit
anna resultat i det aktuelle spørsmålet.74

17 Høgsterett som ankedomstol i menneskeretts-
saker
Sjølv om dei internasjonale prejudikatsdomstolane inn-
anfor traktatretten i praksis om ikkje i prinsippet reduse-
rer Høgsteretts kompetanse som domstol i siste instans,
kan det sjå ut som dei paradoksalt nok utvider den opp-
havlege rolla åt Høgsterett som Grunnlovas ankedom-
stol.

I ein orskurd avsagd i Høgsteretts storkammer i 2009
er grensene for § 88 i Grunnlova tema. I denne konkrete
saka galdt det om lagmannsretten plikta å grunngje nek-
ting av anke i eit sivilt tvistemål. Det blir vist til
endringane av denne paragrafen i 1862 og 1911 der det
blei slege fast at lovgjevaren kan avskjere anken til Høg-
sterett. Men retten til «rettferdig rettargang» nedfelt i
Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) art.
6, nr. 1, og FN-Konvensjonen om sivile og politiske ret-
tar (1966) (SP) art. 14, nr. 1, dreg den opphavlege
tydinga av § 88 i Grunnlova frå 1814 opp i ljoset att.75

Det heiter i orskurden:

«Grunnloven § 88 har imidlertid en kjerne som lovgiv-
ningen ikke må støte an mot.

Muligheten for å gjøre unntak etter [§ 88] første ledd
annet punktum må altså ses i sammenheng med hoved-
prinsippet som uttrykkes i første punktum. Det ville for
eksempel ikke være i samsvar med § 88 å helt avskjære
enhver anke til Høyesterett i større grupper av saker.»76

Fyrstvoterande høgsterettsdomar Bårdsen viser her til eit
såkalla obiter dictum frå Høgsterett i ein orskurd i
Hoaas-saka frå 1980. Han seier seg samd i den «og føyer

72 Ivar Alvik, Kommentarer og endringsforslag til den norske modellavtalen for bilaterale inversteringsavataler (BIT) Notat til Næringslivets hoved-
organisasjon datert 24. mai 2011, s. 5 og Ivar Alvik og Trond Dolva, Utredning og anbefaling av løsningsalternativer til en norsk modell-bilateral
investeringsavtale (BIT) Notat til rettsavdelingen DU datert 7. juni 2006 s. 10, 11. For vidare drøfting av norsk modellov (2015) til bilateral inves-
teringsavtale og tilhøvet til Grl. § 88, jf. traktatinngåingskompetansen i § 26, sjå fråsegn frå lovavdelinga i Justisdepartementet 30. mai 2017
(JDLOV-2015-6464), særleg avsnitt 7. Fråsegna inneheld òg tilvisingar til andre nyare drøftingar av spørsmålet.

73 Tore Schei, «Norges Høyesterett ved 200-årsjubileet» i Lov Sannhet Rett (2015) s. 22.
74 Jens Edvin A. Skoghøy: «I hvilken utstrekning bør rettsoppfatninger av Høyesterett kunne fravikes?» i Lov Sannhet Rett (2015) s. 256, 289.
75 Sjå no òg kommentaren til § 95.
76 Rt. 2009 s. 1118 avsnitt (71). Sjå òg Høgsteretts oppfølging av standpunkta i Rt. 2012 s. 519 avsnitt (79)–(83), der avskjering av høvet til å over-

prøve avgjerder frå Gjenopptakingskommisjonen ikkje blei funne å vere i strid med Grl. § 88.
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til at det i dag også er naturlig å nevne hensynet til Nor-
ges internasjonale forpliktelser, slik disse følger blant
annet av menneskerettskonvensjonene og EØS-samar-
beidet». Avskilssaka mot lektor Olav Hoaas vekte i si tid
stor merksemd i media. Han var skulda for å ha kome
med rasistiske utsegner og påstandar om at holocaust
ikkje hadde skjedd, i undervisninga si. Kjæremålet som
gjekk for Høgsterett i avdeling galdt om Hoaas kunne
føre saka si for dei vanlege domstolane i staden for
Arbeidsretten der avgjerder ikkje kunne ankast til Høg-
sterett. Kjæremålet blei rett nok forkasta, men Høgsterett
gav han medhald i at § 88 i Grunnlova sette ein skranke
mot å avskjere heile saksområde frå anke til Høgste-
rett.77

Denne orskurden som Høgsterett avsa i 2009, gjev eit
godt innsyn i korleis transnasjonale menneskerettar vek-
kjer til live att eldre slektningar, borgarrettane frå den
fyrste fasen av revolusjonsforfatningar, der den norske
Grunnlova av 1814 var den siste.78 Vil det transnasjo-
nale rettsregimet der Høgsterett no inngår, få dei to iden-
titetane nedfelt i § 88 i Grunnlova, ankedomstolen og
rettsutviklaren, til å smelte saman? I eit lengre perspek-
tiv ser vi korleis rettskjeldesituasjonen har vore styrande
for tolkinga av § 88 i Grunnlova. Frå den vide anken då
Høgsterett måtte ta på seg rolla som lovbøtar på straffe-
rettens område etter 1814, innhogget frå moralske fol-
kedomstolar gjennom bruk av jury og til sist folkeretten.

77 Rt. 1980 s. 52.
78 Nils Rune Langeland, «Striden om Høgsterett som Grunnlovas ankedomstol», i Frode Ulvund og Jørn Øyrehagen Sunde (red.) Lovens Speil. Høg-

sterett 200 år (2015) s. 46.
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§ 89
I saker som reises for domstolene, har domstolene rett og plikt til å prøve om det strider mot
Grunnloven å anvende en lovbestemmelse, og om det strider mot Grunnloven eller landets lover
å anvende andre beslutninger truffet under utøving av offentlig myndighet.

I saker som blir reiste for domstolane, har domstolane rett og plikt til å prøve om det strir mot
Grunnlova å byggje på ei lovføresegn, og om det strir mot Grunnlova eller lovene i landet å byg-
gje på andre avgjerder tekne med offentleg styringsmakt.

Av Arnulf Tverberg

1 Innledning

1.1 Kodifisering av prøvingsretten
1. juni 2015 kodifiserte Stortinget «grunnlovsprøvings-
retten» – det som har vært domstolenes viktigste bidrag
til utviklingen av norsk konstitusjonell rett. Grunnloven
§ 89 ble vedtatt som del av den omfattende oppfølgnin-
gen av Lønning-utvalgets utredning. Prøvingsrett sikrer
Grunnloven gjennomslag overfor trinnlavere normer
som er vedtatt av statens myndigheter (inkludert kom-
munene) eller av andre som utøver offentlig myndighet.
Særlig muligheten for tilsidesettelse av Stortingets lov-
givning gjør grunnlovsprøvingsretten omstridt.

Stortingets vedtak i 2015 var begrenset til å kodifisere
den historisk omstridte grunnlovsprøvingsretten.1 Ved
grunnlovsendring 14. mai 20202 utvidet Stortinget vir-
keområdet til Grunnloven § 89 vesentlig.3 Dette skjedde
ved kodifisering av domstolenes rett og plikt til å prøve
til «om det strider mot … landets lover å anvende andre
beslutninger [enn lover] truffet under utøving av offent-
lig myndighet». Denne delen av grunnlovsbestemmelsen
omfatter i sin kjerne domstolenes prøving av lovligheten
av forvaltningens vedtak (enkeltvedtak eller forskrifter).

«Landets lover» må her forstås vidt, i den forstand at
prøvingen ikke bare omfatter forholdet til Stortingets
lovgivning, men også prøvingen av et forvaltningsved-
tak mot trinnhøyere forskrifter.4 Denne delen av grunn-
lovsbestemmelsen – lovlighetsprøvingen (legalitetskon-
trollen) – blir stort sett ikke behandlet i det følgende; se
likevel punkt 6.2.

Det ble i 2020 også presisert at prøvingen, enten den
skjer mot Grunnloven eller «landets lover», ikke bare
omfatter prøving av beslutninger fattet av staten selv
(«statens myndigheter»), slik grunnlovsteksten lød fra
2015, men alle «beslutninger truffet under utøving av
offentlig myndighet». Et eksempel er prøving av et
enkeltvedtak truffet av en privat organisasjon med hjem-
mel i lov.

Endelig ble grunnlovsteksten i 2020 endret med sikte
på å få tydeligere frem at grunnlovskontrollen med lover
i Norge formelt dreier seg om lovens anvendelse i den
enkelte sak, og at det ikke blir spørsmål om å sette loven
som sådan til side, se punkt 2.3.

Lønning-utvalget viste til at domstolenes kompetanse
til å prøve lovers grunnlovmessighet «bør komme tyde-
lig til uttrykk i Grunnloven, slik at prøvingsadgangen

1 Den fullstendige ordlyden som ble vedtatt i 2015 var på bokmål: «I saker som reises for domstolene, har domstolene rett og plikt til å prøve om
lover og andre beslutninger truffet av statens myndigheter strider mot Grunnloven.»

2 De viktigste forarbeidene til endringen er Dok. 12:19 (2015–2016) og Innst. S. nr. 258 (2019–2020).
3 Det virker lite overbevisende – og må kunne karakteriseres som en tilsnikelse – når Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, under henvisning

til forslagsstillerne, viser til at forslaget «ikke tar ‘sikte på å endre bestemmelsens saklige innhold’, men å endre Grunnlovens ordlyd til bedre å
samsvare med det tilsiktede meningsinnholdet» i 2015.

4 Innst. 258 S (2019–2020) s. 2, jf. Dok. 12:19 (2015–2016) s. 2.
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.
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blir synlig for alle», og at «tiden nå [bør] være moden for
å skrive prøvingsretten inn i Grunnloven». Ifølge utval-
get ville dette «ikke endre dagens rettstilstand, men syn-
liggjøre i Grunnloven den kompetansen som domstolene
allerede er i besittelse av». Det ble også presisert at det
er «dagens konstitusjonelle sedvanerett som grunnlovs-
festes».5 Under stortingsbehandlingen understreket kon-
troll- og konstitusjonskomiteens flertall tilsvarende
poenger.6 Svært viktig for tolkingen av § 89 er det derfor
å klarlegge hva denne konstitusjonelle sedvaneretten går
ut på.

Kodifiseringen i 2015 skjedde ikke helt uten strid.
Forslag ble formelt fremmet i Stortinget i 2012,7 og
meningen var at Stortinget skulle ta stilling i 2014 ved
behandlingen av de øvrige forslagene som var basert på
Lønning-utvalgets utredning. Kontroll- og konstitu-
sjonskomiteen trengte imidlertid mer tid.8 Da saken ble
tatt opp igjen våren 2015, var det bare Senterpartiet og
Sosialistisk Venstreparti som fortsatt hadde avgjørende
innvendinger.9 Særlig Senterpartiet målbar prinsipielle
innvendinger mot å kodifisere prøvingsretten, blant
annet under henvisning til at «Stortinget dermed kan
komme til å gi Høyesterett et frasparkspunkt for ytterli-
gere å kunne øke sin kompetanse og makt».10 Lønning-
utvalgets forslag ble etter dette vedtatt med solid grunn-
lovsflertall, 150–17, akkurat i tide til feiringen av Høy-
esteretts 200-årsjubileum senere samme måned. I en hils-
ningstale til Høyesterett på jubileumsdagen 30. juni
2015 omtalte statsminister Erna Solberg den nye § 89
som «den flotteste gaven Høyesterett kunne fått til jubi-
leet sitt».11

Kodifiseringen i 2015 må leses som en anerkjennelse
av hovedtrekkene i den linjen Høyesterett har fulgt ved
utøving av prøvingsretten, også de siste årene. Stortinget
kodifiserte prøvingsretten, vel vitende om Høyesteretts
troika av tilsidesettelser fra 2010, i saker hvor lovgiver
klart og tydelig, og etter grundige drøftelser, hadde bygd
på en annen forståelse av forholdet mellom lov og
grunnlov. Etter dette hadde Høyesterett dessuten, med
knappest mulig margin (9–8), i 2013 opprettholdt en
regelendring som med tilbakevirkende kraft grep inn i
gitte tillatelser etter en ordning for strukturkvoter i fiske-

flåten.12 Til forskjell fra det som skjedde etter den store
konsesjonssaken i 1918, var det ingen som i Stortinget
tok til orde for å oppheve prøvingsretten. Dette stadiet
var for lengst passert.

Kodifiseringen av prøvingsretten må ses i sammen-
heng med Stortingets menneskerettsreform for øvrig:
Antallet grunnlovsnormer som lovgivningen og øvrige
myndighetsvedtak kan prøves mot, er økt vesentlig.
Dette, kombinert med den koblingen bestemmelsene
med sine forarbeider gjør til de internasjonale konven-
sjonsforbildene med tilknyttede kilder (særlig rettsprak-
sis), gjør at grunnlaget for å utøve prøvingsrett på konsti-
tusjonelt grunnlag er vesentlig styrket, både i bredden og
dybden. Dette betyr ikke nødvendigvis at beskyttelsen
av menneskerettighetene i praksis er særlig mer vidtgå-
ende nå enn tidligere, men den har fått et formalisert
konstitusjonelt grunnlag. Gjennom grunnlovfestingen
har prøvingsretten som rettsinstitutt dermed også fått
fornyet og styrket legitimitet.13

Løsningen av den evige konflikten – vern av indivi-
det mot ivaretakelsen av flertallets interesser slik disse
er uttrykt i Stortingets lovgivning – er prøvingsrettens
fremste tema. Ulike spørsmål har stått i sentrum til
ulike tider – spørsmålet om prøvingsrettens eksistens,
hva den nærmere skulle gå ut på, og dens legitimitet
(med det tilhørende spørsmålet om den burde opphe-
ves).

I praksis har konfliktene særlig oppstått i tilknytning
til Grunnlovens forbud mot tilbakevirkende lover (§ 97)
og kravet om full erstatning ved ekspropriasjon (§ 105).
Utviklingen av disse to bestemmelsene og prøvingsret-
ten har langt på vei vært to sider av samme sak. Se også
kommentarene til disse paragrafene.

Etter å ha presentert prøvingsrettens formål og funk-
sjon (punkt 1.2) og rammene for prøvingsretten i det
norske systemet (punkt 2), tar jeg for meg etableringen
av prøvingsretten på 1800-tallet (punkt 3). Deretter pre-
senteres prøvingsrettens utvikling, først og fremst i Høy-
esteretts praksis, delt inn kronologisk i seks epoker fra
1814 til i dag (punkt 4). Videre drøftes spørsmålet om
prøvingsrettens intensitet (punkt 5). Mens fremstillingen
stort sett ellers holder seg til spørsmålet om prøving av

5 Jf. Dokument 16 (2011–2012), s. 80.
6 Jf. Innst. 263 S (2014–2015), s. 10.
7 Dokument 12:30 (2011–2012), forslag XXIV. Ett alternativ inneholdt en tilføyelse om at prøvingen skal skje «etter denne grunnlovs prinsipper om

demokratiet, den lovgivende makt, rettsstaten og menneskerettighetene», uten at bakgrunnen for dette er forklart i forslaget. Lønning-utvalget
hadde ikke foreslått noe tilsvarende alternativ.

8 Se komiteens begrunnelse i Innst. 186 S (2013–2014), s. 32.
9 Jf. Innst. 263 S (2014–2015), s. 9 flg.
10 jf. Innst. 263 S (2014–2015), s. 13.
11 Her sitert etter Anders Christian Stray Ryssdal, «Prøvelsesretten» (2015), på s. 579.
12 Rt. 2013 s. 1345 P.
13 Se Anine Kierulf, Taking Judicial Review Seriously – the Case of Norway (2014), s. 346 flg.
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lovenes grunnlovmessighet, utvides perspektivet noe i
punkt 6 ved omtale av prøving av «andre beslutninger
truffet av statens myndigheter», og da både prøving av
lovlighet og grunnlovmessighet, før jeg runder av i
punkt 7.

1.2 Prøvingsrettens formål og funksjon
Prøvingsrett sikrer Grunnloven gjennomslag overfor
trinnlavere normer som er vedtatt av statens myndig-
heter (inkludert kommunene). Slik prøvingsretten har
utviklet seg, har den i stor grad vært en domstolsgaran-
tert rettssikkerhetsgaranti for individene mot de øvrige
statsmaktene. I 1869 ble den av justitiarius Lasson
omtalt som «det liberale Samfunds høieste og endelige
statsborgerlige Garanti».14 Ved grunnlovfestingen i 2015
uttalte kontroll- og konstitusjonskomiteen at «uavhen-
gige domstolers håndhevelse av både grunnlovsbestemte
og lovbestemte rettigheter utgjør et ankerfeste for retts-
staten».15 Komiteen viste videre til Grunnloven § 2 om
at Grunnloven ikke bare skal sikre demokratiet, men
også rettsstaten og menneskerettighetene. 150 års utvik-
ling har ikke endret det grunnleggende formålet med
prøvingsretten.

En annen sak er at slike overordnede formuleringer
som i Grunnloven § 2 annet punktum ikke avgjør hvor
inngående domstolene skal prøve grunnlovmessigheten
av ulike tiltak. Ved kodifiseringen i 2015 erkjente kon-
troll- og konstitusjonskomiteen at «prøvingsretten reiser
viktige spørsmål om forholdet mellom Stortinget som
folkevalgt organ og domstolene», og at «hensynet til
flertallsdemokratiet og den lovgivende makt på den ene
siden [vil] stå mot hensynet til rettsstaten og menneske-
rettighetene på den andre siden».16

Muligheten for etterfølgende domstolskontroll kan
forebygge grunnlovsbrudd. Dette er trolig prøvingsret-
tens viktigste funksjon, selv om den ofte er lite synlig.
Dersom det likevel går galt og Grunnloven trås for nær,
kan og må domstolene la være å anvende den grunnlovs-
stridige lovbestemmelsen.

En effektiv prøvingsrett forutsetter at domstolene i sin
virksomhet har tilstrekkelig avstand, formelt og reelt, til
de statsmaktene hvis avgjørelser skal prøves mot Grunn-
loven. Prøvingsretten gir dermed en særlig begrunnelse
for domstolenes og dommernes uavhengighet og upar-
tiskhet, jf. Grunnloven § 95.17

2 Rammer for prøvingsretten i det norske 
systemet

2.1 Begrepet «prøvingsrett»

Rammene for prøvingsretten er i dag forankret i § 89.
Det ble ved kodifiseringen i 2015 som nevnt understre-
ket at det er dagens konstitusjonelle sedvanerett som
grunnlovfestes, og at dette blir avgjørende for kontrol-
lens innretning og omfang.18 Rammene prøvingsretten
har skjedd innenfor, har holdt seg forbausende stabile.
Det henger sammen med at disse er fleksible. Dermed er
det mulig å regulere visse forhold nærmere i den ordi-
nære lovgivningen.19

Med «prøvingsrett» (rettet mot lover) sikter jeg til
domstolenes rett og plikt til å unnlate å anvende en lov-
bestemmelse dersom anvendelse av denne ville stride
mot Grunnloven eller forfatningen ellers.20 Et slikt mot-
stridskriterium har nå solid forankring i grunnlovstek-
sten og fra tidligere i formuleringene i Kløfta-dommen
fra 1976.21 Der det er klart at Stortinget ikke har ønsket å
la loven komme til anvendelse, selv om lovens ord kan-
skje kunne tyde på det motsatte, er det etter norsk retts-
tradisjon likevel ikke naturlig å si at loven «strider mot»
Grunnloven. Avgjørende for om prøvingsrett utøves må
være hvor klare holdepunkter en har for at Stortinget
som lovgiver ønsket at loven skulle anvendes. Grense-
dragningen ut fra et slikt kriterium må nødvendigvis bli
skjønnsmessig.

«Prøvingsrett» omfatter etter sikker oppfatning også
tilfeller der loven opprettholdes etter sitt innhold, men
under henvisning til erstatningsplikt etter Grunnloven

14 Peder C. Lasson, Supplement og Ord- eller Realregister til det i 1868 trykte Skrift om «Straffeprocessen i dens nyeste Skikkelse» (1869), på s. 9 (her
sitert etter Nils Rune Langeland, Siste ord. Høgsterett i norsk historie 1814–1905 (2005), s. 350).

15 Jf. Innst. 263 S (2014–2015), s. 9.
16 Jf. Innst. 263 S (2014–2015), s. 10 og 12.
17 Se til illustrasjon HR-2016-106-A, der Høyesterett kjente 15 av 20 dommere inhabil i en sak om grunnlovsvernet (og EMK-vernet) for stortingsre-

presentantenes pensjoner (Carl I. Hagen-saken). Sml. den ganske forskjellige tilnærmingen knyttet til den store konsesjonssaken, jf. omtalen i
Anine Kierulf og Rune Slagstad, «Historikeres fortellinger om juss» (2012), på s. 437, jf. habilitetskjennelsen i Rt. 1918 s. 401.

18 Jf. Innst. 263 S (2014–2015), s. 10.
19 Jf. Finn Hiorthøy og Ingeborg Wilberg, «Domstolene og forfatningsutviklingen» (1967), på s. 138. Reglene i domstolloven § 5 fjerde ledd (tidli-

gere plenumsloven § 2) er eksempler på slik regulering. I Dokument 16 (2011–2012), s. 81 finnes noen merknader om rettens forhold til partenes
prosesshandlinger i saker om prøving av lovers grunnlovmessighet.

20 Jf. Eivind Smith, Høyesterett og folkestyret (1993), s. 73 flg. og Eirik Holmøyvik og Dag Michalsen, Lærebok i forfatningshistorie (2015), s. 333–
334.

21 Rt. 1976 s. 1 P på s. 5.
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§ 105, selv om erstatningsplikt ikke følger av loven.22

Dette er mulig i saker som dreier seg om vern av økono-
miske interesser. I et historisk perspektiv har dette vært
en vanlig variant av utøving av prøvingsrett.23

Særlig på 1800-tallet var det tendenser til å skille mel-
lom det at loven ble kjent «ugyldig» og at den ble opp-
rettholdt, men mot erstatning etter prinsippet i Grunnlo-
ven § 105. En grunn til å skille var at skepsisen til å
anerkjenne domstolenes kompetanse var mindre i det
siste enn i det første tilfellet.

Det finnes ikke noe eksempel på at Høyesterett har
avsagt særskilt dom for at «loven strider mot Grunnlo-
ven». Om en lov strider mot Grunnloven, vil fremgå av
domspremissene, som ledd i avgjørelsen av et annet krav
(for eksempel gyldigheten av et forvaltningsvedtak).24

Det varierer hvor tydelig domstolene i den sammenheng
konstaterer at slik grunnlovsstrid foreligger. Frem til
nylig har Høyesterett heller ikke avsagt særskilt dom for
at et tiltak er i strid med eller krenker Grunnloven, men
det finnes nå et eksempel på dette.25

Grunnloven har betydning for rettsanvendelsen ut
over å gi grunnlag for utøving av prøvingsrett. I Kløfta-
dommen uttrykte førstvoterende det slik (kursivert av
meg):26

«Er det tvil om hvordan en lovbestemmelse skal forstås,
mener jeg at domstolene i sitt valg har rett og plikt til å
anvende loven på den måte som best harmonerer med
grunnloven eller med det prinsipp den enkelte grunnlovs-
bestemmelse er sprunget ut av. Jeg viser for så vidt til
uttalelser i Rt-1880-278, særlig side 280 (Kristiania
magistrat) og i Rt-1958-479, særlig side 482 (Mykle).»

Rekkevidden av dette synspunktet er lite utviklet i Høy-
esteretts praksis, iallfall med direkte henvisning til disse
uttalelsene.27 En annen sak er at synspunktet i en rekke
tilfeller kan ha blitt anvendt uten at det er vist til det.28

En kan her muligens tale om «den offensive siden» av
domstolenes ansvar for å håndheve Grunnloven.29

2.2 Noen grunntrekk
I Borthen-saken i 1996 om trygderettigheters grunn-
lovsvern omtalte Høyesterett prøvingsretten som et «all-
ment forfatningsrettslig prinsipp» som «ikke [er]
begrenset til bestemte rettsområder».30

Et grunntrekk ved prøvingsretten i Norge er at den
er utviklet av domstolene som ledd i deres ordinære
dømmende virksomhet. Dette har en rekke konse-
kvenser:

Domstolene har etter § 89 både «rett og plikt» til
prøving. Pliktsiden, som har vært understreket i prak-
sis,31 viser prøvingsrettens karakter av ordinær døm-
mende virksomhet og sikrer dermed dens legitimitet.
Prinsipielt kan unnlatelse av å utøve prøvingsretten gi
grunnlag for riksrettsansvar for Høyesteretts dommere,
jf. Grunnloven § 86 og ansvarlighetsloven § 17 første
ledd bokstav c.32

Det følger av dette at enhver ordinær domstol, på alle
nivåer, har denne myndigheten. Prøvingen er alltid knyt-
tet til konkrete saker som bringes inn for domstolene,
enten sivile saker (jf. Grunnloven § 95) eller straffesaker
(jf. Grunnloven § 96). En rekke avgjørelser om prø-
vingsrett både på 1800-tallet og 1900-tallet gjaldt nett-
opp straffesaker.

Det ligger videre i dette at den norske modellen med
prøvingsrett, er en etterfølgende kontroll.

Gjennom saksforberedelsen i departementene skjer
det også en viss forhåndskontroll med de lovforslagene
som fremmes av regjeringen, men denne virksomheten
er uten særskilt konstitusjonell forankring (ut over for-
pliktelsen som ligger i Grunnloven § 82 til å opplyse
lovsaken). En form for stortingsinitiert forhåndskontroll
med lovgivning, forankret i Grunnloven selv, er mulig

22 Skillet var uttrykt i § 2 annet ledd i den opphevede lov 25. juni 1926 nr. 2 («plenumsloven»). Noen tilsvarende formulering finnes ikke i domstol-
loven § 5 fjerde ledd, som ved ikrafttredelsen av tvisteloven 2005 erstattet plenumslovens bestemmelse.

23 Se Torkel Opsahl, «Kløfta-saken, dommerkunsten og dens tolkning» (1976).
24 Jf. Smith, op.cit., s. 75.
25 Se HR-2018-1909-A, der Høyesterett ga dom for at «[l]agmannsrettens domsgrunner for det sivile kravet krenker Grunnloven § 96 andre ledd»

(uskyldspresumsjonen), og noe nærmere i avsnitt 66, hvor retten gir uttrykk for at den «finner det … riktig at krenkelsen» (og reparasjonen av
denne) «fremgår av domsslutningen, selv om dette ikke tidligere har vært praksis i Høyesterett». Høyesterett gjør dette uten å vise mer presist til
det rettslige grunnlaget (konstitusjonelt eller annet) for sitt standpunkt. Se nærmere Arnfinn Bårdsen, «Norges Høyesterett som konstitusjonsdom-
stol» (2015), på s. 301 om dom for brudd på Grunnloven.

26 Rt. 1976 s. 1 P på s. 6.
27 Et unntak er særvotumet i Rt. 2013 s. 1464 avsnitt 52 (Bårdsen). Martin Sunnqvist, Konstitutionellt kritiskt dömande. Förandringen av nordiska

domares attityder under två sekel, bd. I (2014), s. 97 taler om «rättighetsskyddsmarginal» og om hvordan dette er «dock något som blivit föremål
för mycket begränsad uppmerksamhet».

28 Rt. 1981 s. 278 kan være eksempel på dette, se dommen s. 280–281.
29 Se Bårdsen, «Norges Høyesterett som konstitusjonsdomstol» (2015), på s. 314–315.
30 Se Rt. 1980 s. 52 på s. 58 om adgangen til å avskjære grunnlovsprøving for Høyesterett, jf. Grunnloven § 88 første ledd annet punktum.
31 Rt. 1976 s. 1 P på s. 5.
32 Jf. Dokument 16 (2011–2012), s. 78 med henvisning til Dokument 19 (2003–2004), s. 13–14.
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ved å anvende Grunnloven § 83,33 men i praksis opply-
ses saken på annen måte.34

Prøving av en lovs grunnlovmessighet kan skje mot de
normene som kan utledes av «Grunnloven» selv, Grunn-
lovens system og konstitusjonell sedvanerett. Enhver
grunnlovsbestemmelse kan prinsipielt danne grunnlag
for prøving, uavhengig av tema og plassering i Grunnlo-
ven. Derfor plasserte Stortinget § 89 i Grunnloven
kapittel D, og ikke i kapittel E («Menneskerettighe-
ter»).35 Langt fra alle bestemmelsene i Grunnloven er
imidlertid utformet slik at lovgivningen kan stride mot
dem. Dessuten følger begrensninger i praksis av kravene
til søksmålsinteresse.36

Det har til alle tider vært skilt mellom prøving av
lovenes formelle og materielle («indre») gyldighet.37

Domstolenes adgang til å prøve om en lov er blitt til i
samsvar med den fremgangsmåten Grunnloven krever,
jf. Grunnloven §§ 76 flg. (formell prøving), har aldri
vært omstridt.38

Domstolene har ikke etter § 89 myndighet til å sette til
side en lov på grunnlag at loven strider mot folkerett som
Norge er bundet av. Her slår det dualistiske prinsippet
gjennom: Folkeretten og det interne norske rettssystemet
er to adskilte rettssystemer.39

Spørsmålet om «andre beslutninger truffet under
utøving av offentlig myndighet», typisk forvaltningens
enkeltvedtak eller forskrifter, kan underkjennes som stri-
dende mot folkeretten, løses ikke av § 89 om prøving
mot Grunnloven. Her kan Grunnloven § 92 tenkes å gi
det nødvendige grunnlaget for prøving mot menneske-
rettskonvensjoner som Norge er bundet av. På andre
områder må løsningen finnes i andre kilder. Folkeretts-
lige forpliktelser som er gjort til norsk lov kan dessuten
danne grunnlag for lovlighetsprøving (legalitetskontroll)
etter Grunnloven § 89.

Høyesterett har i flere saker etter den annen verdens-
krig holdt døren på gløtt for prøving mot «visse alminne-
lige rettsprinsipper av grunnlovskarakter, selv om

[loven] ikke støter an mot noen positiv bestemmelse i
Grunnloven».40 Dette kan ses i sammenheng både med
Grunnlovens opphav og diskusjonen om naturrettens
betydning som gjenoppsto i kjølvannet av krigen. Høy-
esterett har likevel aldri erklært anvendelsen av en lov
forfatningsstridig på et slikt grunnlag. Etter vedtakelsen
av en mer fullstendig rettighetskatalog i Grunnloven i
2014 er det enda vanskeligere enn før å se for seg
prøving mot «alminnelige rettsprinsipper».

Domstolene kan prøve om Grunnlovens regler om til-
blivelse av grunnlovsendringer i Grunnloven § 121 er
blitt overholdt. De kan derimot ikke prøve innholdet av
en grunnlovsendring.41

2.3 Virkningene av grunnlovsstrid
Grunnloven § 89 fastslår domstolenes myndighet til å
«prøve» om lover strider mot Grunnloven, men angir
ikke virkningen av et bekreftende svar. I Kløfta-dom-
men, som fortsatt er retningsgivende, ble det av førstvo-
terende uttrykt slik at «hvis anvendelsen av en lov fører
til resultater som er i strid med grunnloven, vil domsto-
lene måtte bygge sin avgjørelse på den regel som følger
av grunnloven, ikke på lovbestemmelsen».42 Ordlyden i
§ 89, slik den ble vedtatt i 2015, talte om at «lover …
strider mot Grunnloven». Det var ut fra tidligere praksis
og tydelige forarbeider43 klart nok ikke slik at loven som
sådan skulle kjennes ugyldig. Ved endringen av ordly-
den i § 89 i 2020 er dette tydeliggjort ved at prøvingen
dreier seg om hvorvidt «det strider mot Grunnloven å
anvende en lovbestemmelse».44 Presiseringen av grunn-
lovsteksten på dette punktet hadde ifølge flertallet i Stor-
tingets kontroll- og konstitusjonskomité «som hensikt å
unngå at domstolskontrollen utvikles i en retning som
både er fremmed for norsk rettstradisjon og for forholdet
mellom domstoler og dagens politikk».45 Prejudikats-
virkningen av Høyesteretts dommer kan likevel føre til
at en dom i realiteten får mer generell anvendelse. Det

33 Jf. Christoffer C. Eriksen, «Stortinget og Høyesteretts betenkninger – En foreldet kobling mellom rett og politikk?» (2015). Se kommentaren til
§ 83.

34 Jf. Arnulf Tverberg, «Forholdet mellom lovgiver og domstolene ved prøving av lovers grunnlovmessighet – et lovgiverblikk» (2012), på s. 195–
204. Sml. Dokument 16 (2011–2012), s. 77–78.

35 Jf. Innst. 263 (2014–2015), s. 12. Sml. Dokument 16 (2011–2012), s. 80–81.
36 Om (prosessuelle) rammer om Høyesteretts grunnlovskontroll se Bårdsen, op.cit., på s. 301–305.
37 Se nærmere Hiorthøy og Wilberg, «Domstolene og forfatningsutviklingen» (1967), s. 140–143.
38 En annen sak er at det kan være tvilsomt hvilke formfeil mv. som bør føre til at loven blir uvirksom. Se merknader om slik prøving i HR-2016-296-

A avsnitt 77–78.
39 Jf. Rt. 1997 s. 580 (streikeforbudssaken) og HR-2016-00296-A avsnitt 44.
40 Jf. Rt. 1983 s. 1004 på s. 1018 med henvisninger til Rt. 1961 s. 1350 og Rt. 1966 s. 476. Se også Hiorthøy og Wilberg, op.cit., s. 143–144, jf. s. 133

med henvisning også til Rt. 1954 s. 478. Se videre Finn Backer, «Den amerikanske høyesterett som påvirkningskilde – også hos oss?» (1997).
41 Jf. Rt. 1991 s. 173 (HRKjm).
42 Jf. Rt. 1976 s. 1 P på s. 5.
43 Jf. Innst. 263 S (2014–2015), s. 11–12 og merknader på s. 14 fra SVs representant.
44 Se Innst. 258 S (2019–2020) s. 3, jf. Dok. 12:19 (2015–2016) s. 1–2.
45 Jf. Innst. 258 S (2019–2020) s. 3.
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blir i alle tilfeller opp til Stortinget å oppheve loven og
eventuelt å erstatte den med en annen lov. Det vil ikke
alltid være nødvendig å gjøre endringer i den vedtatte
loven, idet tilstrekkelig avklaring kan ha skjedd gjennom
rettens avgjørelse. Om muligheten for å opprettholde
loven mot erstatning vises det til punkt 2.1 foran.

Ved prøving av visse «andre beslutninger truffet under
utøving av offentlig myndighet», slik som forvaltnings-
vedtak i form av enkeltvedtak eller forskrift, er ugyldig-
het en mulighet.

3 Utvikling av prøvingsretten – etableringsfasen

3.1 Stillingen før og i 1814

I et system med én allmektig leder oppstår knapt noe
spørsmål om kompetansebegrensninger og dermed hel-
ler ikke noen tvister om kompetansens grenser. Under
den monarkiske statsforfatningen i det dansk-norske
eneveldet var spørsmålet om en prøvingsrett, i form av
uavhengige domstoler som kunne sette til side lovgiv-
ning som var i strid med normer i en trinnhøyere grunn-
lov, dermed lite aktuelt.46 Selv om statsforfatningen i
Danmark-Norge teoretisk og ideologisk var basert på en
samfunnskontrakt mellom fyrste og folk,47 fantes det
ikke noe formelt normhierarki tilsvarende det som ble
etablert med Grunnloven.48 Både lovgivende, utøvende
og dømmende myndighet lå hos den allmektige kongen.
Domstoler med en vilje uavhengig av kongens fantes i
prinsippet ikke. – Av tilsvarende grunner eksisterte hel-
ler ikke noen rett for individet til å prøve lovmessigheten
av forvaltningsvedtak. Slik prøving var i det dansk-nor-
ske systemet avhengig av tillatelse fra kongen, se punkt
6.2.

Det dansk-norske systemet hadde like fullt trekk som
kunne virke gunstig inn på utviklingen frem mot en prø-
vingsrett. På 1700-tallet var naturretten i praksis aksep-
tert som en supplerende rettskilde ved tolking av ordly-
den i loven. Det er videre fremholdt at den rettskildelæ-

ren som vokste frem i denne spenningen mellom lov og
naturrett, aksepterte at lov ble satt til side på grunnlag av
naturretten.49 Den naturrettslige tankegangen forsvant
ikke med Grunnloven av 1814. Sentrale grunnlovsbe-
stemmelser sprang ut av en naturrettslig tankegang. Det
gjaldt ikke minst forbudet mot tilbakevirkende lover
(§ 97) og kravet om full erstatning ved tvungen avståelse
av eiendom til offentlig bruk (§ 105).50

Flere rettslige forutsetninger for prøvingsretten, slik vi
i dag kjenner den, kom på plass ved Grunnloven i
1814.51 For det første ble Grunnloven bindende lov.
Høyesteretts voteringsprotokoller viser at Høyesteretts
dommere allerede i den første sesjonen etter at domsto-
len trådte i funksjon 30. juni 1815, trakk Grunnloven inn
i voteringene. For eksempel ble det flere ganger vist til
Grunnloven § 104 («Jord og Boeslod kan i intet Tilfælde
forbrydes.»).52

For det andre var Grunnloven formelt overordnet lov-
givningen for øvrig – lex superior. Dette fulgte forutset-
ningsvis en rekke steder i Grunnlovens tekst. På ett prak-
tisk viktig punkt ga Grunnloven et direktiv om trinn-
høyde, jf. Grunnloven § 94 første ledd annet punktum:53

«Imidlertid blive Statens nu gjældende Love i Kraft,
forsaavidt de ei stride imod denne Grundlov eller de pro-
visoriske Anordninger, som imidlertid maatte udgives.»

Bestemmelsen ble naturlig oppfattet som et direktiv også
til domstolene om å unnlate å anvende eldre lovgivning
som stred mot de nye grunnlovsbestemmelsene. Selv om
en vanskelig kan trekke slutninger fra dette til det mer
generelle spørsmålet om prøvingsretten, førte bestem-
melsen innenfor sitt område til at domstolene ble fortro-
lige med å anvende Grunnloven direkte som grunnlag
for avgjørelser.54

For det tredje: Foruten den vertikale maktfordelingen
som ligger i en trinnhøyere Grunnlov, etablerte Grunnlo-
ven et horisonalt maktfordelingssystem, der hver
statsmakt hadde sitt primære funksjonsområde innenfor
Grunnlovens rammer. Domstolene skulle være uavhen-

46 Jf. Smith, Høyesterett og folkestyret (1993), s. 67. Se også Torkel Halvorsen Aschehoug, Norges nuværende statsforfatning, bind III, 2. utg. (1893),
s. 341.

47 Om det formelle grunnlaget for etableringen av det dansk-norske arvelige eneveldet i 1660–61, se Ola Mestad, «Suvereniteten tilbakegitt det nor-
ske folk ved Kieltraktaten» (2014), på s. 38.

48 Jf. Sunnqvist, op.cit., s. 73 flg. Se også s. 76 om at metaforen «høyere» lov knyttes til vedtakelsen av den amerikanske føderale forfatningen; jf.
også noe nærmere på s. 91 om Hamilton i The Federalist Papers.

49 Jf. Jørn Øyrehagen Sunde, «‘Ansees Hævet’ – Føresetnader for den norske prøvingsretten på 1800-talet» (2008).
50 Se f.eks. Smith, op.cit., s. 135 og Ola Mestad, «Linjene vidare» (2013), på s. 341 (om trykkefrihet, religionsfrihet og næringsfrihet). Og se kom-

mentarene til §§ 97 og 105.
51 Se generelt om forutsetninger for prøvingsrett Sunnqvist, op.cit., s. 76–77.
52 Jf. Langeland, Siste ord. Høgsterett i norsk historie 1814–1905 (2005), s. 57. Se også Smith, op.cit., s. 69 om betydningen av at Høyesteretts dom-

mere dømte i Riksretten seks ganger i perioden 1814 til 1845 og at forståelsen av Grunnloven sto sentralt i sakene der.
53 Opphevet ved grunnlovsvedtak 13. mai 2014, se kommentaren til tidligere § 94.
54 Jf. Holmøyvik og Michalsen, Lærebok i forfatningshistorie (2015), s. 331–332.
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gige av de øvrige statsmaktene – Stortinget og Kongen,
og utøve en særskilt funksjon: den dømmende. Dette
kom til uttrykk i den sjette av konstitusjonskomiteens
grunnsetninger: «Den dømmende makt bør være atskilt
fra den lovgivende og den utøvende.» Grunnloven § 1
annet punktum, som bestemmer at kongeriket Norges
«regjeringsform» er «innskrenket», var et uttrykk både
for den vertikale og horisontale maktfordelingen. At
ordet «monarkisk» også ble brukt, betydde ikke mer enn
at kongen var statsleder. Suvereniteten lå til folket som
hadde skapt tre statsmakter og delegert myndighet til
disse.55

For det fjerde: Grunnloven inneholdt håndhevbare
bestemmelser som lovgivningen kunne prøves mot. Ret-
tighetskatalogen i den vedtatte Grunnloven så riktignok
langt mindre imponerende ut enn den som fulgte særlig
av det Adler-Falsenske utkastet. På den andre siden var
de vedtatte bestemmelsene både håndgripelige og jord-
nære, slik at de kunne egne seg for håndheving i kon-
krete rettstvister. Dette må ha bidratt til å realisere
prøvingsretten. Ta for eksempel Grunnloven § 105, som
både oppstilte konkrete vilkår for at den kom til anven-
delse («Fordrer Statens Tarv, at nogen maa afgive sin
rørlige eller urørlige Eiendom til offentlig Brug, …») og
beskrev rettsvirkningen («… saa bør han have fuld
Erstatning af Statskassen»). Eksistensen av § 105, som
kan ses på som en positiv hjemmel for domstolene til å
tilkjenne en privat part erstatning, kan ha senket terske-
len for å innføre prøvingsrett via den mellomvarianten
som ble brukt mye på 1800-tallet: Opprettholdelse av
lovens påbud, men mot [full] erstatning til den skadeli-
dende parten, som et slags «konstitusjonelt kompro-
miss» som ikke i unødig grad svekket «Agtelsen for den
lovgivende Magt». Det viste seg også tidlig at Grunnlo-
ven § 97, til tross for sin ufullkomne utforming, ble
håndhevet av domstolene. På 1800-tallet var det likevel
atskillig diskusjon knyttet til om den enkelte rettighets-
bestemmelsen i Grunnloven var håndhevbar eller ikke.

På avgjørende punkter brøt dermed Grunnloven med
tidligere dansk-norsk statsrett og gjorde en prøvingsrett
mulig. På grunn av de endrede forutsetningene var det
her tale om et nyoppstått spørsmål som nå krevde sin
løsning. Spørsmålet om hvem som skal garantere konsti-
tusjonen under et maktfordelingssystem, var løftet frem
av Schlegel i hans fremstilling av naturretten. Spørsmå-
let om en prøvingsrett for domstolene var altså kjent i

den dansk-norske debatten allerede før vedtakelse av
Grunnloven. Nyere konstitusjonshistorisk forskning
viser at en rekke av de juristene som var til stede på
Eidsvoll, og som siden virket i de ulike statsorganene,
var vel kjent med Schlegels synspunkter.56 Dette kan ha
bidratt til at debatten om en mulig prøvingsrett helt fra
starten fikk et prinsipielt tilsnitt.

Det er imidlertid ikke kjent at det på Eidsvoll i 1814
var noen debatt om domstolenes prøving av lovers
grunnlovmessighet.57 I det hele tatt var det liten disku-
sjon om domstolenes rolle i forfatningssystemet, inklu-
dert deres rolle som (selvstendig) statsmakt. Et maktfor-
delingssystem kan som kjent utformes på ulike måter.
Den nye norske Grunnloven hadde et blandet opphav,
ved at den dels var bygd på franske forbilder, dels på
amerikanske, og det franske og amerikanske systemet
bød på ulike løsninger angående prøvingsretten.

Det Adler-Falsenske utkastet til § 148 inneholdt en
bestemmelse som ville ha avskåret prøvingsrett for dom-
stolene:

«Dommerne kunne ikke verken opholde eller forhindre
Executionen af nogen hvilkensomhelst Lov; de kunne
ikke fordre nogen exsecutiv Retsbetjent for deres Dom-
stol.»

Bestemmelsen var hentet fra den franske forfatningen
fra 1791 (tit. III, kap. V, art. 3).58 Både i det franske og
norske systemet måtte en slik bestemmelse oppfattes
som en avgjørende hindring for en prøvingsrett. Det er
ukjent hvorfor en slik bestemmelse ikke kom med i
Grunnloven. Det kunne derfor vanskelig trekkes noen
slutning fra dette forslagets skjebne til prøvingsrettens
stilling etter den vedtatte Grunnloven.

På den annen side: I USA var prøvingsretten nylig –
11 år tidligere – skapt av den føderale høyesterett gjen-
nom avgjørelsen Marbury v. Madison (1803). Om noen
av grunnlovsfedrene kjente til den amerikanske praksi-
sen, er ukjent. Det var vesentlige likhetstrekk mellom
det amerikanske og norske systemet, men også vesent-
lige ulikheter.

Det er etter dette dekkende å si at «gjennom utviklinga
av prøvingsretten har domstolane fått ei rolle som kon-
trollinstans og motmakt overfor den lovgjevande og den
utøvande makta som ein neppe såg føre seg i 1814».59

En prøvingsrett må simpelthen ha fremstått som et så

55 Se for eksempel Ola Mestad, «Grunnlova § 1: Fleksibel suverenitet og udeleleg territorium» (2015), på s. 274 og ovenfor i kommentar til § 1.
56 Jf. Eirik Holmøyvik, «Maktfordeling under eineveldet – J.F.W. Schlegel og Eidsvollgrunnlova» (2013), på s. 270.
57 Jf. Hiorthøy og Wilberg, «Domstolene og forfatningsutviklingen» (1967), s. 117.
58 Jf. Hiorthøy og Wilberg, op.cit., s. 118. Se videre Sunde, «‘Ansees Hævet’ – Føresetnader for den norske prøvingsretten på 1800-talet» (2008),

s. 234 flg. om den gamle praksisen med promulgering av lover og de problemene dette skapte i Frankrike og England.
59 Jf. Eirik Holmøyvik, Maktfordeling og 1814 (2012), s. 123.
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stort mentalt sprang fra situasjonen under eneveldet og
situasjonen i verden omkring at den vanskelig kan ha
vært i manges bevissthet på Eidsvoll. Det var i 1814
ingen andre europeiske stater som praktiserte en prø-
vingsrett slik vi i dag kjenner den. Samtidig kan vi si at
Grunnloven var slik bygd opp at det lå til rette for etable-
ring av en prøvingsrett i praksis.60

3.2 Hvorfor vokste prøvingsretten frem på 1800-tallet?
Utviklingen av en prøvingsrett på 1800-tallet er resulta-
tet av et samspill av en rekke faktorer i tillegg til de retts-
lige.61

Norge var det første landet i Europa, og trolig det
andre i hele verden, til å utvikle prøvingsrett overfor
lover.62 Flere forhold har vært trukket frem som forkla-
ring på utviklingen: Grunnloven ble til i en periode der
opplysningstidens tankegods fortsatt sto sterkt, og før
den renessansen for det monarkiske prinsipp som inn-
trådte kort tid etter 1814. Norske jurister så til ameri-
kansk statsrett som et forbilde.63 Den juridiske teorien
var i det store og hele positivt innstilt til en prøvingsrett.
Videre ble Grunnloven et symbol på nasjonal selvsten-
dighet og nasjonalt fellesskap i kampen mot svenske-
kongen. Høyesterett utviklet seg av ulike grunner til å bli
en reell tredje statsmakt, med en relativt høy grad av
selvstendighet. Fremveksten av regulerende lovgivning
som grep inn i etablerte posisjoner, gjerne under politisk
strid og med vilje til å utfordre Grunnlovens grenser,
bidro også.64 Også andre faktorer kan tenkes: En sterk
embetsstand bidro selv til håndheving av sine rettigheter
i et klima der oppfatningen om kontrakters bindende
virkning og eiendomsrettens ukrenkelighet sto sterkt.
Gjennom Grunnloven §§ 97 og 105 fantes det som nevnt
bestemmelser i Grunnloven som var egnet til å ivareta
disse interessene rettslig. At domstolene satt i førersetet,
ga mulighet for å gå frem skrittvis. Kort sagt: Utviklin-
gen av prøvingsretten, skritt for skritt, skyldes et kom-

plekst samvirke av ulike rettslige, kulturelle, politiske og
historiske faktorer som sammen ga grobunn for utvik-
ling av prøvingsretten, men som ikke garanterte den.

3.3 1800-tallets ordskifte om prøvingsretten
Med Slagstad kan vi si at det «[e]tter 1814 ble … ført en
kontinuerlig rettsteoretisk diskusjon om prøvingsretten i
det norske system».65 Prøvingsretten var dessuten tema i
den politiske offentligheten, inkludert i Stortinget.

Til 1800-tallets tilhengere av prøvingsretten – den
Aschehougske linje – hører Steenbuch (1824), P.K.
Gaarder (1845), J.P. Andresen (1862), C. Winter Hjelm
(1863), L.M.B. Aubert (1864) P.C. Lasson (1869) og
T.H. Aschehoug. Slagstad dokumenterer at det synet
som Aschehoug uttrykte i forelesninger i 1862–63,
uttrykte den da dominerende oppfatning innen teorien.66

Til 1800-tallets skeptikere – den Stangske linje – kan
vi regne C.M. Falsen (1816), Frederik Stang (1833), og
B. Dunker (iallfall i en tidlig fase). Stang viste for
eksempel til at hver gren av den offentlige myndighet
selv måtte avgjøre sin egen kompetanse. Videre viste
han til at plikten til lydighet mot lovene, som en grunn-
setning for enhver sivilisert stat, talte mot en prøvings-
rett.67 Selv blant skeptikerne var det stort sett aksept for
en «motstandsrett» med sikte på åpenbare eller forsett-
lige tilfeller.68 Bare Falsen stilte seg helt avvisende til en
prøvingsrett.

I tiden etter 1814 finner en uttalelser i Stortinget som
kan oppfattes som at Grunnloven er rettslig bindende og
kan anvendes av domstolene. Aschehougs henvisninger
til to saker fra 1821 (Stortingets gasje- og pensjonsko-
mité samt en adresse fra Stortinget til Kongen knyttet til
adelsloven) virker likevel lite overbevisende som indi-
kasjoner på Stortingets syn på domstolenes rolle ved
mulig konflikt mellom ordinær lovgivning og Grunnlo-
ven.69 Derimot er det mer å hente i de senere stortings-
debattene Aschehoug viser til.70

60 Jf. Sunde, op.cit., s. 219.
61 Jf. Holmøyvik og Michalsen, op.cit., s. 332–333.
62 Jf. op.cit., s. 326.
63 Se Ragnhildur Helgadóttir, The Influence of American Theories on Judicial Review in Nordic Constitutional Law (2006), s. 25 flg. (om påvirkning

fra den juridiske teorien) og s. 55 flg. (om påvirkning fra rettspraksis). Helgadóttir dokumenterer likevel ikke i særlig grad den eldste perioden
(perioden frem mot 1866).

64 Se for eksempel Smith, Høyesterett og folkestyret (1993), s. 165, jf. s. 186–187.
65 Jf. Rune Slagstad, «Prøvingsrettten i det norske system» (1989), på s. 341–344 om den rettsteoretiske diskusjon (med sitatet hentet fra s. 342). Se

også Kierulf, Taking Judicial Review Seriously – the Case of Norway (2014), s. 172–180.
66 Slagstad, op.cit., s. 342.
67 Jf. Frederik Stang, Systematisk Fremstilling af Kongeriget Norges constitutionelle eller grundlovbestemte Ret (1833), s. 545 flg. Sml. kritikken hos

Aschehoug, Norges nuværende statsforfatning, bd. III (1893), bl.a. s. 350 flg. og s. 312–313.
68 Jf. Smith, op.cit., s. 68, med henvisning til Slagstad, op.cit., s. 342, om denne motstandsretten, og videre Aschehoug, op.cit., s. 365–366 med hen-

visning til Stang, op.cit., s. 546–549.
69 Se om spillet rundt adelsloven Ola Mestad, «Krig, politikk og veddemål på Stortinget» (2008), særlig s. 39.
70 Jf. Aschehoug, op.cit., s. 369–371 med referanser til stortingsforhandlingene.
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Også videre utover på 1800-tallet ble det i den poli-
tiske offentligheten ellers ført en omfattende debatt om
prøvingsretten, særlig på bakgrunn av Wedel-Jarlsberg-
dommen fra 1866. Dette skjedde dels i den alminnelige
offentlige debatt, dels i Stortinget.71 Dannelsen av poli-
tiske partier brakte siden, som vi skal se, en tydelig par-
tipolitisk dimensjon inn i debatten.

4 Prøvingsrettens ulike epoker

4.1 Innledning

Prøvingsrettens utvikling fra 1814 og frem til i dag kan
deles inn i seks epoker: Etableringsfasen (1814–1866),
bekreftelse i praksis (1866–1910), den prøvingsrettslige
gullalder (1910–1940), prøvingsretten i dvale (1945–1976),
reetablering av prøvingsretten (1976–2010) og prøvingsret-
ten i dag (2010–d.d.). Det er på viktige punkter kontinuitet
også på tvers av epokene. Prøvingsretten og den andre ver-
denskrigen (1940–1945) er en historie for seg.

4.2 Etableringsfasen (1814–1866)
Fasen mellom 1814 og 1866 kan vi kalle prøvingsrettens
etableringsfase. Sakene i denne perioden kan – grovt
sett – grupperes i to: seks «embetsmannssaker» i perio-
den 1822–1868 og en mer uensartet gruppe av andre
saker (inkludert saker knyttet til næringsprivilegier).

Den første dommen som kan ses på som utslag av at
Høyesterett utøver prøvingsrett, er dom 10. desember
1822.72 Høyesterett tilkjente her en embetsmann erstat-
ning for tap i sportellinntekter som fulgte av at en lov fra
12. september 1818 tillot salg av kobber fra kobberver-
ket på Røros utenfor det auksjonssystemet som hadde
ligget til de private partenes embeter. Saken er riktignok
ikke noe eksempel på at Høyesterett tilkjente «erstatning
i strid med klare bestemmelser i loven eller med et resul-
tat lovgiverne med rimelig sannsynlighet hadde tatt sikte
på»,73 men den kan like fullt ses på som et eksempel på
at Høyesterett «– uten grunnlag i lov eller bevilgnings-

vedtak – dømmer staten til å gi økonomisk kompensa-
sjon for et lovbasert inngrep som ellers ville ha vært
grunnlovsstridig».74

Denne saken innledet et knippe saker som over flere
tiår kom til prøving i Høyesterett, og der sakenes felles
kjerne var følgende: Gjennom nye lover ble embetsmenn
fratatt oppgaver som de tidligere hadde hatt og som ga
dem inntekter, eller de ble pålagt nye oppgaver, uten
kompensasjon. Sakene er utførlig omtalt andre steder.75

Disse sakene kretset alle rundt Grunnloven § 97, men
også §§ 22 og 105 ble trukket inn. Langeland leser dom-
mene slik at Høyesterett valgte å definere embetsinntek-
ter som privat eiendom, slik at innehaveren hadde rett til
erstatning etter § 105 i Grunnloven dersom staten på en
eller annen måte gjorde vesentlige inngrep i disse.76

I årene frem mot 1866 fulgte ytterligere tre «embets-
mannsdommer»: i 1854, 1855 og 1862.77

Wedel-Jarlsberg-saken fra 1866 er skjellsettende i
prøvingsrettens historie, på grunn av dens prinsipielle
begrunnelse, og som første sak der prøvingsrett ble
utøvd etter at Høyesteretts voteringer i 1864 var blitt
offentlige.78 Hovedspørsmålet var i hvilken grad en
sjøoffiser – Wedel-Jarlsberg – hadde krav på kompensa-
sjon for det ekstraarbeidet som fulgte med pålagt arbeid
som formann for en utskrivningskommisjon etter en lov
fra 1857. Høyesterett (4 av 7 dommere) tilkjente erstat-
ning ut fra den betraktning at loven ellers ville ha vært i
strid med Grunnloven. Det ble vist til Grunnloven §§ 22,
97 og 105. Seks av dommerne (blant dem tre i det nevnte
flertallet på fire) bygde på at det hadde vært klart at
loven ikke tilsiktet at erstatning skulle gis.

Sett i lys av de tidligere embetsmannsdommene var det
ikke oppsiktsvekkende at erstatning ble tilkjent. Det hadde
allerede skjedd i flere tidligere saker. Det interessante var
justitiarius Lassons prinsipielle begrunnelse. Dommen,
med offentlige vota, fikk umiddelbart betydning for hvor-
dan den offentlige debatten om temaet forløp.79

Ifølge Lasson berodde avgjørelsen i saken «klarligen
kun paa det statsretslige Spørgsmaal: Hvad har Høieste-
ret at afgjøre, naar der forelægges paa een Gang Grund-
lov og privat Lov?».80 Lasson svarte:

71 Se Slagstad, op.cit., s. 344–348 om debatten i den politiske offentligheten. At debatten gikk friskt i Stortinget, fremgår av sitater fra Sverdrup inn-
tatt i Slagstad, op.cit., s. 346–347.

72 Jf. omtale i Smith, op.cit., s. 131–136, jf. s. 158. Jf. Sunde, «‘Ansees Hævet’ – Føresetnader for den norske prøvingsretten på 1800-talet» (2008),
på s. 239–240 om dommens sammenheng med naturretten.

73 Jf. Smith, op.cit., s. 133.
74 Op.cit., s. 136.
75 Se Langeland, Siste ord. Høgsterett i norsk historie 1814–1905 (2005), s. 309–357 og Smith, op.cit., s. 131–152.
76 Jf. Langeland, op.cit., s. 318 o.a.st. Det kan nok diskuteres hvor treffende dette synspunktet «privat eiendom» er strengt juridisk, men analogien til

privat eiendom kan like fullt være av verdi som en historisk forklaring (og likheten med det vide eiendomsbegrepet i EMK P1-1 i dag) er slående.
77 Jf. Smith, op.cit., s. 136 flg.
78 Jf. op.cit., s. 141–143, jf. s. 146–152. Se videre Are Zachariassen, «De hemmelige voteringsprotokollene i Høyesterett 1815–1863» (1995).
79 Jf. Smith, op.cit., s. 149 med henvisninger.
80 Sitert etter op.cit., s. 146–147.
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«Da har det, saavidt jeg kjender Statsretslæren, alminde-
lig været vedtaget, at forsaavidt man ikke kan paalægge
Domstolene at dømme efter begge Love paa engang, saa
maa de nødvendigvis foretrække Grundloven, og naar de
derhos gjør dette paa den minst stødende og mest indi-
rekte Maade, hvorpaa det kan ske, i det man ikke sætter
Loven ud af Virksomhed, saa forekommer virkelig denne
Afgjørelsesmaade mig at være langt naturligere og for
Individet og det Almindelige langt mere passende end
den Hellighed, som Regjeringsadvokaten har villet til-
lægge den lovgivende Magt i dens privat-lovgivende
Virksomhed, selv om denne staar i Strid med Grundlo-
ven.»

Det er gode holdepunkter for at Lasson søkte inspirasjon
i Chief Justice Marshalls votum i US Supreme Court’s
skjellsettende dom Marbury v. Madison fra 1803.81

En dom fra 186882 avslutter rekken av «embets-
mannsdommer» fra 1800-tallet, der det i fire tilfeller ble
tilkjent erstatning, i to tilfeller ikke. Dommen oppsum-
merte og la til grunn synspunktene fra de tidligere dom-
mene.

Selv om «embetsmannsdommene» sto sentralt, er
også andre dommer fra perioden av interesse. Det gjel-
der to dommer fra 1844, om håndverksloven 1839, som
grep inn i friheten til å drive håndverksvirksomhet:83

Disse var de første i en serie av saker de neste 80 årene
som gjaldt vern mot inngrep i næringsprivilegier. Nev-
nes kan også en dom fra 1871 (om forbudet mot hus-
ransakelser i Grunnloven § 102)84 og en dom fra 1880
som tilkjente erstatning for avståelse av grunn til vei-
formål, selv om loven som ga grunnlag for avståelsen,
neppe la opp til slik erstatning.

En sak som ble avgjort 27. april 1841,85 har vært viet
særlig oppmerksomhet. Her lot Høyesterett være å
anvende et nytt stortingsvedtak om stempelavgift på
eldre, ustemplede dokumenter som var utstedt før stor-
tingsvedtaket ble truffet. Avgjørelsen er primært begrun-
net med at stortingsvedtaket måtte tolkes innskrenkende,
i strid med departementets forståelse av det og tidligere
praksis, slik at det ikke omfattet fortidige forhold, ut fra
den betraktning at Stortinget ikke kunne ha ment å gi

vedtaket tilbakevirkende kraft. Sett i lys av den praksis
som hadde vært ført i lang tid, fremsto dette som et
kunstgrep fra Høyesterett.

Høyesterett ga imidlertid også en alternativ begrun-
nelse der Grunnloven § 97 står sentralt. Det er god grunn
til å mene at Grunnloven § 97 hadde så vesentlig betyd-
ning at det er naturlig å tale om tilsidesettelse.86 Uansett
er det interessant at Høyesterett i sin alternative begrun-
nelse uttrykte vilje til å bruke Grunnloven § 97 som
grunnlag for å si at Stortingets vedtak ville være uhjem-
let. Dermed forutsetter Høyesterett en prøvingsrett, og
retten gir et meget tydelig signal om at vedtaket ville
blitt underkjent på dette grunnlaget dersom retten ikke
kunne komme til samme resultat ved en tolking av ved-
taket.

Stortinget rettet seg umiddelbart etter Høyesteretts
avgjørelse ved å legge om praksis, under henvisning til
at «man har altsaa nu faaet et Præjudicat for den Mening,
at Vedkommende ikke er pligtige til at betale saadanne
Afgifter i den Tid, som forløber fra det ældre Skattepaa-
bud traadte ud af Kraft indtil det nye af Storthinget
besluttes».87

Dommen har vært vurdert ulikt av ulike forfattere. Et
ytterpunkt er Aschehoug, som omtaler dommen som
«vel … den vigtigste, Norges Høiesteret nogensinde har
afsagt».88 Og Morgenstierne påpekte at dommen skilte
seg fra tidligere tilfeller ved at det ikke (bare) var spørs-
mål om å opprettholde loven mot erstatning, men at
loven i det hele ble unnlatt anvendt for ikke å tre Grunn-
loven § 97 for nær.89

Det har vært ulike oppfatninger om når prøvingsretten
slo gjennom i Høyesteretts praksis. Noe av uenigheten
skyldes manglende undersøkelser. Vel så viktig er at
ulike forfattere har lagt ulikt innhold i begrepet «prø-
vingsrett».90 Dette gjelder ikke minst spørsmålet om en
skal inkludere det store antallet tilfeller der Høyesterett
har opprettholdt loven etter sitt innhold, men gitt erstat-
ning etter prinsippet i Grunnloven § 105. Det er dessu-
ten, til forskjell fra det som gjelder for formelle vedtak,
umulig å finne ett avgjørende tidspunkt for når et dom-
merskapt rettsinstitutt som prøvingsretten er etablert.

81 Se nærmere for eksempel Holmøyvik og Michalsen, Lærebok i forfatningshistorie (2015), s. 340–341.
82 Rt. 1868 s. 577.
83 Jf. Smith, op.cit., s. 121 flg.
84 Rt. 1871 s. 221. Se om den siste dommen Ola Mestad, «Dissensens alvor. Om nyare dissensar i Høgsterett», på s. 222–223.
85 Rt. 1841 s. 274. Se utførlig sitat fra voteringsprotokollen i Guthorm Immanuel Hallager, Norges Høiesteret 1815–1915, bd. I: 1815–1863 (1915),

s. 279–280.
86 Jf. Smith, op.cit., s. 124–127.
87 Stortingsforhandlinger 20. mai 1842 på s. 141 (budsjettkomiteens innstilling i saken).
88 Jf. Aschehoug, Norges nuværende statsforfatning, bind III (1893), på s. 369–370.
89 Jf. Bredo Morgenstierne, «Høiesterets adgang til at tilsidesætte Lovbestemmelser som grundlovstridige» (1913), se omtalen av denne saken på

s. 458–460 sammenholdt med sakene han omtaler før denne.
90 Se for eksempel Holmøyvik og Michalsen, op.cit., på s. 333–334.
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Eivind Smith konkluderer i sin bok «Høyesterett og fol-
kestyret» fra 1993 med at Høyesterett utøvde prøvingsrett
iallfall i seks saker før 1860, og første gang i saken fra
1822.91 Han gir også uttrykk for at «[p]røvingsretten ble
etablert gjennom rettspraksis iallfall siden 1840-årene».
Endelig gir han uttrykk for at «[e]tter 1866 er det ikke len-
ger noe rimelig grunnlag for tvil».92 Smiths konklusjoner
stemmer godt med resultatene av Rune Slagstads grunn-
leggende undersøkelser noen år tidligere. Slagstad doku-
menterer at Aschehougs syn på prøvingsretten ikke var
noe påfunn fra tiden etter riksrettssaken i 1883–84, men at
synet var uttrykt på hans «Forelæsninger over Norges
offentlige Ret» i 1862–63.93

Med disse avklaringene falt bunnen ut av tidligere teo-
rier om at prøvingsrettens etablering, datofestet til tids-
punktet for den stavangerske vinsak (1890), kom som en
konservativ reaksjon på parlamentarismens gjennomslag
(Jens Arup Seip, til dels med støtte i etterkant fra Eck-
hoff).94 Seips teori er siden av Slagstad blitt omtalt som
et «misgrep – en politisk reduksjonisme som mistyder
sitt historiske fenomen derved at den ikke lar rettsinstitu-
sjonenes egenutvikling komme til sin rett».95 Med dette
blir også årstallet 1890, som Eckhoff festet seg ved, i seg
selv mindre interessant.96

Det hører likevel med at Aschehougs anerkjennelse av
prøvingsretten og hans kraftfulle, men samtidig nyan-
serte forsvar for den i «Norges nuværende statsforfat-
ning», både i førsteutgaven (1885) og andreutgaven
(1893), bidro til at den fikk solid fotfeste i tiden etter.

4.3 Bekreftelse i praksis (1866–1909)
1884 – eller 1890 – var altså ikke noe avgjørende vende-
punkt. Det er snarere kontinuitet i perioden 1866 til
1909. Noen saker førte til at loven ble underkjent, andre
ikke. Det var gjerne tale om straffesaker, og slett ikke
uvanlig med skarpe dissenser. Den enkelte saken hadde
ikke så stor samfunnsmessig betydning, men summen av
underkjennelser bidro til å skape et spenningsforhold til
den økende lovgivningsaktiviteten rundt år 1900. Mens

embetsmannssakenes storhetstid var over, fortsatte
debatten om inngrep i næringsprivilegier. Dessuten pre-
get ulike typer lovgivningsinngrep i kontrakter og eien-
domsrett bildet. Inngrep skjedde etter hvert ut fra et
ønske om sosial regulering og for å beskytte naturressur-
ser. Grunnlovsbestemmelser til vern om personlig frihet
og sikkerhet hadde liten eller ingen plass. Perioden var
verken preget av store konflikter eller store prinsipielle
debatter knyttet til prøvingsretten, selv om det skjedde
en utvikling mot slutten. Fra denne perioden skal kun
den allerede nevnte «stavangerske vinsak» nevnes.

I tidligere litteratur ble denne saken97 trukket frem
som «det første helt klare eksempel på at Høyesterett
satte en lov til side som grunnlovsstridig».98 At dette var
et klart tilfelle av prøvingsrett, er utvilsomt.99 Noen
banebrytende dom i prøvingsrettssammenheng er den
likevel, ut fra det som er sagt foran, ikke.

I saken frifant Høyesteretts flertall (dissens 4–3) til-
talte for å ha drevet småsalg av vin, selv om en ny lov
oppstilte et straffbart forbud mot nettopp dette. Flertallet
mente at Grunnloven § 97 var til hinder for et slikt inn-
grep i tiltaltes tillatelse til å drive næringsvirksomhet.

Dommen er godt egnet til å vise skillelinjene mellom til-
hengere og motstandere av en vidtgående prøvingsrett.
Mens den konservative juristen Morgenstierne siden
brukte dommen som eksempel på prøvingsrettens kraft og
betydning, var den for Venstre-mannen Skeie et eksempel
på hvordan prøvingsretten var blitt brukt på en måte som
ikke var heldig for allmenne interesser.100 Den er interes-
sant fordi den peker fremover mot konfliktene rundt den
sosiale reguleringslovgivningen. Ifølge Skeie satt dommen
«stængsel for en naturlig udvikling». Denne og senere
dommer som hindret den kommunale kontrollen med rus-
drikkomsetningen, bidro ifølge Skeie «meget til at skjærpe
modsætningerne og derved fremkalde den forbudslovgiv-
ning, hvis resultater, hidtil ialfald, neppe andre i virkelig-
heden er tilfreds med en de, som gjør sig en næring af at
overtræde den».101 Det hele endte med at Høyesterett i
Vauvert-dommen i 1922 satte 1890-dommen og senere
praksis i samme retning ettertrykkelig til side.102

91 Dommen fra 1822 er utførlig omtalt i Smith, op.cit., s. 131–136.
92 Jf. op.cit., s. 158.
93 Jf. Rune Slagstad, Rett og politikk: et liberalt tema med variasjoner (1987), særlig s. 52–53. Slagstad påviser videre hvordan Aschehoug (også i

denne tidlige fasen) var inspirert av stillingen i USA.
94 Jon Skeie var inne på det samme allerede i Dok. nr. 1 (1917), på s. 8–9.
95 Jf. Slagstad, «Prøvingsrettten i det norske system» (1989), s. 347.
96 Jf. Smith, op.cit., s. 163–164.
97 Rt. 1890 s. 455. Jf. Smith, op.cit., s. 168–172.
98 Jf. Torstein Eckhoff, «Høyesterett som Grunnlovens vokter» (1976), på s. 9.
99 Jf. Rt. 1890 s. 455 på s. 456.
100 Jf. Erling Sandmo, Siste ord. Høyesterett i norsk historie 1905–1965 (2005), s. 128.
101 Jf. Jon Skeie, Eiendomsret og statsmonopol. Om statens ret til uden erstatning at inskrænke eiendomsraadigheden, særlig i det øiemed at gjøre en

virksomhed til statsmonopol (1923), s. 267, jf. s. 268.
102 Jf. Rt. 1922 s. 624. Se omtalen av dommer om alkohollovgivningen i Eckhoff, op.cit., på s. 9–18, jf. s. 23–24.
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4.4 Den prøvingsrettslige «gullalder» (1910–1940)
Det er bred enighet om at 1910–1940 (og særlig frem til
ca. 1930) er den perioden Høyesterett mest aktivt har
utøvd prøvingsrett.103 Det er ikke tilsvarende enighet om
årsakene til dette.104 Blant faktorene som har vært truk-
ket frem er at Høyesterett la til grunn en skjerpet måle-
stokk for sin prøving,105 at det politiske flertallet viste
økt vilje til intervensjon i økonomiske forhold106 og i det
hele tatt et akselerert tempo i samfunnsutvikling og lov-
givning.107

Avgjørelsene som gjaldt grunnlovsspørsmål i denne
perioden var, som tidligere, ofte med skarpe dissenser,
enten dommen gikk i den ene eller andre retning.108

Perioden begynte med et lite skred av underkjennelser
rundt 1910. Sakene i perioden samlet grupperte seg i
hovedsak rundt noen spørsmål: tilbakevirkende lover
eller stortingsvedtak om skatt eller avgift, en rekke
(straffe)saker om alkohollovgivning som grep inn i
salgs- eller skjenkevirksomhet, andre inngrep i nærings-
privilegier (for eksempel apotekernes), og regulerende
lovgivning som grep inn i husleie- eller husmannskon-
trakter. Stort sett alle sakene i perioden dreide seg om
Grunnloven §§ 97 og 105. Det var likevel noen enkeltsa-
ker knyttet til for eksempel Grunnloven § 17, § 22,
§ 75 bokstav a, § 96, § 100 og § 106 (nå § 116), men
ingen klare tilsidesettelser knyttet til disse paragrafene. I
Opstad-saken fra 1918109 førte § 97 sammen med § 107
(om odelsretten) til en tilsidesettelse, under dissens 4–3.

Thams-saken fra 1909110 er utvilsomt et eksempel på
at Høyesterett strakk Grunnloven langt på bekostning av
lovgivers ønske om å kunne gripe regulerende inn.
Essensen var at et flertall i Høyesterett i varierende
omfang fant det stridende mot Grunnloven § 97 å
anvende en lov om skogvern med tilhørende kommunale
vedtekter på eldre kontrakter. Synspunktet om kontrak-
ter som eiendom, som var kjent fra embetsmannsdom-
mene, syntes å ha fått gjennomslag på bred front. I sin
generelle tilnærming var Høyesterett her på klar kolli-
sjonskurs med tidens behov, og dommen vakte atskillig
debatt.111

Høyesteretts dom i den store konsesjonssaken112 står
som det sentrale referansepunktet for prøvingsrettens
status for rundt 100 år siden – halvveis i Grunnlovens
historie. 50 år senere, i strandlovsaken, var dommen
fortsatt sentral. Dommen inneholder en rekke ingredien-
ser som bidro til dette: Konsesjonslovene var et nytt,
men sentralt politisk grep, vedtatt etter politisk og juri-
disk strid, der også grunnlovsspørsmålene hadde stått
sentralt, i en sosial brytningstid med nye politiske partier
på fremmarsj. Konsesjonslovgivningen ga uttrykk for en
aktiv lovgiver med vilje til å gripe inn, selv om Grunnlo-
vens grenser åpent ble utfordret. Spørsmålet for Høyes-
terett dreide seg om en privat grunneier uten erstatning
måtte finne seg i, som vilkår for erverv av et vannfall, at
staten krevde at rettighetene til vannfallet «hjemfalt» til
staten etter 60 år.

Høyesterett drøftet om domstolene hadde prøvings-
rett. Dette må ses på bakgrunn av statens prinsipale
standpunkt: at domstolene ikke hadde slik myndighet.113

Samtlige sju dommere anerkjente prøvingsrettens eksis-
tens (jeg kommer tilbake til spørsmålet om dens
omfang). Etter dette var det vanskelig å hevde annet enn
at det krevdes grunnlovsendring for å oppheve prøvings-
retten, og synspunktet ble akseptert i forbindelse med
mellomkrigstidens debatter om oppheving.

Det konkrete lovtiltaket ble opprettholdt, under dis-
sens 4–3, men dommen viste at prøvingsretten i høy
grad var en realitet, og den minnet om at tilfeldigheter
ved rettens sammensetning – og ikke Grunnloven alene
– kunne avgjøre skjebnen til Stortingets lovgivning.
Dermed pekte dommen frem mot den debatten om
prøvingsrettens legitimitet som fulgte, først som et
spørsmål om ja eller nei til prøvingsretten (spørsmålet
om oppheving), og på litt sikt mest som et spørsmål om
utøving av prøvingsretten. Konsesjonsdommen, satt inn
i sin samfunnsmessige sammenheng, inneholdt rikelig
materiale til drøftelse av begge spørsmålene. En skal
heller ikke glemme den betydning dommens «moderne»
syn på eiendomsretten fikk for praktisering av prøvings-
retten i tiårene som fulgte.

103 Jf. Slagstad, «Prøvingsrettten i det norske system» (1989), s. 348, Smith, op.cit., s. 181.
104 Mest utførlig om prøvingsrettens «vektst og fall» i perioden, se Sandmo, op.cit., s. 162–168.
105 Jf. Eckhoff, op.cit., på s. 18.
106 Jf. Slagsad, op.cit., s. 348 (med kritikk av Eckhoffs forsøk på å knytte utviklingen til bortfall av kongevetoet i årene etter 1884) og Smith, op.cit.,

s. 187.
107 Jf. Hiorthøy og Wilberg, «Domstolene og forfatningsutviklingen» (1967), s. 127 om årene etter den store konsesjonssaken; særskilt med sikte på

denne perioden trekker de også frem «økonomiske kriseforhold og særskilte tiltak i forbindelse hermed».
108 Jf. Hiorthøy og Wilberg, op.cit., s. 126–132 og Eckhoff, op.cit., på s. 15–28 (praksis 1909–1935).
109 Jf. Rt. 1918 II s. 47 og omtale i Sandmo, Siste ord. Høyesterett i norsk historie 1905–1965 (2005), s. 128–131.
110 Jf. Rt. 1909 s. 417.
111 Jf. Sandmo, op.cit., s. 122–124 og s. 510 (der dommen stilles opp mot gullklausuldommen vel 50 år senere).
112 Rt. 1918 s. 403. Jf. Sandmo, op.cit., s. 131–137.
113 Jf. Rt. 1918 s. 403 på s. 404. Se Slagstad, op.cit., s. 349 om bakgrunnen.
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Parallelt med diskusjonene om konsesjonslovgivnin-
gen løp debatten om vernet for næringsprivilegiene, kan-
skje i første rekke representert ved ulike rettigheter knyt-
tet til salg og skjenking av alkohol. Tiden var i ferd med
å løpe fra det sterke vernet for denne typen rettsposisjo-
ner som Høyesterett, blant annet under henvisning til
«den stavangerske vinsak» fra 1890, hadde stått for.
Særlig Jon Skeie, Venstre-mann og professor, produserte
det juridiske skytset som skulle til for å rokke ved den
etablerte tilnærmingen. Det ble derfor ikke sett på som
overraskende da Høyesterett i Vauvert-dommen fra
1922114 kom til at staten ikke hadde plikt til å betale
erstatning for det tapet Ida Vauvert (hennes dødsbo) ble
påført ved at hennes rett til å selge og skjenke brennevin
i henhold til et borgerskapsbrev fra 1838, falt bort som
følge av en ny lov fra 7. juni 1917. Dommen var enstem-
mig. Med Vauvert-dommen «trengte den oppfatning
gjennom at både handlende og andre næringsdrivende
må finne seg i at betingelsene for å utøve næringen blir
endret ved lov».115 Dermed måtte for eksempel det
standpunktet Høyesterett bare få år tidligere hadde bygd
på ved spørsmålet om vern for apotekerprivilegiene,116

også anses som uholdbart.
Med konsesjonssaken og Vauvert-dommen var både

den egentlige eiendomsretten og næringsprivilegiene til-
passet «den nye tid». Dermed var kursen i ferd med å bli
justert på viktige punkter, gjennom et mykere syn på
Grunnloven §§ 97 og 105, som utgjorde kjernen i Høy-
esteretts prøvingsgrunnlag også i denne perioden. Perio-
den fortsatte likevel med åpne tilsidesettelser i flere til-
feller.

En dom fra 1931,117 om panthavers rettsvern mot til-
bakevirkende lover, vises gjerne til som den siste dom-
men som på lang tid uttrykkelig satte en lov til side som
stridende mot Grunnloven. Fra årene etter 1931 finnes
det flere dommer (samtlige om Grunnloven § 97) hvor
lovgivningen ble underkjent,118 men dette skjedde på en
mer skånsom måte. Dreiningen er blitt omtalt slik at
prøvingsretten «skiftet ham»,119 eller at Høyesterett
«anstrengte seg nesten over evne for å bringe gjenstri-

dige lovgivningstiltak i samsvar med grunnloven».120

Utviklingen av en mer skånsom tilsidesettelsesteknikk
løp parallelt med utviklingen av en mer elastisk grunn-
lovstolkingsteori – «standardteorien» – og mindre intens
grunnlovskontroll reelt sett.

4.5 Prøvingsretten på prøve. «Plenumsloven» 1926121

Den intensiverte prøvingen i tiden etter cirka 1910
skjedde ikke uten reaksjon. I mellomkrigstiden, særlig
mellom 1920 og 1934, ble det ført en vesentlig debatt
om prøvingsrettens legitimitet og dermed eksistensbe-
rettigelse. Debatten fant i høy grad sted også utenfor det
juridiske miljøet, særlig med utspring i Stortinget. Dette
førte for det første til forslag om å oppheve prøvingsret-
ten ved grunnlovsendring. For det andre, og langt på vei
parallelt, ble det foreslått å oppheve eller endre Grunnlo-
ven §§ 97 og 105, som prøvingssakene i praksis dreide
seg om. For det tredje kom debatten om den såkalte ple-
numsloven.

Det startet med at Stortinget i 1920, for første gang i
historien, behandlet et forslag, fremmet av blant andre
Christopher Hornsrud i 1917, om å oppheve Grunnloven
§ 97.122 Konstitusjonskomiteen avviste forslaget, blant
annet under henvisning til at konsekvensene av å opp-
heve § 97 var vanskelig å overskue, og at spørsmålet sto
«i sammenheng med det end betydningsfuldere spørs-
maal, hvorvidt der er grund til at indskrænke eller
ophæve domstolenes myndighet til at bedømme loves
overensstemmelse med grundloven». Det endte med at
Konstitutionskomiteen henstilte «at administrationen tar
spørsmaalet op til behandling og utredning».123 Dette
førte til at Justisdepartementet innhentet de betenknin-
gene fra Mikael H. Lie og Morgenstierne som er omtalt
nedenfor.

I 1920 ble det fremmet ett forslag om oppheving av
prøvingsretten, og forslag om oppheving av eller end-
ringer i Grunnloven §§ 97 og 105.124 Forslagene synes å
være direkte foranlediget av den store konsesjonssa-
ken,125 men de må også ses i en bredere sammenheng,

114 Rt. 1922 s. 624. Se Torstein Eckhoff, Rettskildelære, 3. utg. (1993), s. 135 om hvordan den underordnede domstolen i saken måtte ha regnet med at
Høyesterett her ville skifte kurs.

115 Jf. Eckhoff, «Høyesterett som Grunnlovens vokter» (1976), på s. 24.
116 Jf. Rt. 1917 s. 392.
117 Jf. Rt. 1931 s. 865 P.
118 Jf. Rt. 1934 s. 997 P, Rt. 1935 s. 8 P og Rt. 1935 s. 358.
119 Jf. Sandmo, op.cit., s. 162.
120 Jf. Hiorthøy og Wilberg, op.cit., s. 131–132, jf. s. 146. Se også Eckhoff, op.cit., på s. 27 og Smith, Høyesterett og folkestyret (1993), s. 219–223.
121 Se Kierulf, Taking Judicial Review Seriously – the Case of Norway (2014), s. 197 flg. (om grunnlovsforslagene) og Christofer Eriksen, Prejudikat

og prøvelsesrett. Politiske og juridiske faktorer bak plenumsloven av 1926, (2000).
122 Dokument 57:7 (1917).
123 Indst. S. 346 (1920), s. 523–524.
124 Dok. 35 (1920) forslag 17 og 18.
125 Se Kierulf, op.cit., s. 192.
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der spørsmålet om statens mer aktive stilling i stort spilte
inn.126

Før behandlingen av disse forslagene innhentet Justis-
departementet to juridiske utredninger,127 fra professo-
rene Mikael H. Lie og Bredo Morgenstierne. Lies omfat-
tende betenkning inngikk som en vesentlig premiss i
debatten som fulgte.128 Selv om Lie var sterkt kritisk til
prøvingsretten,129 konkluderte han ikke med å anbefale
oppheving. Han erkjente at prøvingsretten «er inngått
som en karakteristisk og betydningsfull del av vår retts-
forfatning og dermed optatt i den almindelige rettsbe-
vissthet», og at «[d]en nuværende ordning gir den almin-
delige mann en trygghetsfølelse, som har sitt store selv-
stendige folkepsykologiske verd, uten hensyn til om den
er mer eller mindre begrunnet i de reale forhold». Han
var desto mer opptatt av at «nyere rettsteori» sin forstå-
else av Grunnloven §§ 97 og 105, hvis den ble fulgt opp
i praksis, «vilde … føre til innskrenkninger i lovgiv-
ningsmyndighetens virkeevne, som vilde være i strid
med den folkelige rettssbevissthet i vårt land», og «der-
med vilde systemet være dømt».130

Forslaget om oppheving av prøvingsretten ble i 1923
nedstemt i Stortinget (106–33). En samlet stortingsko-
mité anerkjente prøvingsretten som en del av gjeldende
forfatningsrett. Den ene av de to i komiteen som støttet
oppheving, var Emil Stang (Ap, senere Kommunistpar-
tiet, og deretter uten partitilknytning), som senere ble
justitiarius i Høyesterett. De to støttet for øvrig også for-
slaget om å endre/oppheve Grunnloven §§ 97 og 105
(her ble stemmetallet det samme som for forslaget om å
oppheve prøvingsretten, 106–33).131

I årene som fulgte, ble forslag om å oppheve
prøvingsretten gjentatt flere ganger (1923, 1926, 1929
og 1932). Debatten i 1923 ble likevel den mest omfat-
tende noen gang. Det nærmeste en kom oppheving av
prøvingsretten var 67 for oppheving og 74 mot i 1934,
da forslaget fra 1932 ble behandlet.132 Både i 1923 og i

1934 var samtlige av de representantene som stemte for
oppheving, fra Arbeiderpartiet.133 Det økte stemmetallet
til fordel for oppheving henger sammen med Arbeider-
partiets vekst i Stortinget i perioden.134 Venstre-partie-
nes holdning i Stortinget var mer sammensatt.135

Jon Skeie, som sto bak flere viktige utredninger om
både Grunnloven §§ 97, 105 og prøvingsretten, nyan-
serte sitt syn på prøvingsretten i takt med endringer i
Høyesteretts praktisering av de to sentrale grunnlovspa-
ragrafene. Fra å ha vært sterkt kritisk til prøvingsretten i
sin utredning om alkohollovgivningen fra 1915,136 blant
annet under henvisning til den stavangerske vinsak fra
1890 og lignende praksis, slo Skeie seg i 1929 til ro med
prøvingsretten; ja han så til og med positive trekk ved
ordningen.137 I mellomtiden var Høyesteretts dommer i
den store konsesjonssaken og Vauvert-saken samt ple-
numsloven kommet til.

Et siste forslag, alene om å oppheve Grunnloven
§ 97, ble fremmet i 1935, men forkastet.138 Flertallet i
utenriks- og konstitusjonskomiteen begrunnet avvis-
ningen med at «hel ophævelse av grundlovens § 97 vil
bety at rykke bort en av de grundpilarer som bærer vor
retsopfatning og retskultur», og at «de forhold som
engang syntes at gjøre en forandring i § 97 aktuel –
spørsmaalet om eventuel indløsning av privilegier og
dermed likestilte rettigheter – nu har fundet sin løs-
ning».139 Dialogen mellom statsmaktene hadde gitt
resultater.

Delvis parallelt med debatten om oppheving av
prøvingsretten og Grunnloven §§ 97 og 105 ble den
såkalte plenumsloven – lov 25. juni 1926 nr. 2 om for-
andring i lovgivningen om Høiesterett – forberedt og
vedtatt. Tanken om en «plenumslov» ble lansert av justi-
tiarius Herman Scheel, men da primært myntet på saker
der det var aktuelt med prejudikatsfravik. Justisminister
og Venstre-mann Paal Berg sto ansvarlig for at lovens
kjerne i stedet ble obligatorisk plenumsbehandling i

126 Se for eksempel argumentasjonen i Indst. S. nr. 346 (1920), på s. 523.
127 Jf. 1) Dokument nr. 13 (1923) Betenkning angående grunnlovens §§ 97 og 105 og om domstolenes myndighet til å prøve loves indre gyldighet. Av

Mikael H. Lie; 2) Tillegg til dokument nr. 13 (1923) Betenkning angående spørsmålet om ophevelse av grunnlovens § 97 og dermed sammenheng-
ende spørsmål. Av Bredo Morgenstierne.

128 Morgenstiernes betenkning ble avgitt mer enn tre måneder etter at konstitusjonskomiteen hadde avgitt innstilling i saken.
129 Holmøyvik og Michalsen, Lærebok i forfatningshistorie (2015), s. 355 taler om «ein omfattande om enn selektiv og opportunistisk gjennomgang

av Grunnlovas førhistorie, tidleg rettspraksis og juridisk teori».
130 Lie, Domstolene og grunnloven (1923), s. 68.
131 Om stemmetallene ved behandling av de ulike forslagene om å endre eller oppheve §§ 97 og 105, se Kierulf, op.cit., s. 204. En oversikt over hvor-

dan det frem til 1937 hadde gått med ulike forslag om å oppheve eller endre § 97, finnes i Innst. S. nr. 18 (1937), på s. 70.
132 Jf. Kierulf, op.cit., s. 204.
133 Jf. op.cit., s. 205.
134 Se nærmere op.cit., s. 205–206.
135 Jf. op.cit.
136 Jf. Ot.prp. nr. 43 (1916) vedlegg 4; se også Stortingsforhandlingenes Dokument 1 (1917).
137 Jf. Jon Skeie, Den norske civilproces, bind I, 1. utg. (1929), s. 114–115.
138 Dok. 23 (1935) forslag 13.
139 Innst. S. nr. 18 (1937), s. 71.
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saker om utøving av prøvingsretten.140 Berg var blant
dommerne som i den store konsesjonssaken i 1918
hadde stilt seg mest kritisk til prøvingsretten, og han
hadde i sine cirka 12 år som dommer i Høyesterett aldri
stemt for å sette noen lov til side.141 Det virker plausibelt
når flere forfattere siden har argumentert for at Bergs
forslag iallfall delvis var motivert av et ønske om å
begrense prøvingsretten i praksis.142

Alt i alt kom prøvingsretten som institusjon styrket ut
av 1920- og 30-tallets politiske prøvelser:

Stortinget avviste fem ganger i løpet av 11 år å opp-
heve prøvingsretten. Parallelt med dette behandlet og
avviste Stortinget – i hele sju runder fra 1920 til og med
1937 – forslag om å oppheve eller endre Grunnloven
§§ 97 og/eller 105, det vil si de bestemmelsene som
hadde gitt grunnlag for å sette til side lovene. Endelig
kom – paradoksalt nok – den anerkjennelse som lå i ple-
numslovens henvisning til prøvingsretten. Samtidig sta-
ket plenumsloven ut kursen videre: Prøvingsretten eksis-
terte utvilsomt, men det skal mye til for at den brukes
som grunnlag for å underkjenne lovgivningen. Dette
synet skulle stå seg de 50 neste årene.

Underveis i perioden, særlig mot slutten, skjedde det
utvilsomt en viss tilpasning i Høyesteretts praksis til de
politiske realitetene og samfunnsutviklingen. Dette
skjedde dels ved reelle kursendringer, dels ved at grunn-
lovskontrollen fikk en mer skånsom form.

Hvordan prøvingsretten ville utviklet seg hvis en
tenkte bort annen verdenskrig, er umulig å si. Krigen
skulle vise seg både å understreke den grunnleggende
verdien av prøvingsretten, samtidig som den kom til å
bidra til en mer forsiktig holdning fra Høyesterett, med
varige virkninger.

4.6 Prøvingsretten og den andre verdenskrigen
Prøvingsretten har to sentrale forbindelseslinjer til den
andre verdenskrigen: dels ved at den spilte en rolle da
Høyesteretts dommere desember 1940 la ned sine embe-
ter, dels ved prøvingsrettens praktisering i forbindelse
med rettsoppgjøret etter krigen.

Grunnlovsprøvingsretten spilte en sentral rolle som
begrunnelse for at Høyesteretts dommere i desember

1940 la ned sine embeter.143 Som svar på et brev fra
Reichskommissar Terboven 3. desember 1940 meddelte
dommerne ved brev 12. desember 1940 kommissarisk
statsråd Riisnæs at de ikke kunne fortsette i sine embeter.
Dette skjedde under henvisning til at «domstolene etter
norsk konstitusjonell rett har plikt til å prøve gyldigheten
av lover og administrative forordninger», og at de under
en militær okkupasjon etter deres mening «på samme
måte under avgjørelsen av de rettsspørsmål som fore-
legges under en sak, [må] kunne – i den utstrekning folke-
retten hjemler det – ta stilling til den folkerettslige gyldig-
het av forordninger som er utstedt av okkupasjonsmaktens
organer». I sitt brev hadde Terboven gitt uttrykk for et syn
på domstolenes myndighet som ikke kunne følges uten at
dommerne handlet i strid med sine plikter som dommere i
Norges Høyesterett. Høyesteretts dommere fikk ikke noe
svar, og i et nytt brev 18. desember 1940 meddelte de at
de ville fratre embetene 21. desember 1940.

Det sier seg nærmest selv at det den kommissariske
høyesterett etter dette ikke utøvde noen form for prø-
vingsrett overfor okkupasjonsmaktens lovgivning – ver-
ken med Grunnloven eller folkeretten som prøvings-
grunnlag. I en avgjørelse 10. februar 1941144 kom såle-
des retten til at norske domstoler ikke har adgang til å
prøve den folkerettslige gyldigheten av forordninger gitt
av Reichskommissar eller de konstituerte statsrådene
med hans samtykke eller godkjennelse. Justisdeparte-
mentet utga deretter et hefte, «Høyesterett avsier en dom
av historisk betydning», der domsbegrunnelsen ble gjen-
gitt. I et forord fra Justisdepartementet het det at «den
overbevisende begrunnelse som Høyesterett har gitt,
kaster et eiendommenlig lys over de tidligere høyeste-
rettsdommeres aksjon», og at det er «forstemmende å ha
vært vitne til hvorledes misforstått patriotisme, fana-
tisme og politiske sympatier og antipatier – for en stor
del inspirert fra London – har kunnet fordunkle juridisk
tenkning og nøkternt resonnement i disse spørsmål».145

Dommen fikk utvilsomt historisk betydning, men ikke
slik okkupasjonsmakten ga uttrykk for.146

Rettsoppgjøret etter krigen ga rikelig anledning til å
undersøke forholdet mellom lov (dvs. provisoriske
anordninger gitt under krigen) og Grunnloven – i første
rekke § 97. Det som først og fremst slår en, er at domsto-

140 Ifølge Sandmo, Siste ord. Høyesterett i norsk historie 1905–1965 (2005), s. 166 kom «tanken» om at prøvingsretten bare skulle kunne utøves i ple-
num, fra Justisdepartementets lovavdeling. Dette kan vanskelig sies å følge med sikkerhet av den kilden han viser til (Eriksen, Prejudikat og prø-
velsesrett (2000), s. 85, se særlig note 91), selv om Lovavdelingen åpenbart spilte en rolle ved utforming av de ulike lovutkastene i saken.

141 Jf. Sandmo, op.cit., s. 51.
142 Jf. Hiorthøy og Wilberg, «Domstolene og forfatningsutviklingen» (1967), s. 134–135, Eriksen, op.cit., s. 37–45, jf. s. 112–113, Sandmo, op.cit.,

s. 51–52 og (mer åpent) Kierulf, Taking Judicial Review Seriously – the Case of Norway (2014), s. 203–204.
143 Jf. Sandmo, op.cit., s. 297–320 og Rt. 1945 s. 2–10 («Talene ved Høyesteretts første møte etter okkupasjonen 14. mai 1945»).
144 Se den kommissariske høyesteretts avgjørelse i Rt. 1941 s. 63 og Sandmo, op.cit., s. 309–314.
145 Høiesterett aviser en dom av historisk betydning, Justisdepartementet (1941) s. 8–9.
146 Jf. Sandmo, op.cit., s. 314.



D.  Om den dømmende makt870
lene, til tross for en rekke inngripende lovgivningstiltak
knyttet til okkupasjonen og den andre verdenskrigen,
med ett unntak, ikke satte til side noen lov som stridende
mot Grunnloven.147

I 1952 satte Høyesterett i plenum (under dissens 8–4)
til side, som stridende mot tilbakevirkningsforbudet i
Grunnloven § 97, en provisorisk anordning som nektet
lønn til politiembetsmenn som hadde blitt suspendert på
grunn av NS-medlemskap.148 Dette var et enestående
eksempel i perioden på at en lov (provisorisk anordning)
ble underkjent av Høyesterett.149 Dermed tok justitiarius
Emil Stang, en uke før han avsa sin siste dom, i bruk den
prøvingsretten som han som politiker nær 30 år tidligere
hadde vært så sterk motstander av (jf. punkt 4.5). Her var
det imidlertid tale om en sak som dreide seg om noe mer
enn den typen lovgivning på det økonomiske området
som hadde vakt slik diskusjon i mellomkrigstiden.

4.7 Prøvingsretten i dvale – «hands off» (1945–1976)
Etter den andre verdenskrigen gikk prøvingsretten i
dvale de neste 30 årene.

Hvaloljesaken, som i 1952 ble avgjort av Høyesterett i
plenum,150 var den første store prøven på hvordan dom-
stolen ville forholde seg til etterkrigstidens samfunnsor-
den. Saken gjaldt grensen for Stortingets adgang til å
delegere sin avgiftsmyndighet til forvaltningen. Den
gikk til kjernen av debatten som i kjølvannet av annen
verdenskrig hadde løpt om den gryende regulerings- og
fullmaktslovgivningen: pris- og rasjonaliseringslovgiv-
ning, beredskapslovgivning og mer. Koblingen ble sær-
lig tydelig siden den omstridte hvaloljeavgiften ble
pålagt under henvisning til en fullmakt i den sterkt
omstridte «lex Thagaard», først vedtatt som provisorisk
anordning 8. mai 1945.151 Saken, som var «den kvanti-
tativt sett mest omfangsrike sak som den norske Høyes-
terett har behandlet», ble prosedert i Høyesterett over
cirka fem uker152 – noe som i dag ville være utenkelig.

Høyesteretts flertall – alle dommerne unntatt én – opp-
rettholdt delegeringen og dermed de omstridte avgiftsved-

takene. Førstvoterende (flertallet) fant «grunn til å frem-
heve at delegasjonen av myndighet til å legge avgifter på
borgerne i dette tilfelle går langt videre enn i noe tidligere
tilfelle i fredstid», men kunne «ikke se at domstolene i
denne sak har grunnlag for å sette seg ut over lovgiv-
ningsmaktens skjønn om hvor langt det etter forholdene er
nødvendig og konstitusjonelt forsvarlig å gå». Deretter
uttalte han: «Selv om dette spørsmål også har en side som
vender mot borgerne, er det etter min oppfatning større
grunn for domstolene til å utvise varsomhet med å sette
seg ut over lovgivningens skjønn i et slikt tilfelle enn når
det gjelder spørsmålet om en lov er i strid med en grunn-
lovsbestemmelse som direkte tar sikte på å være til vern
for borgerne, f.eks. Grunnlovens §§ 97 og 105.»153

Én enslig av de 15 dommerne (Berger) mente, blant
annet under henvisning til at lovgivningen her ville være
«helt i strid med den tredje grunnsetning som ble vedtatt
på Eidsvoll om folkets selvbeskatningsrett», at delege-
ringen måtte underkjennes som forfatningsstridig.154

Høyesterett ga et tydelig signal om at den ikke hadde
tenkt å legge seg opp i spørsmål som gjaldt forholdet
mellom Stortinget og regjeringen, selv om det skulle
gjelde forfatningsrettslige skranker. Andre kontrollme-
kanismer ble i stedet skjøvet i forgrunnen, ved at først-
voterende la «vekt på at Stortinget under vår parlamenta-
riske statsskikk har full adgang til å føre kontroll med
administrasjonens anvendelse av fullmakten: at den blir
brukt i samsvar med de økonomiske retningslinjer som
Stortinget trekker opp og at myndigheten ikke blir utøvet
på en måte som fører til urettferdighet og urimelig-
het».155 Andre mekanismer skulle etter dette sikre løs-
ningen av kompetansetvister knyttet til Grunnlovens
rekkevidde. Dette lød som et forsiktig ekko fra 1800-tal-
lets debatter om løsningen av kompetansetvister, likevel
slik at parlamentarisk kontroll erstattet riksrettskontrol-
len, som hadde vært høyst levende i en rekke tilfeller på
1800-tallet frem mot parlamentarismens gjennom-
brudd.156 Standpunktet hadde også røtter i synspunkter
fra Aschehoug knyttet spesifikt til rekkevidden av
prøvingsretten:157

147 Se særlig Rt. 1945 s. 13 P og Rt. 1946 s. 198 P. Høyesterett og rettsoppgjøret er omtalt i Sandmo, op.cit., s. 353–355.
148 Rt. 1952 s. 932 P.
149 Dommen er, i lys av sitt politiske etterspill, viet bemerkelsesverdig kort omtale hos Hiorthøy og Wilberg, op.cit., på s. 132. Se om dette etterspillet

Johs. Andenæs og Arne Fliflet, Statsforfatningen i Norge, 11. utg. (2017), s. 582–583.
150 Rt. 1952 s. 1089 P.
151 Francis Sejersted, Demokrati og rettsstat (2002), s. 329.
152 Se opplysninger ved Karsten Gaarder, «Fra den norske Høyesteretts praksis i 1952» (1953), på s. 511.
153 Rt. 1952 s. 1089 P på s. 1098. Se også annenvoterende på s. 1100.
154 Rt. 1952 s. 1089 P på s. 1103.
155 Rt. 1952 s. 1089 P på s. 1098.
156 For en kritikk se for eksempel Nicolai Vogt Skjerdal, «Relativisering av domstolenes grunnlovsprøving» (2013), på s. 290, jf. s. 295. Rt. 1959

s. 306 P (politi- og ingeniørstreikdommen) passer godt inn i dette bildet; den er utførlig drøftet og kritisert i Torkel Opsahl, Delegasjon av Stortin-
gets myndighet (1965), s. 314 flg.

157 Jf. Aschehoug, Norges nuværende statsforfatning, bd. III (1893), s. 368.
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«Hvor Spørgsmaalet ikke er aldeles klart, maa den
Beslutning af begge Statsmagter, bygget paa en Opfat-
ning af Magtfordelingen, som kan forsvares, være gyldig
og bindende, hvad enten det er Kongen eller Storthinget,
som for Tiltældet [sic] kan siges i en vis Forstand at have
gjort en Indrømmelse.»

Hvaloljedommen innebar dermed en viss rendyrking av
prøvingsretten som liberal garanti, knyttet til individret-
tighetene i Grunnloven. Carsten Smith har uttrykt det
slik at «Høyesterett markerte at det er borgernes retts-
vern som er prøvelsesrettens egentlige område».158

Etterkrigstidens største debatt om prøvingsretten sto
mellom historikeren Jens Arup Seip og juristen Johs.
Andenæs.159 Dette var imidlertid, til forskjell fra debat-
tene på 1800-tallet og i mellomkrigstiden, i første rekke
en akademisk debatt, der diskusjonen dreide seg om
prøvingsrettens fremvekst og hvorvidt Høyesterett var et
«politisk» organ eller ikke. Debatten skulle likevel få en
viss betydning under striden om ekspropriasjonserstat-
ningsloven noen få år senere.

Bakgrunn for strandlovdommen160 var en midlertidig
lov om forbud mot bygging m.v. i strandområder ved
sjøen (strandloven), som trådte i kraft 25. juni 1965, og
som forbød blant annet å oppføre bygning i områder som
lå nærmere sjøen enn 100 meter (det måtte i tilfelle gis
dispensasjon). Saksøkerens eiendom, Sauholmen, hadde
en langstrakt form som gjorde at forbudet fikk virkning
for hele eiendommen, siden ingen punkter på holmen lå
mer enn 100 meter fra sjøen. Saksøkeren fikk ikke
bygge, og han krevde, med grunnlag i Grunnloven
§ 105, erstatning fra staten med kr 17.000 per år161 fra
strandlovens ikrafttredelse og så lenge byggeforbudet
ble gjort gjeldende. Han fikk ikke medhold. Den enstem-
mige plenumsdommen (13–0) ga ingen signaler om opp-
mykning til gunst for individet. Det moderne synet på
eiendomsretten, uttrykt i den store konsesjonssaken mer
enn 50 år tidligere, sto støtt. Samtidig illustrerte saken at
den enkelte i utviklingens medfør måtte tåle inngrep som
ble opplevd som temmelig vidtgående. I en kronikk i
forbindelse med 200-årsjubileet for Høyesterett i 2015
trakk justitiarius Tore Schei i sin omtale av prøvingsret-

ten frem denne saken som én av to saker «etter landssvik-
oppgjøret og frem mot tusenårsskiftet» av «særlig betyd-
ning».162 Kursen fra strandlovdommen er i det store og
hele beholdt siden i en omfattende rettspraksis som går
ut på at rådighetsreguleringer som den store hovedregel
må tåles uten noe grunnlovsbeskyttet krav på erstatning
for økonomisk tap.

Hva var så status for prøvingsretten før Kløfta-dom-
men? I sin fremstilling av «Domstolene og forfatnings-
utviklingen» fra 1964 uttaler Finn Hiorthøy at det «sær-
lig i årene etter den annen verdenskrig, ikke [har] vært
noen mangel på tvilsomme grunnlovsspørsmål», men at
«angrep på grunnlovsmessigheten av lover har strandet
på at domstolene ved sin fortolkning av grunnlov og lov,
har strukket seg meget langt for å unngå å måtte konsta-
tere at lovgivningsmakten har satt seg ut over grunnlo-
ven». Han anfører «[d]enne alminnelige innstilling,
understøttet av en mere elastisk grunnlovsteori» som
forklaring på at grunnlovsinnsigelser «i den siste
menneskealder bare rent unntaksvis har ført frem».163

Den «mer elastiske grunnlovsteori» som Hiorthøy
viser til, er «standardteorien», som særlig forbindes med
personer som Jon Skeie, Per Augdahl164 og Ragnar
Knoph. Knophs innflytelse skyldes først og fremst hans
bok «Rettslige standarder»,165 som ble utgitt posthumt i
1939. I et særskilt kapittel går Knoph for øvrig inn på
forholdet til domstolsprøvingen.166 Siden brakte særlig
Carl August Fleischer arven videre.

Ifølge Frede Castberg i 1962 var det «et verdensfeno-
men, at lovgivningsmakten i dag anses for å ha et særde-
les vidt spillerom, når det gjelder inngrep i og regulering
av den enkeltes økonomiske rettigheter og kontraktsfri-
het».167 Dette var samme år som Høyesterett i plenum i
gullklausuldommen168 opprettholdt en lov fra 1923 som
suspenderte skyldneres plikt etter allerede inngåtte avta-
ler til å betale gjelden i kroner i gull («gullklausuler»).
Loven grep direkte inn i kontraktenes sikringsmeka-
nisme. Ingen dommere mente at loven stred mot Grunn-
loven § 97, som ble forstått som en standard, hvor beho-
vet for inngrep i en vanskelig situasjon ble avgjørende.
Tiden hadde her løpt fra den eldre og mer rigide forståel-
sen av Grunnloven som Høyesterett hadde bygd på i

158 Jf. Carsten Smith, Loven og livet (1996), s. 127.
159 Se for en oppsummering med henvisninger Kierulf, Taking Judicial Review Seriously – the Case of Norway (2014), s. 217–221.
160 Rt. 1970 s. 67 P.
161 I dag (juni 2016) ca. kr 137.000 per år.
162 Jf. Tore Schei, «Høyesterett må fortsatt være et vern om rettsstaten» (2015).
163 Hiorthøy og Wilberg, «Domstolene og forfatningsutviklingen» (1967), s. 146.
164 Per Augdahl, «Nogen bemerkninger om grunnlovens § 97 og § 105», Rt. 1935 s. 33–37.
165 Ragnar Knoph, Rettslige standarder. Særlig om Grunnloven § 97 (1939).
166 Op.cit., s. 177–191.
167 Frede Castberg, «Den tredje statsmakt» (1962), s. 30 flg. (sitert etter Hiorthøy og Wilberg op.cit., s. 147).
168 Rt. 1962 s. 369 P.
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Thams-dommen169 vel 50 år tidligere (punkt 4.4). Dette
var 1960-tallets eneste plenumssak som dreide seg om
en lovs grunnlovmessighet.

Riktignok var det i perioden etter annen verdenskrig
og før gullklausulsaken en del (plenums)saker der ikke
ubetydelige mindretall stemte for å underkjenne lovgiv-
ning som grunnlovsstridig, men mindretallene var og ble
mindretall.170 Enkeltstående saker hvor lovgivning fak-
tisk ble satt til side, må regnes som ubetydelige i en
større sammenheng.171

Eckhoff avsluttet i 1976 sin analyse av rettspraksis
slik:172

«Størsteparten av de eldre dommer som satte til side
lover, ville ha små sjanser til å bli gjentatt hvis tilsvarende
spørsmål skulle komme opp for Høyesterett i dag. … At
domstolene fremdeles har myndighet til å sette til side
lover som de anser for grunnlovsstridige, er helt på det
rene. Men jeg tviler på om denne myndighet noen gang
mer vil bli brukt i nevneverdig utstrekning.»

Også Carsten Smith var nokså pessimistisk med sikte på
prøvingsrettens status:173

«Det er mulig at nedbygningen av prøvelsesretten alle-
rede er kommet såvidt langt at den er begrenset til de til-
felle der – for å bruke Paal Bergs ord fra den store konse-
sjonssaken i 1918 – det er «åpenbart eller utvilsomt» at
loven strider mot grunnloven. Men dette er usikkert. Og
det ville derfor komme som en gunstig avklaring om
Høyesterett ville benytte en anledning til å uttale en slik
begrensning – med reservasjon for lovgivning om
ytringsfrihet og annen personlig frihet.»

Slike utsagn i den juridiske teori skapte utvilsomt for-
ventninger blant politikerne om at domstolene ville
holde seg tilbake i sin grunnlovsprøving. Bildet ble like-
vel snart nyansert, og den «avklaring» Smith hadde
etterlyst, kom snarere enn noen kunne håpe på. Tiden for
«hands off-politikken»174 som var formulert i hvalolje-
dommen, og som iallfall i praksis hadde fått så bredt

gjennomslag i Høyesteretts praksis, var over. Kløfta-
dommen fra 1976 skulle bli et vendepunkt.

4.8 Reetablering av prøvingsretten. 
Internasjonaliseringen (1976–2010)
Kløfta-dommen gjaldt spørsmålet om nye lovregler om
utmåling av ekspropriasjonserstatning stred mot kravet
om «full erstatning» i Grunnloven § 105.

Loven, som var basert på en proposisjon fremmet av
Arbeiderparti-regjeringen, ble vedtatt etter hard poli-
tisk strid og mot sterk protest fra Høyre, Senterpartiet
og Kristelig Folkeparti, som nå under statsminister
Korvalds ledelse var i posisjon.175 Grunnlovsspørsmå-
lene hadde stått sentralt i debatten i forkant, både i lov-
givningsapparatet (regjering og Stortinget) og blant
juristene utenfor, og grunnlovsspørsmålene grep inn i
lovsakens praktiske og politiske kjerne. 20 av de 23
stortingsrepresentantene som deltok under debatten i
Odelstinget, kom inn på Grunnloven § 105. Flere av
dem kom også inn på prøvingsretten. Det gjaldt blant
annet justiskomiteens leder og mangeårige justisminis-
ter, Jens Haugland. Under henvisning til Jens Arup
Seip mente han at «ein … med god grunn [kan] spørje
om det er rett å gi politisk makt til eit organ utafor den
organiserte folkeviljen», og han gjentok sitt kjente
utsagn: «Det som er samfunnsmessig og politisk rett, er
som regel også konstitusjonelt forsvarleg.»176 Justismi-
nister Koren nøyde seg under debatten stort sett med å
peke at på de fremsatte forslagene var «ytterst util-
fredsstillende» og avsluttet med å si at «jeg er glad jeg
ikke skal votere her i dag».177

På viktige punkter satte Høyesterett loven til side som
stridende mot kravet i Grunnloven § 105 om «full erstat-
ning» ved ekspropriasjon. Høyesterett var imidlertid
dypt splittet; avgjørelsen falt under skarp dissens (10–7 i
resultatet, men 9–8 når det gjaldt spørsmålet om grunn-
lovsstrid). Selve prøvingsretten ble imidlertid både av
flertallet og mindretallet omtalt som «sikker konstitusjo-
nell sedvanerett»,178 og en samlet rett sto bak læren om
et gradert grunnlovsvern (se punkt 5).

169 Rt. 1909 s. 417.
170 Rt. 1948 s. 1147 P (dissens 13–7; Høyesterett gikk bort fra det strengere standpunktet i Opstad-saken i Rt. 1918 II s. 47), Rt. 1950 s. 831 P (dissens

10–5; se den harde kritikken i Langeland, Siste ord. Høgsterett i norsk historie 1814–1905 (2005), s. 489, jf. s. 513–514), Rt. 1951 s. 87 P (dissens
9–5). Se også nevnte Rt. 1946 s. 198 P (dissens 9–4), som ble fraveket ved Rt. 2010 s. 1445 P (krigsforbrytersaken).

171 Rt. 1964 s. 1418 (HRKjm.).
172 Eckhoff, «Høyesterett som Grunnlovens vokter» (1976), på s. 27–28.
173 Carsten Smith, «Domstolene og rettsutviklingen» (1975), på s. 302.
174 Jf. Jørn Øyrehagen Sunde, Høgsteretts historie 1965–2015 (2015), s. 415.
175 Om lovforberedelsen se Kierulf, Taking Judicial Review Seriously – the Case of Norway (2014), s. 221–227.
176 Forh. Ot. (1972–73) s. 85 og 86.
177 Forh. Ot. (1972–73) s. 110.
178 Jf. Rt. 1976 s. 1 P på s. 5 og s. 22. C. Smith var kort tid før «i tvil om denne retten er av grunnlovskvalitet», jf. Smith, op.cit., på s. 292.
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At det reelle skillet mellom flertallet og mindretallet
kunne oppfattes som betydelig, bekreftes av følgende
utsagn fra Andenæs:

«Hvis mindretallets standpunkt hadde seiret i plenumssa-
ken, ville det etter all sannsynlighet ha medført at prøvel-
sesretten hadde mistet sin praktiske betydning – og det
neppe bare som vern for økonomiske rettigheter.»179

Justitiarius Tore Schei kunne i 2015 konstatere at Kløfta-
dommen innebar «en revitalisering av grunnlovskontrol-
len».180 Like etter Kløfta-dommen var det ikke opplagt
at det skulle gå slik.181 Det var mer tale om at Kløfta-
saken viste at prøvingsretten ikke var død. Hva fremti-
den ville bringe, var ut fra Kløfta-saken meget uklart, og
årene frem mot 1990 brakte da heller ikke noe viktig
eksempel på dyp konflikt med Stortinget om konstitusjo-
nelle spørsmål.182 Forholdet mellom lov og Grunnloven
var sjelden et hovedtema, og Høyesterett hadde tilsva-
rende sjelden anledning til å utvikle praksis. Et nærmest
eksotisk unntak var liturgidommen fra 1987,183 hvor
Høyesterett i realiteten satte til side en bestemmelse i
kirkeordningsloven som stridende mot det kongelige
prerogativet i dagjeldende § 16 i Grunnloven.

Det kan dermed være dekkende når Sandmo i verket
om Høyesteretts historie skriver:184 «Signalet om en
mulig ny tid i så måte kom først med Kløfta-dommen i
1976.» Dette stemmer også godt med hvordan Slagstad
ordla seg så sent som i 1989, 13 år etter Kløfta-dom-
men:185

«Er Kløfta-dommen uttrykk for et dypere skifte i retts-
tenkningen? Det kan det være for tidlig å si noe om, men
det har også i norsk kontekst i det siste tiåret vært en økt
oppmerksomhet om rettighetsspørsmålet fra en rettslig
og filosofisk synsvinkel, foranlediget bl.a. av spørsmålet
om menneskerettigheter. Denne utvikling danner en bak-
grunn for den fornyede interesse for prøvingsretten, dens
historie og dens legitimitet.»

Fra rundt 1990 skjøt utviklingen fart. Dette skyldes flere
faktorer.

Etter Berlin-murens fall i 1989 startet en demokratise-
ringsprosess i det tidligere Øst-Europa. Denne prosessen
ble underbygd ved nye, moderne konstitusjoner, der ret-
tighetskataloger og uavhengige domstoler sto sentralt.
Tenkningen bak denne nye konstitusjonalismen har spilt
inn også i Norge.

Mer generelt har det vært en tendens til økt vektleg-
ging av juridiske rettigheter som instrument for å styrke
individenes stilling i samfunnet, noe som har gitt dom-
stolene en mer sentral stilling. Denne utviklingen er en
del av den rettsliggjøringen som er skjedd.

Gjennom anvendelse av internasjonale rettskilder,
særlig EMK (og øvrige konvensjoner om menneskeret-
tigheter), er domstolene blitt mer fortrolige med å sette
til side eller å modifisere lovgivning.186 Dels har det
vært tale om anvendelse av menneskerettskonvensjoner,
i første rekke EMK. Dels har EØS-retten hatt en lig-
nende funksjon, om enn i mindre grad, senere og mer
indirekte. Lovgiver har selv medvirket til utviklingen,
særlig gjennom menneskerettsloven §§ 2 og 3 (som kom
til etter forbilde fra EØS-loven §§ 1 og 2).187 Det er
mulig at eksistensen av grunnlovsprøvingsretten gjorde
det lettere å etablere systemet i menneskerettsloven, der
visse konvensjoner ble inkorporert og i tilfelle motstrid
skulle ha «forrang» fremfor annen norsk lovgivning, noe
som i neste omgang har gitt individrettighetene økt gjen-
nomslag i domstolenes praksis. Denne praksisen har så
igjen lagt til rette for en mer aktiv bruk av den tradisjo-
nelle grunnlovsprøvingen.

Menneskerettsloven ble av Høyesterett, særlig på bak-
grunn av de signalene stortingskomiteen ga i lovforar-
beidene, tolket som et signal om styrking av menneske-
rettsvernet, riktignok ikke på grunnlovs nivå.188 På
grunnlovs nivå måtte en foreløpig nøye seg med den mer
symbolpregede bestemmelsen i Grunnloven § 110 c,
som ble vedtatt i 1994 på grunnlag av den samme utred-
ningen som banet vei for menneskerettsloven.

179 Johs. Andenæs, Statsforfatningen i Norge, 4. utg. (1976), s. 298. Sml. Bårdsen, «Norges Høyesterett som konstitusjonsdomstol» (2015), på s. 299
(«i hvert fall på det økonomiske området»).

180 Schei, «Høyesterett må fortsatt være et vern om rettsstaten» (2015). Se generelt Sunde, op.cit., s. 395–468 om «Høgsterett og internasjonalisering
av retten».

181 Så sent som i 1993 mente Eckhoff generelt at Høyesterett «bør respektere Stortingets grunnlovstolking så fremt den ikke kan karakteriseres som
åpenbart uriktig» og at retten i Kløftadommen «[l]angt på vei har … akseptert dette», jf. Eckhoff, Rettskildelære (1993), s. 135.

182 Nærmest var en kanskje i Rt. 1979 s. 572 P (bankdemokratiseringsdommen). Se også Rt. 1980 s. 52, Rt. 1986 s. 178 P, Rt. 1987 s. 80 P og Rt. 1988
s. 276 P sammen med Rt. 1988 s. 295 P.

183 Jf. Rt. 1987 s. 473.
184 Jf. Sandmo, Siste ord. Høyesterett i norsk historie 1905–1965 (2005), s. 506 (kursivert av meg).
185 Slagstad, «Prøvingsrettten i det norske system» (1989), på s. 350.
186 Se om betydningen av europaretten Bårdsen, op.cit., s. 309.
187 Blant de viktigste sakene er Rt. 2000 s. 996 P (Bøhler) og Rt. 2000 s. 1811 P (Finanger I).
188 Jf. Rt. 2000 s. 996 P på s. 1006–1008.
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Visse områder av det norske rettssystemet har stått
sentralt i utviklingen av vernet knyttet til de internasjo-
nale menneskerettskonvensjonene. Dette gjelder i første
rekke straffeprosessuelle rettigheter, særlig forankret i
kravet om rettferdig rettergang i EMK artikkel 6 (og til
dels forbudet mot gjentatt straffeforfølgning i EMK pro-
tokoll 7 artikkel 4), og ytringsfrihet, forankret i EMK
artikkel 10. Siden har andre rettigheter fulgt etter, slik
som vernet om eiendomsretten (EMK tilleggsprotokoll 1
artikkel 1) og vernet om privat- og familielivet (EMK
artikkel 8).189

I Selsbakk Nordre-dommen190 fra 1990 viste Høyeste-
rett i plenum (dissens 9–8) for første gang etter Kløfta-
dommen virkelig vilje til å beskjære lovgivningen på et
politisk omstridt felt – tomtefeste. Flertallet unnlot,
under henvisning til Grunnloven § 97, å la en ny lov som
styrket festerens stilling ved innløsning av festetomter,
få anvendelse på innløsningskrav som var fremsatt før
loven ble gitt. Avgjørelsen hadde likevel begrensede
konsekvenser, ved at den bare underkjente Stortingets
valg av løsning i visse overgangstilfeller.

Fra samme periode finnes det en del avgjørelser fra
Høyesterett i avdeling der Grunnloven § 97 spiller en
vesentlig rolle i saker om økonomiske rettigheter.191 Det
skulle imidlertid gå seks år fra Selsbakk-saken til Høyes-
terett igjen ble satt i plenum for å prøve lovgivningens
forhold til Grunnloven. Borthen-dommen192 fra 1996
skulle bli en merkesak i prøvingsrettens utvikling. Saken
gjaldt grunnlovsvernet for folketrygdrettigheter, nær-
mere bestemt retten til ektefelletillegg til løpende alders-
pensjon. Stortinget hadde ved lov grepet inn i denne
ytelsen særlig ut fra behovet for innsparinger.

En enstemmig Høyesterett fant at det ikke forelå
grunnlovsstridig tilbakevirkning. Mer interessant er like-
vel at Høyesterett for første gang anerkjente muligheten
for grunnlovsbeskyttelse av velferdsstatens rettsgoder,
og det selv om det var tale om et rettsgode av nokså all-
menn karakter – bygd på de universelle ordningene i
folketrygdloven. Staten hadde i sin prosedyre advart mot
å utstrekke grunnlovsvern og prøvingsrett til denne
typen rettsposisjoner (lovbestemte velferdsgoder):193

«Et grunnlovsvern for trygderettigheter vil nødvendig-
gjøre vurderinger fra domstolenes side som i sin kjerne

vil være politiske. Til syvende og sist vil domstolenes
svar på spørsmålet om grunnlovsstrid måtte bero på dom-
mernes subjektive – og politiske – oppfatning. Domsto-
lene vil i tilfelle – i strid med vår forfatningsrettstradisjon
– opphøye seg til et slags «overhus».»

Til dette svarte førstvoterende:

«Oppbyggingen av velferdsstaten er sterkt understreket
som et moment av betydning for grunnlovstolkingen. Jeg
er enig i at dette kommer inn. Den trygghet og forutbereg-
nelighet for økonomi og levestandard som jeg har frem-
hevet som avgjørende for at trygderettigheter må ha et
grunnlovsvern, er nettopp et viktig utslag av vår velferds-
stat.»

Dermed tok Høyesterett – for første gang i historien – i
bruk ordet «velferdsstat» i en votering, og knyttet til og
med (muligheten for) grunnlovsvern til velferdsstatens
goder. Samtidig tok Høyesterett avstand fra den formu-
leringen av tilbakevirkningsforbudet som lagmannsret-
ten og Trygderettens mindretall hadde nyttet, idet den
ville «være av utpreget politisk karakter og lite egnet
som rettslig norm».194 Det virker rimelig å anta at det
bak Høyesteretts formuleringer lå en diskusjon om
arbeidsfordelingen mellom lovgiver og domstolene.

Borthen-dommen bygger bro mellom rettsstaten og
velferdsstaten, vel 50 år etter at ordet «velferdsstat» ble
brukt i offentlig sammenheng, av Hjemmefrontens leder,
justitiarius Paal Berg, i hans radiotale 9. mai 1945:195

«Vi skal bygge opp igjen vår gamle rettsstat, men vår tid
krever at Staten ikke bare har til oppgave å verne om liv
og eiendom. Staten skal og være en velferdsstat som ser
det som sin oppgave å gjøre livet verd å leve for oss alle.»

Dommen stadfestet dessuten Kløfta-dommens lære om
det graderte grunnlovsvernet, og ga denne læren fornyet
kraft og betydning (se punkt 5.2).

I kjølvannet av Borthen- og Thunheim-sakene tok
professor Asbjørn Kjønstad opp igjen spørsmålet om
Høyesteretts «statsvennlighet». Debatten kan ikke ha
vært uten betydning for utviklingen av Høyesteretts
alminnelige innstilling til prøvingsretten i tiden etterpå.

189 Jf. Anine Kierulf, «Rettsstatens overnasjonale vending: den andre prøvingsretten» (2009).
190 Jf. Rt. 1990 s. 284 P, se s. 294–295.
191 Jf. Rt. 1991 s. 1439 (Norsk Hydro), Rt. 1992 s. 182 (Polarlaks), Rt. 1992 s. 1511 (konsesjonsnekt/oppdrettsloven). Se også Rt. 1988 s. 861 (for-

kjøpsrett).
192 Jf. Rt. 1996 s. 1415 P, som ble avgjort sammen med Rt. 1996 s. 1440 P (Thunheim). Borthen-saken er utførlig drøftet i Eirik Holmøyvik,

«Prøvingsrett og tilbakeverknadsforbod. Borthen-dommen i Rt. 1996 s. 1415 og rettsutviklinga» (2016).
193 Jf. Rt. 1996 s. 1415 P på s. 1419.
194 Jf. Rt. 1996 s. 1415 P på s. 1431 (se også annenvoterende Tjomsland på s. 1436). Se videre Rt. 2013 s. 1345 P avsnitt 100.
195 Inntatt i Paal Berg, For godvilje og rett: taler og artikler (1947), på s. 38–39.
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Etter Borthen-saken skjøt utviklingen fart, i et sam-
spill mellom saker om prøving av lovers grunnlovmes-
sighet og utvikling av «den nye prøvingsretten», særlig
EMK-sakene. Særlig synes håndhevingen av vernet om
ytringsfriheten å ha blitt styrket i Høyesterett, dels gjen-
nom anvendelse av Grunnloven § 100,196 dels – og først
etter påtrykk fra EMD – gjennom anvendelse av EMK
artikkel 10. Anine Kierulf formulerer det slik at «EMK
har … bevirket en dels markant rettsliberal endring i
norske domstolers forhold til ytringsfriheten fra
2000».197

Også når det gjelder rettsstatsgarantiene i straffesaker
i Grunnloven §§ 96 og 97, har det vært en klar utvikling
i retning av styrket håndheving av Grunnlovens grenser,
selv om bildet er noe brokete. Høyesteretts plenumsdom
i krigsforbrytersaken fra 2010198 er det mest slående
uttrykket for Høyesteretts ønske om en prinsipiell tilnær-
ming.

Skal jeg oppsummere perioden 1976–2010, er det
grunn til å understreke at både samfunnet og Høyeste-
rett som institusjon hadde utviklet seg vesentlig. Det er
kombinasjonen av Kløfta-dommens utgangspunkter og
de øvrige utviklingstrekkene, særlig fra 1990 og utover,
som jeg har omtalt foran, som har brakt prøvingsretten
dit den er i dag. Høyesterett har stort sett over hele lin-
jen strammet til domstolskontrollen med Stortingets
lovgivning. Dette gjelder også på området for økono-
miske rettigheter. I løpet av 35 år gikk Høyesterett på et
bredt område fra å være «hands off» til å være «hands
on».

4.9 Fra 2010: «Hands on» – en ny prøvingsrettslig 
«gullalder»?
Året 2010, hundre år etter starten på prøvingsrettens
«gullalder» (punkt 4.4), ble spesielt i grunnlovs-
prøvingssammenheng. I tre plenumssaker satte Høyeste-
rett til side lovgivningstiltak199 som grunnlovsstridige.
De tre sakene hadde ingen særlig forbindelse ut over at
de dreide seg om tiltak foreslått av den samme regjerin-
gen (Stoltenberg II).

Rederiskattedommen200 er den klart viktigste av de tre
dommene. Under dissens 6–5 satte Høyesterett til side

en overgangsordning som med tilbakevirkende kraft
skjerpet rederibeskatningen. Flertallet bygde på en
annen grunnleggende forståelse av hva som var vur-
deringstemaet etter Grunnloven § 97 enn det Stortinget
hadde gjort, og utfallet av saken var dermed gitt for fler-
tallet. Saken hadde alle kjennetegnene til en «stor», klas-
sisk prøvingssak, liksom konsesjonssaken fra 1918 og
Kløfta-dommen fra 1976: Loven var vedtatt etter sterk
politisk strid og splittelse, grunnlovsspørsmålene sto
sentralt forut for lovens vedtakelse,201 og saken dreide
seg om økonomiske rettigheter.

I saken om Opplysningsvesenets fond202 kjente Høy-
esterett, under dissens 9–4, ugyldig en instruks om inn-
løsning og regulering av festeavgift i festeforhold i stat-
lige eller statsstyrte virksomheter så langt den ble gitt
anvendelse på festeforhold der Opplysningsvesenets
fond var part, under henvisning til den særskilte beskyt-
telsen formuesmassen nyter etter Grunnloven § 106 (nå
§ 116).

Også krigsforbryterdommen endte, under dissens 11–
6, med tilsidesettelse av Stortingets lovgivning. Stortin-
get hadde enstemmig ønsket at nye lovregler om krigs-
forbrytelser skulle anvendes på begåtte straffbare hand-
linger, men innenfor den strafferammen som gjaldt etter
de eldre lovreglene. Høyesteretts flertall understreket
sakens prinsipielle side: tilbakevirkningsforbudets abso-
lutte vern på strafferettens område.203 Saksforholdet var
imidlertid nokså spesielt, og på sikt skaper dommen
neppe problemer for lovgivers evne til å utføre sine opp-
gaver.

En kan ane at den skjerpede tilnærmingen i de tre ple-
numssakene fra 2010 – kanskje særlig i rederiskattesa-
ken – var en reaksjon mot en opplevelse av lovgivers
synkende respekt for Grunnloven. Justitiarius Schei
uttalte således som sitt «inntrykk» at «i kjølvannet blant
annet av tomtefestedommene i plenum [fra 2007] så
bredte det seg den oppfatning at bare grunnlovsmessig-
heten ble grundig og ordentlig utredet, måtte domstolene
respektere Stortingets grunnlovssyn».204 Med andre ord:
Det var behov for igjen å reagere mot den innstillingen
som var så tydelig fra stortingsflertallet forut for vedta-
kelsen av ekspropriasjonserstatningsloven som ble
prøvd i Kløfta-dommen i 1976. Det skulle ikke lenger

196 Jf. særlig Rt. 2002 s. 1618 P (Boot Boys).
197 Jf. Kierulf, «Rettsstatens overnasjonale vending: den andre prøvingsretten» (2009), s. 270.
198 Jf. Rt. 2010 s. 1445 P.
199 Også «tomtefesteinstruksen» hadde klar forbindelse med Stortingets lovgivning, se Rt. 2010 s. 535 P avsnitt 145.
200 Jf. Rt. 2010 s. 143 P.
201 Jf. mindretallet i Høyesterett, Rt. 2010 s. 143 P avsnitt 268: «Stortingets behandling av overgangsordningens forhold til Grunnloven § 97 overgår

sannsynligvis både i omfang og grundighet all tidligere lovgivning.»
202 Jf. Rt. 2010 s. 535 P.
203 Høyesterett fravek dermed Klingedommen (Rt. 1946 s. 198), se Rt. 2010 s. 1445 P avsnitt 116.
204 Jf. Tore Schei, «Har Høyesterett en politisk funksjon?» (2011), på s. 330.
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være slik at «[d]et som er samfunnsmessig og politisk
rett, … som regel også [er] konstitusjonelt forsvar-
leg».205 Det var dessuten – etter justitiarius’ syn – behov
for å skjerpe forhåndskontrollen med lovers grunnlov-
messighet:206

«Etter min mening viser plenumsdommene fra 2010 at
det er grunn til å stille spørsmålet om systemet for og kva-
liteten på forhåndskontrollen med lovutkast i forhold til
Grunnloven er slik vi bør ha det. …[J]eg synes det er for-
bausende om man lar plenumsdommene fra 2010 bli his-
torie uten å gå inn i en vurdering av om forhåndskontrol-
len med lovutkast er slik den bør være.»

5 «[H]vor meget [skal] det … til for at domstolene 
skal sette en lov til side som grunnlovsstridig»?207

5.1 Tiden før Kløfta-dommen
Prøvingsrettens første århundre dreide seg først og
fremst om dens etablering og endelige anerkjennelse. I
det andre århundret ble oppmerksomheten i større grad
rettet mot hvor mye som skal til før loven kunne settes til
side. Det skal vi gå nærmere inn på nedenfor.

Forsøket på å balansere Grunnlovens og lovens gjen-
nomslagskraft ga seg dels uttrykk i utsagn om grunnlovs-
tolkingen, og dels i utsagn om hvilken tilbakeholdenhet
ved prøvingen av lovers grunnlovmessighet domstolene
burde utvise. I litteraturen var dette et spørsmål som ble
drøftet fra et tidlig tidspunkt, slik at diskusjonen der kan
sies å ha dype røtter.208 En rekke dommer på 1800-tallet
viser, gjennom individuelle vota, at dommere som forut-
satte at det eksisterte en prøvingsrett, samtidig var opp-
tatt av ikke å trå Stortinget som lovgiver for nær.209 For
eksempel uttalte assessor Aall følgende i en dom fra
1854:210 «Naar begge Statsmagter er enige maa de
berørte finne seg i det besluttede.» Denne «Agtelsen for
den lovgivende Magt» – for å låne ord fra Løvenskiolds
votum i Wedel-Jarlsberg-saken fra 1866 – har hele tiden
vært tema i prøvingsrettens historie. Det er imidlertid
først på 1900-tallet at denne problemstillingen er kom-

met i forgrunnen i Høyesteretts praksis. Over tid har
Høyesterett utviklet mer detaljerte – og nyanserte – kri-
terier for denne vurderingen.

I den store konsesjonssaken fra 1918 spurte førstvote-
rende, dommer Backer, «hvad domstolen maa kræve for
at benytte sin kompetanse til at statuere, at en lov ikke
kan anerkjendes, fordi den strider mot grundlovens
bestemmelser».211 Backer fant «det vanskelig at uttale
noget almindelig» om dette, og han nøyde seg i hoved-
sak med å si at det «vil bli et skjønsspørsmaal i det kon-
krete tilfælde, hvor meget der maa kræves». Han til-
føyde så, i tilslutning til T.H. Aschehoug, at «domsto-
lene bør være særlig forsigtige med at sætte en lov til-
side, naar de lovgivende myndigheter under lovens
behandling har gjort spørsmaalet om lovens grundlov-
mæssighet til gjenstand for en speciel drøftelse og er
kommet til en bekræftende besvarelse av dette spør-
smaal».212 Her ser vi én forløper til Kløfta-dommens
mer generelt formede synspunkter. Det falt egne
merknader om spørsmålet fra flere av de andre dom-
merne, men Backers syn må oppfattes som et uttrykk for
hva de fire i flertallet i høyden kunne akseptere at
prøvingsretten omfattet (mens mindretallet hadde en
annen tilnærming).

Dermed ser det også ut til at flertallet ikke bygde på
Morgenstiernes mer rigide tilnærming på dette viktige
punktet.213 Sjettevoterende, ekstraordinær assessor
Berg, senere justitiarius, var restriktiv: Han uttalte at
«den retsopfatning, som man med sikkerhet kan si har
fæstnet sig, gaar efter min mening ikke længere end til,
at domstolene har pligt og ret til ikke at haandhæve eller
anvende en lov, som aabenbart eller utvilsomt strider
mot grundloven. Kan ikke domstolene med visshet fast-
slaa en fortolkning som den rette, og maa de derfor
erkjende, at der kan være delte meninger om, hvordan et
grundlovsbud er at forstaa, saa har efter min opfatning
domstolene ingen grundlovhjemlet myndighet til at
sætte sin fortolkning over lovgivningsmagten».214 Aller
mest restriktiv var sistvoterende, justitiarius Thinn. Hans
votum bar preg av personlig motstand mot prøvingsret-
ten. Han endte riktignok med å vise til det Berg hadde
uttalt om spørsmålet, men var «personlig av den mening,

205 Se foran punkt 4.7 (Jens Haugland).
206 Jf. Schei, op.cit., på s. 331.
207 Jf. Arnulf Tverberg, «Det graderte grunnlovsvernet ved tolking av Grunnloven og prøving av lovers grunnlovmessighet» (2013), på s. 259 flg.
208 Se Slagstad, «Prøvingsrettten i det norske system» (1989), s. 342, som skriver at det på 1860-tallet skjedde en «vesentlig endring» i den rettsteore-

tiske diskusjon ved at det sentrale stridsspørsmålet ikke gjaldt prøvingsrettens eksistens, men dens «omfang».
209 Se Smith, Høyesterett og folkestyret (1993), f.eks. s. 137, 150–152 og s. 175–179.
210 Rt. 1854 s. 93.
211 Rt. 1918 s. 403 på s. 404.
212 Rt. 1918 s. 403 på s. 404–405 (henvisningen i dommen er til Aschehoug, Norges nuværende statsforfatning, bd. III (1893), s. 368).
213 Se Smith, op.cit., s. 183–185 (opplysende om forskjellen mellom Aschehoug og Morgenstierne) samt Sandmo, Siste ord. Høyesterett i norsk histo-

rie 1905–1965 (2005), på s. 133–136.
214 Rt. 1918 s. 403 på s. 424. Berg fant støtte for sitt syn hos Stang og Dunker.
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at det vilde være den forfatningsmæssig rigtige lære, at
domstolene ikke har en saadan kompetanse, med andre
ord, at de paagjældende bestemmelser i grundloven er
git som en rettesnor-instruktion for den lovgivende myn-
dighet, til hvis eget diskretionære skjøn en lojal beføl-
gelse av dem er overlatt».215 Assessor Mejdell, rettens
eldste og med erfaring som dommer i Høyesterett helt
tilbake til 1892, holdt i sitt mindretallsvotum et flam-
mende innlegg – høyesterettshistoriens mest omfattende
om temaet – til forsvar for en sterk prøvingsrett.216

Dommen i konsesjonssaken avklarte på ingen måte
hvor intenst domstolene skulle prøve Stortingets lovgiv-
ning mot Grunnloven, noe den etterfølgende, fortsatt
sprikende, praksisen viser.

I hvaloljesaken fra 1952217 antydet Høyesterett, som
omtalt i punkt 4.7, et skille i prøvingsintensitet mellom
grunnlovsbestemmelser til vern mot borgerne og grunn-
lovsbestemmelser som ikke har en slik funksjon. Også
dette kan ses på som en forløper til den lære om det gra-
derte grunnlovsvernet som Høyesterett introduserte i
Kløfta-dommen i 1976.218

5.2 Kløfta-dommens tredeling, og vekten av 
Stortingets syn
Kløfta-dommen fra 1976 var viktig gjennom sitt resultat
(se punkt 4.8), men enda viktigere var at den ga grunnla-
get for en mer generelt formulert lære om hvordan dom-
stolene ved sin grunnlovsprøving på ulike områder
skulle balansere individvernet mot flertallsinteressen
slik denne er uttrykt i Stortingets lovgivning.

Førstvoterende, dommer Blom, uttalte på vegne av
flertallet:219

«Det er … forskjellige oppfatninger av hvor meget det
skal til for at domstolene skal sette en lov til side som
grunnlovsstridig. Jeg finner ikke grunn til å uttale meg i
sin alminnelighet om dette. Løsningen vil i noen grad
avhenge av hvilke grunnlovsbestemmelser det er tale om.
Gjelder det bestemmelser til vern om enkeltmenneskets
personlige frihet eller sikkerhet, antar jeg at grunnlovens
gjennomslagskraft må være betydelig. Gjelder det på den
annen side grunnlovsbestemmelser som regulerer de
andre statsmakters arbeidsmåte eller innbyrdes kompe-
tanse, mener jeg som førstvoterende i plenumssaken inn-
tatt i Rt-1952-1089, særlig side 1098 (hvalavgiftssaken),
at domstolene i vid utstrekning må respektere Stortingets

eget syn. Grunnlovsbestemmelser til vern om økonomiske
rettigheter må for så vidt komme i en mellomstilling.»

Når det særlig gjaldt grunnlovsbestemmelser til vern om
økonomiske rettigheter, uttalte førstvoterende i tillegg:

«Jeg finner det klart at Stortingets forståelse av lovens for-
hold til slike grunnlovsbestemmelser må spille en betyde-
lig rolle når domstolene skal avgjøre grunnlovmessighe-
ten, og domstolene må vise varsomhet med å sette sin
vurdering over lovgiverens. … [J]eg [vil] for min del vike
tilbake for å konstatere grunnlovsstrid i tilfelle hvor det
foreligger rimelig tvil, og hvor Stortinget klart har vurdert
og bygd på at loven ikke kommer i strid med grunnloven.
Men skal prøvelsesretten ha noen realitet, må domstolene
benytte den der de finner det hevet over rimelig tvil at
loven vil føre til resultater som er i strid med grunnloven.»

Ut over at Kløfta-dommen i stort ga startskuddet for en
revitalisering av grunnlovskontrollen (jf. punkt 4.8), er
de sentrale poengene i dommer Bloms votum følgende:

• En tre-deling av Grunnlovens bestemmelser, ut fra
hvilken «gjennomslagskraft» Grunnloven ville ha
overfor mulig motstridende lovgivning.

• Med sikte på «mellomgruppen» – de økonomiske ret-
tighetene – oppstilte Høyesterett nærmere vilkår for at
Stortingets syn på lovens grunnlovmessighet kunne få
avgjørende betydning.

I senere praksis har Høyesterett bygd på og videreutvik-
let synspunktene fra Kløfta-dommen, særlig når det gjel-
der grunnlovsbestemmelser til vern om økonomiske ret-
tigheter (i praksis § 105 og sentrale deler av § 97).

5.3 Grunnlovsbestemmelser til vern om økonomiske 
rettigheter
Særlig når det gjelder grunnlovsvernet for økonomiske ret-
tigheter, har Høyesterett over tid, med utgangspunkt i
Kløfta-dommen, utviklet et sett av vilkår for at det kan leg-
ges vekt på Stortingets syn på lovens grunnlovmessighet:

1. Et første vilkår for å legge vekt på Stortingets syn er
at det må foreligge tvil om lovens forhold til Grunn-
loven. Når det gjelder graden av tvil, har det trolig
vært en utvikling i retning av strengere etterprøving.

215 Rt. 1918 s. 403 på s. 426–427.
216 Rt. 1918 s. 403 på s. 408–410.
217 Rt. 1952 s. 1089 P.
218 Se også Rt. 1952 s. 952 P på s. 960.
219 Rt. 1976 s. 1 P på s. 5–6.
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Mens Kløfta-dommen talte om «rimelig tvil», er det i
nyere praksis bare talt om «tvilstilfelle». I en av ple-
numsdommene fra 2010 brukes også formuleringen
«kvalifisert tvil», selv om det kan være usikkert hvor
mye som bør legges i den avvikende formuleringen.
Det vil være opp til dommeren i den enkelte sak å av-
gjøre om det foreligger tilstrekkelig tvil.

2. Stortinget må klart ha vurdert og bygd på at loven ikke
kommer i strid med Grunnloven. Dette innebærer i
hvert fall at vesentlige konsekvenser av en lov, som
klart fremstår som problematiske i forhold til de in-
teresser den relevante grunnlovsbestemmelsen skal
beskytte, må være overskuet og grunnlovmessigheten
vurdert under lovforberedelsen. Hvis dette ikke frem-
går, kan uttalelser holdt på et generelt plan om at for-
holdet til Grunnloven er vurdert og funnet i orden,
vanskelig tillegges avgjørende vekt av domstolene.220

3. Høyesterett har i én av plenumssakene fra 2010 – re-
deriskattesaken – introdusert et særskilt krav til lovgi-
vers rettslige vurdering av grunnlovsspørsmålet.
Kravet er formulert slik at Stortinget må ha lagt til
grunn et «relevant prøvingstema». Hvis Stortinget
har prøvd ut fra en annen norm for grunnlovsprøving
enn den Høyesterett oppstiller, er det «vanskeleg å
leggje vekt på sjølve interesseavveginga hos Stortin-
get», med andre ord: Det skal ses bort fra Stortingets
syn.221 Innføringen av en slik tilleggskrav kan ha
praktisk betydning nettopp ved prøvingen etter
Grunnloven § 97, hvor Høyesterett har operert med
varierende «prøvingstema», og hvor praksis viser at
det ikke forut for Høyesteretts eventuelle prøving er
opplagt hvilket prøvingstema som er det rette. Det er
imidlertid uklart hvilken nærmere rekkevidde syns-
punktet fra rederiskattesaken i tilfelle har, og hvor
langt dette kravet har selvstendig betydning ved siden
av kravet om at Stortinget klart må ha vurdert og bygd
på at loven ikke kommer i strid med Grunnloven.222

Det er mulig det bærende synspunkt er at domstolene,
herunder Høyesterett, skal være selvstendige i sin tol-
king av grunnlovsbestemmelsene. Synspunktet må
ses i sammenheng med den styrkingen som har
skjedd av domstolenes uavhengighet både reelt og

formelt (jf. særlig Grunnloven § 95 annet ledd). Der-
som dette synspunktet gjelder, snevrer det inn mulig-
heten for å legge vekt på Stortingets syn ved
grunnlovstolkingen sammenlignet med de mer åpne
formuleringene i Kløfta-dommen.

5.4 Grunnlovsbestemmelser til vern om personlig 
frihet og sikkerhet
Når det gjelder rettigheter til vern om personlig frihet og
sikkerhet, uttalte flertallet i Høyesterett følgende i
Kjuus-saken fra 1997:223

«Når det gjelder lovgivers syn på grunnlovsmessigheten,
vil jeg bemerke: Grunnloven § 100 hører til blant de
grunnlovsbestemmelser som er satt til vern av enkeltmen-
neskers personlige frihet og sikkerhet. Domstolskontrol-
len vil her være særlig sterk, og eventuelle forutsetninger
fra lovgiver om grunnlovsmessigheten av straffebestem-
melser som innskrenker ytringsfriheten, kan vanskelig til-
legges vekt i retning av å innskrenke grunnlovsvernet. Jeg
viser i denne forbindelse til uttalelser i plenumsdommene
i Rt-1976-1 og Rt-1996-1415.»

Synspunktet er fulgt opp i krigsforbrytersaken fra
2010.224 Selv om det ikke alltid har vært samsvar mel-
lom denne prinsipperklæringen og tilnærmingen i den
enkelte sak, har erklæringen i rimelig grad vært fulgt
opp i praksis.225

5.5 Grunnlovsbestemmelser som regulerer de andre 
statsmakters arbeidsmåte eller innbyrdes kompetanse
I det store og hele har Høyesterett i liten grad prøvd lov-
givningen opp mot grunnlovsbestemmelser som regule-
rer de andre statsmaktenes (dvs. de andre enn domstole-
nes) arbeidsmåte eller innbyrdes kompetanse.226

Derimot er det grunn til å tro at Høyesterett også i
fremtiden vil hegne om visse sider av domstolenes kom-
petanse.227 Dette gjelder ikke minst slik utviklingen i
synet på domstolenes og dommernes uavhengighet har
vært de senere årene.

220 Jf. særlig Rt. 2007 s. 1308 P avsnitt 42 med henvisninger til Rt. 2007 s. 1281 P og Rt. 1990 s. 284 P.
221 Rt. 2010 s. 143 P avsnitt 172.
222 Sml. Schei, «Har Høyesterett en politisk funksjon?» (2011), på s. 330. Se for kritikk Tverberg, «Forholdet mellom lovgiver og domstolene ved

prøving av lovers grunnlovmessighet – et lovgiverblikk» (2012), særlig s. 192–193. Mestad 2016 på s. 251 bruker karakteristikken «radikal
usemje» om forholdet mellom flertallet og mindretallet i Høyesterett på dette punktet.

223 Rt. 1997 s. 1821 P på s. 1831. Se også mindretallet på s. 1834, som la opp til et sterkere vern for ytringsfriheten enn det flertallet gjorde.
224 Rt. 2010 s. 1445 P avsnitt 91. – I Bårdsen 2015 på s. 312 heter det at Grunnloven § 98 (likhet/ikke-diskriminering) og § 104 (barns rettigheter)

hører til denne kategorien. Det kan bare delvis være riktig.
225 Jf. Tverberg, «Det graderte grunnlovsvernet ved tolking av Grunnloven og prøving av lovers grunnlovmessighet» (2013), s. 269–270, jf. s. 273.
226 Rt. 1952 s. 1089, Rt. 1956 s. 952, Rt. 1959 s. 306 P, Rt. 1992 s. 1401, HR-2016-296-A (avsnitt 78, jf. avsnitt 82). Jf. Tverberg, op.cit., på s. 289–

290, jf. s. 291 samt s. 268–269.
227 Rt. 1990 s. 284 P på s. 295.
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5.6 Vurdering av perioden 1976 til i dag – og 
utviklingen videre
Graderingens sentrale funksjon i 1976 var trolig å sikre
en balanse mellom på den ene siden domstolene som
håndhevere av Grunnlovens individvern, og på den
annen side ivaretakelsen av samfunnsinteressene slik
disse er uttrykt av Stortinget som folkevalgt organ.
Behovet for å «ivareta Agtelsen for den lovgivende
Magt» fikk gjennomslag på det området som ble regnet
som det mest «politiske» av alle, nemlig det økonomiske
området (jf. Grunnloven §§ 97 og 105). Det er nettopp
her faren er størst for at dommere oppfattes å gripe for
sterkt inn i vurderinger av politisk art gjennom en streng
håndheving av Grunnlovens grenser. Ved å legge vekt på
Stortingets syn i de økonomiske sakene kunne hensynet
til Stortingets demokratiske legitimitet få gjennomslag
på et område der domstolene, ut fra synspunkter om hva
som er rett arbeidsfordeling mellom statsmaktene, bør
vise tilbakeholdenhet. Gjennom «graderingslæren»
kunne spørsmålet om håndheving av de økonomiske ret-
tighetene finne sin løsning uten at håndhevingen av
grunnlovsbestemmelser til vern om enkeltmenneskets
personlige frihet og sikkerhet ble svekket. Carsten Smith
har sett graderingslæren i sammenheng med teorier for
grunnlovstolking: «Avgjørelsen er her … samtidig en
avgrensing, eller gjerne nyansering, av standardlæren,
all den tid det nettopp var de økonomiske rettigheter
denne læren særlig gjaldt.»228

Hvor kom tredelingslæren fra? Det er vanlig å vise til
at Høyesteretts graderingslære var inspirert av det fore-
draget Carsten Smith holdt på Dommermøtet i 1974
(som igjen var inspirert av amerikansk praksis).229 Det
er sikkert riktig. Samtidig er det grunn til å understreke
at Smith tilbød en løsning som, uavhengig av sin nær-
mere teoretiske begrunnelse («the preferred position
principle»), virker forlokkende også av andre grunner.
Dét ble avgjørende for at det resultatet Smiths teori bød
på, ble resipert.

Den situasjonen US Supreme Court sto i, var dessuten
vesentlig annerledes enn det som gjaldt for Høyesterett i
1976. Mens graderingen i USA ble brukt av US
Supreme Court for å trekke seg tilbake fra aktiv prøving

på ett område (det økonomiske), ble graderingen i Norge
brukt for å «redde» prøvingsretten på et annet (personlig
frihet og sikkerhet). Dessuten var realiteten at Kløfta-
dommen satte til side kjernen i en politisk omstridt lov
nettopp på det økonomiske området. Noen tilbaketrek-
ning var det dermed ikke tale om.

Kløfta-dommens graderingslære ble kritisert fra flere
hold.230 Et hovedargument har vært at læren om et «gra-
dert» eller «hierarkisk» grunnlovsvern ikke har støtte i
Grunnloven selv eller i tidligere praksis, og at domsto-
lene ikke selv bør kunne omdanne Grunnlovens norm-
system, idet dette er vanskelig å forsvare i et konstitusjo-
nelt demokrati. Høyesterett svarte på denne kritikken i
Borthen-saken fra 1996. Hovedbudskapet, som er blitt
opprettholdt også i nyere praksis, var at tredelingen er
«grunnleggende riktig», selv om det også ble åpnet for
nyanser.231

En litt annen side av kritikken har rettet seg mot det
som vel kan kalles en særnorsk lære om differensiert
prøvingsintensitet (gradert grunnlovsvern): At det så
åpent har vært lagt vekt på Stortingets (lovgivers) syn på
grunnlovmessigheten av en lov.

Hvilken status har graderingslæren i dag? Kodifiserin-
gen av prøvingsretten i 2015, med tilhørende forarbei-
der, har gitt graderingslæren en formell rettslig for-
ankring og dermed styrket dens legitimitet.232 Forarbei-
dene må leses som en anerkjennelse av at Høyesterett
«har operert med tre kategorier grunnlovsbestemmelser
med ulik prøvingsintensitet», ved at viktige formulerin-
ger fra Kløfta-dommen gjentas.233

Prinsippet om at lovgivers syn på lovens grunnlovmes-
sighet kan ha betydning, ligger innbakt i graderingslæren.
Samtidig er det klart at den særskilte delen av graderings-
læren som er knyttet til vekten av Stortingets syn, allerede
er blitt avdempet over tid.234 Det finnes imidlertid trekk
internasjonalt som kan støtte opp om at nettopp en modifi-
sert variant av denne norskutviklede læren knyttet til
grunnlovsprøvingen vil kunne overleve. I sin nyere prak-
sis har EMD ved sin prøving av nasjonale tiltak mot EMK
lagt vekt på blant annet kvaliteten av den nasjonale lov-
givningsprosessen.235 Den særnorske og alleuropeiske til-
nærmingen kan dermed godt forenes i fremtiden.

228 Jf. C. Smith, Loven og livet (1996), på s. 127.
229 Jf. Smith, «Domstolene og rettsutviklingen» (1975), særlig s. 300–302. Smiths foredrag står sentralt som historisk begivenhet og fortellergrep i

Sunde, Høgsteretts historie 1965–2015 (2015).
230 Se om denne kritikken og andre mulige innvendinger Tverberg, op.cit., s. 293–302.
231 Rt. 1996 s. 1415 P på s. 1429 og senere Rt. 2007 s. 1281 P avsnitt 75, Rt. 2010 s. 143 P avsnitt 138 og Rt. 2010 s. 535 P avsnitt 146.
232 Jf. Innst. 263 S (2014–2015), s. 11, jf. s. 14.
233 Jf. Innst. 263 S (2014–2015), s. 11 (se også SVs representant på s. 14 sp. 2).
234 Jf. Tverberg, op.cit., s. 292 med referanser til andre forfattere.
235 Se f.eks. EMDs avgjørelser i Animal Defenders International mot UK, storkammerdom (22.04.2013) (snr. 48876/08) avsnitt 108, jf. avsnitt 114 til

116, og Satakunnan Markkinpörssi Oy og Satamedia Oy mot Finland, storkammerdom (27.06.2017) (snr. 931/13), avsnitt 192 flg. I HR-2016-304-
S (Guldberg-dommen) omtaler Høyesteretts storkammer denne utviklingen, se dommen avsnitt 51.
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Potensialet for konflikt mellom Stortinget og Høyeste-
rett er imidlertid fortsatt til stede. Det gjelder ikke minst
i en situasjon hvor avgrensning av en rekke av grunn-
lovsrettighetene trolig vil bero på en nokså skjønnsmes-
sig og åpen forholdsmessighetsvurdering ut fra kriterier
som Høyesterett har slått fast i praksis etter menneske-
rettsreformen i 2014.236 Det gjenstår likevel å se hvor
langt Høyesterett ved en slik forholdsmessighetsprøving
vil gå i å foreta en materiell etterkontroll av Stortingets
standpunkter til de avveiningene som er gjort. Alternati-
vet synes å være større vekt på en ytre, prosessuell kon-
troll, der også kvaliteten i lovgivningsprosessen som
nevnt tillegges vekt.237 Høyesterett vil nok likevel vokte
seg for å bidra til en situasjon som beskrevet i punkt 4.5:
Bare grunnlovsmessigheten blir grundig og ordentlig
utredet, må domstolene respektere Stortingets grunn-
lovssyn.

Forarbeidene til Grunnloven § 89 berører i liten grad
spørsmålene som er nevnt foran knyttet til prøvingsret-
tens intensitet.238 Dermed er de ikke til hinder for at
prøvingsretten vil utvikle seg i den ene eller andre ret-
ningen, i pakt med andre trekk ved samfunnsutviklingen
og vårt konstitusjonelle system for øvrig. Slik har det
alltid vært.

6 Prøving av «andre beslutninger truffet av sta-
tens myndigheter»

6.1 Innledning

Grunnloven § 89 handler ikke bare om prøving av
grunnlovmessigheten av «lovbestemmelse[r]», men også
«andre beslutninger truffet truffet under utøving av
offentlig myndighet». Det kan være noe uklart hva som
er tenkt å falle under hvert av de to uttrykkene,239 men
det er uten betydning om for eksempel Stortingets skat-
tevedtak faller inn under det ene eller andre alternativet.
Kjernen i annet alternativ er uansett forvaltningsvedta-
kene, typisk enkeltvedtak og forskrifter.

Forvaltningsvedtak kan prøves ikke bare mot Grunn-
loven, men også mot «landets lover». I praksis forekom-

mer det langt oftere at domstolene tar stilling til tvister
om lovligheten av forvaltningens vedtak enn tvister der
grunnlovmessigheten av vedtakene er påberopt.

6.2 Prøving av forvaltningsvedtaks lovlighet
Domstolene har rett og plikt til å prøve lovligheten av
forvaltningens vedtak, både individuelle og generelle
avgjørelser. I en sak fra 2001 oppsummerte Høyesterett
stillingen slik:240

«Domstolkontrollen med forvaltningen har utviklet seg
gjennom meget langvarig domstolpraksis, og er i dag sik-
ker sedvanerett, dels av konstitusjonell karakter. Dom-
stolpraksis er således avgjørende både som hjemmel for
domstolenes kontroll med forvaltningen og når det gjel-
der kontrollens omfang. På enkelte områder finnes lovreg-
ler som nærmere regulerer kontrollens omfang.»

Kjernen i denne lovlighetsprøvingen ble i 2020 skrevet
inn i Grunnloven § 89, se punkt 1.1. Individets rett til
slik prøving hadde frem til endringen i Grunnloven
§ 89 i 2020 ikke fått særskilt uttrykk i Grunnloven,241

ut over det som følger av den generelt formulerte retten
til å få prøvd «sin sak» etter Grunnloven § 95 første
ledd første punktum.242 Slik lovlighetsprøving har røt-
ter tilbake til Høyesteretts avgjørelse av stortingsrepre-
sentant og overkrigskommissær Sebbelows lignings-
klage i 1818.243 Den nye norske Høyesterett kjente her
et forvaltningsvedtak ulovlig uten at prøvingskompe-
tanse var bygd på særskilt tillatelse fra kongen, slik det
danske-norske systemet hadde vært før 1814.244 Hiort-
høy/Wilberg uttrykker det slik at spørsmålet om dom-
stolskontrollen med forvaltningens vedtak «neppe etter
1814 noensinne for alvor har vært politisk kontrover-
sielt».245

Domstolenes prøving av forvaltningvedtakenes lov-
lighet er interessant også for prøvingen av lovers grunn-
lovmessighet. Lovlighetsprøvingen av forvaltningsved-
takene innebar nemlig tidlig et skår i læren om at den
enkelte statsmakt selv skulle bedømme sin egen kompe-
tanse. En slik lære kunne dermed ikke benyttes som

236 Jf. for eksempel Rt. 2015 s. 155 avsnitt 52, HR-2016-2554-P (Holship) avsnitt 81 og 82 og HR-2018-104-A avsnitt 23.
237 Se Jon Petter Rui, «Grunnlovens krav om forholdsmessighet ved inngrep i grunnlovsfestede menneskerettigheter» (2018).
238 Jf. Innst. 263 S (2014–2015), s. 10–11. Se også «etterarbeidene» i Innst. 165 S (2015–2016), særlig s. 5–12.
239 Se Dokument 16 (2011–2012), s. 80.
240 Rt. 2001 s. 995 på s. 1000. Se videre beskrivelsen i Rt. 2012 s. 1985 P avsnitt 53. Sml. den noe forsiktige formuleringen i Johs. Andenæs, Statsfor-

fatningen i Norge, 1. utg. (1945), s. 235–236.
241 Se Lønning-utvalgets avgrensning i Dokument 16 (2011–2012), s. 78.
242 Konvensjonene kan også stille krav til prøvingen, se for eksempel Rt. 2014 s. 620 avsnitt 82, jf. avsnitt 47.
243 Se Hiorthøy og Wilberg, «Domstolene og forfatningsutviklingen» (1967), s. 163 flg.
244 Jf. Op.cit., s. 161 flg. Jf. Odd Jarl Pedersen, «Funksjonsfordeling og normkontroll. Kompetansetvistteorien og andre teorier om domstolenes kom-

petanse» (1976).
245 Jf. Hiorthøy og Wilberg, op.cit., s. 163.
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motargument med generell gyldighet når spørsmålet om
prøving av lovers grunnlovmessighet ble mer aktuelt.246

6.3 Prøvingen av forvaltningsvedtaks 
grunnlovmessighet
Kombinasjonen av at Grunnloven tidlig ble anvendt som
positiv rett i Høyesteretts praksis og at lovligheten av
forvaltningens vedtak kunne prøves, gjorde dermed at
også prøving av forvaltningsvedtakenes grunnlovmes-
sighet måtte kunne skje.247 Det er en glidende overgang
mellom tilfeller der det er lovens og forvaltningsvedta-
kets grunnlovmessighet som prøves.248

I en særlig stilling kommer inngripende forvaltnings-
vedtak som kjennes ugyldige som følge av at de ikke har
nødvendig hjemmel i Stortingets lovgivning. Her vil
legalitetsprinsippet, som nå er grunnlovfestet i § 113,
være den regelen som fører til at vedtaket kjennes ugyl-
dig. Tilsvarende gjelder for lex superior-prinsippet, selv
om det ikke er skrevet inn i Grunnloven.249

Prinsippet om at domstolene kan prøve grunnlovmes-
sigheten av forvaltningens vedtak, har ikke skapt disku-
sjon tilsvarende som for prøving av lovers grunnlovmes-
sighet. Ifølge Høyesterett er det ikke de samme betenke-
ligheter med å overprøve forvaltningens som Stortingets
syn på grunnlovmessigheten av et tiltak.250

6.4 Begrensninger i prøvingen?
Hovedreglene om domstolenes rett og plikt til å prøve
henholdsvis lovligheten og grunnlovmessigheten av for-
valtningsvedtak er ikke generelt til hinder for at prøvin-
gen kan begrenses ved lov, også ut over de begrensnin-
gene domstolene selv har lagt på sin prøving.251 Det er
mulig slike begrensninger i dag må prøves med utgangs-
punkt i det konstitusjonelle forholdsmessighetsprinsip-
pet som Høyesterett har etablert (se punkt 5.6 ovenfor),
men praksis fra før grunnlovsendringene i 2014 og 2015

vil fortsatt gi veiledning om hva dette innebærer.252 Det
er likevel neppe adgang til å avskjære prøvingen av
grunnlovmessigheten av forvaltningsvedtak.253 Dette
kan nå muligens bygges direkte på ordlyden i § 89.254

Det ville også være problematisk ut fra den oppgaven
Grunnloven § 92 må antas å legge til domstolene med å
sikre menneskerettighetene i Grunnloven.255

7 Avslutning
Grunnloven § 89, sammen med menneskerettsreformen
i 2014, har gitt grunnlovsprøvingsretten ny kraft og legi-
timitet. I det norske rettssystemet har det særlig fra 1990
vært et utstrakt samspill mellom de nasjonale og interna-
sjonale kildene. Utviklingen vil utvilsomt fortsette, også
med virkning for prøvingsretten. Utfordringen i tiden
fremover blir å ta vare på det beste fra den nasjonale
prøvingsrettstradisjonen og å forene dette med det beste
fra internasjonale konvensjoner og praksis. Prøvingsret-
tens fremste tema vil også under et slikt regime bli å
finne den rette balansen mellom vern av individet og
ivaretakelsen av flertallets interesser slik disse er uttrykt
i Stortingets lovgivning, eller – med andre ord – balan-
sen mellom «demokratiet, rettsstaten og menneskerettig-
hetene», jf. Grunnloven § 2 annet punktum.

246 Se Aschehoug, Norges nuværende statsforfatning, bind III (1893), s. 359: «Den Sætning, at Regjeringen bedømmer sin egen Kompetence, er altsaa
heelt ud forkastet af vore Domstole.»

247 Om betydningen av den særlige bestemmelsen i Grunnloven § 99 annet punktum (jf. nå § 94 tredje ledd), se Hiorthøy og Wilberg, op.cit., s. 162–
163.

248 Jf. Smith, Høyesterett og folkestyret (1993), s. 19, jf. s. 194–197. Se i den sammenheng også Rt. 2010 s. 535 P avsnitt 145. Dommen illustrerer
også at prøvingen ikke er begrenset til enkeltvedtak og forskrifter, men også kan omfatte f.eks. forvaltningsinterne instrukser.

249 Se Pedersen, op.cit., s. 89–91 for en tidlig sak i Høyesterett (Eidsvoldssaken i 1819, H-1819/57) der legalitetsprinsippet som begrensning for for-
valtningens adgang til å rette pålegg til den enkelte, trekkes inn.

250 Jf. Rt. 1992 s. 182 på s. 186–187, Rt. 2006 s. 293 P avsnitt 80 (og mindretallet i Rt. 1992 s. 1511 på s. 1518).
251 Jf. Rt. 2012 s. 519 S avsnitt 80–83. Avgjørelsen er utførlig kommentert i Hans Petter Graver, «Hvor langt kan lovgivningen begrense domstols-

prøvingen av forvaltningsvedtak» (2016), jf. s. 786.
252 Jf. Innst. 263 S (2014–2015), s. 11–12.
253 Se f.eks. Andenæs, op.cit., s. 236 («Selvsagt er det at lovgivningen ikke kan begrense domstolenes rett til å prøve om en forvaltningsavgjørelse står

i strid med grunnloven.») og Hiorthøy og Wilberg, op.cit., s. 168. HR-2018-1453-U kan illustrere at det ikke alle spørsmål forvaltningen tar stilling
til, utgjør «beslutninger» etter Grunnloven § 89.

254 Slik Graver, op.cit., på s. 780.
255 Prøving for Høyesterett kan likevel neppe alltid kreves, sml. Rt. 1980 s. 52 og Rt. 2009 s. 1118 S avsnitt 71.
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Tidlegare § 89

(1814–1920)

I Fredstider er Høiesteret tilligemed 2 høie Officierer, som Kongen tilforordner, anden og sidste
Instans i alle de Krigsretssager, som angaae enten Liv eller Ære, eller Friheds Tab for længere
Tid, end 3 Maaneder.

Av Nils Rune Langeland

Paragrafen blei vedtatt i Eidsvollsgrunnlova som § 90,
og i november flytta til § 89. Sjølv om Grunnlova av
1814 konstituerte ein etter måten moderne forfatnings-
stat bygd på rettsstatsprinsipp som likskap for lova,
representerte ho eit standsprinsipp på eitt område, nem-
leg krigsrettssakene. Dei mange etatsvise særdomstolane
frå eineveldet blei elles tekne bort etter 1814.1 At to
høgre offiserar skulle supplere Høgsterett i alvorlege
krigsrettssaker braut og med den sterke rolla Høgsterett
hadde som ålmenn domstol. Adler og Falsen hadde i
grunnlovsutkastet sitt mellom anna føreslått følgjande: «Al
militair og geistlig Jurisdiction, alle priviligerede Retter
og Værneting opheves. Loven skal være eens for Alle»,
bortsett frå krigsrettar i krig, som framleis skulle vere sær-
lege.2 Men dette framlegget blei ikkje følgt av konstitu-
sjonskomiteen som i § 96 gjorde eit framlegg nesten iden-
tisk med det som blei vedteke.3 Føresegna synest vere
inspirert av den svenske regjeringsforma frå 1809.4

Men 1814 markerte òg at det endeleg var fred i Nor-
den, at dei nordiske småstatane både var konsolidert og
pasifiserte på sida av det europeiske stormaktsspelet.
Aller sterkast kom dette til uttrykk i Noreg mange år sei-
nare der utanriksminister Jørgen Løvland i 1905 definerte

den nyvunne suvereniteten som fridom til ikkje å ha ein
utanrikspolitikk på trygg avstand frå «krigerstatane».

Som ei følgje av at den norske staten i stadig mindre
grad bar preg av monarkiske militære ideal, blei den
militære jurisdiksjonen sett på som avleggs og noko som
ikkje høyrde heime i Grunnlova. Den særmerkte rettar-
gangen i militære saker i fredstid nedfelt i § 89 okku-
perte sårt trengte rettsressursar. Det blei sett fram heile
fire forslag til endring av § 89. Fyrste gong av regjeringa
Steen i 1904. Dette blei rekna som ei heilt «upolitisk»
sak. Dei fleste var samde i at militære straffesaker burde
gå for vanleg domstol. Og at skuldspørsmålet som i
andre straffesaker skulle bli avgjort ved meddomsrett
eller lagmannsrett. Einaste Høgsterett fekk å gjere med
slike saker var difor spørsmål knytt til straffeutmåling og
lovbruken. Disiplinære saker derimot skulle bli skild
heilt ut i eit eige reglement. Høgsterett ivra òg sterkt for
å endre § 89. Den såkalla «Agdenes-saka» i 1909 hadde
kravd heile 36 rettsdagar i Høgsterett.5 Konstitusjonsko-
miteen på Stortinget samanlikna § 89 med § 88 som òg
var eit «Stængsel for paakrævede Reformer». No kunne
ein endeleg få i stand ei ny militær straffeprosesslov.6
Høgsterett gjekk inn for å oppheve heile paragrafen.

1 Eit døme på etterklang frå eineveldet var òg at etter ei lov frå 1818 skulle generalauditøren, som var militærjurist, vere ein av dei tilkalte medle-
mene av Høgsterett. Dette blei endra i 1839 fordi det var grunnlovsstridig sidan generalauditøren ikkje kunne kallast offiser, jf. T.H. Aschehoug,
Norges nuværende Statsforfatning, bd. III, (1893) s. 408.

2 Sjå Riksforsamlingens forhandlinger III (1916) s. 39 (§ 143).
3 Riksforsamlingens forhandlinger I, (1914) s. 455.
4 Nils Höjer meiner at førebiletet for føresegna på Eidsvoll er den svenske regjeringsforma av 1809 § 20, som er tekstleg lik, sjå Nils Höjer, Norges

Storting. Förra Afdelingen. Norska grundlagen och dess källor, Stockholm 1882, s. 189.
5 Rt. 1909 s. 545. Dagtalet opplyst i Indst. S. nr 108 1913 s. 192.
6 Indst. S. nr 108 1913 frå konstitusjonskomiteen s. 193, jf. St.prp. nr. 119 1911.
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Tidlegare § 89 883
Dette hadde ei rettsleg prinsipiell side. Målet var å opp-
heve militær rettargang i fredstid.

I 1913 ved grunnlovsvedtak 11. juni vart ordlyden i
§ 89 forenkla slik at den då lydde «I militære straffesa-
ger skal Høiesteret tiltrædes af tvende officerer, som
Kongen tilforordner». Dette blei ikkje ståande lenge.
Formålet med denne endringa var at Grunnlova ikkje
skulle stå i vegen for reforma av den militære rettargan-
gen.

Midt under det mørkaste tidspunktet av storkrig og
revolusjon i Europa blei det i Noreg sett fram ein konge-
leg proposisjon 10. desember 1917 om å fjerne den
«Militære Høiesteret» nedfelt i § 89.7 I 1920 fall denne
siste resten av den monarkiske militærstaten frå 1814
bort frå Grunnlova ved grunnlovsvedtak 14. desember
1920.

Ein rest av reglar om at militære skal dømmast av
andre militære finst framleis i straffeprosesslova (1981
nr. 25) der § 470, jf. § 469, fastset at medommarar i ting-
rett og lagmannsrett i militære straffesaker skal vere
militære meddommarar, men regelen gjeld ikkje for
Høgsterett.

7 Indst. S. nr. 345 (1920) s. 520, jf. forslaget i St. prp. nr. 215 (1917).



DOI: https://doi.org/10.18261/9788215054179-2021-108
§ 90
Høyesteretts dommer kan i intet tilfelle påankes.

Ein høgsterettsdom kan ikkje i noko tilfelle ankast.

Av Nils Rune Langeland

1 Innleiing
I den opphavlege versjonen frå 1814 såg denne paragra-
fen, som i november bytte plass frå 91 til 90 slik ut:

«Høiesterets Domme kunne i intet Tilfælde paaankes
eller underkastes Revision.»

Den vedtatte føresegna var identisk med framlegget frå
konstitusjonskomiteen. I sitt første utkast hadde komiteen
derimot ikkje med tillegget «underkastes Revision». Der
stod berre «paaankes».1 Som vi skal sjå nedanfor, blei for-
muleringa om revisjon fjerna igjen i 1914.

§ 90 er ein forsterkande tvilling til høgsterettsparagra-
fen i § 88. I heile tre suksessive føresegner reiste Grunn-
lova eit konstitusjonelt kringvern om dommen felt av
Høgsterett. Den opphavlege § 89 i Grunnlova av 1814
organiserte ein domstol til å dømme siste instans. Grunn-
lova § 90 var ei absolutt hindring mot at dommar felte av
Høgsterett kunne ankast inn for kongen.2 Og uavhengig
av spørsmålet om høgsterettsdommane var definerte ved
instans eller jurisdiksjonskompetanse, syntest integrite-
ten åt ein dom felt av Høgsterett å vere urokkeleg innan-
for det systemet av uavhengige domstolar som maktfor-
delingsprinsippet i Grunnlova teikna opp. Difor kom
heller ikkje § 90 i søkjelyset i striden om § 88 og nåde-
retten i § 20 – i fyrste omgang.

I 2020 har domstolskommisjonen føreslått å flytte
føresegna i § 90 til § 88 som nytt tredje ledd i samband
med ei revidering og vidare utbygging av grunnlovsreg-
lane om domstolar.3

2 Revisjon og gjenopptaking
Men om ikkje reviderast, kunne saker der Høgsterett alt
hadde felt dom takast opp att? Dette blei drøfta att og
fram til oppheving av siste del av § 90 vart vedtatt i
1914. Gjenopptaking av saker var blitt aktuelt både for
straffesaker og etter kvart sivile saker. I det storfelte
utkastet til ny prosesslov frå 1853 meinte forfattaren
Claus Winter Hjelm, at § 90 stengde for at saker der
Høgsterett hadde felt dom kunne takast opp att.4 Uttryk-
ket «Revision» måtte vere det same som «Revisio
actorum», altså prøving av ein dom utan mellomlig-
gjande prosess. Men oppreising rørte ikkje ved sjølve
dommen. Dei leiande statsrettslærde T.H. Aschehoug og
Bredo Morgenstierne hevda òg at § 90 hindra at saker
avgjorde av Høgsterett kunne takast opp att.5 Jurylov-
kommisjonane kom derimot til eit heilt anna resultat.
Denne nytolkinga fekk dei i stand ved å underkaste § 90
ein historisk analyse. Eidsvollsmennene visste knapt om
dette rettsmiddelet som var å få saker tekne opp att. Ord-

1 Sjå Riksforsamlingens forhandlinger III (1916) s. 315 (§ 101), jf. Riksforsamlingens forhandlinger I s. 456 (§ 98).
2 Av dei sentrale grunnlovsutkasta, som prinsregenten Christian Frederik kommenterte før Riksforsamlinga møtte på Eidsvoll, var det berre utkastet

åt professor Niels Treschow som ville at kongen skulle stadfeste dommane felt av Høgsterett, sjå Riksforsamlingens Forhandlinger III (1916)
s. 233 (Art. XVII). Det var såleis eit utkast der maktfordelingsprinsippet avgjort ikkje var gjennomført. I det Adler-Falsenske punktet «Om Acter-
nes Revision» i § 196 var revisjonskompetansen lagt til Høgsterett ved alvorlege straffedommar felt av jury i underinstansane, op.cit. s. 49 (§ 196).

3 Sjå NOU 2020: 11 s. 354.
4 Claus Winter Hjelm, Udkast, med Begrundelse, til almindelig Rettergangslov for Kongeriget Norge. Første og andet Hefte. Christiania 1853,

s. 449.
5 T.H. Aschehoug, Statsforfatning III (1893) s. 409–10 og B. Morgenstierne, Statsforfatningsret (1900) s. 316. (Indst. S. Nr. 40. Indstilling fra Kon-

stitutionskomiteen angaaende Forslag til Forandring i Grundlovens § 90, fremsat i St. Prp: Nr. 119 for 1911. St.-F. 1914 s. 50.)
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lyden i § 90 viste og at han var forfatta med ei heilt anna
målsetjing enn dette for augo. Det var ein heilt bestemt
situasjon, som grunnlovsfedrane etter alt å døme hadde
erfaring med, og som dei no ville setje ein effektiv
stoppar for. Og dette var langt meir konkret enn det reint
formelle høvet einevaldskongen hadde til å revidere
dommar.

Det oldenborgske eineveldet var i høg grad ein mili-
tærstat. Og i rolla som øvste krigsherre spela kongen ut
si førarrolle som herre over tusenvis av utkommanderte
bondegutar. I storsinn å mildne militære straffedomar
var ein måte Kongen kunne kome dei tapre soldatane
sine i møte på. Vi må gå ut frå at dette var eit svært viktig
legitimasjonsverkty for kongemakta. I eigenskap av
krigsherre kunne Kongen utøve ein langt meir naturleg
høgare rett heva over alle instansar enn til dømes i øko-
nomiske spørsmål. Den departementale jurylovkommi-
sjonen sett ned i 1885 meinte da og, at § 90 var utforma
for å ramme denne praksisen frå eineveldet. Uttrykka
«Revision», «i intet Tilfælde» og «Paaanke» peikte mot
den «extraordinære Rekurs» til kongen i militære straf-
fesaker.6 Høvet til å ta opp att straffesaker sjølv om Høg-
sterett hadde felt dom i dei blei ført inn i straffepro-
sesslova 1. juli 1887.

Men § 90 i Grunnlova med si tredoble sterke forma-
ning til vern om integriteten åt ein dom felt av Høgsterett
stod framleis der uendra. Det blei ikkje ro rundt spørs-
målet om Grunnlova i denne paragrafen stengde for å ta
opp att saker der Høgsterett hadde felt dom. Ved ei end-
ring av straffeprosesslova i samband med arbeidet med å
lage ei heilt ny straffelov for Noreg kom difor debatten
opp att. Lovkommisjonen omtalte ordlyden i paragrafen
som ein «Besynderlighed» og at tolkinga av han var
«bestridt». Ifylgje justiskomiteen i 1896 var det urime-
leg at berre fordi Høgsterett «tilfeldigvis» hadde felt
dom i ei sak skulle ho ikkje kunne takast opp att. Ord-
bruken er her illustrerande. Det var nok ikkje meininga å
uttrykkje ringeakt overfor Høgsterett som førte til at
ordet tilfeldig blei nytta. Det konkrete dømet i teksten
viser kva som låg under. Ein dom felt av Høgsterett
hadde endra karakter. Det kunne no like godt dreie seg
om ei lita justering av straffeutmålinga eller lovbruken i
underrettane. Stod da § 90 som eit absolutt hinder mot at
desse avgjerdene kunne kome til ny handsaming i retts-
apparatet? I samband med arbeidet med ny tvistemålslov
kom spørsmålet opp om § 90 burde endrast. I sivilpro-
sessen var det enda meir aktuelt å ta opp att saker. Høg-
sterett sjølv meinte det kunne vere tilrådeleg. Eit avgje-

rande argument var at forbodet mot «Paaanke» viste
attende til § 88 og slik hegna om integriteten åt høgste-
rettsdommen. Hinderet mot anke var altså den forster-
kande tvillingen og ikkje lekken «revisjon». Det var
difor ikkje naudsynt å gå nærare inn på kva revisjon i ein
notidig samanheng tydde.7 Men for å gjere det klart at
saker avgjort av Høgsterett kunne handsamast på nytt,
blei det sett fram grunnlovsforslag om å ta bort lekken
«eller underkastes Revision». Noko som da og skjedde
ved grunnlovsvedtak 28. februar 1914.

3 Overprøving i internasjonale domstolar
I nyare tid kunne ein reise spørsmål om det å akseptere
jurisdiksjon ved Den europeiske menneskerettsdomsto-
len, som formelt ikkje er ankebehandling, men saker mot
staten Noreg, er i strid med § 90. Det synest å ha vore ein
viss diskusjon om dette i tida før Noreg godtok mennes-
kerettsdomstolens jurisdiksjon, men dåverande høgste-
rettsjustitiarius og dommar i menneskerettsdomstolen
Terje Wold meinte at Grunnlova «er ikke til hinder for at
en avgjørelse truffet av Høyesterett kan bli prøvd ved en
internasjonal domstol». Wold framheva at Grunnlova
§§ 88 og 90 «gjelder bare innad – mellom norske myn-
digheter».8 Seinare synest det ikkje å ha reist spesielle
spørsmål.9 Grunnen er truleg det formelle poenget med
partskonstellasjonen og det dualistiske prinsipp, men
reelt blir dommar mot Noreg der norske høgsterettsdom-
mar blir funne å vere konvensjonsstridige, oppfatta som
overprøving av høgsterettsdommane.

6 Oth.PrP. Nr. 1 1887 Angaaende udfærdigelse af en Lov om rettergangsmaaden i Straffesager. s. 100.
7 Sjå oversyn over dei ulike grunnlovstolkingane i St.prp. nr. 119 1911 s. 11–13 og Indst. S. nr. 40 1914 s. 51.
8 Terje Wold, «Den europeiske menneskerettskonvensjon og Norge», i Legal Essays Festskrift til Frede Castberg (1963) s. 353–372 på s. 364–368.
9 Sjå Andenæs og Fliflet, Statsforfatningen (2017) s. 483. Sjå òg Castberg, Statsforfatning I (1964) s. 334–335.
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§ 91
Ingen kan beskikkes til medlem av Høyesterett før han eller hun er 30 år gammel.

Ingen kan utnemnast til medlem av Høgsterett før ho eller han er 30 år gammal.

Av Nils Rune Langeland

1 Innleiing
Dette er ein regel om nedre aldersgrense for høgsteretts-
dommarar. I Eidsvollsgrunnlova hadde § 92, som etter
revisjonen i november same året bytte plass til § 91,
denne utforminga:

«Ingen kan beskikkes til Medlem af Høiesteret, førend
han er 30 Aar gammel.»

Dommarane i rikets øvste domstol og regjeringsmed-
lemane i Statsrådet måtte vere fylt 30 år før dei kunne
tre inn i desse embeta. No er regelen for statsrådar at
dei må ha røysterett, sjå kommentaren til § 12. Til
samanlikning bestemte § 10 i Grunnlova, at statsover-
hovudet, Kongen, var myndig alt ved fylte 20 år, og
offisielt som regent etter 21-årsdagen. Ikkje overras-
kande var det ro rundt § 91 mesteparten av tida etter
1814. At toppane for desse krevjande statsfunksjo-
nane i tillegg til å ha vist seg som dei mest dugande og
tillitsvekkjande trong ein alderskonfirmasjon for ein
slik attest, var ikkje kontroversielt. Fyrst i nyare tid
kunne det vere grunn til å reise spørsmål om denne
aldersgrensa. Inspirert av nyare svenske reformer der
det frå no av berre var Kongen som fekk ha ei eiga
aldersgrense på 25 år medan røysterettsalderen galdt
for alle andre, reiste representanten Helge Seip i 1971
eit forslag i Stortinget om å oppheve heile § 91. Den
«fysiske alder» kunne ikkje vere avgjerande for
utnemninga av høgsterettsdommarar, hevda han.1 Den
underliggjande bodskapen var ikkje til å ta feil av.
Stillingane som høgsterettsdommarar burde normali-

serast i høve til resten av arbeidslivet. Han fekk ikkje
gjennomslag for dette forslaget.

Aldersgrensa på 30 år er òg fastsett i domstollova § 54
første ledd. I domstollova er det òg fastsett nokre nær-
mare kvalifikasjonskrav, sjå § 55.

No gjekk § 91 likevel seinare gjennom ein tidhøveleg
revisjon. Ved grunnlovsvedtak 6. mai 2014 blei paragra-
fen gjort kjønnsnøytral ved at det frå no av både var ein
han og ei ho som måtte vere fylte 30 år ved tilsetjinga
som høgsterettsdommar, og ein ser at i nynorskversjonen
er kvinner stilt først. Trass i ordlyden hadde den første
kvinnelege høgsterettsdommaren, Lilly Bølviken, like-
vel alt vorte utnemnd i 1968, 54 år gammal. For tida
(oktober 2020) er det kvinneleg justitiarius, utnemnd
2016, og 7 kvinner og 12 menn som er dommarar.

2 Øvre aldersgrense
Øvre aldersgrense for høgsterettsdommarar er ikkje fast-
sett i Grunnlova. Det opphavlege systemet i Noreg var
det same som framleis finst i USA, at ein var utnemnd på
livstid eller til ein søkte avskjed. Til dømes var justitia-
rius Johan Randulf Bull 78 år då han gjekk av i 1827,
justitiarius Peder Carl Lasson 75 då han døydde i embe-
tet i 1873 og dommar Christopher Hansteen 83 då han
gjekk av i 1905.2 Aldersgrense på 70 år for høgsteretts-
dommarar og andre embetsmenn blei innført ved lov i
1917. Lovgiving måtte til på grunn av avskjedsreglane
for embetsmenn i Grunnlova § 22.3 Det ser ut til at
reglane berre blei gjort gjeldande for dei som deretter

1 Dokument nr. 13 (1971–1972) Forslag 3, s. 10.
2 Sjå G. Hallager, Norges Høiesteret bd. 2 (1916), tabellane s. 345ff.
3 Sjå kommentar til § 22.
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tok til i stilling som gav medlemskap i Statens pensjons-
kasse, sjå 1917-lova § 1.4 I dag er det aldersgrenselova
av 1956 § 2 som framleis fastset grensa til 70 år.5

Då 1917-lova vart vedtatt, var det eit særleg grunn-
lovsspørsmål relatert til høgsterettsdommarar. Lova fast-
sette i sin § 4 ei ordning om at arbeidsgivar kunne la ein
tenestemann (inkl. embetsmenn) halde fram i si stilling
etter oppnådd aldersgrense. På grunnlag av innstilling
frå Høgsterett og Justisdepartementet blei dette ikkje
gjort gjeldande for høgsterettsdommarar, sjå 1917-lova
§ 4 andre ledd og tilsvarande noverande aldersgrenselov
§ 3 tredje ledd der det står: «Denne paragraf gjelder ikke
for Høyesteretts medlemmer.»6 Justisdepartementet
hadde uttalt at fleksible aldersgrenser, både oppover og
nedover kunne ikkje «grundlovsmæssig» vedtakast for
høgsterettsdommarar. Departementet hadde uttalt i 1908
at det «er ogsaa tilbøielig til at antage, at denne ordning
[om avskjed før regulær avgangsalder], forsaavidt
angaar de dømmende embedsmænd, ikke er forenelig
med grundlovens forutsætning om den dømmende
magts adskillelse fra den udøvende og finder iethvertfald
af hensyn til vigtigheden af, at domstolene indtager en
uafhængig stilling, at maatte fraraade, at ordningen brin-
ges i anvendelse paa disse embedsmænd».7 Ein ser der-
med prinsippet om uavhengige domstolar uttrykt som
del av den norske Grunnlova lenge før § 95 blei innført i
Grunnlova i 2014.

Domstolskommisjonen av 2017 har i 2020 føreslått at
øvre aldersgrense på 70 år for høgsterettsdommarar blir
innført i Grunnlova.8

4 Lov 14. mai 1917 nr. 3 om aldersgrænser for offentlige tjenestemænd § 1.
5 Lov 21. desember 1956 nr. 1 om aldersgrenser for offentlige tjenestemenn m.fl.
6 Om grunngiving for unntaket, sjå Ot.prp. nr. 60 (1956) s. 35 med referanse til Ot.prp. nr. 4 (1917) s. 7 for den tidlegare tilsvarande regelen, der det

blir vist til brev frå Justisdepartementet datert 17. juni 1908.
7 Brev frå Justisdepartementet til Finansdepartementet 17. juni 1908, inntatt i Tredje pensionslovkomités innstilling s. 246–248, trykt som vedlegg

til Ot.prp. nr. 5 (1911).
8 NOU 2020: 11 s. 354, jf. s. 353, sjå òg kommentar til § 88 om andre endringsframlegg frå kommisjonen.
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E. Menneskerettigheter

E. Menneskerettar

Del E slik den no står, er formelt ny frå grunnlovsrevisjonen i 2014 fordi ein ny del med
menneskerettsføresegner då vart vedtatt, og tittelen blei dermed vedtatt 13. mai 2014. Frå
språkrevisjonen 6. mai 2014 og til 13. mai heitte den gamle del E «Alminnelige bestemmel-
ser» og «Allmenne føresegner». Gamle del E byrja med dåverande § 92. På Eidsvoll vart
den vedtatt som «E. Almindelige Bestemmelser.» og stod før dåverande § 93, frå Novem-
bergrunnlova før dåverande § 92.
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Framveksten av det moderne 
menneskerettighetsvernet

Av Hanne Hagtvedt Vik

I mai 2014 fikk Grunnloven en ny del E om menneske-
rettigheter som samlet og endret eksisterende rettighets-
bestemmelser og la til flere nye. Dette var sluttresultatet
av Stortingets første systematiske forsøk på å sikre at de
viktigste internasjonale menneskerettighetsprinsippene
var tatt inn i Grunnloven. Hvorfor og hvordan vokste det
moderne menneskerettighetsvernet fram?

Menneskerettighetene sprang ut av, men skilte seg
samtidig radikalt fra opplysningstidsidealer og konstitu-
sjonell beskyttelse av individuelle fra slutten av 1700-
tallet. Beskyttelse av menneskerettigheter ble et grunn-
prinsipp i internasjonalt samarbeid gjennom etablerin-
gen av De forente nasjoner (FN) i 1945, som raskt ble
fulgt opp med FNs verdenserklæring om menneskeret-
tigheter (1948). Disse reflekterte reaksjoner mot totali-
tære stater, krigserfaringer og annen særlig brutal fram-
ferd og tok på samme tid sikte på å begrense myndighe-
tenes makt og å bruke statsapparatet til å fremme men-
neskers frihet og velferd. Senere ble menneskerettighe-
ter presisert og utviklet i en serie av internasjonale
konvensjoner og erklæringer.

En lang rekke hendelser, interesser, idéer og erfaringer
la grunnlaget for det som har blitt et mangeartet norma-
tivt og institusjonelt rammeverk. Det moderne mennes-
kerettighetsvernet er et resultat av fredspolitikk, interna-
sjonal solidaritet og politisk aktivisme på ulike tidspunk-
ter i andre halvdel av det 20. århundre. Men det er også
et resultat av nasjonale interesser, realpolitiske kalkyler
og ideologisk overbevisning. Det moderne menneskeret-
tighetsvernet skilte seg fra individrettighetene på 17- og
1800-tallet på minst fire måter. Det var internasjonalt og
sprang ut av mellomstatlig samarbeid. De ulike typene

rettigheter – sivile, politiske, økonomiske, sosiale og
kulturelle – ble framsatt som gjensidig forsterkende og
et udelelig hele. Rettighetene skulle være universelle og
gjelde alle mennesker alle steder. Over tid omfattet de
både individuelle rettigheter og grupperettigheter.1

1 Historiske forløpere
Før andre verdenskrig var begrepet menneskerettigheter
nærmest ukjent i internasjonal politikk, selv om statsle-
dere og pressgrupper hadde brukt det. Den amerikanske
presidenten Woodrow Wilson hadde for eksempel uttalt i
februar 1916, mer enn ett år før USA erklærte sentral-
maktene krig og trådte inn i første verdenskrig, at hvis
USA skulle tre inn i krigen måtte det være for noe mer
enn å bevare amerikanske rettigheter. «Det eneste USA
vil kjempe for», sa Wilson, «er menneskerettigheter.»2

Men verken denne uttalelsen eller liknende fra andre
statsledere bygget på en klar, bredt anerkjent forståelse
av hvilke rettigheter dette var eller hvordan de skulle
sikres. Omrisset av en slik forståelse ble først etablert i
kjølvannet av andre verdenskrig.

Det moderne menneskerettighetsvernet hadde likevel
viktige historiske forløpere. Kampen mot slavehandelen
og for å humanisere krigføring var begge internasjonale
kampanjer, drevet fram av privatpersoner og organisa-
sjoner. Kristne forestillinger og humanitære impulser var
viktige beveggrunner, og begge ledet til formalisert
internasjonalt samarbeid, som slavehandeldomstolene
(1819–1871) og Genèvekonvensjonene (1864, 1906,
1929).3 Også internasjonalt arbeid for kvinners stemme-

1 Hanne Hagtvedt Vik, «Internasjonale menneskerettigheter» (2013), s. 259–284. Om nordiske land og menneskerettighetene, se spesialnummeret
«Nordic Human Rights Histories» av Nordic Journal of Human Rights 3/2018.

2 Wilson brukte begrepet «human rights»: Woodrow Wilson 2. februar 1916 i Kansas City, New York Times, 3. februar 1916, sitert i Harley A. Not-
ter, The Origins of the Foreign Policy of Woodrow Wilson (1937), s. 480. Se også sidene 443 til 444.

3 Jenny S. Martinez, The Slave Trade and the Origins of International Human Rights Law (2012); Adam Hochschild, Bury the chains (2006); David
P. Forsythe, The Humanitarians (2005); Michael N. Barnett, Empire of humanity (2011).
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rett og for arbeideres rettigheter ble et idémessig og
organisatorisk fundament for senere internasjonalt sam-
arbeid.

Etter første verdenskrig ble Folkeforbundet og Den
internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) viktige
organisasjoner for mellomstatlig samarbeid. Folkefor-
bundet fikk i oppgave å følge opp avtalene om minori-
tetsrettigheter som nye land i Sentral-Europa hadde
bundet seg til.4 Det fikk også myndighet til å føre tilsyn
med hvordan mandatstatene behandlet befolkningen i
mandatene, områder som tidligere hadde vært tyske
kolonier eller underlagt Det osmanske riket.5 Og det
fremmet samarbeid om helse og flyktninger. ILO utvik-
let avtaleverk om arbeideres rettigheter og sosialpoli-
tikk.6 Begge organisasjoner arbeidet således for å
fremme og beskytte menneskers rettigheter og velferd.
Samtidig fungerte de som arenaer for individer og inter-
esseorganisasjoner som søkte oppmerksomhet om egen
situasjon eller hjertesaker og motivere stater til hand-
ling.

I tiden før 1945 var individers rettigheter likevel nær-
mest utelukkende et nasjonalt anliggende. Internasjonalt
engasjement var begrenset til enkelte saksområder og
representerte bare i meget begrenset grad inngripen i
indre anliggender i enkeltland. Også tanken om en gene-
rell internasjonal erklæring om individrettigheter var
fjern. En gruppe jurister forberedte en slik erklæring i
1929, men den fikk liten oppmerksomhet og ble aldri
vedtatt av noen internasjonal organisasjon.7

2 Andre verdenskrig og FN-pakten
De moderne menneskerettighetene var et ekte barn av
andre verdenskrig. Utbruddet av krigen og den ameri-
kanske presidenten Franklin D. Roosevelts ønske om å

overtale det amerikanske folket og Kongressen til å
støtte kampen mot aksemaktene brakte for alvor interna-
sjonal beskyttelse av menneskerettigheter inn i interna-
sjonal politikk. De mange økonomiske og politiske kri-
sene og internasjonale konfliktene fra slutten av 1920-
tallet, hadde allerede fått enkelte til å argumentere for at
en ny verdensorganisasjon måtte ha bred folkelig støtte
for å kunne bli sterk og slagkraftig og at engasjement for
menneskers fundamentale rettigheter ville kunne skape
en slik oppslutning. Men også erkjennelsen av at under-
trykkende stater ville være aggressive mot andre stater
var viktig for intellektuelle amerikanere og andre som
allerede i krigens tidlige år utmeislet konkrete forslag til
hvordan en ny verdensorganisasjon kunne bidra til å
beskytte menneskerettigheter og hvilke rettigheter dette
skulle være.8

Roosevelt bidro til å løfte fram slike ideer. I januar
1941 da han skulle overbevise Kongressen om å støtte
lend-lease programmet, som var en finansieringsordning
som støttet den allierte krigføringen, understreket han at
krigen ble kjempet for de fire frihetene: Ytringsfrihet,
religionsfrihet, frihet fra nød og frihet fra frykt.9 Senere
samme høst utstedte han og den britiske statsministeren
Winston Churchill en erklæring som henspilte på to av
disse, og i 1942 ble ordet «menneskerettigheter» brukt i
en felleserklæring fra alle de allierte landene.10 Statsle-
derne hadde likevel ikke klart uttrykt støtte til hvilke ret-
tigheter dette var eller hvordan de skulle ivaretas av en
ny verdensorganisasjon. Roosevelt hadde et personlig
engasjement for å ta inn menneskerettigheter som et
liberalt, moralsk verdiutsagn, men både Churchill og
Sovjetunionens leder Josef Stalin var skeptiske.11 Under
San Fransisco-konferansen på seinvåren 1945 fremmet
amerikanske utsendinger forslag om å ta flere henvisnin-
ger til menneskerettigheter inn i FN-pakten. Samtidig
foreslo de formuleringer som sikret prinsippet om staters

4 Carole Fink, Defending the Rights of Others (2004); Mark Mazower, «The Strange Triumph of Human Rights, 1933–1950» (2004), s. 379–98.
5 Susan Pedersen, The Guardians – The League of Nations and the Crises of Empire (Oxford University Press 2015); Pedersen, «Back to the League

of Nations» (2007); Pedersen, «The Meaning of the Mandate System: An Argument» (2006).
6 Antony Alcock, History of the International Labor Organization (1971).
7 Institut de Droit International, Annuaire (1929) s. 110–38; Institut de Droit International, «La Codification de Droit International: Rapport de M.

Alvarez» (1929), pp. 1–154; George A. Finch, «The International Rights of Man» (1941), s. 662–65; Jan Hermann Burgers, «The Road to San
Francisco: The Revival of the Human Rights Idea in the Twentieth Century» (1992); Louis B. Sohn, «How American Lawyers Prepared for the
San Francisco Bill of Rights» (1995).

8 Notat av Warren A. Seavey, «Laying the Foundations for a New World Order (A Project for the American Law Institute),» July 15, 1941 [date
deleted]; folder 49, boks 6052, American Law Insitite arkivet, Biddle Law Library, Penn Law School, Pennsylvania, Philadelphia; World Citizens
Association, The World’s Destiny and the United States: A Conference of Experts in International Relations (1941); Commission to Study the
Organization of Peace, «Preliminary Report,» November 1940, International Conciliation 20 (April 1941), 195-ff.

9 Franklin D. Roosevelt, State of the Union Address, 6 January 1941, Senate Document No. 188, 77th Congress, 2nd Session, s. 86–87; finnes elek-
tronisk på Woolley and Peters, The American Presidency Project, http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=16092, lest 6. januar 2015.

10 Atlantic Charter, 14. august 1941, i Elizabeth Borgwardt, A New Deal for the World: America’s Vision for Human Rights (2005), s. 303–4; Decla-
ration by the United Nations, Washington, 2. januar 1941, International Conciliation 21 (1942–1943), s. 79.

11 A.W. Brian Simpson, Human Rights and the End of Empire (2001), s. 211–13, 239–248. For det amerikanske forslaget under Dumbarton Oaks-for-
handlingene høsten 1944, se artikkel 2 c. (3) I kapittel II, A General Assembly, in «[United States] Tentative Proposals for a General International
Organization,» July 18, 1944 in Department of State/Notter, Postwar Foreign Policy Preparation, s. 597.
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suverenitet over sine indre anliggender.12 Mens henvis-
ning til menneskerettigheter innebar internasjonalt sam-
arbeid om å fremme individers rettigheter i FNs med-
lemsland, la prinsippet om indre anliggender et høyt hin-
der i veien for slikt samarbeid.

USAs forslag om å skrive menneskerettigheter inn i
FN-pakten bunnet i at det ble ansett som avgjørende vik-
tig å sikre folkelig støtte om den nye organisasjonen og
da særlig i det amerikanske folket. En viktig bakgrunn
var at senatet etter første verdenskrig hadde sagt nei til
amerikansk medlemskap i Folkeforbundet. Krigen
hadde rammet mange hardt, og det som hadde blitt kalt
folkenes krig måtte avløses av folkenes fred. Pakten
måtte anerkjenne den nære fortiden og gi framtidstro,
ikke bare reflektere realpolitiske forhold. Forslaget var
også et resultat av studier av årsaker til krig og
betingelser for fred i og utenfor statsadministrasjonen.
Samtidig var det en politisk kalkulasjon i San Fransisco
fordi USA på samme tid kunne gi en innrømmelse til
amerikanske private organisasjoner og en gruppe mindre
stater, de fleste av disse var latinamerikanske, som
ønsket sterkere vekt på menneskerettigheter. Historikere
har ulike vurderinger av betydningen av holocaust for
beslutningen om å skrive menneskerettigheter inn i FN-
pakten, men det er sannsynlig at publisering av bilder fra
frigjøringen av konsentrasjonsleirene la ytterligere press
på delegatene.13

3 Grunnmuren
Menneskerettigheter ble skrevet inn flere steder i FN-
pakten. En av de viktigste bestemmelsene omhandlet en
kommisjon for menneskerettigheter, som hadde sitt før-
ste møte som fast kommisjon i januar 1947. Dens første
oppgave ble å lage en internasjonal «bill of rights».
Kommisjonens sekretær, den kanadiske juristen John P.
Humphrey, tok utgangspunkt i forslag utarbeidet under
krigen, rettighetsbestemmelser fra tilgjengelige konstitu-
sjoner, uttalelser fra statsledere og andre under krigen og
forslag fra FNs medlemsland. Ut fra dette laget han en
skisse av aktuelle rettigheter.14 Disse ble senere gruppert

som sivile, politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle
rettigheter.

Kontinuiteten til mellomkrigstiden kan sees i et forut-
gående arbeid foretatt av en ekspertgruppe fra American
Law Institute som Humphrey la stor vekt på.15 Ekspert-
gruppen anså at Folkeforbundets avtalesystem om mino-
ritetsrettigheter hadde mislyktes, og de var opptatt av å
dra lærdom av erfaringer med forfølgelse og rettsløshet i
totalitære land før og under krigen da de formulerte poli-
tiske og sivile rettigheter. Å sette opp skranker mot
statsmakten ble viktig, et stort skritt hvis sammenliknet
med hvordan menneskerettigheter tidlig på 1900-tallet i
Norge ble ansett som noe som skulle realiseres av sta-
ten.16 Men ekspertene foreslo også at staten skulle bru-
kes til å realisere rettigheter: ILOs arbeid for sosiale ret-
tigheter og Folkeforbundets arbeid med helse dannet
grunnlaget for at sosiale og økonomiske rettigheter ble
tatt med, men også New Deal-politikken i USA og vel-
ferdspolitikk i Europa var viktige inspirasjonskilder. I
tillegg fikk det betydning at den sovjetiske og enkelte
nasjonale konstitusjoner i Latin-Amerika hadde slike
bestemmelser. Men det var betydelig uenighet innad i
gruppen om hvorvidt sosiale og økonomiske rettigheter
egnet seg for en internasjonal juridisk bindende avtale
eller en internasjonal rettighetsliste anbefalt tatt inn i
nasjonale konstitusjoner. Det viktigste motargumentet
var at slike rettigheter var umulige å etterprøve i nasjo-
nale domstoler og derfor ikke kunne formuleres som ret-
tigheter, men bare som anbefalt sosialpolitikk. Dette er
også i dag en aktuell diskusjon i mange land, inkludert i
Norge. Til slutt er det verdt å merke seg at flere av
ekspertene mente at ikke alle deler av verden var klare
for å omfattes av alle rettighetene.17

Tilsvarende diskusjoner fant sted i FNs menneskeret-
tighetskommisjon. Kommisjonen valgte å inkludere alle
rettighetene i Verdenserklæringen om menneskerettighe-
ter og slo fast at rettighetene var universelle og utgjorde
et udelelig hele. I tillegg lagde kommisjonen utkast til to
bindende konvensjoner: én om sivile og politiske rettig-
heter og én om økonomiske, sosiale og kulturelle rettig-
heter, begge var ferdigstilt i 1954. Verdenserklæringen
ble vedtatt av FNs generalforsamling i desember 1948

12 For forslagene om menneskerettigheter i mai 1945, se Department of State/Harley A. Notter, Postwar Foreign Policy Preparation, s. 679–81 og
Simpson, Human Rights (2001), s. 258–59, 264–68, 354–56.

13 Se for eksempel Paul Gordon Lauren, The Evolution of International Human Rights (2011), s. 174, 183; Mary Ann Glendon, A World Made New
(2001), s. 18 og motsatt Samuel Moyn, The Last Utopia (2010), s. 47; Marco Duranti «The Holocaust, the legacy of 1789 and the birth of interna-
tional human rights law» (2012).

14 ALI-direktør William Draper Lewis sørget for å sende dokumentene som ALI hadde samlet inn tidligere, til FNs menneskerettighetsdirektør John
P. Humphrey. Disse kan sees i FNs arkiv i New York i serie 0918-0002-01 til 04.

15 John P. Humphrey, Human Rights and the United Nations (1984), s. 31–32.
16 Se for eksempel Bredo Morgenstierne som påpekte at: «‘Menneskerettighederne’ maa retslig søges realiseret gjennem, ikke mod Staten.», Lære-

bog i den norske statsforfatningsret (1909), s. 629.
17 Hanne Hagtvedt Vik, «Taming the states: the American Law Institute and the ‘Statement of essential human rights’» (2012).
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uten negative stemmer (men med avholdne stemmer fra
Sovjetunionen, satellittstatene, Sør-Afrika og Saudi-
Arabia). Folkemordskonvensjonen ble vedtatt på samme
tid. Noen år senere vedtok FN flyktningkonvensjonen og
konvensjonen om kvinners politiske rettigheter. I Latin-
Amerika ble grunnlaget for et regionalt menneskerettig-
hetssystem lagt med en erklæring om menneskerettighe-
ter i april 1948. I 1950 vedtok Europarådet Den euro-
peiske menneskerettighetskonvensjonen, som omfattet
sivile og politiske rettigheter og hadde en bestemmelse
om en egen overnasjonal domstol. Det europeiske
systemet hadde en tydelig anti-kommunistisk brodd,
med konservativ og kristen demokratisk ideologisk
inspirasjon, og en sentral person bak initiativet var Win-
ston Churchill.18

Erklæringene og konvensjonene som ble utmeislet i
årene umiddelbart etter krigen, ble grunnmuren for det
moderne menneskerettighetsvernet. Bestemmelser som
viste til eller var inspirert av internasjonale menneskeret-
tigheter ble tatt inn i flere konstitusjoner etter andre ver-
denskrig, inkludert i den vesttyske (1949) og franske
(1946) konstitusjonen. En rekke avkoloniserte stater
gjorde det samme, i flere tilfeller hang dette sammen med
at FN bisto med ekspertise til å utforme konstitusjoner.
Nasjonale domstoler, inkludert i USA, la vekt på interna-
sjonale menneskerettigheter i enkelte avgjørelser.19

4 Ideologisk rivalisering og selvbestemmelse
Med moralsk autoritet definerte de internasjonale men-
neskerettighetene viktige prinsipper for forholdet mellom
statene og menneskene. De økte spenningene i internasjo-
nal politikk fra slutten av 1940-tallet gjorde FN til en mye
brukt arena for ideologisk rivalisering mellom øst og vest,
og i økende grad også mellom nord og sør.

Hvilken ideologi og politisk system som var best
egnet til å sikre et reelt demokrati og fundamentale ret-
tigheter ble heftig diskutert av Sovjetunionen og USA og
deres nærmeste allierte i FN-møter, og begge sider

anklaget den andre for brudd på fundamentale mennes-
kerettigheter. Sovjetunionen anklaget USA for rasedis-
kriminering og brudd på sosiale og økonomiske rettighe-
ter og kritiserte Storbritannia og andre for deres kolo-
nipolitikk. USA anklaget Sovjetunionen for tvangsar-
beid og brudd på religionsfrihet.20

Menneskerettigheter legitimerte kamp mot kolonisys-
temet. Kravet om selvbestemmelse for alle land under
administrasjon av andre økte. Mens flere argumenterte
for nasjonal selvbestemmelse som forutsetning for reali-
sering av menneskerettigheter, mente andre at dette var
en rettighet i seg selv.21 Med støtte fra Sovjetunionen og
dets satellittstater ble alle folks og nasjoners rett til selv-
bestemmelse tatt inn som den første rettigheten i de to
utkastene til menneskerettighetskonvensjoner.22 Dermed
fant den første grupperettigheten veien inn i det moderne
menneskerettighetsvernet. Denne typen rettighet er en
som er knyttet til en nærmere definert gruppe og som
skal realiseres gjennom denne, i dette tilfellet var det en
generelt formulert politisk rettighet som tilhørte dem
som sammen var et folk eller en nasjon.

Arbeidet med å ferdigstille de generelle menneskeret-
tighetskonvensjonene gikk imidlertid meget sakte, blant
annet fordi USA i 1953 erklærte at landet ikke formelt
ville binde seg til å følge noen menneskerettighetskon-
vensjon. Den utløsende årsaken var et forslag i Kongres-
sen som tok sikte på sterkt å begrense presidentens myn-
dighet til å inngå avtaler med andre land. Under lå strid
om maktfordeling mellom føderalregjeringen og delsta-
tene og bekymring for konsekvenser for rasediskrimine-
ringspolitikken i mange stater.23 I tillegg førte det høye
konfliktnivået i debattene i FN om menneskerettsnor-
mene til at FNs generalsekretær, svenske Dag Hammar-
skjöld, instruerte sin menneskerettighetsdirektør: «det
finnes en fart der fly så vidt holder seg i lufta. Jeg vil at
du holder programmet i den farten og ikke raskere.»24 I
Europa fortsatte derimot arbeidet med noe større kraft. I
1959 ble menneskerettighetsdomstolen formelt oppret-
tet, og to år senere vedtok Europarådet en europeisk
sosialpakt.

18 Marco Duranti, The Conservative Human Rights Revolution – European Identity, Transnational Politics, and the Origins of the European Conven-
tion (Oxford University Press 2017).

19 Egon Schwelb, «The influence of the Universal Declaration of Human Rights on International and national law» (1959), s. 223–226. For en disku-
sjon av menneskerettighetenes betydning for amerikansk rettspraksis i den senere tid, se J. Goldsmith, «Should International Human Rights Law
Trump US Domestic Law?» (2000); M. Shah Alam, «Enforcement of International Human Rights Law by Domestic Courts in the United States»
(2004); J.F. Murphey, The United States and the Rule of Law in International Affairs (2004).

20 Glendon, A World Made New (2001), s. 194.
21 Roland Burke, Decolonization and the Evolution of International Human Rights (2010); Jan Eckel, «Human Rights and Decolonization. New Per-

spectives and Open Questions» (2010).
22 For en gjennomgang av framforhandlingen av utkastene som var ferdige i 1954, se FNs offisielle dokument «UNGA DOCUMENT A/2929 Anno-

tations on the text of the draft International Covenants on Human Rights, 1 July 1955», tilgjengelig på nettsiden http://www2.ohchr.org/english/
issues/opinion/articles1920_iccpr/docs/A-2929.pdf (sett: 6 mars 2015).

23 Vik, «How Constitutional Concerns Framed the US Contribution to the International Human Rights Regime From Its Inception, 1947–53» (2012).
24 Sitert i Ed Bates, The Evolution of the European Convention on Human Rights (2010), s. 39.

http://www2.ohchr.org/english/issues/opinion/articles1920_iccpr/docs/A-2929.pdf
http://www2.ohchr.org/english/issues/opinion/articles1920_iccpr/docs/A-2929.pdf
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5 Globalisering av menneskerettighetene
Ved inngangen til 1960-tallet fikk det globale sør sterkt
øket innflytelse i FNs generalforsamling som et resultat
av det store frigjøringsåret i Afrika. I vestlige land
brakte tv-revolusjon menneskelig lidelse, staters makt-
bruk og verdenspolitikken inn i vanlige hjem. Amnesty
International ble dannet i 1961. Gjennom 1960 og 1970-
tallet fortsatte utbyggingen av et globalt menneskerettig-
hetsvern og ved slutten av perioden var det blitt en sent-
ral del av internasjonal politikk.

Sterkere stilling i FN for det globale sør sikret økt press
for videre avkolonisering, skarpere kritikk av apartheid
og bidro til at en konvensjon mot rasediskriminering ble
vedtatt i rekordfart.25 Land som Jamaica og Ghana spilte
særlig viktige roller. Tempoet og engasjementet i proses-
sen fram mot denne konvensjonen skapte ny giv i for-
handlingene om de to generelle FN-konvensjonene om
menneskerettigheter som endelig ble vedtatt i 1966.26

Gjennom tiåret ble det imidlertid klart at statsledere i tid-
ligere kolonier nå så retten til selvbestemmelse nær ute-
lukkende som et mål i seg selv.27 Paradoksalt nok spilte
dermed tidligere koloniland en avgjørende rolle for
videre utvikling av menneskerettighetsvernet samtidig
som mange av deres statsledere bare i begrenset grad så
seg forpliktet til å etterleve menneskerettighetsnormene.
Gapende avvik mellom normative erklæringer og faktisk
virkelighet, var store i de fleste deler av verden.

I Europa og USA førte militærkuppet i Hellas i 1967
til en sterk bekymring for brudd på sivile rettigheter og
særlig bruk av tortur. Fokus på tortur ble ytterligere for-
sterket av militærkupp i Latin-Amerika og da særlig i
Chile i 1973.28 Amnesty samlet inn og publiserte infor-
masjon om politiske fanger og tortur, og utviklet nye,
effektive strategier for å øve press på undertrykkende
regimer. Samtidig arbeidet organisasjonen med normut-
vikling på et internasjonalt nivå og ga et avgjørende
bidrag til at FN i 1984 vedtok en egen torturkonven-
sjon.29

Rasediskriminering i USA ble i økende grad sett i
sammenheng med apartheidsystemet i Sør-Afrika. Sam-
tidig ble Vietnamkrigen historiens første tv-overførte
krig og møtte sterke reaksjoner i USA og andre land.30

USAs behov for å gjenreise sin troverdighet som
moralsk leder av den frie verden førte menneskerettighe-
ter inn i toppolitikken.31 Den amerikanske presidenten
Jimmy Carter bidro trolig mer enn noen annen til å
popularisere menneskerettighetene. Han viste hyppig til
menneskerettighetene i sine taler og i 1977, samme år
som han tiltrådte som president, ble et eget kontor for
menneskerettigheter opprettet i Det amerikanske uten-
riksdepartementet. Dette publiserte årlige rapporter om
menneskerettighetssituasjonen i alle verdens land.32

I øst hadde Sovjetunionens leder Nikita Khrusjtsjov
lagt opp til noe økt åpenhet mot omverdenen. Dissiden-
ter i kommunistland knyttet kontakter på tvers av lande-
grensene og mot vest. På tampen av en periode med
tøvær i den kalde krigen, ble menneskerettigheter tatt
inn i slutterklæringen fra Konferansen for samarbeid i
Europa i 1975. Helsinki-erklæringen ledet til dannelsen
av en lang rekke pressgrupper i og utenfor kommunist-
landene.33 Den amerikanske Helsinki Watch-gruppen fra
1978 ble senere til den meget innflytelsesrike organisa-
sjonen Human Rights Watch.34 Flere historikere har sett
perioden fra midten av 1970-tallet som en periode med
amerikanisering av menneskerettighetene der disse ble
synonyme med sivile og politiske rettigheter.35

Parallelt fortsatte en utbygging av det internasjonale
menneskerettighetsvernet. I Latin-Amerika trådte den
regionale menneskerettighetskonvensjon av 1969 i kraft
i 1978. FNs kvinnekonvensjon ble vedtatt i 1979. Foku-
set på ikke-diskriminering ble utvidet til å omfatte urbe-
folkninger gjennom 1970-tallet. I løpet av det neste tiåret
gikk de fra å være befolkningsgrupper med krav på
ekstra vern før de var suksessfullt integrert i domine-
rende økonomiske og sosiale strukturer til å bli omtalt
som egne folk med rett til selvbestemmelse og særrettig-

25 Steven L.B. Jensen, «’Universality should govern our small world of today’ – The Cold War and UN Human Rights Diplomacy, 1960–1968»
(2014).

26 Steven L.B. Jensen, The Making of International Human Rights – The 1960s, Decolonization, and the Reconstruction of Global Values (Cam-
bridge University Press 2016).

27 Burke, Decolonization and the Evolution of International Human Rights (2010), særlig s. 35–58.
28 Patrick William Kelly, Sovereign Emergencies – Latin America and the making of Global Human Rights Politics (Cambridge University Press

2018).
29 Barbara Keys, «Anti-Torture Politics: Amnesty International, the Greek Junta, and the Origins of the Human Rights Boom in the United States»

(2012).
30 Michael Mandelbaum, «Vietnam: The Television War» (1982).
31 Barbara Keys, Reclaiming American Virtue (2014), s. 8, 243–244.
32 Samuel Moyn, The Last Utopia (2010), s. 4.
33 Sarah B. Snyder, Human Rights Activism and the End of the Cold War (2011).
34 Peter Slezkine «From Helsinki to Human Rights Watch» (2014), s. 345–370.
35 Slezkine, «From Helsinki to Human Rights Watch» (2014); Stephen Hopgood, The Endtimes of Human Rights (2013); Samuel Moyn, Human

Rights and the Uses of History (2014), særlig sidene xiii–xix.
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heter. ILO vedtok en konvensjon om urfolks rettigheter i
1989.36 FN vedtok samme år en egen barnekonvensjon
som blant annet fastslo alle barns rett til utdanning og
helsehjelp. Og Afrika så starten på et regionalt mennes-
kerettighetssystem.

En siste trend var fortsatt spredning av menneskeret-
tighetsnormer til nasjonale konstitusjoner. Ett eksempel
er hvordan tidligere britiske kolonier tok inn slike
bestemmelser i sine konstitusjoner ved uavhengigheten.
I europeisk sammenheng, fikk Hellas, Portugal og Spa-
nia menneskerettighetsbestemmelser i sine konstitusjo-
ner i andre halvdel av 1970-tallet etter at disse fikk
demokratiske styresett.37

6 Demokratisering og rettighetsvern etter den 
kalde krigen
Den kalde krigens avslutning ble starten på en periode
med forsterket menneskerettighetsvern i mange land,
men også dramatiske brudd på menneskerettighetene og
økt motstand mot disse.

Sovjetunionens oppløsning og politiske revolusjoner i
tidligere kommunistland ga en demokratiseringsbølge i
Øst-Europa. Mange stater tok menneskerettighetsbe-
stemmelser inn i sine nye konstitusjoner og flere ga disse
forrang foran nasjonal lov.38 Det samme skjedde i en
rekke land i Afrika, inkludert i Sør-Afrika der apart-
heidsystemet opphørte i 1994, Latin-Amerika og Asia.
Det sørafrikanske menneskerettighetsvernet ble særlig
ambisiøst.39 I Europa ble det regionale systemet enda
sterkere, stadig flere dommer ble avsagt, medlemsland
vedtok lover som inkorporerte konvensjonen i nasjonal
rett og tilslutning til konvensjonen og domstolen ble fra
1993 gjort til en betingelse for medlemskap i EU.

Samtidig ble den kalde krigens slutt fulgt av flere
alvorlige episoder med etnisk rensing og folkemord, og
humanitær intervensjon med internasjonale militære
styrker fikk fornyet aktualitet. I Europa ble om lag
100 000 mennesker drept, de aller fleste muslimer, under

krigen om Bosnia fra 1992 til 1994. I Afrika ble FN-styr-
ker vitne til at om lag 800 000 mennesker ble drept i
Rwanda i løpet av hundre dager i 1994. FN opprettet
krigsforbrytertribunaler for det tidligere Jugoslavia og
Rwanda. I 1998 ble Den internasjonale straffedomstolen
vedtatt opprettet.

Fra flere land i sør, og da særlig i Asia, ble det argu-
mentert for at menneskerettighetene varierer med kultur.
En hyppig framsatt kritikk var at mange land fremdeles
var under administrasjon av andre på 1940-tallet og såle-
des ikke tok del i utformingen av menneskerettighe-
tene.40 Dette var selvsagt riktig. Mens FN opprinnelig
bare hadde 51 medlemsland, har organisasjonen 183
medlemsland i 2015. Kritikken om å ikke ha deltatt var
likevel bare delvis berettiget da en lang rekke stater fra
det globale sør hadde gitt markante bidrag både i årene
umiddelbart etter krigen, på 1960-tallet og senere, her-
under når det gjaldt kvinners rettigheter.41

7 Menneskerettighetene i Grunnloven
Mot denne internasjonale bakgrunnen, fikk også den nor-
ske Grunnloven flere nye rettighetsbestemmelser. Stortin-
get vedtok plikten til å tilrettelegge for utkomme av arbeid
i 1954 (opprinnelig og i 2015 § 110), religionsfrihet i
1964 (opprinnelig § 2 og i 2015 § 16), medbestemmelses-
rett på arbeidsplassen i 1980 (opprinnelig og i 2015 § 110
annet ledd), vern av samisk språk og kultur i 1988 (opp-
rinnelig § 110 a og i 2015 § 108), retten til et sunt miljø i
1992 (opprinnelig § 110 b og i 2015 § 112) og en generell
plikt til å sikre menneskerettighetene i 1994 (opprinnelig
§ 110 c og i 2015 § 92). Rettighetsbestemmelsene – 1800-
tallsrettighetene og etterkrigsrettighetene – fikk imidlertid
en spredt og noe tilfeldig karakter.42

Grunnlovlovsjubileet i 2014 ga Stortinget en anled-
ning til å foreta en real vårrengjøring av rettighetsbe-
stemmelsene. Den nye del E samlet eksisterende rettig-
hetsbestemmelser og tok inn flere sentrale menneskeret-
tigheter. Men det ble ikke flertall for å ta inn velferdsret-

36 L. Rodríguez-Piñero, Indigenous Peoples, Postcolonialism, and International Law (2005). Se også UN General Assembly, United Nations Decla-
ration on the Rights of Indigenous Peoples: resolution / adopted by the General Assembly, 2 October 2007, A/RES/61/295. Se også Hanne Hag-
tvedt Vik, ‘Indigenous Internationalism’, i Glenda Sluga and Patricia Clavin (eds.), Internationalisms: A Twentieth-Century History, Cambridge
University Press 2017, 315–339.

37 Thomas Buergenthal, «Modern Constitutions and Human Rights Treaties» (1998), s. 217, 220.
38 Vladlen S. Vereshchetin, «New constitutions and the old problem of the relationship between international law and national law» (1996).
39 Hurst Hannum, «The status of the Universal Declaration of Human Rights in National and International Law» (1995–1996); Jeremy Sarkin, «The

Drafting of South Africa’s Final Constitution From a Human-Rights Perspective» (1999); Buergenthal, «Modern Constitutions and Human Rights
Treaties» (1998), s. 217–219.

40 Christina M. Cerna, «Universality of human rights and cultural diversity: implementation of human rights in different socio-cultural contexts»
(1994); Kevin Boyle, «Stock-taking on Human Rights» (1995); Roger Normand og Sarah Zaidi, Human Rights at the UN (2008), s. 291–292, 312.

41 Glendon, A World Made New (2001); Johannes Morsink, The Universal Declaration of Human Rights (1999).
42 Stortinget, Dokument 16 (2011–2012) «Rapport til Stortingets presidentskap fra Menneskerettighetsutvalget om menneskerettigheter i Grunnlo-

ven», s. 24–25.
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tigheter som statens plikt til å sikre mennesker grunnleg-
gende helsehjelp og en viss levestandard. Dermed har
Norge fått en menneskerettighetsdel som fortsatt bare et
stykke på vei speiler de sentrale rettighetene i det
moderne menneskerettighetsvernet.43

43 Se kommentarene til de enkelte bestemmelsene i del E.
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§ 92
Statens myndigheter skal respektere og sikre menneskerettighetene slik de er nedfelt i denne
grunnlov og i for Norge bindende traktater om menneskerettigheter.

Dei statlege styresmaktene skal respektere og tryggje menneskerettane slik dei er fastsette i
denne grunnlova og i traktatar om menneskerettar som er bindande for Noreg.

Av Ragna Aarli

1 Menneskerettighetenes stilling i norsk rett
Bestemmelsen innleder menneskerettighetskapitlet som
ble vedtatt 13. mai 2014 for at Grunnloven ved 200-års-
jubileet bedre skulle speile vår tid.1 Teksten gir uttrykk
for at myndighetene har en alminnelig plikt til å respek-
tere og sikre alle menneskerettigheter som kan forankres
i rettsgrunnlag som er forpliktende for Norge.

Sikringsplikten gjelder for det første menneskerettig-
heter «nedfelt i» Grunnloven. Disse rettighetene er for-
mulert i §§ 93–113 som samlet utgjør Grunnlovens men-
neskerettighetskatalog. Statens plikt til å sikre disse ret-
tighetene kan også utledes av enkeltbestemmelsene og
av domstolenes prøvelsesrett som kommer til uttrykk i
Grunnloven § 89.2 Viktigere er det derfor at § 92 påleg-
ger myndighetene en plikt til å sikre menneskerettigheter
forankret i «for Norge bindende traktater om menneske-
rettigheter».3 Slike «traktater», det vil si folkerettslige
avtaler, blir bindende for Norge ved ratifikasjon. Med
vårt «dualistiske» system, må folkerettslige avtaler i
utgangspunktet innarbeides i norsk rett før norske bor-
gere kan bygge rettigheter på dem. Det vil si at lovgiver
må ta stilling til om folkerettsregler skal inkorporeres i
lovverket slik de er formulert i traktaten, eller om det

skal utformes norske lovregler som oppfyller traktatens
innhold. Sikringsplikten i § 92 er imidlertid formulert
slik at den ikke bare gjelder for traktater som er blitt inn-
arbeidet i norsk rett, men også for traktater som bare er
ratifisert.4 Sammenliknet med andre traktater som er
ratifisert, men ikke innarbeidet i norsk rett, gis traktater
om menneskerettigheter dermed en særlig status. Norske
myndigheter har derimot ingen plikt til å sikre rettigheter
forankret i traktater om menneskerettigheter som Norge
ikke har ratifisert.

Foruten å tjene som opptakt til katalogen av mennes-
kerettigheter som nå har grunnlovs rang, er bestemmel-
sens primærfunksjon å adressere myndighetene som
pliktsubjekt for vernet av det brede spekteret av grunn-
leggende individrettigheter som staten har forpliktet seg
til.5 Det er en såkalt «deklarativ» bestemmelse som angir
plikter uten at noen kan bygge rettigheter på bestemmel-
sen alene.6 Myndighetene er pålagt en såkalt «dobbelt
gjennomføringsforpliktelse»7 og skal ikke bare respek-
tere, det vil si unnlate å gripe inn i, men også sikre, det
vil si treffe positive tiltak for å ivareta de menneskeret-
tighetene som er forankret i traktater om menneskeret-
tigheter som Norge har ratifisert.8

1 Kapitlet ble kunngjort ved res. 14. mai nr. 628.
2 Bestemmelsen ble vedtatt 1. juni 2015 og kunngjort ved res. 12. juni 2015 nr. 623, og kom altså inn i Grunnloven etter vedtakelsen av § 92. Se

videre kommentar til § 89 og den siste endringen av bestemmelsen ved grunnlovsvedtak av 14. mai 2020.
3 Jf. Eivind Smith, Konstitusjonelt demokrati, (2017) s. 144.
4 Smith, op.cit.
5 Se Dokument 16 (2011–2012), Rapport til Stortingets presidentskap fra Menneskerettighetsutvalget om menneskerettigheter i Grunnloven, s. 66–67.
6 Se Smith, op.cit., s. 318.
7 Betegnelsen ble introdusert av Torkel Opsahl i artikkelen «Human Rights Today – International obligations and national implementation» (1979),

s. 151–176.
8 Jf. Jørgen Aall, Rettsstat og menneskerettigheter (2018), s. 58–59.
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.
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2 En kort og en lang historie
Den alminnelige plikten for statens myndigheter til å
sikre og respektere menneskerettigheter Norge er for-
pliktet av, er ikke like ny som menneskerettighetskapit-
let i Grunnloven. Grunnloven § 92 viderefører hoved-
innholdet av § 110 c fra 1994, som var en toleddet
bestemmelse med følgende ordlyd:

«Det paaligger Statens Myndigheder at respektere og
sikre Menneskerettighederne. Nærmere Bestemmelser
om Gjennemførelsen af Traktater herom skal fastsættes
ved Lov.»

Da § 110 c ble tatt inn i Grunnloven, var Norge politisk
forpliktet av en rekke traktater om menneskerettigheter
som ikke var innarbeidet i norsk rett. I valget mellom en
rekke alternative formuleringer, hvorav langt de fleste
uttrykkelig inkorporerte hele eller deler av traktatfor-
pliktelsene om menneskerettigheter,9 valgte Stortinget å
grunnlovfeste en ren prinsippbestemmelse. Spørsmålet
om hvordan de ulike traktatene Norge var forpliktet av
skulle innarbeides i norsk rett, ble med formuleringen i
andre ledd overlatt til Stortinget som alminnelig lovgi-
ver.

Stortinget fulgte opp bestemmelsen i § 110 c andre
ledd ved lov 21. mai 1999 nr. 30 om styrking av mennes-
kerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettslo-
ven). Loven benytter den mer moderne betegnelsen
«konvensjon» i stedet for «traktat», og gir en særlig sta-
tus til noen av de konvensjonene om menneskerettighe-
ter Norge er forpliktet av. Konvensjoner inkorporert av
loven, skal ved motstrid «gå foran» bestemmelser i
annen lovgivning, jf. menneskerettsloven § 3.

I diskusjonen om hvordan prinsippbestemmelsen i
§ 110 c skulle videreføres i jubileumsgrunnloven i 2014,
ble det gitt uttrykk for at ikraftsettelsen av menneske-
rettsloven realiserte pålegget til lovgiver gitt i bestem-
melsens andre ledd. Dermed ble det ansett som unød-
vendig å videreføre denne delen av bestemmelsen.10

Som argument mot å videreføre andre ledd av § 110 c ble
det også vist til at den friheten lovgiver fikk til å velge
om traktater om menneskerettigheter skulle innarbeides,

og hvilken innarbeidingsmetode som i så fall skulle
benyttes, snarere svekket enn styrket menneskerettsver-
net.11 Tidligere høyesterettsjustitiarius Carsten Smith
uttalte for eksempel om § 110 c første ledd at dette
kunne vært «en rettslig kraftkilde om den bare hadde fått
stå alene».12

I dagens § 92 står prinsippbestemmelsen om statens
plikt til å respektere og sikre menneskerettighetene
alene. Det er avklart i praksis at bestemmelsen «må for-
stås som et pålegg til domstolene og andre myndigheter
om å håndheve menneskerettighetene på det nivå de er
gjennomført i norsk rett».13 Det skjer altså ikke noe løft
av traktater om menneskerettigheter til grunnlovs trinn-
høyde ved at slike traktater blir nevnt i § 92.14 Paragra-
fen er ingen inkorporasjonsbestemmelse, og spørsmålet
om og hvordan traktater om menneskerettigheter skal
innarbeides i norsk rett er fortsatt en oppgave lovgiver
må ta konkret stilling til.

Historien til dagens § 92 begynte ikke med § 110 c i
1994. Utviklingen av det grunnlovfestede menneske-
rettsvernet fra 1990-tallet og frem til i dag er den korte
historien om § 92. For å forstå rollen til prinsippbestem-
melsen om plikten til å sikre menneskerettigheter til
fulle, er det nødvendig å gå atskillig lenger tilbake i tid:
Til det bevisste fravalget av rettighetserklæringer i Eids-
vollsgrunnloven, til fremveksten av velferds- og men-
neskerettighetsstaten etter den andre verdenskrig og til
den nasjonale oppvåkningen om behovet for et bedre
menneskerettighetsvern på 1980-tallet. For å forstå den
samfunnsmessige funksjonen av dagens § 92, må
bestemmelsen også betraktes i lys av erfaringer med
menneskerettighetsbrudd på 1990-tallet, omfattende inn-
arbeiding av konvensjoner Norge var forpliktet av ved
tusenårsskiftet, og politisk tautrekking om en jubileums-
grunnlov som var Norge verdig på 2010-tallet. Disse his-
toriske og samfunnsmessige utviklingslinjene former
den lange historien til § 92. Den lange historien skal i det
følgende gi en forståelseshorisont og forklaring på hvor-
for § 92 i dag innleder en menneskerettighetskatalog
med flere tomme paragrafer og bidra til å gi en dypere
forståelse av hva som er bestemmelsens funksjon og
nærmere innhold.

9 Se Hovedalternativ A–E og H–J med en rekke alternative formuleringer i Innst. S. nr. 172 (1993–1994) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonsko-
miteen angående forslag utformet av utvalget til å vurdere innarbeiding av menneskerettighetskonvensjoner i norsk rett, vedtatt til fremsettelse av
Jørgen Kosmo, om ny bestemmelse av menneskerettigheter eller folkerett i Grunnloven § 1 annet ledd og eventuelt tredje ledd, § 1 a, § 2 a, § 26
tredje ledd, § 91 a, § 95 a eller § 110 c.

10 Se Dokument 16 (2011–2012), s. 67–68 og Innst. 186 S (2013–2014), s. 4.
11 Dokument 16 (2011–2012), s. 65.
12 Carsten Smith, «Bør menneskerettighetene styrkes i vår grunnlov?» (2006), s. 238.
13 Se HR-2016-2554-P (Holshipdommen) avsnitt 70 (flertallet), kursivert her. Mindretallet ga sin tilslutning til flertallet på dette punktet, se avsnitt

140 (mindretallet). Synspunktet er bekreftet i den enstemmige plenumsavgjørelsen i HR-2018-456-P (Nessebysaken) avsnitt 93.
14 Dette var ikke klart da bestemmelsen ble vedtatt i 2014, se blant annet Jens Edvin A. Skoghøy, «Menneskerettighetenes stilling etter Grunnloven»

(2015) og nærmere i punkt 10 nedenfor.
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3 Menneskerettigheter i det 18. århundre
Ordet «menneskerettighet» var ikke nevnt i Eidsvolls-
grunnloven. Ikke så å forstå at et menneskerettsvern som
sådan var fraværende eller at menneskerettighetsbegre-
pet var ukjent for Riksforsamlingen. Flere av de fortsatt
eksisterende bestemmelsene som skulle gi et alminnelig
borgervern i Grunnlovens opprinnelige Del E, der § 92
nå danner utgangspunktet for en hel menneskerettig-
hetskatalog, som for eksempel vernet mot straff uten
etter lov og dom i § 96 og vernet av trykkefriheten i
§ 100, ga uttrykk for det vi karakteriserer som et men-
neskerettighetsvern.

Juristene på Eidsvoll var skolerte i menneskerettig-
heter eller «naturrett» som var datidens betegnelse på
de uavhendelige rettighetene som tilkom ethvert men-
neske uavhengig av religion eller statstilhørighet.
Læren om slike naturlige rettigheter hadde vært et av
de sentrale fagene på det juridiske studiet i København
helt siden eksamensforordningen av 1736.15 Ifølge
Jacob Aalls dagbok ble imidlertid konstitusjonskomi-
teen på sitt første møte uttrykkelig enige om å utelate
innledende betraktninger i form av «almindelige
Grundsætninger, Laanesætninger af Philosophi og Fol-
keret» for heller å gå direkte i gang med «positive
Bestemmelser».16

I 1942 foretok Johs. Andenæs en nærmere granskning
av forholdet mellom menneskerettighetserklæringene i
det 18. århundre og den norske Grunnlov.17 Arbeidet
ble, kanskje typisk nok, foretatt under krigen, året før
Andenæs ble deportert til Bredtveit fengsel for uttalelser
gitt i forelesninger som ble oppfattet som skadelige for
okkupasjonsmakten. Etter en gjennomgang av de uten-
landske inspirasjonskildene og de mange utkastene til
konstitusjon som Riksforsamlingen hadde for hånden,
konstaterte Andenæs at vår forfatning rommet flere
enkeltbestemmelser til vern av menneskerettigheter,
men «i grunnloven er det filosofiske antrekk blitt borte.
Tilbake står bare de nakne rettsregler, formet i korte,
knappe setninger i pakt med det beste i nordisk rettstra-
disjon».18 Som nærmere omtalt nedenfor, er det flere
mulige forklaringer på at Riksforsamlingen valgte seg
bort fra filosofisk funderte fanebestemmelser om natur-
lige rettigheter og samfunnskontrakten mellom frie men-
nesker som grunnlag for statsdannelse. Resultatet ble en
Grunnlov som gikk rett på sak.

4 Fravalget av en menneskerettighetskatalog i 
Eidsvollskonstitusjonen
Riksforsamlingen valgte seg en grunnlov med et mini-
malistisk utformet ankerfeste for statsmaktens plikt til å
verne om grunnleggende individrettigheter. Det manglet
ikke på forbilder for et mer omfattende menneskerettig-
hetsvern. Både den franske Declaration des droits de
l’homme et du citoyen (1789) de amerikanske Bill of
Rights, for eksempel fra Virginia (1776) og den endelig
vedtatte amerikanske forbundsforfatningen (1791) åpnet
med prinsipperklæringer som uttrykte de iboende rettig-
heter enhver borger måtte kunne gjøre krav på. Flere av
utkastene til Eidsvollsgrunnloven inneholdt også slike
fanebestemmelser som ville gjøre beskyttelse av indivi-
dets grunnleggende rettigheter til et hovedanliggende for
statsmakten.

Den mest konsise formuleringen av et menneskeret-
tighetsvern, som dertil inkluderte selve menneskerettig-
hetsbegrepet, fantes i Nicolai Wergelands utkast, fjerde
grunnsetning:

«Individernes absolute Menneskerettigheder ere: Frihed,
Liighed, Sikkerhed. Hvoraf flyder Ejendomsret og Mod-
stands-Ret.»19

Det Adler-Falsenske utkast innledet med en serie erklæ-
ringer til vern av menneskets ukrenkelige rettigheter,
hvor § 1 åpenbart er et forsøk på å ikle konstitusjonen
det filosofiske antrekket som Andenæs senere konsta-
terte var blitt borte:

«Alle Mennesker fødes frie og lige; de have visse natur-
lige, væsentlige og uforanderlige Rettigheder. Disse ere
Frihed, Sikkerhed og Eiendomsret.»20

Ulike varianter av forestillinger om naturlige rettigheter
som fundament for individuelle borgerrettigheter hadde
versert i Europa i 200 år før Riksforsamlingen fant sted.

Den moderne europeiske naturrettstradisjonen føres
gjerne tilbake til de to britiske filosofene Thomas Hob-
bes (1588–1679) og John Locke (1632–1704).21 Statens
funksjon ble av disse naturrettstenkerne utlagt til å tilby
frie mennesker et beskyttelsessystem, noe som fordret at
den enkelte var villig til å gi avkall på noe av sin frihet
ved å slutte seg til samfunnskontrakten. I juridisk sam-

15 Eirik Holmøyvik, «Maktfordeling under eineveldet – J.F.W. Schlegel og Eidsvollgrunnlova» (2013), s. 279.
16 Gjengitt etter Yngvar Nielsen, Bidrag til Norges Historie i 1814, bd. I (1882), s. 372. Se også Jacob Aall, Erindringer som Bidrag til Norges His-

torie fra 1800 til 1815 (1859), s. 409.
17 Johs. Andenæs, «Menneskerettighetserklæringene i det 18. århundre og den norske grunnlov» (1942).
18 Andenæs op.cit., s. 485.
19 Riksforsamlingens forhandlinger bd. III (1916) s. 261.
20 Riksforsamlingens forhandlinger bd. III (1916) s. 9.
21 Se nærmere Henrik Syse, Natural law, religion, and rights (1996).
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menheng er det vanlig også å løfte fram den nederland-
ske juristen Hugo Grotius (1583–1645) og den tyske
juristen Samuel Pufendorf (1632–1694) blant grunnleg-
gerne av den individ- og rettighetsorienterte naturret-
ten.22

Ludvig Holberg hadde allerede i 1716 tilgjengelig-
gjort det naturrettslige tankegodset for dem som kunne
lese dansk i boken Introduction til Naturens- og Folke-
Rettens Kundskab. Holbergs lærebok i naturrett ble
utgitt i fem utgaver og omsatt til så vel tysk som svensk,
og må av den grunn antas å ha oppnådd relativt mange
lesere.23 Det er likevel ikke funnet noen direkte avtrykk
av Holbergs fremstilling av naturretten i de ulike utkas-
tene til Eidsvollsgrunnloven, enn si i det endelige resul-
tatet.

Nyere forskning har derimot pekt på universitetsjuris-
ten Johan Friedrich Wilhelm Schlegel (1765–1836) som
sannsynlig påvirkningskilde for Riksforsamlingens
utvalg av menneskerettighetsbestemmelser.24 Schlegel
foreleste i naturrett ved universitetet i København fra
1789 og frem til 1836 og hadde anledning til å påvirke
24 av de 26 juristene som ble uteksaminert fra Køben-
havn i 1789 eller senere.25 I boken Naturrettens eller den
almindelige Retslæres Grundsætninger, utgitt i 1798,
pekte Schlegel ut tre «rene» naturrettslige friheter: tryk-
kefrihet, religionsfrihet og næringsfrihet. To av disse fri-
hetene, ytringsfriheten og næringsfriheten, ble vernet i
1814-grunnloven.

Trykkefriheten kom klart til uttrykk i § 100 mens
næringsfriheten ble gitt vern mot «[n]ye og bestandige
Indskrænkninger» i § 101. Kravet på «fuld erstatning»
ved ekspropriasjon (§ 105) støttet også opp under
næringsfriheten. Religionsfriheten var derimot, enten på
grunn av en inkurie eller på grunn av redaksjonskomi-
teens preferanser, blitt helt borte.26 Riksforsamlingen
hadde i utgangspunktet sikret kristne trossamfunn religi-
onsfrihet ved den 4. mai å vedta § 2 med følgende ord-
lyd: «Alle christelige Religionssekter tilstedes fri Religi-
onsøvelse.» Den 17. mai var ordlyden imidlertid blitt
endret til at «Den evangelisk-Lutherske religion forbli-
ver Statens offentlige Religion» og alle som bekjente seg

til denne var «forpligtede til at oppdrage sine Børn i
samme». Når det dertil ble lagt til at «Jesuitter og Mun-
keordener maae ikke taales» og at «Jøder ere fremdeles
udelukkede fra Adgang til Riget» fantes det ingen syn-
lige spor igjen av religionsfriheten.

Det skulle gå nøyaktig 150 år fra Riksforsamlingens
vedtak om religionsfrihet før en rett til fri religionsut-
øvelse faktisk ble grunnlovfestet.27 Øvrige elementer av
grunnlovsvern av menneskerettigheter var utformet som
begrensninger i statens maktutøvelse ved hjelp av retts-
sikkerhetsgarantier som torturforbud (§ 96), krav om
både hjemmel i lov og om dom for ileggelse av straff
(§ 96), forbudet mot tilbakevirkende lover (§ 97) og det
generelle forbudet mot «Hus-Inkvisitioner» som ikke
var begrunnet i etterforskningshensyn (§ 102).

Fravalget av innledende rettighetserklæringer i Eids-
vollsgrunnloven har vært søkt forklart på flere vis, blant
annet ved å peke på særtrekk ved det norske folkets
natur og kultur. Johs. Andenæs pekte for eksempel på
«selve det norske lynne» og hevdet at den norske histo-
rie «bærer sterkere vitnesbyrd om begavelse for juss enn
for filosofi».28 Den viktigste begrunnelsen for det spar-
tanske vernet av borgerrettigheter i Grunnloven hevdet
likevel Andenæs var kulturelt betinget av at det norske
folk i 1814 manglet en nær fortid i kamp mot undertryk-
kelse fra despotiet.29 Det å åpne med en serie av borger-
rettigheter kunne derfor hos oss, i motsetning til i Frank-
rike eller USA, ha virket som «unødig frasemakeri».30

En annen forklaringsmodell for det begrensede rettig-
hetsvernet i Eidsvollsgrunnloven har vært søkt i bak-
grunnen til representantene i Riksforsamlingen, særlig i
konstitusjonskomiteen. Grunnloven var skrevet av
utdannede folk. Mer enn en tredjedel av Eidsvollsrepre-
sentantene hadde utdannelse fra Universitetet i Køben-
havn og hele 14 av 15 representanter i konstitusjonsko-
miteen var embetsmenn.31 Under de rådende politiske
betingelsene kan de skolerte embetsmennene ha vært
mer opptatt av hvordan den nyvunne suvereniteten
skulle forvaltes og hvordan administrasjonen av den nye
staten skulle skje, enn av hva som skulle være statens
formål.32 Det var få måneder siden Kiel-traktaten hadde

22 For en fremstilling av sammenhenger mellom tidlig europeisk naturrett og dansk-norske resepsjoner av denne, se Rolv Nøtvik Jakobsen, «Holberg
etter Pufendorf, Gunnerus etter Darjes, Schlegel før 1814» (2013), s. 124–154.

23 Se Eiliv Vinje og Jørgen Sejersted (red.), Ludvig Holbergs naturrett (2012).
24 Se bidrag av Ola Mestad og Eirik Holmøyvik i Ola Mestad (red.), Frihetens forskole (2013), særlig s. 222–225, 279–281 og s. 346 med videre hen-

visninger til arbeider av Ola Mestad og Dag Michalsen.
25 Holmøyvik, «Maktfordeling under eineveldet – J.F.W. Schlegel og Eidsvollgrunnlova» (2013), s. 279.
26 Se nærmere Berge Furre, «Kva skjedde med religionsfridomen på Eidsvoll 1814?» (2002), s. 261–284. Se også kommentaren til § 2.
27 Det skjedde ved følgende tillegg til § 2 den 4. mai 1964: «Alle Indvaanere af Riget have fri Religionsøvelse».
28 Johs. Andenæs, «Menneskerettighetserklæringene i det 18. århundre og den norske grunnlov» (1942), s. 496.
29 Andenæs op.cit.
30 Andenæs, Grunnlov og rettssikkerhet (1945), s. 45.
31 Mestad (red.), Frihetens forskole (2013), s. 11.
32 Slik Asbjørn Eide, «Grunnlov og Menneskerettigheter» (1989), på s. 206.
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løst nordmennene fra troskapseden mot den danske kon-
gen og, uten fullmakt fra folket, overført det norske riket
til den svenske kongen. Eneveldet var opphørt og Norge
styrte som selvstendig stat i retning mot en personal-
union med Sverige. Tiden var knapp. Sluttproduktet
tyder på at organiseringen av den politiske statsmakten
ble ansett som den statsrettslige hovedoppgaven og tids-
momentet kan bidra til å forklare hvorfor de mer verdifi-
losofisk betingede spørsmålene om regulering av bor-
gernes frihet ble nedprioritert.

5 Fremveksten av velferds- og menneskerettig-
hetsstaten
Utviklingen fra rettsstat til menneskerettighetsstat går
via velferdsstaten. Med de sosiale forsikringsordningene
Bismarck fikk etablert i Tyskland på 1880-tallet endret
forventningene til rettsstaten seg til en «Wohlfahrtstaat»-
forventning, og denne forventningen hadde vært artiku-
lert i Norge lenge før den andre verdenskrig.33 Det var
likevel først etter krigen, med den politiske oppvåknin-
gen for behovet for at staten kan holdes til ansvar for
brudd på menneskerettigheter, konturene av en egentlig
europeisk menneskerettighetsstat begynte å ta form.

Norge var en av de ti grunnleggerne av Europarådet
som ble etablert ved traktat i 1949 og som var opphavet
til Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen
(EMK). De juridiske nyskapningene som fulgte etter
ikrafttredelsen av EMK i 1953, ikke minst Den euro-
peiske menneskerettighetsdomstol (EMD) i 1959, dan-
net grunnlaget for et juridisk forpliktende samarbeid
folkeretten hittil ikke hadde sett maken til. Det tok tid
før kontrollsystemet rundt EMK ble anerkjent og fant
sin form. Det tok tilsvarende lang tid før det ble lagt
politisk press på å styrke individets grunnlovsvern i
Norge.34

Det første spede initiativet til å styrke menneskerettig-
hetsvernet i Grunnloven ble fremsatt i 1948, og ble i vel-
ferdsstatens ånd knyttet til de sosiale menneskerettene.35

Argumentasjonen for å utvide vernet om menneskeret-
tighetene fra en rett for individet til også å omfatte en
rett for folket,36 ledet frem til grunnlovfestingen av ret-
ten til arbeid i § 110 i 1954. Spørsmålet om det var

behov for å styrke individets grunnlovsvern, ble ikke
stilt før det omfattende kontrollsystemet knyttet til EMK
var blitt fullt utviklet og hadde begynt å få virkning for
Norge, det vil si i siste halvdel av 1960-tallet. Det var da
professor Torkel Opsahl tok til orde for at norske myn-
digheter burde «overveie å beskikke sitt hus ved en
modernisering som bringer grunnloven i samklang med
det internasjonale vern».37

Europarådet hadde på denne tiden tre virksomme
kontrollorganer for å sikre at bestemmelsene i EMK ble
overholdt. Foruten Europarådets ministerkomite, hadde
ikke bare Den europeiske menneskerettskommisjonen
(Kommisjonen) som trådte i kraft i 1954, men også
Den europeiske menneskerettighetsdomstolen fra 1959
blitt virksom. Domstolen hadde vært arbeidsløs inntil
1965. Kommisjonen hadde derimot realitetsbehandlet
og avgitt veiledende uttalelser i en rekke saker samt
avvist de aller fleste av de klagesakene kontrollsys-
temet mottok i de første årene. Frem til cirka 1990 var
kommisjonen det viktigste organet, og det var her det
mest unike særtrekket ved kontrollsystemet først ble
introdusert: Individene fikk klagerett. Der folkeretten
tidligere kun hadde regulert rettsforholdet mellom sta-
ter, kunne nå individene tre inn som kravsubjekter.
Mange stater nølte med å anerkjenne både den indivi-
duelle klageretten og domstolens kompetanse. I 1994
ble den individuelle klageretten obligatorisk for dom-
stolen,38 og i 1998 ble Kommisjonen og EMD slått
sammen til ett organ.39

Norske representanter i kontrollsystemet fikk stor
betydning både innad i systemet og som formidlere av
kunnskap om menneskerettigheter i norsk rettsliv. Tor-
kel Opsahl overtok i 1970 etter Frede Castberg som Nor-
ges medlem i Kommisjonen. Han var også medlem av
FNs nyopprettede menneskerettighetskomité i 1976–
1986. Opsahl kom til å spille en vesentlig rolle for for-
ståelsen og utbredelsen av kunnskap om menneskeret-
tigheter i Norge, ikke minst gjennom arbeidet med å
gjøre internasjonale menneskerettigheter til et universi-
tetsfag. Lagdommer, senere høyesterettsdommer, Trond
Dolva ble valgt til formann for styringskomiteen for
menneskerettighetene under Europarådets Ministerko-
mite, og bidro sammen med Opsahl til å spre kunnskap
om det nye internasjonale kontrollregimet til praktise-

33 Se Stein Kuhnle, Velferdsstatens utvikling. Norge i komparativt perspektiv (1983), s. 21 flg.
34 Se nærmere Jørn Øyrehagen Sunde, Høgsteretts historie 1965–2015 (2015), kapittel 13 om «Den langsame internasjonaliseringa» s. 396–425.
35 Dokument 20 (1948), s. 33.
36 Se Carl Bonnevie, Menneskerett – individets og folkets (1953).
37 Torkel Opsahl, «Bør vi modernisere individets grunnlovsvern?» (1968). Teksten var grunnlag for et foredrag holdt for Advokatforeningen 19. sep-

tember 1967 og i Det norske Videnskaps-Akademi 17. november 1967.
38 Ved ikrafttredelsen av protokoll nr. 9 vedtatt av Ministerkomiteen 6. november 1990 og ratifisert av Norge 15. januar 1992.
39 Det ble foretatt en omfattende endring av klagesystemet i 1998. Se nærmere om klagesystemet etter den 11. endringsprotokoll i Arnfinn Bårdsen,

Krenkelser og klager (1999).
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rende jurister.40 Rolv Ryssdal, som ble Norges medlem
av EMD i 1973, sørget på sin side både for at Norge fikk
en sentral rolle i domstolen og for spredning om kunn-
skap om menneskerettigheter til det praktiske rettsliv. I
1980–85 hadde Ryssdal rollen som visepresident i EMD
ved siden av rollen som høyesterettsjustitiarius. Han ble
president i 1985, en posisjon han beholdt frem til sin død
i 1998.

6 Den politiske oppvåkningen
Økt kunnskap om menneskerettigheter i det praktiske
rettsliv og i universitetsmiljøet gir en kontekst til den
politiske appellen som daværende formann for Stortin-
gets justiskomite, Helen Bøsterud, fremsatte i 1984 om å
gi internasjonale menneskerettighetsforpliktelser grunn-
lovsvern: «[D]et stemmer med rettsfølelsen i vårt tid å gi
menneskerettighetene høyeste rettslige anerkjennelse. Vi
kan ikke være bekjent av annet.»41 Men heller ikke nå,
midt på 80-tallet, var det åpenbart at det forelå noe behov
for å styrke individets grunnlovsvern. Som tidligere høy-
esterettsjustitiarius Terje Wold påpekte i festskrift til
Rolv Ryssdal samme år: «Menneskerettighetene har for
oss vært noe av en selvfølge. Vi har ikke følt noe egent-
lig behov for en særskilt konvensjon, og heller ikke til-
lagt konvensjonen særlig stor betydning.»42

Tanken på at den norske stat skulle kunne begå men-
neskerettighetsbrudd synes å være fjern. Til tross for at
norsk rett som nevnt bygger på et dualistisk prinsipp om
at norsk rett og internasjonal rett er atskilte rettssystem
slik at det kreves en særskilt gjennomføringsakt for at
internasjonale forpliktelser skal få virkning i Norge, fant
Terje Wold det til og med naturlig at de universelt aner-
kjente menneskerettighetene ble tillagt direkte virkning,
eller var «self-executive», selv om ikke slik inkorpora-
sjon hadde funnet sted.43 Dette samsvarte ikke med den
alminnelige lære om forholdet mellom norsk og interna-
sjonal rett og kom heller ikke til å bli det. Innarbeiding i
norsk lov må til før rettighetene kan håndheves ved nor-
ske domstoler. Initiativet til slik innarbeiding kom fra
Helen Bøsterud.

Som justisminister i Brundtland II-regjeringen traff
Helen Bøsterud prinsippvedtak om at internasjonale
menneskerettigheter skulle innarbeides i norsk lov.44 Det

ble nedsatt et utvalg som skulle vurdere og fremme for-
slag til nødvendige grunnlov- eller lovbestemmelser for
å gjennomføre de sentrale menneskerettighetskonven-
sjoner i norsk lov. Menneskerettighetsutvalgets arbeid
munnet ut i NOU 1993: 18 Lovgivning om menneskeret-
tighetene. Utredningen la grunnlaget for vedtagelsen av
§ 110 c i 1994 og for den senere vedtagelsen av mennes-
kerettsloven i 1999.

Menneskerettsloven inkorporerte i utgangspunktet
kun tre av de mange konvensjonene om menneskerettig-
heter som Norge var forpliktet av i 1999. Foruten EMK,
var det FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter
(SP) og FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kul-
turelle rettigheter (ØSK), begge fra 1966, som ble tatt
inn i norsk rett av loven. Gjennom den prinsipielt sett
betydningsfulle § 3, som gir konvensjoner inkorporert
av loven forrang ved kollisjoner med norsk lov, bidro
menneskerettsloven på en langt mer presis måte enn
Grunnloven til å avklare forholdet mellom norsk rett og
folkerett på menneskerettighetsområdet. Tilveksten av
menneskerettighetsloven som rettsgrunnlag var som
nevnt ovenfor et vesentlig ledd i begrunnelsen for at det
var unødvendig å videreføre andre ledd i § 110 c til
dagens § 92.

7 Norske menneskerettighetsbrudd
Så sent som i 1990 kunne Asbjørn Eide, som da var
direktør for Institutt for menneskerettigheter og en av
skeptikerne til behovet for grunnlovfesting av en men-
neskerettighetskatalog, peke på at Norge på ett unntak
nær ikke var blitt funnet å ha krenket noen av de interna-
sjonale normene, og dette «[t]il tross for at Norge er
blant de land som har underkastet seg flest internasjo-
nale kontrollmekanismer».45 EMDs dom 29. august
1990 i E mot Norge, den såkalte Arne-saken, var den før-
ste norske klagen som oppnådde å bli realitetsbehandlet i
konvensjonssystemet og den første dommen Norge fikk
mot seg.

I Arne-saken konstaterte EMD at Norge hadde kren-
ket artikkel 5 nr. 4 for ikke tilstrekkelig raskt («spee-
dily») å ha tilbudt domstolskontroll av om frihetsberø-
velsen til den sikringsdømte klageren var lovlig. Rege-
len hadde ellers vært at klager mot Norge, i likhet med

40 Se Trond Dolva og Torkel Opsahl, Europarådets menneskerettighetskonvensjon og Norge (1982). Heftet gjengir foredrag fra et godt besøkt infor-
masjonsmøte i Den Norske Advokatforening i Oslo 9. november 1981.

41 Helen Bøsterud, «Bør de fundamentale menneskerettigheter få grunnlovsvern?» (1984), på s. 38.
42 Terje Wold, «Den européiske menneskerettskonvensjon» (1984), på s. 353. Liknende synspunkt ble fremmet av Carsten Smith i «Folkerettens stil-

ling ved norske domstoler» (1964), på s. 364.
43 Wold, op.cit., s. 359.
44 Beslutning fattet i regjeringskonferanse 30. januar 1989.
45 Asbjørn Eide, «Menneskerettigheter i det norske rettssystem fra 1814 til ca. 1970» (1990), på s. 58.
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det store flertallet av klagesaker, ble avvist av kommi-
sjonen. Det gjaldt for eksempel både den første norske
klagen fra tannlege Iversen som hevdet beordring av
tannleger til plikttjeneste i Nord-Norge var konvensjons-
stridig tvangsarbeid,46 klagen fra Børre Knudsen som
hevdet avskjedigelsen som prest i Den norske kirke var
konvensjonsstridig og klagen fra Arne Treholt som hev-
det han var utsatt for umenneskelig behandling i fengsel
både før, under og etter domfellelsen for spionasje.47

Domfellelsen av Norge i Arne-saken knyttet seg til et
prosessuelt effektivitetskrav hvis manglende oppfyllelse
neppe var tilstrekkelig til å bringe den alminnelige fore-
stillingen om Norges menneskerettslige uskyld i vanry.
Dette skjedde trolig først etter tre tett påfølgende dom-
fellelser for krenkelser av ytringsfriheten i EMK artikkel
10. Det viste seg at Høyesteretts praktisering av vernet
mot ærekrenkelse var konvensjonsstridig. Norge ble
domfelt for krenkelse av ytringsfriheten i Bladet Tromsø
og Stensaas mot Norge 20. mai 1999 (selfangstsaken),
Nilsen og Johnsen mot Norge 25. november 1999 (politi-
voldsaken) og Bergens Tidende m.fl. mot Norge 2. mai
2000 (plastikk-kirurgsaken). De tre dommene mot
Norge ble behørig omtalt i norsk presse. Om ikke det
norske folk hadde vært oppmerksomme på at den norske
stat kunne begå menneskerettighetsbrudd tidligere, ble
de det nå. Da Stortinget skulle vedta en jubileumsgrunn-
lov i 2014, hadde Norge vært domfelt for å ha krenket
menneskerettigheter i EMK et tjuetalls ganger.

Det er neppe tvil om at fikseringen av «naturlige ret-
tigheter» i juridisk forpliktende konvensjoner som er
gjenstand for tolkning, og som dessuten gjerne får utvi-
det pliktinnhold gjennom vedtakelsen av tilleggsproto-
koller, har bidratt til å lempe på forestillingen om men-
neskerettighetene som evige og ukrenkelige. Dagens
menneskerettighetsvern er utvilsomt noe annet enn det
Riksforsamlingen kunne forestilt seg i 1814. I dette som
av den italienske rettsfilosofen Norberto Bobbio har
vært karakterisert som rettighetenes epoke, fremstår
menneskerettighetene som «historiske» i den forstand at
de gradvis utvikler seg og endres over tid som svar på
aktuelle maktbeføyelser fra statens side.48

Kontrollsystemet knyttet til EMK er et levende bevis
på Bobbios postulat om at ikke alle rettighetene etable-
res på en gang og ikke en gang for alltid.49 Innholdet og
grensene for de ulike rettighetene er gjenstand for konti-
nuerlig revisjon og nye rettigheter, som for eksempel ret-
ten til å bestemme over informasjon om seg selv, oppstår
som svar på nye beføyelser staten rår over. Som Johs.
Andenæs påpekte ved 150-årsjubileet for den norske
Grunnloven, blir rettighetskataloger «ofte en slags
omvendt katalog over fortidens misbruk».50 Når sam-
funnet endrer seg og myndighetenes maktutøvelse finner
nye former, kan det både være behov for nye rettigheter
og for justeringer av innholdet av etablerte rettigheter.

8 Jubileumsgrunnloven blir til
Da prinsippbestemmelsen om myndighetenes plikt til å
respektere og sikre menneskerettighetene ble tatt inn i
Grunnloven i 1994, markerte den et tidsskille ved å
adressere myndighetene som pliktsubjekter for ivareta-
kelse av rettigheter som inntil da hadde vært «navnløse»,
men «usynlig til stede» i det norske rettssystemet.51

Prinsippbestemmelsen var likevel en betinget seier for
dem som hadde argumentert for et behov for å styrke
individets grunnlovsvern. Som Jan Helgesen uttalte i
1995, representerte bestemmelsen «kanskje ikke et defi-
nitivt punktum for tanken om å innføre en mer omfat-
tende og moderne menneskerettighetskatalog i grunnlo-
ven, men muligheten for dette synes enda fjernere nå enn
tidligere».52

Ved det nye årtusen var likevel tanken om en moderni-
sering av individets grunnlovsvern levende både i poli-
tiske og juridiske kretser.53 I 2002 fremla en arbeids-
gruppe ledet av tidligere stortingspresident Kirsti Kolle
Grøndahl et forslag til mandat for en eventuell nedset-
telse av en grunnlovskommisjon for å foreta en generell
tilpasning av Grunnloven til det nye årtusen. I forslaget
var det å «vurdere behovet for å systematisere og even-
tuelt styrke rettighetsvernet i Grunnloven» et sentralt
mandatpunkt.54 Samme året inviterte høyesterettsjustiti-

46 Kommisjonsvgjørelse (plenum) 17. desember 1963 (saksnr. 1468/52). Professor Frede Castberg var Norges medlem i kommisjonen på denne tiden
og omtaler saken nærmere i To erklæringer om menneskerettighetene 1789 og 1948 (1968), s. 60–61.

47 Se Kommisjonsavgjørelsene Børre Arnold Knudsen mot Norge (08.03.1985) (saksnr. 11045/84, plenum) og Treholt mot Norge (06.07.1989)
(saksnr. 14762/89).

48 Se Norberto Bobbio, L’età dei diritti (1990), her sitert etter den svenske oversettelsen av Fovet, Rättigheternas epok (2001), s. 38.
49 Bobbio op.cit., s. 11.
50 Johs. Andenæs, «Grunnlov og menneskerettigheter gjennom 150 år» (1965), s. 50.
51 NOU 1993: 18, s. 21.
52 Jan Helgesen, «Grunnloven § 110 c» (1995), s. 277.
53 Idéen om konstitusjonell reform var lansert av stortingspresident Kirsti Kolle Grøndahl ved årtusenskiftet i artikkelen «Er det behov for konstitu-

sjonelle reformer?» (2000), s. 115–117. Se også artiklene fra Torkel Opsahls Minneseminar 2000 som hadde det overordnede temaet «Bør en
mulig grunnlovsrevisjon inkludere en menneskerettighetskatalog?» (2002).

54 Dokument 16 (2011–2012), s. 20.
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arius Carsten Smith i bladet Juristkontakt til en bred
debatt og et politisk initiativ for å gi Grunnloven «et
sterkere preg av menneskerettigheter».55 For selv om
§ 110 c hadde vært et fremskritt, viste Smith til at virk-
ningen av denne bestemmelsen hadde vært svært
begrenset:

«Man kan ikke nettopp si at denne generalbestemmelsen
om menneskerettigheter står med noen lysende kraft. Den
gir, i beste fall, en meget svak støtte for domstolsprøv-
ning i forhold til menneskerettighetene.»56

Bestefallstanken var nok, slik Carsten Smith for så vidt
også syntes å erkjenne, for optimistisk. Jørgen Aall, som
samme året som § 110 c ble vedtatt ble den første til å
disputere på en avhandling om forholdet mellom norsk
rett og EMK,57 konstaterte for eksempel at bestemmel-
sen riktignok hadde bidratt til å «hente hjem» det inter-
nasjonale rettsstoffet i menneskerettighetskonvensjo-
nene, men at «tydeligere grunnlovfesting» måtte til for å
gi hjemmel for prøvelsesretten.58

Det rettslige poenget med grunnlovfestingen Carsten
Smith argumenterte for, var nettopp å tilføre en trinn-
høyde som gjorde rettighetene i stand til å «stanse avvi-
kende lov, selv om den uttrykkelig skulle ta sikte på å
være i strid med en menneskerettighet».59 Selv om
Smith senere erkjente at ikke bare menneskerettsloven,
men også domstolpraksis hadde redusert behovet for å
løfte flere menneskerettigheter til grunnlovs trinnhøyde,
fastholdt han utover 2000-tallet behovet for å gjøre flere
menneskerettigheter til del av «det tau som binder kap-
teinen til masten, så fristelsen til å følge de politiske sire-
ners lokkende sang ikke endrer statsskipets kurs».60

Av ulike grunner ble det politiske forslaget fra 2002
om en generell grunnlovsrevisjon stilt i bero. Først da
spørsmålet om menneskerettighetsvernet i Grunnloven
kunne tåle 200-årsjubileets lys meldte seg, fant Stortin-
get grunn til foreta en nærmere utredning av behovet for
å styrke individets grunnlovsvern. Som et ledd i forbere-
delsene av grunnlovsjubileet nedsatte Stortingets presi-
dentskap i 2009 et utvalg som fikk i oppdrag å «utrede
og fremme forslag til en begrenset revisjon av Grunnlo-
ven med det mål å styrke menneskerettighetenes stilling

i nasjonal rett ved å gi sentrale menneskerettigheter
Grunnlovs rang» (Lønning-utvalget).61

Rapporten til Stortingets presidentskap fra Menneske-
rettighetsutvalget om menneskerettigheter i Grunnloven
la grunnlaget for ett forslag om grunnlovfesting av sivile
og politiske menneskerettigheter (SP-rettigheter) som
det var bred tverrpolitisk enighet om og ett forslag om
grunnlovfesting av økonomiske, sosiale og kulturelle
rettigheter (ØSK-rettigheter) som manglet støtte fra
Fremskrittspartiet.62 Som nærmere omtalt nedenfor ble
resultatet bortimot fullt gjennomslag for SP-rettighetene
mens utvalget av ØSK-rettigheter som fikk grunnlovs
rang til 200-årsjubileet ble nokså begrenset.

9 Tautrekking om menneskerettighetskatalogens 
omfang
Sivile og politiske rettigheter (SP-rettigheter) blir gjerne
omtalt som «første generasjons» menneskerettigheter og
gir uttrykk for friheter som vant gehør allerede på 1600-
tallet. De økonomiske, sosiale og kulturelle (ØSK-rettig-
hetene) er som «annen generasjons» menneskerettigheter
av nyere dato og har i hovedsak velferdsstatens ver-
diramme som forutsetning og bakteppe. I dag betraktes
imidlertid SP- og ØSK-rettigheter som et udelelig hele og
det erkjennes at ØSK-rettigheter som for eksempel rett til
utdanning eller tilfredsstillende levestandard ofte er en
forutsetning for at individet kan virkeliggjøre SP-rettighe-
ter som for eksempel friheten til å delta i valg eller utøve
forsamlings- og organisasjonsfrihet.

Flertallet i Lønning-utvalget gikk i tråd med en slik
helhetstanke inn for å grunnlovfeste både SP- og ØSK-
rettigheter. Men i og med at ØSK-rettighetene uvegerlig,
og på en helt annen måte enn SP-rettigheter, pålegger
staten positive ytelsesplikter, utfordrer slike rettigheter
partipolitiske oppfatninger om hva som er statens og hva
som er individets eget ansvar.63 Kontroll- og konstitu-
sjonskomiteen fryktet både at grunnlovfesting av rettig-
hetsbestemmelser ville føre til rettsliggjøring av politik-
ken og at modelleringen av bestemmelser etter interna-
sjonale forbilder ville føre til at utviklingen av mennes-
kerettighetene i hovedsak ville skje i internasjonale

55 Carsten Smith, «Fra menneskerettsloven til grunnlovsfesting av menneskerettigheter» (2002), på s. 39.
56 Smith op.cit., s. 36.
57 Jørgen Aall, Rettergang og menneskerettigher (1995).
58 Jørgen Aall, Rettsstat og menneskerettigheter (2011), s. 26 og s. 87–88.
59 Smith, «Fra menneskerettsloven til grunnlovsfesting av menneskerettigheter» (2002), s. 37.
60 Carsten Smith, «Bør menneskerettighetene styrkes i vår grunnlov?» (2006), på s. 246. Artikkelen gjengir Smiths foredrag ved Torkel Opsahls min-

neseminar ved Norsk senter for menneskerettigheter i 2006.
61 Dokument 16 (2011–2012), s. 18.
62 Dokument 12 (2011–2012), Grunnlovsforslag nr. 30 og 31 s. 173–207.
63 Se nærmere Arnulf Tverberg, «Grunnloven og velferdsstatens menneskerettigheter (2014).
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håndhevelsesorganer.64 Begge deler ville føre til svek-
kelse av Stortingets makt.

I den politiske tautrekkingen om viljen til rettsliggjø-
ring av minstestandarder for statens ytelsesplikter på
grunnlovs nivå, fikk blant annet retten til utdanning (Grl.
§ 109) og retten til økonomisk støtte til livsopphold for
den som ikke selv kan sørge for sitt livsopphold (Grl.
§ 110 første ledd andre punktum) gjennomslag. Forsla-
gene om å grunnlovfeste retten til en kulturell identitet
og til å delta i kulturaktiviteter, og forslaget om å grunn-
lovfeste retten til en tilfredsstillende levestandard og
nødvendig helsehjelp ble derimot forkastet. §§ 107 og
111 står derfor tomme. Det var heller ikke enighet om
alle de sivile rettighetene Lønning-utvalget hadde fore-
slått. Forslaget om å gi tanke- og samvittighetsfriheten et
uttrykkelig vern i en bestemmelse til vern om tanke,
samvittighet, religion og livsanskuelse ble forkastet og
etterlot en tom § 99. Et forslag om å grunnlovfeste ekte-
fellers rettigheter og vern om familien oppnådde heller
ikke det nødvendige 2/3 flertall, selv om marginen var
knapp.65 Dermed ble også § 103 stående tom. Grunnlov-
festingen av «barnets beste», og herunder også «den
nødvendige økonomiske, sosiale og helsemessige trygg-
het, fortrinnsvis i egen familie» (§ 104) var den mest
radikale og forpliktende bestemmelsen som ble tatt inn i
den nye rettighetskatalogen.

Lønning-utvalget hadde formulert forslagene til nye
menneskerettighetsbestemmelser i Grunnloven med det
internasjonale konvensjonsvernet som mønster. Mens de
internasjonale forbildene angir muligheten til begrens-
ninger i den enkelte rettighetsbestemmelse, valgte Løn-
ning-utvalget en annen løsning. Utvalget foreslo en fel-
les begrensningshjemmel som skulle kunne gi hjemmel
for å gripe inn i alle menneskerettighetene i Grunnloven
med mindre det var gitt uttrykk for at rettigheten var
ufravikelig. På grunn av politisk uenighet ble behandlin-
gen av begrensningshjemmelen utsatt slik at 17. mai-
grunnloven 2014 inneholdt en menneskerettighetskata-
log uten noen uttrykkelig begrensningshjemmel. I Rt.
2015 s. 93 formulerte imidlertid Høyesterettsdommer
Arnfinn Bårdsen som førstvoterende i en enstemmig
Høyesterett i avdeling den nye ulovfestede lære for
begrensning av menneskerettighetene i Grunnloven:

«Til forskjell fra SP artikkel 17 og EMK artikkel 8, inne-
holder Grunnloven § 102 ingen anvisning på om det

overhodet kan gjøres lovlige begrensninger i privat- og
familielivet. Men grunnlovsvernet kan ikke være – og er
heller ikke – absolutt. I tråd med de folkerettslige bestem-
melsene som var mønster for denne delen av § 102, vil
det være tillatt å gripe inn i rettighetene etter første ledd
første punktum dersom tiltaket har tilstrekkelig hjemmel,
forfølger et legitimt formål og er forholdsmessig, jf. Rt-
2014-1105 avsnitt 28.»66

Lønning-utvalgets forslag til derogasjonshjemmel ved
«krig eller krisetilstand» ble også forkastet i reformpro-
sessen slik at det fortsatt er den ulovfestede konstitusjo-
nelle nødrett som må benyttes som hjemmel i slike situa-
sjoner.

10 Nærmere om sikringsplikten for menneskeret-
tigheter utenfor Grunnloven
Sikringsplikten i § 92 føyer seg inn i en rettighetsmodell
som først ble introdusert i 1954 med tilføyelsen av sta-
tens plikt til å legge til rette for at enhver kan skaffe seg
et arbeid i § 110.67 Mens den opprinnelige § 110 c spilte
en tilbaketrukket rolle i rettspraksis, har § 92 satt større
spor etter seg. Bestemmelsen har argumentasjonskraft i
flere forskjellige sammenhenger, men det er i spørsmål
om sikringsplikten for menneskerettighetene utenfor
Grunnloven bestemmelsen har størst praktisk betydning.

Slik sikringsplikten i § 92 er formulert, er det ingen
tvil om at konvensjoner Norge ikke har ratifisert eller
rettigheter Norge har tatt forbehold overfor, ligger uten-
for statens ansvar.68 De første årene etter vedtakelsen av
§ 92 var det imidlertid uklart om bestemmelsen tilførte
grunnlovs trinnhøyde til alle menneskerettigheter som
Norge var forpliktet av på vedtakelsestidspunktet. Både
flertallet og mindretallet i kontroll- og konstitusjonsko-
miteen hadde presisert at ingen fremtidig bindende trak-
tater om menneskerettigheter skulle få grunnlovs rang
uten å ha blitt vedtatt etter prosedyren i Grunnloven
§ 112 [nåværende § 121].69 Signalene om den rettslige
statusen til traktater som Norge allerede var forpliktet
av, var derimot tvetydige. Flertallet i kontroll- og konsti-
tusjonskomiteen insisterte på at tilføyelsen av «i for
Norge bindende traktater om menneskerettigheter» var
nødvendig for å unngå «misforståelser om hvilke inter-
nasjonale menneskerettigheter som har grunnlovs

64 Jf. Innst. 187 S (2013–2014), s. 14.
65 Forslaget fikk tilslutning fra 111 representanter mens 57 stemte mot.
66 Rt. 2015 s. 93 avsnitt 60.
67 Se Eide, «Menneskerettigheter i det norske rettssystem fra 1814 til ca. 1970» (1990), s. 55.
68 Dette fulgte tidligere av praksis, jf. Rt. 2009 s. 750.
69 Innst. 186 S (2013–2014) s. 22.
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rang».70 Denne uttalelsen kunne tolkes slik at § 92 ikke
bare skulle være en prinsippbestemmelse om menneske-
rettighetenes stilling i norsk rett, men også en inkorpora-
sjonsbestemmelse til Grunnlovs trinnhøyde for de trak-
tatene som er nevnt i bestemmelsen.

Både ordlyden og forarbeidene åpnet altså døren for at
§ 92 kunne betraktes som en trinnhøydebestemmelse for
traktater om menneskerettigheter Norge var forpliktet av
på vedtakelsestidspunktet. I et foredrag på et nordisk
høyesterettsseminar i 2015 tok høyesterettsdommer
Arnfinn Bårdsen til orde for at 92 nettopp «sidestiller»
de konvensjonsbaserte menneskerettighetene og Grunn-
lovens egne bestemmelser, slik at i alle fall de konven-
sjonene som var inkorporert i menneskerettsloven i 2014
hadde fått grunnlovs rang.71 I flere rettsavgjørelser fra
denne tiden ble da også § 92 koblet direkte sammen med
forrangsbestemmelsen i menneskerettsloven § 3 for å
begrunne trinnhøyden til rettigheten som var påstått
krenket.72

I HR-2016-2554-P (Holshipdommen) tok Høyesterett
i plenum prinsipielt stilling til spørsmålet om § 92
kunne betraktes som en inkorporasjonsbestemmelse.
Her ble det slått fast at bestemmelsen utelukkende var et
«pålegg til domstolene og andre myndigheter om å
håndheve menneskerettighetene på det nivå de er gjen-
nomført i norsk rett».73 Verken konvensjoner inkorpo-
rert av menneskerettsloven, konvensjoner innarbeidet i
norsk rett på annen måte eller konvensjoner som var
ratifisert, men ikke innarbeidet, fikk grunnlovs trinn-
høyde av å bli nevnt i § 92. Det er kun de selvstendig
formulerte menneskerettighetene som er vedtatt etter
prosedyren i Grunnloven § 121, etter to ulike Stortings
bevisste valg, som har grunnlovs trinnhøyde. Hvor langt
sikringsplikten av rettigheter som ikke er nedfelt i
Grunnloven selv kan tjene som grunnlag for å sette til
side motstridende norske lovregler, beror som før på en
nærmere tolkning.

I spørsmålet om hvordan motstrid mellom traktatfes-
tede menneskerettigheter og annen norsk lovgivning
skal løses, spiller fortsatt menneskerettsloven en vesent-
lig rolle. Denne loven gir som nevnt konvensjoner som
er inkorporert av loven forrang for norsk lov. Menneske-
rettsloven § 2 har siden 1999 blitt utvidet slik at ytterli-
gere to konvensjoner er føyd til listen av konvensjoner
med forrang. EMK, FNs konvensjon om sivile og poli-
tiske rettigheter (SP) og FNs konvensjon om økono-

miske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK) ble sup-
plert av FNs konvensjon om barnets rettigheter (Barne-
konvensjonen) i 2003 og av FNs konvensjon om avskaf-
felse av alle former for diskriminering av kvinner (Kvin-
nekonvensjonen) i 2009.74 En rett til å «gå foran» ved
motstrid med annen lovgivning vil også gjelde for kon-
vensjoner som eventuelt blir inkorporert i menneske-
rettsloven i fremtiden.

Før menneskerettsloven ble vedtatt hadde Høyesterett
formulert et «klarhetskrav» for at en folkerettslig rettsre-
gel som Norge var bundet av skulle kunne gis forrang
ved motstrid med en norsk lovregel. Kravet ble uttrykt i
Rt. 1994 s. 610 (Bølgepappkjennelsen) der det var
spørsmål om betydningen av EMK og FNs konvensjon
om sivile og politiske rettigheter for tolkningen av
reglene for fremleggelse av dokumentbevis i straffepro-
sessloven. Høyesterett inntok en nokså restriktiv hold-
ning til traktatretten gjennom følgende uttalelse:

«For at en norsk domstol skal ha grunnlag for å fravike
det som følger av nasjonale prosessregler, må den avvi-
kende regel som kan bygges på folkerettslige kilder,
fremtre som tilstrekkelig klar og entydig til at den bør til-
legges en slik virkning»75

I lovforarbeidene til menneskerettsloven ble ikke dette
klarhetskravet kommentert, men den skepsis til folke-
rettsreglene som klarhetskravet ga uttrykk for, var uten
tvil vanskelig å forsvare for konvensjoner som ble inkor-
porert med forrang av loven. I Rt. 2000 s. 996 (Bøhler-
dommen) modifiserte Høyesterett i plenum klarhetskra-
vet når det gjaldt tolkning av EMK. I plenumskjennelsen
i Rt. 2002 s. 557 ble det dessuten uttrykkelig presisert at
oppstilling av et krav om at det tolkningsresultatet som
fulgte av EMK måtte være «rimelig klart» for å gis for-
rang for norsk lov, som Bøhlerdommen kunne tolkes i
retning av, ville være «en misforståelse».76 Tolkningsut-
gangspunktene fra disse plenumsavgjørelsene er ikke
endret av Grunnloven § 92.

Konvensjoner om menneskerettigheter har også blitt
innarbeidet i norsk rett på annen måte enn ved mennes-
kerettsloven, og for slike rettigheter gjelder det ingen
regel om forrang for annen norsk lovgivning ved mot-
strid. Dette gjelder for eksempel FNs konvensjon mot
rasediskriminering som i dag er innarbeidet i lov 16. juni
2017 nr. 51 om likestilling og forbud mot diskriminering

70 Ibid.
71 Arnfinn Bårdsen, «De nordiske høyesterettene som konstitusjonsdomstoler» (2015) punkt. 13.
72 Se for eksempel Rt. 2015 s. 421 avsnitt 53 og HR-2016-304-S avsnitt 25.
73 HR-2016-2554-P avsnitt 70. Se også HR-2016-2591-A avsnitt 47.
74 Barnekonvensjonen ble tatt inn ved endringslov 1. august 2003 nr. 86 og kvinnekonvensjonen ble inkorporert ved endringslov 19. juni 2009 nr. 80.
75 Rt. 2014 s. 610 på s. 616–617.
76 Se Rt. 2002 s. 557 på s. 565.
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(likestillings- og diskrimineringsloven).77 Ved tilfeller
av motstrid mellom interne norske lovregler og konven-
sjonsregler som er innarbeidet i alminnelig lov, er sik-
ringsplikten i § 92 i og for seg et tolkningsmoment av
betydning. Men med Holshipdommens presisering om at
§ 92 kun gir et pålegg til domstolene om å «håndheve
menneskerettighetene på det nivå de er gjennomført i
norsk rett», tilfører § 92 ingen lodd i vektskålen i favør
av det internasjonale menneskerettsvernet.

Når det gjelder konvensjoner om menneskerettigheter
som verken er inkorporert av menneskerettsloven eller
på annen måte innarbeidet i norsk rett, kan § 92 betrak-
tes som en kodifikasjon av det såkalte «presumsjons-
prinsippet».78 Dette prinsippet gir uttrykk for en formod-
ning om samsvar mellom norsk rett og de folkerettslige
forpliktelsene Norge har påtatt seg, og pålegger rettsan-
vendere å søke etter tolkninger av norske lovregler som
er forenlige med folkerettsregler Norge er forpliktet av.
Grunnloven § 92 gir for så vidt verken mer eller mindre
bidrag til løsning av motstrid mellom ikke-innarbeidet
konvensjonsrett og annen lovgivning enn presumsjons-
prinsippet gjør. I tvister der menneskerettigheter forank-
ret i konvensjoner som ikke er innarbeidet i norsk rett
hevdes å være krenket, gir § 92 likevel et bedre utgangs-
punkt for den som vil bygge sin rett på folkeretten enn i
tilsvarende tvister basert på traktater på andre rettsfelt. I
tvister om ILO-konvensjonen nr. 169 om urfolk og stam-
mefolk i selvstendige stater, som bare er delvis innarbei-
det i norsk rett,79 er § 92 lagt til grunn som et vektig
utgangspunkt for rettsanvendelsen.80

En sikringsplikt må også gjelde for menneskerettighe-
ter forankret i traktater som Norge har ratifisert etter at
§ 92 ble vedtatt.81 Det er ingen holdepunkter i forarbei-
dene for at lovgiver mente at § 92 skulle bli en bremse
på utviklingen av menneskerettsvernet i Norge. Det kon-
troll- og konstitusjonskomiteen var opptatt av å presi-
sere, var at ingen fremtidige ratifiserte traktater om men-
neskerettigheter skulle få grunnlovs rang uten at prose-
dyren for endring av Grunnloven var fulgt.82

Spørsmålet om staten kan bli erstatningsansvarlig for
mangelfull innarbeiding av traktater om menneskerettig-

heter er holdt åpent i praksis. I HR-2016-296-A ble det
uttalt at staten klart nok ikke kan bli ansvarlig på objek-
tivt grunnlag i en slik situasjon, men at det ikke er ute-
lukket at en «kvalifisert svikt» fra statens side, som for
eksempel brudd på opplysningsplikten overfor Stortin-
get, kan bringe staten i ansvar.83 Saken dreide seg om
hvorvidt sjømannslovens bestemmelser om bortfall av
stillingsvern ved fylte 62 år var i strid med Europarådets
konvensjon om sosiale rettigheter (Sosialpakten). Høy-
esterett konkluderte med at bestemmelsen i sjømannslo-
ven ikke var i motstrid med Sosialpakten og at det heller
ikke forelå noe brudd på opplysningsplikten. Det var
dermed ikke aktuelt å vurdere erstatningsplikt i denne
saken.

Hva omfanget av sikringsplikten nærmere består i, og
hva som er omfanget og arten av statens handleplikter, er
uklart. Når menneskerettighetene ikke bare skal respek-
teres, men også sikres, har det vært pekt på at det kan
kreves både aktiv beskyttelse og oppfyllelse.84 Opp-
gaven med å beskytte og oppfylle knyttes gjerne til to
ulike kategorier av rettigheter. Mens SP-rettighetene
krever statens beskyttelse, krever ØSK-rettighetene sta-
tens oppfyllelse. Menneskerettsutvalget eksemplifiserte
behovene knyttet til den dobbelte gjennomføringsfor-
pliktelse både i form av rettslige, informative, administ-
rative og budsjettmessige tiltak.85 Mer konkret kan både
lovgivning, rettshåndhevelse, undervisning, opplæring
og bevilgninger ligge innenfor statens handleplikter.86

11 Et tosporet system for menneskerettigheter i 
Grunnloven
For rettigheter i menneskerettighetskatalogen kan § 92
ved første øyekast kun synes å tjene som et hjem-
melsvedheng.87 Formuleringen «slik de er nedfelt i
denne grunnlov» taler imidlertid for at den nasjonale
vedtakelsesprosessen har rettslig betydning. Selv om
folkerettslige forbilder, og først og fremst EMK, har
tjent som mønster for de valgte formuleringene, har
Stortinget med grunnlovfestingen nettopp ikke overlatt

77 Konvensjonen ble først innarbeidet ved lov 3. juni 2005 nr. 33 om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion mv (diskrimineringslo-
ven) som så ble erstattet av lov 21. juni 2013 nr. 60 om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion og livssyn (diskrimineringsloven
om etnisitet).

78 Slik også Johs. Andenæs ved Arne Fliflet, Statsforfatningen i Norge (2017), s. 63.
79 Ved lov 17. juni 2005 nr. 85 om rettsforhold og forvaltning av grunn og ressurser i Finnmark (Finnmarksloven).
80 Se HR-2018-456-P (Nesseby) avsnitt 92 og HR-2018-872-A avsnitt 42.
81 Se motsatt Smith, Konstitusjonelt demokrati (2017) s. 144.
82 Se Innst. 186 S (2013–2014), s. 22.
83 Se særlig avsnitt 50, 52 og 82.
84 Eide, «Grunnlov og menneskerettigheter» (1989), s. 198.
85 NOU 1993: 18, s. 172 flg.
86 Jf. Aall, Rettsstat og menneskerettigheter (2018) s. 58–59.
87 Se for eksempel Rt. 2014 s. 714, Rt. 2014 s. 976 avsnitt 37, Rt. 2014 s. 1292 avsnitt 14 og Rt. 2014 s. 976 avsnitt 37 og Rt. 2015 s. 93 avsnitt 59.
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utviklingen av rettighetsbestemmelsene til internasjo-
nale organer.

Høyesterett har, med Arnfinn Bårdsen i spissen, med
all tydelighet klargjort at den nye menneskerettighetska-
talogen i Grunnloven gir et tosporet system der det
nasjonale ansvaret for menneskerettighetsvernet er blitt
større enn tidligere:

«Jeg legger til grunn at § 102 skal tolkes i lys av de fol-
kerettslige forbildene, men likevel slik at fremtidig prak-
sis fra de internasjonale håndhevingsorganene ikke har
samme prejudikatsvirkning ved grunnlovstolkningen
som ved tolkningen av de parallelle konvensjonsbestem-
melsene: Det er etter vår forfatning Høyesterett – ikke de
internasjonale håndhevingsorganene – som har ansvaret
for å tolke, avklare og utvikle Grunnlovens menneske-
rettsbestemmelser.»88

I det foran omtalte seminaret for nordiske høyesteretts-
dommere i 2015 sammenfattet Bårdsen Høyesteretts
linje for tolkningen av relasjonen mellom de nasjonale
grunnlovsrettighetene og de parallelle konvensjonsret-
tighetene i tre punkter. De norske grunnlovsrettighetene
skal for det første «tolkes og anvendes ‘i lys av’ de trak-
tatrettslige parallellene og inspirasjonskildene».89 En
slik tolkningslinje samsvarer med presumsjonsprinsip-
pet og bidrar til å sikre mest mulig lik rettighetsforstå-
else på tvers av statsgrensene i avtalesamarbeidet. For
det andre må den nasjonale tolkningen være en «selv-
stendig tolkning» av den internasjonale rettsregelen.90

Det vil si at man ikke ureflektert kan lene seg på praksis
fra internasjonale håndhevingsorganer alene, men må
foreta tolkninger som er basert på en selvstendig oppar-
beidet oversikt over en samlet tolkningspraksis. For det
tredje er det trukket «et prinsipielt skille i tid mellom
konvensjonsrettslig tolkningspraksis som forelå da de
aktuelle grunnlovsbestemmelsene ble vedtatt av Stortin-
get i mai 2014 og senere materiale».91 Det vil si at tolk-
ningen av menneskerettighetene ikke er uløselig bundet
til EMDs tolkninger av de parallelle konvensjonsbe-
stemmelsene for fremtiden. Det kan altså ikke utelukkes
at enkelte av menneskerettighetene i Grunnloven over
tid kan få et mer omfattende innhold nasjonalt enn kon-
vensjonsbestemmelsen som har tjent som forbilde for
disse bestemmelsene.

12 Menneskerettsvernet i fremtiden
Den nye og mer sentrale plasseringen av § 92 som fane-
bestemmelse for en ny menneskerettighetskatalog kom
på et tidspunkt der det internasjonale menneskerettig-
hetsvernet stod overfor et epokeskifte. Den 15. tilleggs-
protokollen til EMK som ble vedtatt i 2013, slår fast at
det er statene selv som har primæransvaret for å sikre at
konvensjonen etterleves (subsidaritetsprinsippet).92 Pro-
tokollen traktatfester også prinsippet om nasjonal
«skjønnsmargin». Protokollen kan leses som et uttrykk
for at nasjonalstatenes menneskerettighetsvern vil bli
viktigere enn før fordi den utstrakte og relativt intense
prøvingen av om medlemsstatene i tilstrekkelig grad
respekterer og sikrer menneskerettighetene vil bli utøvd
med større moderasjon fra EMDs side.93

Når vi nå har «hentet hjem» prøvingen av individets
grunnleggende rettigheter ved å gi mange slike rettighe-
ter grunnlovs trinnhøyde, og ved å pålegge staten plikt
til å sikre øvrige rettigheter på det nivå de er innarbeidet
i norsk rett, gir Grunnloven et utmerket grunnlag for å
sikre norske borgere et sterkt menneskerettsvern i frem-
tiden. Hvorvidt de tomme paragrafene i menneskerettig-
hetskatalogen skal få et innhold, og binde politikerne til
masten for å sikre norske borgere ytterligere velferdsgo-
der, avgjør fremtidens stemmeberettigede norske bor-
gere.

88 Rt. 2015 s. 93 avsnitt 57.
89 Arnfinn Bårdsen, «De nordiske høyesterettene som konstitusjonsdomstoler: Noen nyere utviklingslinjer i Norges Høyesterett» (2015) punkt 35.
90 Bårdsen op.cit., punkt 37.
91 Bårdsen op.cit., punkt 38.
92 CETS No. 213. Protokollen ble ratifisert av 18 medlemsstater 24. juni 2013 og herunder Norge, men trer ikke i kraft før alle 47 medlemmene har

undertegnet. Den 10. september 2020 hadde 45 av 47 land ratifisert protokollen.
93 Jf. Marius Emberland, «Effektivisering av subsidaritet i EMK» (2013), s. 513–514.
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§ 93
Ethvert menneske har rett til liv. Ingen kan dømmes til døden.

Ingen må utsettes for tortur eller annen umenneskelig eller nedverdigende behandling eller
straff.

Ingen skal holdes i slaveri eller tvangsarbeid.
Statens myndigheter skal beskytte retten til liv og bekjempe tortur, slaveri, tvangsarbeid og

andre former for umenneskelig eller nedverdigende behandling.

Kvart menneske har rett til liv. Ingen kan dømmast til døden.
Ingen må utsetjast for tortur eller anna umenneskeleg eller nedverdigande behandling eller straff.
Ingen skal haldast i slaveri eller tvangsarbeid.
Dei statlege styresmaktene skal verne retten til liv og stri mot tortur, slaveri, tvangsarbeid og

andre former for umenneskeleg eller nedverdigande behandling.

Av Jørn Jacobsen

1 Grunntrekka til § 93
Grl. § 93 fekk med endringane i 2014 eit heilt nytt inn-
hald. Tidlegare omhandla § 93 delegasjon av makt til
internasjonal organisasjon som Noreg var eller vart til-
slutta.1 Kapittel E, som § 93 òg etter endringane er plas-
sert i, endra namn frå «Almindelige bestemmelser» til
«Menneskerettar», og § 93 endra i tråd med det innhald.

§ 93 kjem tidleg i kapittelet om «Menneskerettar»,
etter den første, generelle regelen i § 92 om statens plikt
til å respektere og sikre menneskerettane. I tråd med
denne sentrale plasseringa omhandlar § 93 nokre av dei
mest fundamentale rettsstatskrava, krav som skal sikre
den basale respekten for det einskilde mennesket i retts-
ordninga.

Dei tre første ledda i § 93 stadfestar dei grunnleg-
gande rettane. Fjerde ledd tillegg òg staten plikt til å
motarbeide krenkingar av rettane nemnt i første til tredje
ledd. Den europeiske menneskerettskonvensjonen
(EMK) har tydeleg vore førebilete for formuleringane i
§ 93, noko vi kjem attende til i gjennomgangen av dei

einskilde ledda og dei viktigaste diskusjonane knytt til
rettane i dei.2

Av dei ulike elementa i § 93, var det tidlegare berre
torturforbodet som kom klart til uttrykk i Grunnlova slik
ho var før endringane i 2014. Det stod tidlegare i § 96
andre ledd. Dette forbodet har dermed ei meir markert
konstitusjonell historie. Dei andre elementa uttrykkjer
samstundes etablerte prinsipp i norsk rett. Sjølv om dei
har sakna eit tilsvarande uttrykk i Grunnlova, så har dei
vore sentrale i fleire rettslege og politiske samanhengar.
Slik sett er utviklinga fram mot § 93 ei historie om nokre
grunnleggande, men ufokuserte idéar som gradvis mate-
raliserer seg i ulike rettslege reglar, og i same prosess
blir utvikla som ei meir konsekvent førestilling om
einskildindividet sin rett til liv og verdig behandling.

At rettane i § 93 òg utan klare konstitusjonelle uttrykk
har vore sentrale i norsk rett, syner seg, som vi skal sjå
særleg i strafferetten. Det avspeglar seg òg i at «straff»
er det einaste spesifikke rettsinstituttet som er nemnt i
§ 93 – eksplisitt i andre ledd, implisitt særleg i første

1 Sjå kommentaren til § 115.
2 Sjå òg til dømes Eivind Smith, Konstitusjonelt demokrati, Statsforfatningsretten i prinsipielt og komparativt lys, 4. utgave (Oslo, 2017) s. 330 som

trekkjer fram § 93 første til tredje ledd under nemnninga «parallelbestemmelser i Norges grunnlov».
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.
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ledd andre setning. Denne sterke strafferettslege rele-
vansen synleggjer den nære samanhengen der er mellom
rettsordninga sine grunnprinsipp og strafferetten. I kraft
av å omhandle heilt grunnleggande normer for rettsord-
ninga, er brot på desse typisk sett strafferettsleg sanksjo-
nert, noko vi òg kjem attende til. Reglane har samstun-
des ei klar side mot den strafferettslege maktutøvinga.
Frårøving av liv, tortur og umenneskeleg eller nedverdi-
gande behandling er fenomen som har funne mange
uttrykk i strafferettsleg maktutøving. Som Johs.
Andenæs sa det:3

«Min forgjenger som professor i strafferett, Jon Skeie,
uttalte at når man har gransket den offentlige strafferett
gjennom tidene, kunne man være fristet til å si at de fleste
og groveste misgjerninger er øvet av offentlige myndig-
heter i rettens navn. Da jeg leste dette som student, tenkte
jeg at det måtte være en stor overdrivelse. I dag tror jeg
han hadde rett.»

Desse negative erfaringane frå strafferetten si historie
utgjer ein sentral del av bakgrunnen for både dei meir
generelt rekkande reglane og for dei meir spesifikke
krava til strafferetten, slik som forbodet mot døds-
straff.

§ 93 står slik sett òg i nær samanheng med § 96, der
mellom anna lovskravet og uskuldspresumsjonen er for-
ankra. Men der § 96 i dag er meir spesifikt retta mot
strafferettsleg maktutøving, har § 93 ei langt vidare rek-
kjevidde og regulerer og stiller krav til offentleg maktut-
øving meir generelt. Særleg forbodet mot umenneskeleg
eller nedverdigande behandling har slik sett brei rele-
vans, då det kan finne stad på mange område som opp-
vekst og skule, helse- og sosialvesen, forsking, immigra-
sjon og meir.4 Den strafferettslege reguleringa av slike
område er oftast berre eit element i eit meir samansett
regelverk til sikring av individet.

Rettane i § 93, som omhandlar nokre av dei mest
grunnleggande menneskerettane, har nær samanheng
med omgrep og førestillingar slik som ideen om men-

neskeverdet og om mennesket sin grunnleggande fri-
dom. Måten ein nærare grunngjev rettane på, kan verke
inn på korleis ein forstår dei og i kva grad dei til dømes
er avhendelege. Som vi skal sjå, kan det gje seg utslag i
forskjellige syn på rekkjevidda til reglane.

2 Retten til liv – forbod mot dødsstraff

2.1 Generelt om retten til liv og uttrykk for den i norsk 
rett

I norsk rett har den generelle retten til liv ikkje tidle-
gare hatt eit eksplisitt positivt uttrykk i Grunnlova eller
i anna lovgjeving. Det klaraste uttrykket for retten til
liv i lovgjevinga fram til vedtakinga av § 93 i den
noverande utforminga, har vore straffelovgjevinga. Her
har ein i lang tid funne ei meir negativ markering av
denne retten, i form særleg av allmenne straffebod mot
drap.

Allereie i landslovene er drapet av dei sentrale brots-
verka å rekne. Det er illustrerande at i Gulatingslova sin
Mannhelgebolk (bolk X), kjem reglane om det å ta liv
først. Desse utgjer òg ein vesentleg del av dei til saman
103 kapitla i denne bolken.5 Christian den Vs Norske Lov
av 1687 regulerte «manddrap» i sjette bok, sjette kapittel.
Alle dei moderne norske straffelovene – kriminallova
1842, straffelova 1902 og straffelova 2005 – har hatt likn-
ande reglar om forbod mot drap og andre krenkingar av
retten til liv. Kriminallova hadde det i kapittel 14, særleg
§ 1.6 Lova straffesanksjonerte mord med straffarbeid på
livstid eller med dødsstraff. Retten til liv var med andre
ord berre verna så lenge ein ikkje sjølv hadde gjort seg
skuldig i drap. Straffelova 1902 hadde særleg det all-
menne straffebodet mot forsetteleg å «forvolde en andens
Død» i § 233 (jf. § 40).7 Tilsvarande har straffelova 2005
eit forbod mot å «drepe en annen» i § 275 jf. § 21.8 I alle
dei tre moderne lovene har aktlaus valding av død vore
straffbart; i kriminallova kapittel 14 § 26, i straffelova
1902 § 239 og i straffelova 2005 § 281.9

3 Johs. Andenæs, Straffen som problem (Exil Forlag, Halden, 1996), s. 10.
4 Til samanlikning, sjå omtalar av EMD-praksis knytt til tilsvarande regel i EMK art. 3, sjå Bernadette Rainey, Elizabeth Wicks, and Clare Ovey,

Jacobs, White, and Ovey – The European Convention on Human Rights, 7th edition (OUP, Oxford, 2017), s. 183 flg.
5 Sjå Gulatingslovi, umsett frå gamalnorsk av Knut Robberstad, tridje utgåva (Det norske samlaget, Oslo 1969) s. 171–224.
6 Lov angaaende Forbrydelser, 20. august 1842. Sjå vidare til dømes Anton Martin Schweigaard, Commentar over Den Norske Criminallov, Anden

Deel (Johan Dahl, Christiania, 1846) s. 110 flg. 1 som trekkjer fram at lova kunne seiast å operere med fire former for drap, 1) overlagt drap eller
mord, 2) forsettleg men uoverlagt drap (kapittel 14 § 3), 3) halvt forsetteleg, halvt aktlaust drap ( kapittel 14 § 4,  kapittel 14 § 7 og  kapittel 14 § 8)
og aktlaust drap ( kapittel 14 § 26).

7 Almindelig borgerlig Straffelov, 22. mai 1902 nr. 10. Frå dei første kommentarane, sjå Francis Hagerup, Almindelig borgerlig straffelov af 22. Mai 1902
og lov om dens ikrafttræden af samme dato – udgivet med oplysende anmærkninger og henvisninger (H. Aschehoug & co, Kristiania, 1903) s. 206.

8 Oversikt i Magnus Matningsdal, Straffeloven: lov 20. mai 2005 nr. 28 om straff : de straffbare handlingene, kapittel 17–31: kommentarutgave
(Universitetsforlaget, Oslo 2017) s. 608–614.

9 Lovene har generelt ramma fleire former for valding av død, som kan kategoriserast på noko ulike vis, sjå til dømes Schweigaard (1846) s. 111 og
note 6 over.
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Menneskerettsutvalet meinte for sin del at retten til liv
no òg hadde fleire andre rettslege uttrykk. Til dømes
meinte utvalet at den tidlegare Grl. § 110 b om retten til
miljø kunne «indirekte sies å fremme» retten til liv.10

Utvalet trekte òg fram at der òg elles var ei rekkje reglar,
typisk av forvaltningsrettsleg karakter, som hadde til
føremål å sikre liv.11

Retten til liv fekk lenge sitt mest generelle uttrykk i
rettspraksis, der denne retten har vore vurdert som eit
konstitusjonelt prinsipp (sjå nedanfor om Rt. 1983
s. 1004), og i menneskerettskonvensjonar som Noreg
har slutta seg til.12 FN-erklæringa om menneskerettane
av 1948 slår fast denne retten i artikkel 3.13 Tilsvarande
slår EMK artikkel 2 første setning fast: «Everyone’s
right to life shall be protected by law.»14 I EMD-praksis
er retten til liv òg omtala som «the supreme value in the
international hierarchy of human rights».15

Med Grunnlova § 93 første ledd i noverande utfor-
ming, fekk denne retten til liv som straffeboda står til
vern om, eit klart statsforfatningsrettsleg uttrykk. § 93
første ledd gjev slik sett ei ny og sterkare forankring av
desse strafferettslege reglane. Retten til liv vert ofte
framstilt som «absolutt» og som den mest grunnleg-
gande av menneskerettane.16 Menneskerettsutvalet
uttalte:17

«Livet er den helt grunnleggende verdi, og retten til liv
danner utgangspunktet for de øvrige menneskerettighe-
tene. Ideen om at livet skal være vernet, står sterkt i både
norsk og europeisk rettskultur. I vår del av verden er det i
dag ukontroversielt at det menneskelige liv har krav på
beskyttelse, og at alle liv har det samme menneskeverd
fra fødsel til død.»

Ei meir presis forklaring på retten til liv kan vere ei av
dei følgjande (delvis overlappande) tilnærmingane. Mest

essensialistisk kan retten til liv forklarast slik at det er
noko ontologisk særeige ved akkurat menneskelivet,
samanlikna med anna liv, som gjer det (særleg) verne-
verdig. Ei slik forklaring kan til dømes ha eit religiøst
opphav, til dømes om at mennesket er skapa av og i bile-
tet av ein gud. Eit uttrykk for ei oppfatning om ein slik
særeigen ibuande status kan ein òg seie at SP art. 6 nr. 1
første setning er: «Ethvert menneske har en iboende rett
til livet.»18 Ei anna, meir utprega sekulær forklaring er at
menneskelivet som naturfenomen ikkje er særeige qua
anna (biologisk) liv, men at eit levande menneske likevel
har særlege fornuftskapasitetar. Livet må respekterast
som føresetnad for (utøving av) den kapasiteten. Ei
tredje forklaring tonar i endå større grad ned mennesket
sin særlege status, men ser vern av livet som ein grunn-
leggande føresetnad for vern mot maktmisbruk frå
andre. Det å ta liv er ein særleg effektiv måte til dømes å
undergrave andre rettar, slik som retten til å ytre seg
politisk – noko til dømes drap på journalistar i diktatur
kan illustrere. Ei fjerde forklaring legg mest vekt på eit
samfunnsnytteperspektiv, ved å hevde at livet krev eit
særleg vern, då manglande vern av livet lett skapar all-
menn utryggleik som kan undergrave mennesket si verk-
semd i samfunnet meir allment.

Kva grunngjeving som ligg bak § 93 på dette punktet er
ikkje utan vidare klart. Det var fleire framlegg til § 93,
som skil seg nettopp i formuleringa av retten til liv.19 I det
eine framlegget, Forslag 32 (Dokument 12:32 (2011–
2012)), som bygde på menneskerettsutvalet si formule-
ring, var første setning første punktum i framlegget at
kvart menneske har ein «ibuande rett til liv».20 I det andre
framlegget, Forslag 33 (Dokument 12:33 (2011–2012)),
var der to alternativ. Det første, som var slik § 93 enda
opp, uttrykte at «[k]vart menneske har rett til liv». I det
andre alternativet, heitte det at «[k]vart menneske har rett
til liv frå fødselen». Det tredje framlegget, Forslag 16,

10 Dokument 16 (2011–2012) Rapport til Stortingets presidentskap fra Menneskerettighetsutvalget om menneskerettigheter i Grunnloven, avgitt
19. desember 2011, s. 102.

11 Dokument 16 (2011–2012), s. 102.
12 Retten har òg tidlegare vore trekt fram i litteraturen, sjå til dømes Erling Johannes Husabø, Rett til sjølvvalt livsavslutning? (Ad Notam Gyldendal,

Oslo 1994), særleg s. 110–118.
13 Org. UN Universal Declaration of Human Rights, 10.12.1948.
14 Org. The European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, 4.12.1950. I lov av 21. mai 1999 nr. 30 om styr-

king av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven), vedlegg 2 med norsk oversetting av konvensjonen, er artikkel 2 oversatt
til «Retten for enhver til livet skal beskyttes ved lov.»

15 Streletz, Kessler og Krenz (2001), (Applications nos. 34044/96, 35532/97 and 44801/98), avsn. 87.
16 Sjå òg til dømes Dokument 16 (2011–2012), s. 102.
17 Dokument 16 (2011–2012), s. 105.
18 Den internasjonale konvensjonen om sivile og politiske rettigheter med protokoller, norsk oversetting i vedlegg 6 til menneskerettsloven, utheva

her. Ein tilsvarande uttrykksmåte finn ein i Barnekonvensjonen (FNs konvensjon om barnets rettigheter. Vedtatt av De forente nasjoner 20. novem-
ber 1989 Ratifisert av Norge 8. januar 1991 Revidert oversettelse mars 2003 med tilleggsprotokoller, norsk oversetting) art. 6 nr. 1: «Partene
erkjenner at hvert barn har en iboende rett til livet.»

19 Sjå Forslag 32 (Dokument 12:32 (2011–2012), Forslag 33 (Dokument 12:33 (2011–2012)) og Forslag 16 (Dokument 12:16 (2011–2012)), referert
frå Innstl. 182 S (2013–2014) s. 1 flg.

20 Gjevgjeve er her framlegga/alternativa i nynorsk versjon.
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(Dokument 12:16 (2011–2012)) hadde ei ganske så anna
formulering av heile paragrafen, og første ledd heitte:
«Menneskeverdet skal vere ukrenkjeleg. Einkvar har rett
til liv og legemleg integritet frå unnfanging til død.»21

Ser ein nærare på formuleringane i sitata ovanfor, får
ein her ikkje der noko klart svar på korleis retten til liv
og denne sin særlege status i det statsforfatningsrettslege
rammeverket av individrettar, er grunngjeve. Tek vi for
oss den ovanfor siterte pasasjen frå menneskerettsutva-
let, vert livet omtala som «den helt grunnleggende
verdi», men det forklarer ikkje kvifor denne verdien har
ein slik status. At den er «utgangspunktet» for andre ret-
tar og at den står «sterkt» og at det i dag er «ukontrover-
sielt» å hevde retten, gjer heller ikkje det. Nærast ei meir
substansiell forklaring, kjem ein her i siste setning i det
siterte. Her blir det hevda at alle liv har det «samme
menneskeverd fra fødsel til død». Det peikar såleis
vidare mot ei forklaring av den meir generelle ideen om
«menneskeverd», som dermed må forklarast for å gje
substans til retten til liv.22 Den førestillinga er særleg
kompatibel med dei to første forklaringsmåtane, då den
indikerer at der er noko særleg verneverdig ved mennes-
ket, samanlikna med andre vesen. Det same kan seiast å
vere tilfelle til dømes med formuleringar som den av
EMD om at retten til liv er ein «inalienable attribute of
human beings».23 Verdt å merke seg i den siterte grunn-
gjevinga er òg formuleringa «fra fødsel til død». Den
indikerer såleis at retten til liv er ein rett som gjer seg
gjeldande for det liv som er kome til, ikkje til dømes det
potensielle eller framtidige livet.

Fleirtalet i kontroll- og konstitusjonskomiteen var for
sin del medvite om at «det er politisk, faglig og filoso-
fisk uenighet om når retten til liv inntreffer og hva retten
til liv innebærer» og at det kunne innebære «tolknings-
strid om bestemmelsen i fremtiden».24 Fleirtalet ville
særleg sikre seg at abortspørsmålet ikkje skulle verte låst

av ei tolking av § 93, noko vi kjem attende til nedanfor.
Fleirtalet gjekk såleis for den mest reduksjonistiske for-
muleringa om at ein kvar har «retten til liv».

Sjølv om retten til liv har vore omtala som «absolutt»,
har det samstundes lenge vore sikkert at visse unntak frå
retten til liv er akseptert.25 Naudverje har lenge hatt
betydning for straffansvaret for drap. Det var til dømes
tilfelle både i dei eldre norske lovene og Christian den
Vs Norske Lov av 1687 hadde òg eit eige kapittel om
nødverge.26 At drap kan rettferdiggjerast med nødverge
har vore etablert forståing av både straffelova 1902 § 48
og straffelova 2005 § 18.27 Synspunktet her har vore at
ved særleg trugande åttak på sentrale rettsgode, må ver-
net av desse gå framfor retten til liv til den som har utsett
desse rettsgoda for fare – og dermed òg eksponert seg
sjølv for eit slikt inngrep i eiga rettssfære. Tilsvarande
inneheld EMK artikkel 2 om retten til liv unntak grunna
i liknande synsmåtar.28 I andre ledd heiter det at ein utan
å kome i strid med artikkelen kan ta liv når handlinga er
«en følge av en bruk av makt som ikke går lenger enn
absolutt nødvendig» og har tenkt føremål av enten «å
forsvare en person mot ulovlig vold», «å foreta en lovlig
pågripelse eller for å hindre en person som holdes i lov-
lig forvaring i å flykte» eller «å slå ned opptøyer eller
opprør på lovlig måte». Alle unntaka representerer såleis
tilfelle der den som mister livet, på noko vis sjølv har
framkalla ein slik situasjon som aktualiserer inngrepet.
Ei proporsjonalitetsavgrensing gjeld likevel i alle til-
felle. Derimot har det vore tvilsamt om naudrettsregelen
i straffelova 1902 § 47 og straffelova 2005 § 17, har
gjeve rom for det å ta ein annan sitt liv. Spørsmålet har
mellom anna kome opp i samband med eksekusjonar
under krigen, der den som drep sjølv har vore gjenstand
for alvorlege trugslar. Generelt har ein hatt ein høg ter-
skel for å akseptere det å ta livet av andre ut frå nødretts-
synsmåtar.29 I førearbeida til straffelova av 2005 er det

21 I den nynorske versjonen gjengjeve i Innst. 182 S (2013–2014) s. 5 står der «rett til lov og legemleg integritet». At det står «lov» og ikkje «liv» må
vere ein feil, då det både av samanhengen og av bokmålsversjonen.

22 Når ideen om «menneskeverd» kan omtalast som ein meir generell verdi enn verdien av livet, skuldast det at førstnemnte ikkje berre kan grunngje
retten til liv, men òg andre individrettar, til dømes slike som forbodet mot tortur og anna umenneskeleg behandling.

23 Streletz, Kessler og Krenz (2001), (Applications nos. 34044/96, 35532/97 and 44801/98), avsn. 87.
24 Innst. 182 S (2013–2014) s. 6.
25 Sjå til dømes Jørgen Aall, Rettsstat og menneskerettigheter – En innføring i vernet om individets sivile og politiske rettigheter etter den norske for-

fatning og etter den europeiske menneskerettighetskonvensjon, 3. utgave (Fagbokforlaget, Bergen 2011), s. 152.
26 Sjå Per Augdahl, Nødverge (J.W. Cappelens forlag, Kristiania og København 1920) s. 6–12 for oversikt over rettstilstanden fram til og med krimi-

nallova.
27 Sjå mellom anna Rt. 1945.273, Magnus Matningsdal og Anders Bratholm (red.), Straffeloven – Kommentarutgave, Første Del – Almindelige

Bestemmelser (Universitetsforlaget, Oslo 1991), s. 183 og for strl. 2005, Linda Gröning, Erling Johannes Husabø og Jørn Jacobsen, Frihet, forbry-
telse og straff – En systematisk fremstilling av norsk strafferett, 2. utgave (Fagbokforlaget, Bergen 2019) s. 461–462. Spørsmålet om drap i nød-
verge er nærare drøfta av Svein Slettan, «’Privat dødsstraff?’ – Er det lov å ta liv i nødverge?», Lov og rett (1987) s. 594–610.

28 Sjå nærare Jørgen Aall, Rettsstat og menneskerettigheter – En innføring i vernet om individets sivile og politiske rettigheter etter den norske forfat-
ning og etter den europeiske menneskerettighetskonvensjon, 5. utgave (Fagbokforlaget, Bergen 2018), s. 166–169.

29 Sjå Rt. 1950 s. 377, s. 379: «For at en ellers straffbar handling skal bli rettmessig etter det nevnte lovsted kreves det først og fremst at det rettsgode
som reddes, ut fra en objektivt berettiget vurdering skal være verdifullere enn det som ofres. At det ut fra en slik vurdering ikke i alminnelighet vil
være berettiget å ta en annens liv for å redde sitt eget, forekommer meg klart.» Sjå vidare Gröning, Husabø og Jacobsen (2019) s. 440–442.
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opna for at naudrett i heilt spesielle tilfelle kan rettfer-
diggjere òg ei slik handling.30

Det er i tillegg rekna som sikkert at krigssituasjonen
gjev rom for å ta liv. Etter krigens folkerett er stridande,
på nærare vilkår, lovlege mål, sjå Genève-konvensjonen
(III) art. 4 A og B sett i samanheng med tilleggsprotokoll
1 art. 43 andre ledd. Krigens folkerett inneheld samstun-
des avgrensingar for korleis ein kan drepe, til dømes
gjennom forbod mot visse typar våpen. Genève-konven-
sjonen (IV) gjev vidare nærare regler for dødsstraff i
okkuperte land i mellom anna art. 68, 74 og 75. Etter art.
3 kan ein likevel utanom dette heller ikkje i krigssitua-
sjonar gjere vold mot livet til «personer som ikke direkte
tar del i fiendtlighetene». Grunntanken bak krigens fol-
kerett er nettopp å forhindre unødige lidingar, særleg
blant dei som ikkje sjølv deltar aktivt i krigføringa.31 Til-
svarande er utgangspunktet for EMK art. 15 (2) om «død
som følger av lovlige krigshandlinger».

Andre tenkelege unntak frå retten til liv har valda meir
prinsipiell diskusjon på eit legislativt plan, og då særleg i
tre samanhengar. For det første har denne retten vore
trekt fram i samanheng med spørsmål om inngrep i livet
sin start, det vil seie abortdiskusjonen. For det andre har
retten til liv vore sentral i diskusjonen om staten kan ta liv
som straffeform – dødsstraffdiskusjonen. Og for det
tredje har det vore oppe til diskusjon i spørsmål knytt til
diskusjonen om aktiv dødshjelp, som typisk sett rettar
seg mot terminalfasen av livet. Dei tre diskusjonane vert
difor omtalt i den rekkjefølga. Det er særleg diskusjonen
om dødsstraffa som vil få merksemd i det vidare, etter-
som den no har fått ein konstitusjonell konklusjon gjen-
nom forbodet mot dødsstraff i første ledd andre punktum.

2.2 Abort
Abort, eller «fosterfordrivelse», er eit fenomen med ei
lang rettsleg historie. Denne historia har dels vore prega
av religiøse førestillingar, dels av kvinnekampen. Då
abortlova vart innført i 1975, og utvida i 1978 av omsyn

til kvinnas sjølvbestemmingsrett, oppfatta mange dette
som ei avvikling av at staten skulle vere bunde av kristen
etikk i lovgivinga.32

Fram til dette hadde lovreglane på området vore opp-
fatta å vere i samsvar med det ein såg på som kristen
moral. Såleis har ein tidleg uttrykk for regulering og då
særleg strafforfølging av abort.33 Christian den Vs
Norske Lov av 1687 6-6-7 truga «Letfærdige Quind-
folk» som tok livet av sitt foster med å miste hals og
hovud, som derpå «sættis paa en Stage». Abort vart av
rettspraksis i samtida likestilt med barnedrap.34 Denne
lova var òg gjeldande fram til kriminallova (1842), som
hadde ei rekkje reglar retta mot fosterdrap eller drap på
nyfødde. Særleg kapittel 14 § 22 var relevant for abort-
tilfella. Straffa var i utgangspunktet straffarbeid i fjerde
grad (3–5 års straffarbeid) eller femte grad (6 månader
opp til 3 år).35 Tilsvarande var fosterfordrivelse straff-
bart etter straffelova 1902 § 245. I første ledd (andre
ledd retta seg mot fosterfordrivar og medverkar) heitte
det at «Kvinde, der ved fordrivende Midler, eller paa
anden Maade retsstridig dræber det Foster, hvormed hun
er svanger, eller medvrker hertil, straffes for Fosterfor-
drivelse med Fængsel indtil 3 år». Denne regelen vart
seinare tolka innskrenkande om ein lege utførte inngre-
pet, og overfor kvinna vart det hovudsakleg nytta påtale-
unnlating.36 I Rt. 1983 s. 1004 oppsummerte Høgsterett
regelen på følgjande vis:37

«Straffebestemmelsen gjaldt både overfor den gravide
kvinne og den som medvirket ved inngrepet. Hvilken
betydning lovens rettsstridsreservasjon hadde for adgan-
gen til legal svangerskapsavbrytelse, var noe uklart og
omdiskutert. Det var enighet om at en slik adgang forelå
når svangerskap eller fødsel utsatte morens liv eller helse
for alvorlig fare, men det var nok en utbredt oppfatning at
også andre tungtveiende hensyn kunne komme i betrakt-
ning. I praksis måtte den enkelte lege eller det enkelte
sykehus treffe avgjørelsen om å foreta inngrep på dette
usikre lovgrunnlag. Utviklingen gjennom årene viste et

30 I Ot.prp. nr. 90 (2003–2004), s. 204 gjorde departementet følgjande reservasjon i relasjon til rekkevidden av nødrettsbestemmelsen i strl. 2005
§ 17: «Departementet vil likevel ikke utelukke at det kan oppstå helt særegne og akutte tilfeller, som gjør det utilrådelig å operere med en absolutt
grense for nødrett. Eksemplet […] om flystyrten, der en person satt fast i flyet stygt forbrent, er illustrerende (det forutsettes at flyet er på et øde
sted uten mulighet til hjelp eller smertelindring). Det kan også oppstå helt spesielle former for interessekonflikter ved prioritering av medisinsk
behandling og utstyr på sykehus […]. Departementet går derfor ikke inn for å oppstille noen absolutt grense for bruk av nødrett.»

31 Sjå mellom anna Morten Ruud og Geir Ulfstein, Innføring i folkerett, 5. utg. (Universitetsforlaget, Oslo 2018), særleg s. 256.
32 Slik NOU 2013:1 s. 42.
33 Ein oversikt er gjeven av Aslak Syse i Abortloven – juss og verdier (Oslo, 1993), s. 22–28. Framstillinga i det vidare byggjer særleg på denne over-

sikten.
34 Syse (1993), s. 22.
35 Kriminallova kapittel 14 § 5, jf. Syse (1993), s. 23.
36 Slik Syse (1993) s. 23. Hagerup (1903) s. 214 peika samstundes på at regelen ikkje kom til bruk i situasjonar der det var fare for kvinna sitt liv eller

helse (med andre ord ein nødrettssituasjon). For omfanget av domfellingar etter straffebudet: I åra mellom 1920–1929 var 100 personar dømde
etter § 245, sjå Syse (1993), s. 23 med referanse til mellom anna Straffelovrådet si innstilling frå 1956, s. 28–29.

37 Rt. 1983.1004 s. 1012.
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stigende antall sykehusaborter, samtidig som abortsø-
kende nok i betydelig grad ble utsatt for forskjellsbehand-
ling.»

Først i 1975 vart denne regelen revidert, ikkje minst som
eit resultat av utviklinga av lov om svangerskapsavbrott
i visse høve av 1960, som vert behandla nedanfor. § 245
fekk deretter følgjande utforming:

«Den som avbryter svangerskap eller medvirker hertil
uten at de lovlige indikasjoner for et slikt inngrep er til
stede, eller uten at vedtak om avbrudd er truffet av noen
som har myndighet til det, straffes for fosterfordrivelse
med fengsel inntil 3 år. Hvis handlingen er utført i vin-
nings hensikt eller under særdeles skjerpende omstendig-
heter for øvrig, er straffen fengsel inntil 6 år. Har gjer-
ningsmannen handlet uten kvinnens samtykke, anvendes
fengsel inntil 15 år, men inntil 21 år såfremt hun omkom-
mer som følge av forbrytelsen.

Bestemmelsen om straff i første ledd første punktum
gjelder ikke for kvinner som selv avbryter sitt svanger-
skap eller medvirker til det.»

Straffeloven av 2005 har ikkje ein tilsvarande regel, men
i lov om svangerskapsavbrot § 13 er den som «forsettlig
avbryter svangerskap eller medvirker til det i strid med
denne lov eller forskrifter gitt i medhold av loven … for
så vidt forholdet ikke rammes av strengere straffebud»
straffbar med bøter eller fengsel inntil 3 månadar.

Den strafferettslige utviklinga står i samanheng med
at abort i større grad har vorte akseptert som ein del av
kvinna sitt rådvelde over eigen kropp, noko som har ført
til ei nærare regulering av abortproblematikken. I norsk
rett vart abortspørsmålet nærare regulert gjennom
abortlova av 1960, som i visse tilfelle, vurdert av ei lege-
nemnd, opna for rettmessig abort. Det kunne vere tilfelle
enten av medisinske, eugeniske eller av det vart omtala
som «etiske» grunnar, som at kvinna var utsett for seksu-
elle overgrep eller at ho var sterkt sinnslidande.38 Lova
kom likevel tidleg under kritikk.39 Den vart erstatta av
lov om svangerskapsavbrudd frå 1975, som i større grad
tok omsyn til kvinna sitt eige syn knytt til hennar eigen

livssituasjon.40 Så følgde fleire endringslover.41 Lova av
1975, slik den står etter endringslovene, er enno gjel-
dande, men særleg endringslova av 1978 var sentral.42

Lova var sterkt omdiskutert. Abortlovgjevinga vart òg
gjenstand for drøfting i Rt. 1983 s. 1004 om avsetting av
Børre Knudsen som sokneprest. Høgsterett oppsum-
merar her vurderingane bak lova på dette settet:43

«Det gis på flere steder i forarbeidene uttrykk for at et
foster har krav på vern, i likhet med alt annet liv. Imidler-
tid erkjenner all lovgivning at vernet for fosteret ikke er
absolutt. Spørsmålet for lovgiveren blir derfor hvordan
hensynet til rettsvern for fosteret bør avveies mot andre
tungtveiende hensyn. Herunder må det legges vekt på at
det allerede eksisterende og bevisste liv må gis et visst
fortrinn. Hensynet til morens totale livssituasjon må til-
legges vesentlig vekt, også fordi den er av avgjørende
betydning for de muligheter hun kan gi sitt barn og de
barn hun allerede måtte ha ansvaret for.»

I denne avgjerda fann Høgsterett det klart at det å tillate
abort ikkje er i strid med retten til liv etter EMK:44

«Det er naturlig å ta utgangspunkt i det folkerettslige
spørsmål, hvor det særlig er bestemmelsen i artikkel 2 i
Den europeiske menneskerettighetskonvensjon som er av
betydning. Denne konvensjon, som Norge har tiltrådt, er
rettslig bindende for de kontraherende stater. I folkeretts-
litteraturen er det et noe omdiskutert spørsmål om og i til-
felle i hvilken utstrekning bestemmelsen i artikkel 2 stil-
ler krav til innholdet i abortlovgivningen. Den østerrikske
forfatningsdomstol har i en avgjørelse av 11. oktober
1974 antatt at bestemmelsen etter sitt innhold ikke omfat-
ter den ufødte. Jeg anser det for min del ikke nødvendig
å ta standpunkt til om det er riktig å bygge på en så abso-
lutt forståelse. Under enhver omstendighet må det antas
at bestemmelsen ikke medfører vidtgående begrensnin-
ger i lovgiverens adgang til å regulere vilkårene for abort.
Den norske lovordning, hvoretter kvinnen selv treffer den
endelige avgjørelse om svangerskapsavbrudd når inngre-
pet kan skje innen utløpet av den tolvte svangerskapsuke,
har paralleller i lovgivningen i en rekke andre land innen-

38 Syse (1993), s. 24–25.
39 Sjå Ot.prp. nr. 38 (1974–1975) s. 4.
40 Lov av 13. juni 1975 om svangerskapsavbrudd, omtala nærare i Syse (1993), s. 26–27.
41 Sjå mellom anna Syse (1993), s. 27–28. Innhaldet i desse endringslovene er kort omtala òg i Rt. 1983. s. 1004, sjå s. 1013–1014. Men det er òg

gjort endringar fleire i lova mellom anna på 2000-talet.
42 Det viktigaste førearbeidet er St. meld. nr. 51 (1973–74), jf. Rt. 1983. 1004 s. 1013.
43 Rt. 1983.1004 s. 1013–1014. Til formuleringane om at «fosteret har krav på vern, i likhet med alt annet liv», er det samstundes verdt å peike på at

drapsstraffebodet i strl. 2005 § 275 ikkje gjev vern om det ufødte liv i seg sjølv. Vert det øvd vald mot ei gravid kvinne slik at fosteret døyr, reknast
det som «betydelig skade» på kvinna, jf. strl. 2005 § 11 andre ledd, noko som straffast etter § 274 andre ledd om den betydelege skaden er forsett-
leg påført. Tidspunktet då barnet får sjølvstendig vern etter § 275 reknast for å vere når veene tek til, sjå nærare Matningsdal (2017) s. 608–609.

44 Rt. 1983.1004 s. 1017. Sjå vidare om EMK i Rainey, Wicks og Ovey (2017), s. 178–180, mellom anna med omtale av den grunnleggande saka H
v. Norway.
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for vår kulturkrets, land som også har tiltrådt Den euro-
peiske menneskerettighetskonvensjon. Dette kan ikke
være uten betydning for vurderingen av det folkerettslige
spørsmål.»

Høgsterett vurderte i denne saka òg tilhøvet til Grunn-
lova på sjølvstendig grunnlag, og uttalte her at retten til
liv var eit viktig konstitusjonelt prinsipp, men utan at
den aktuelle abortlovgjevinga kunne seiast å vere i strid
med dette prinsippet:45

«Jeg anser det i og for seg klart at kravet om respekt for
menneskelivet, også det ufødte liv, er ett av de rettsprin-
sipper som vil kunne anses overordnet den positive lov-
givning. I prinsippet er det ikke vanskelig å tenke seg at
en abortlovgivning, for eksempel basert på nazistisk
raseideologi, kunne krenke menneskeverdet på en slik
måte at den ville måtte tilbakevises som stridende mot
uskrevne rettsnormer av grunnlovskarakter. En annen sak
er at dette eksempel ligger fjernt fra vår virkelighet.»

Med vedtakinga av § 93 hadde ein ikkje til tanke å sette
klare grunnlovsskrankar for abortlovgjevinga. EMD-
praksis tilsa rett nok at det var i strid med EMK artikkel
8 å forby abort, sjølv om inngrep i denne retten i visse
tilfelle kan gjerast.46 Menneskerettsutvalet var klar på at
det elles var ei lovgjevaroppgåve å trekke opp dei nærare
grensene:47

«Selv om det er enighet om at livet er en grunnleggende
verdi som må vernes om og beskyttes, er det politisk
uenighet om når retten til liv inntreffer. Retten til provo-
sert abort er regulert på forskjellig vis rundt omkring i
verden, men de aller fleste europeiske land åpner for selv-
bestemt abort. Den store variasjonen i regelverket har
ledet til at EMD har lagt til grunn at statene har vid
skjønnsmargin hva gjelder lovgivning om abort. Det
innebærer at det er opp til de folkevalgte å ta stilling til
spørsmålet om selvbestemt abort.»

Tilsvarande ville fleiralet i kontroll- og konstitusjonsko-
mitteen i størst mogleg grad sikre seg at abortspørsmå-
let ikkje vart nærare normert. Dei nemnte ulike fram-
legga til § 93 var ikkje minst formulert med abortspørs-
målet i tankane. Framlegget i Forslag 16 (Dokument 12:
16 (2011–2012)) hadde mellom anna formuleringa om
ein kvar har rett «til lov og legemleg integritet frå unn-
fanging til død», ei formulering med openberre implika-
sjonar for abortspørsmålet.48 Fleirtalet understreka for
sin del sitt ønske om å «sikre at diskusjon om abort blir
ført av Stortinget og at grunnlovsbestemmelser ikke
skal kunne tas til inntekt for noens syn» og at grunn-
lovsfesting ikke skal påvirke retten til abort … abortre-
glene er et politisk og etisk spørsmål som det vil være
opp til Stortinget å regulere gjennom ordinær lovgiv-
ning».49 § 93 første ledd inneber slik sett ikkje i
utgangspunktet noko nærare skranke for lovgjevar i
abortspørsmålet.50

Dette utgangspunktet er likevel ikkje utan rammer.
Talar ein om ei utviding av retten til abort lenger ut i
svangerskapet vil det – uavhengig av komiteen sin ambi-
sjon om nøytralitet – kunne oppstå konflikt med § 93
første ledd første setning. Tilsvarande må gjelde dersom
det er tale om ei abortlovgjeving som klart baserer seg
på andre omsyn enn konflikten mellom mors og fosterets
rett til liv. Det vil til dømes gjelde for Høgsterett sitt
døme i Rt. 1983 s. 1004 om «nazistisk raseideologi» og
for abortlovgjeving som er eugenisk grunngjeven slik
som framlegga i partiprogrammet til Kvit valallianse,
drøfta i Rt. 1997 s. 1821. I denne saka vart mellom anna
postar om tvangsabort i eit partiprogram av Høgsterett
omtala som «utsagn om grove krenkelser av de mest
fundamentale menneskerettigheter».51

I 2016 sette fire stortingsrepresentantar fram eit
endringsframlegg, med eit nytt andre punktum i første
ledd (som ville skyve noverande andre setning ut til å
verte tredje setning).52 Det føreslåtte innskotet hadde
følgjande formulering: «Menneskeverdet skal vere
ukrenkjeleg, og alle har rett til kroppsleg integritet frå

45 Rt. 1983.1004 s. 1018. Sjå òg Syse (1993) s. 178–182.
46 Dokument nr. 16 (2011–2012) s. 104. I saka A, B og C mot Irland (2010) uttalde EMD at dei irske reglane om at abort av helse- eller velferdsmes-

sige årsakar ikkje er lov, medan det er lovleg å reise til eit anna land for å ta abort av desse årsakene, ligg innanfor statane sin skjønnsmargin, gjeve
at høvet til å få gjort inngrepet i eit anna land var til stades. Samstundes kom domstolen til at Irland hadde brote EMK art. 8 ved ikkje å ha etablert
ein tilgjengeleg og effektiv framgangsmåte for korleis kvinner kunne få stadfesta om dei kvalifiserte for abort etter irsk lov, som følgje av fare for
livet til kvinna.

47 Dokument nr. 16 (2011–2012) s. 105. I Vo mot Frankrike og Evans mot Storbritannia (2007) la EMD til grunn at det ikkje fanst nokon felles euro-
peisk vitskapeleg eller rettsleg definisjon på når livet tek til, slik at det vert opp til statane og deira skjønnsmargin kor tidleg eit foster er beskytta av
art. 2 om retten til liv. Sjå òg Syse s. 186–190.

48 Sjå òg grunngjevinga for framlegget i Innst. 182 S (2013–2014) s. 4–5.
49 Jf. Innst. 182 S (2013–2014) s. 6–7.
50 Sjå òg Johs. Andenæs og Arne Fliflet, Statsforfatningen i Norge, 11. utgave (Oslo, 2017) s. 497–498.
51 Rt. 1997 s. 1821 s. 1833.
52 Framlegget i Dokument 12:4 (2015–2016) vart sett fram av Hans Fredrik Grøvan, Knut Arild Hareide, Olaug V. Bollestad og Rigmor Andersen

Eide.
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unnfanging til naturleg død.»53 Framlegget, som altså
har parallellar til tidlegare framlegg, fekk ikkje tilslut-
ning.

Enno rår det ulike syn på om abort er moralsk aksepta-
belt, ein diskusjon som avspegla seg i debatten om fast-
leger sin eventuelle reservasjonsrett.54 Dei siste åra har
det òg vore stor debatt om såkalla fosterreduksjon og
abortlova § 2a.55

2.3 Dødsstraff
I perioden rundt vedtakinga av Grunnlova i 1814 hadde
lovgjevinga enno ein del brutale straffeformer, slike som
radbrekking, brennemerking, utriving av tunga og meir.56

Òg dødsstraff – et «statlig overlagt drap» – var i bruk.57

Nokre av utkasta til Grunnlova hadde nærmare, meir
generelle krav til straffesanksjonane og bruken av dei.
Slik var særleg tilfellet for Adler-Falsen-utkastet, § 25:

«Loven bør ikke bestemme andre Straffe end saadanne,
som ere absolutte og øiensynligen nødvendige. Straffen
bør være proportionert efter Forbrydelsen, og, saavidt
muligt, nyttig for Staten. Ingen Straff maa ramme Forbry-
derens Familie, og ligesaalidt hans Gods eller Eien-
domme, uden forsaavidt Skades-Erstatning, Bøder og
Processens Omkostninger betræfter.»

I den vedtekne forma gav Grunnlova likevel få band på
kva straffesanksjonar som kunne takast i bruk.58 Unnta-
ket var særleg § 104 (noverande § 96 tredje ledd) om
konfiskasjon av «Jord og Boslod». Først med grunnlovs-
endringane av 2014 vart det innteke nærare krav til straf-
fene, inkludert eit eksplisitt forbod mot dødsstraff. Det
forbodet må sjåast i lys av at dødsstraffa har ei lang
historie. I eit historisk perspektiv er denne straffeforma

særleg forbunde med dramatiske epokar i rettsutvik-
linga, slik som hekseprosessane og, som vi kjem attende
til, i nyare tid i samband med krigen og krigsoppgjeret.

Dødsstraff var ein reaksjon nytta av både Lagtingslo-
vene, Magnus Lagabøtes landslov av 1274 og seinare
lover. Fram til moderne tid stikk særleg hekseprosessane
på 1500- og 1600-talet seg ut i samanhengen. I Noreg
vart i alle fall 307 personar avretta i denne samanhen-
gen.59 Av dei moderne straffelovene inneheldt kriminal-
lova dødsstraff som reaksjon for fleire brotsverk, til
dømes som nemnt ved mord.60 Dødsstraffa vart òg ekse-
kvert i mange tilfelle. I perioden etter vedtakinga av
Grunnlova og fram til 1876, då den siste dødsdommen i
fredstid vart gjennomført, vart minst 44 menneske
avretta.61 Eit kjend døme er avrettinga av samane Mons
Somby og Aslak Jacobsen Hætta ved halshogging i
1854, for deira roller i Kautokeino-opprøret. Dødsstraffa
var stundom òg forbunde med grov likskjending, som
avkleding av liket, utriving av innvolar, og partering før
kroppsdelane vart sett på stake og lagt på hjul.

Dødsstraffa heldt for sin del fram som akseptert straf-
feform i norsk rett fram til og med vedtakinga av straf-
felova 1902.62 Straffelovkommisjonen som utgreia straf-
felova 1902 diskuterte om ein skulle halde fram med
dødsstraffa. Ein tok her utgangspunkt i eit større kompa-
rativt materiale, og konkluderte under dissens med at
dødsstraffa ikkje skulle vidareførast. Det hadde på dette
tidspunktet i lang tid vore retta kritikk mot dødsstraffa,
ikkje minst i opplysingsfilosofien og mellom anna av
Beccaria.63 Med Beccaria fekk den utilitaristiske inn-
fallsvinkelen innpass i strafferettstenkinga, og nyttever-
dien av dødsstraffa vart derfor diskutert:64

«Thi ialfald de allerfleste af Dødsstraffens Tilhængere
ville selv erkjende, at den ikke er noget absolut Retfær-

53 Dokument 12:4 (2015–2016) s. 2.
54 Sjå til dømes NOU 2013:1 s. 264–269 og Dokument 8:2 S (2013–2014).
55 Sjå til dømes Susane Kaluza (red.), Abortkamp – maktkamp (Oslo, 2019).
56 Andenæs og Fliflet (2006), s. 409.
57 Sitat frå Aall (2018), s. 159.
58 Men alt i 1815 vart straff på lekamen avskaffa. Fullbyrding av slike straffar var òg gått ut av bruk tidlegare, sjå Andenæs og Fliflet (2006), s. 409.
59 Sjå nærare om desse prosessane i Rune Blix Hagen, Dei europeiske trolldomsprosessane (Oslo, 2007). Sjå òg mellom anna Nils Gilje, Heksen og

humanisten – Anne Pedersdatter og Absalon Pederssøn Beyer – en historie om magi og trolldom i Bergen på 1500-tallet, 2. utgåve (Bergen, 2010)
og Lars Björne, Patrioter och institutionalister – Den nordiska rättsventenskapens historia, Del I – Tiden före år 1815 (Nerenius & Santérus förlag
AB, Lund, 1995) s. 307–317.

60 Spørsmålet om dødsstraffa («Livsstraffen») er særleg drøfta i Motiver til det i Aaret 1832 udgivne Forslag til en Lov for Kongeriget Norge angaa-
ende Forbrydelser (Christiania 1835) s. 25–26.

61 Sigmund Aas og Thomas Vestgården, Skammens historie – Den norske stats mørke sider 1814–2014 (Oslo, 2014), s. 71 og nærare, Torgrim Sør-
nes, Ondskap – De henrettede i Norge 1815–1876 (Oslo, 2009).

62 Om utviklinga fram mot 1902, sjå mellom anna Lars Erik Vaale, Dommen til døden – Dødsstraffen i Norge 1945–50 (Pax Forlag, Oslo 2004)
s. 13–24.

63 Cesare Beccaria, Om forbrydelse og straf & Voltaires kommentar, Oversat med indledning og noter af Sven Helles, Efterskrift ved Ditlev Tamm
(Museum Tusculanums Forlag, København 1998), kapittel XXVIII: Om dødsstraf.

64 Foreløbigt Udkast til Almindelig borgerlig Straffelov, Förste Del med Motiver. Udarbeidet av Prof. Dr. B. Getz, Formand i den kgl. Straffelovkom-
mission (Kristiania 1887) s. 36.
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dighedskrav, som maa ske Fyldest, hvadenten derved et
Gode for Samfundet oppnaaes eller ikke, og videre at den
er behæftet med mange Skrøbeligheder og at dens Bibe-
holdelse derfor ikke kan forsvares, medmindre disse
opveies af dens haandgribelige Nytte, den forøgede
Beskyttelse, den yder de uskyldige og fredelige Borgeres
liv. Men viser Erfaringer, for hvilke man maa bøie sig, at
denne forøgede Beskyttelse er en Illusion, at man mindst
er ligesaa sikker paa Liv og Lemmer, naar Skafot og Bød-
del er borte, som i modsat Fald, da er visselig Dødsstraf-
fen med det samme dømt til at forsvinde.»

Men òg i nyare tid har det vore argumentasjon for døds-
straffa, blant anna frå religiøst hald.65 I mange andre
land er òg dødsstraff framleis i bruk.66

Ved avskaffinga av dødsstraffa i 1902 heldt ein likevel
fast ved bruk av dødsstraffa i krigstid, jf. militær straf-
felov § 14. I og etter andre verdskrigen fekk dødsstraffa
ny aktualitet. Quisling-regimet innførte dødsstraff i sep-
tember 1942, og dømde mellom anna politifullmektig
Eilifsen til døden – ei avretting som danna bakgrunn for
dødsdommen mot Quisling, omtala òg i Høgsterett sin
orskurd i Rt. 1945 s. 109. Eksilregjeringa i London inn-
førte for sin del dødsstraffa på nytt i 1940, og i 1941 vart
dødsstraffa vedteke å skulle gjelde òg for krigsoppgjeret.
Reguleringa vart godkjent av Stortinget etter krigen sin
slutt. Quisling vart avretta den 24. oktober 1945 ved
skyting. Denne dødsdommen var ei av dei 45 dødsdom-
mane som vart avsagde under krigsoppgjeret, totalt 37
menneske vart avretta.67 Av desse var 30 dommar mot
nordmenn, 25 av desse vart fullbyrda. Den siste avret-
tinga i Noreg fann stad ved Akershus festning i 1948.

I etterkrigstida vart det spørsmål om dødsstraffa burde
verte avskaffa òg med tanke på krigstid. Ei av dei mest
sentrale stemmene mot fjerning av dødsstraff i krigssitu-
asjonar var Johs. Andenæs, som åtvara mot det av all-

mennpreventive grunnar.68 Ved lov 8. juni 1979 nr. 43
vart dødsstraffa heilt avskaffa i Noreg.69 Andenæs skil-
dra lovendringa slik:70

«I 1979 ble imidlertid alle bestemmelser i lovgivningen
om dødsstraff sløyfet. Det skjedde etter initiativ av davæ-
rende justisminister Inger Louise Valle, som uten forutgå-
ende offentlig diskusjon eller utredning, hadde fått regje-
ringen med på å foreslå dette. Opphevelsen skjedde etter
atskillig politisk strid og under motstand fra de militære
og de fleste sivile myndigheter.»

Den menneskerettslege utviklinga har stått sentralt i
utviklinga som leia fram til forbodet mot dødsstraff i
§ 93 første ledd.71 SP set visse krav til bruk av døds-
straff. I artikkel 6 har konvensjonen særleg eit forbod
mot «vilkårlig» bruk av dødsstraff. Artikkel 6 legg òg
andre skranker på bruken av dødsstraff, slik som at den
skal reserverast for dei mest alvorlege brotsverka,72 at
dødsdømte skal ha rett til å søke om nåde eller omgjer-
ning av straffa, og at denne ikke skal nyttast som straff
for personar under 18 år, og ikkje fullbyrdast mot ei gra-
vid kvinne. Ein frivillig protokoll (1989) med forbod
mot dødsstraff vart ratifisert av Noreg i 1991.73 Noreg
tok då ikkje i bruk høvet til å reservere seg for bruk av
dødsstraff i krig for alvorlege brotsverk av militær
karakter. Denne ratifikasjonen var òg «gjenstand for
politisk strid, og […] skjedde under sterk motstand, bl.a.
fra forsvarssjefen og befalets organisasjoner».74

EMK inneheldt opphavleg ikkje forbod mot døds-
straff. Artikkel 2 om retten til liv har reservasjonen:
«Ingen må med hensikt bli berøvet livet unntatt ved full-
byrdelse av en dom avsagt av en domstol etter å være
funnet skyldig i en forbrytelse som loven bestemmer
denne straff for.» Men i tilleggsprotokoll 6 frå 1983, som
Noreg ratifiserte i 1988, fekk ein eit forbod mot døds-

65 Sjå òg Andenæs (1996), s. 133 som mellom anna viser til Ole Hallesby, Den kristelige sedelære (1928).
66 Sjå særleg Roger Hood og Caroly Hoyle, The Death Penalty: A Worldwide Perspective (2008).
67 Sjå mellom anna Andenæs (1996), s. 132.
68 Sjå mellom anna Johs. Andenæs, Alminnelig strafferett (Oslo, 1956), s. 332–334, sjå òg Johs. Andenæs, «Debatt om dødsstraff i krig», Arbeider-

bladet 20. og 21. desember 1977. Andenæs sine synspunkt er oppsummert i Andenæs (1996), s. 135–137. Andenæs og dåverande høgsterettsjusti-
tiarius Rolv Ryssdal forfatta Straffelovrådet sitt remissvar og gav der uttrykk for liknande synspunkt, omtala mellom anna i Atle Grahl-Madsen,
«Dødsstraff i krigstid», Norsk Militært Tidsskrift (1978) s. 435–459, s. 453.

69 Sjå nærare Ot.prp. nr. 45 (1978–1979) og Innst. O. nr. 90 (1978–79).
70 Andenæs (1996), s. 132. Sjå imidlertid for ein nærare drøfting, Atle Grahl-Madsen, «Dødsstraff i krigstid», Norsk Militært Tidsskrift (1978)

s. 435–459. Her vert det gjeve oversyn mellom anna andre nordiske land si tilsvarande avskaffing av dødsstraff, òg i krigstid. Det vert òg gjeve ein
gjennomgang av den militære straffelov på tidspunktet før oppheving, dei prosessuelle aspekta inkludert. I gjennomgangen av dei dåverande folke-
rettslege reglane fann Grahl-Madsen ein revisjon av norsk rett velgrunna ettersom den på fleire punkter «neppe holder mål efter dagens folkerett»
(s. 449). I artikkelen får ein òg eit oversyn over innlegg i diskusjonen for og mot oppheving av dødsstraff. Grahl-Madsen var for sin eigen del for å
avskaffe dødsstraffa òg i krigstid (sjå mellom anna s. 459).

71 Sjå for ein nærare gjennomgang, Aall (2018), s. 164–182.
72 Sjå òg Aall (2018) s. 170 om kor vidt EMK artikkel 2 kan tolkast som å innehalde eit liknande krav.
73 UN Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, aiming at the abolition of the death penalty. Adopted and

proclaimed by General Assembly resolution 44/128 of 15 December 1989, innteke i vedlegg 5 til menneskerettsloven, jf. § 2 nr. 3 b).
74 Andenæs (1996), s. 133.
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straff.75 Dette forbodet fekk ytterlegare rekkjevidde ved
ein ny tilleggsprotokoll i 2002, protokoll 13.76 Denne
protokollen vart ratifisert av Noreg i 2003 og sette for-
bod mot dødsstraff i krig.77 Desse tilleggsprotokollane
vart inkorporert i menneskerettslova i 2009. Utviklinga
her er òg tolka som å ha konsekvensar for reservasjonen
for dødsstraff i EMK artikkel 2.78

Bak denne menneskerettslege utviklinga ligg særleg
det same tankegodset som opplysingstida sin kritikk mot
dødsstraffa bygde på. Dødsstraffa er vanskeleg å legiti-
mere, og kan snarare gje ein indre motstrid i statsmakta
sine normative bodskap knytt til respekten for liv.79 I
nyare tid har særleg det irreversible ved dødsstraffa vore
trekt fram som eit motargument. Ikkje minst utviklinga
av DNA-beviset har bidrege til forventingar om seintidig
oppklaring av brotsverk, og då òg avdekking av at feil
person er dømd og avretta. Stor merksemd har særleg det
amerikanske The Innocence Project fått, ein organisa-
sjon som jobbar med å reinvaske feilaktig dømde perso-
nar gjennom DNA-testing, og å reformere systemet for å
forhindre framtidig urett.80 (Sjå òg under uskuldspre-
sumsjonen etter § 96 andre ledd.). Ved vedtakinga av
§ 93 fann ein det slik sett velgrunna å gje eit særleg til-
legg om dødsstraffa. Menneskerettsutvalet uttalte:81

«Det er utvalgets oppfatning at rett til liv og forbud mot
dødsstraff er av en slik grunnleggende menneskerettslig
karakter at det vil være både naturlig og viktig å omtale
dette i vår høyeste rettskilde. Det vil være av stor sym-
bolsk betydning å synliggjøre i Grunnloven at vi alle har
det samme menneskeverdet, den samme retten til liv, og
at alle har krav på det samme vern. Et forbud mot døds-
straff vil på samme tid synliggjøre at vi lever i en rettsstat
med humane avstraffelsesmetoder.»

Menneskerettsutvalet diskuterte to ulike formuleringar:
«Ingen kan dømmes til døden» og «Dødsstraff kan ikke
anvendes». Den første formuleringa vart føreslått, fordi

den klargjer at forbodet ikkje berre gjeld gjennomføring
av dødsstraff, men generelt òg for lovgjevar og domstol
å nytte ein slik sanksjon.82 Den viktigaste formelle kon-
sekvensen av at forbodet mot dødsstraff er inkludert i
§ 93 er at eventuell innføring av dødsstraff no krev
grunnlovsendring.83 Forbodet mot dødsstraff er òg for-
stått som å vere til hinder for at norske myndigheiter
eksekverer dødsstraff idømt av utanlandsk eller interna-
sjonal domstol, og for utlevering til anna land der den
utleverte kan verte straffa med døden.84

2.4 Aktiv dødshjelp
Individet kan i dag rå over sitt eige liv. I dag er ikkje
sjølvmord, ei heller forsøk på det, straffbart. Straffelova
2005 § 275 er avgrensa til drap på «en annen». Slik har
det ikkje alltid vore. Fram til kriminallova, som i
kapittel 14 føresette at ein måtte forvolde «en Andens»
død for å kunne straffast for drap, var det straffbart å ta
eller forsøke å ta sitt eige liv.

At den einskilde har rett til å ta sitt eige liv, gjev like-
vel ikkje andre rett til å bidra til det. Det kjem tydeleg
fram av straffelova 2005 § 275 andre ledd, som slår fast
at den som «medvirker til at noen tar sitt eget liv, straffes
med fengsel fra 8 inntil 21 år». Tilsvarande regel fann
ein i strl. 1902 § 236 første ledd: «Den, som medvirker
til, at nogen berøver sig selv Livet eller tilføier sig bety-
delig Skade paa Legeme eller Helbred, straffes som for
Medvirkning til Drab eller grov Legemsbeskadigelse,
øvet mod en samtykkende.»85

Straffansvar er særleg aktuelt for den privatpersonen
som bistår ein annan med å avslutte livet sitt. Her som
elles må likevel dei allmenne krava til medverknadsan-
svar vere oppfylt, inkludert det rettsstridskravet som må
vere oppfylt. At vedkommande samtykkar til å motta slik
hjelp, har likevel ikkje noko å seie. Rettsstridsavgren-
singa kan vere særleg vanskeleg når det kjem til handlin-
gar utførte av helsepersonell. Det kan verte vanskelege

75 Protokoll nr. 6 til Konvensjon om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter, om opphevelse av dødsstraff, av 28. april
1983.

76 Protokoll nr. 13 til Konvensjonen om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter, om avskaffelse av dødsstraff under
enhver omstendighet, av 3. mai 2002.

77 Sjå St.prp. 57 (2004–2005).
78 Sjå m.a. Jacobs, Whyte, and Ovey (2017), s. 151 og Aall (2018) s 171.
79 Òg peika på av departementet i «Notat om oppheving av dødsstraffen» av 15. februar 1978, innteke som vedlegg til Ot.prp. nr. 45 (1978–1979), sjå

der s. 30–34.
80 http://www.innocenceproject.org/ (sist vitja 28.08.19)
81 Dokument 16 (2011–2012), s. 105.
82 Dokument 16 (2011–2012), s. 106.
83 Dokument 16 (2011–2012), s. 105–106. Dei folkerettslege skrankane gjeld likevel.
84 Sjå Arnfinn Bårdsen, «Grunnloven, straffeprosessen og strafferetten – noen linjer i Høyesteretts praksis etter grunnlovsreformen 2014», Jussens

venner (2017) s. 1–44, s. 41, nærare Andenæs og Fliflet (2017) s. 498 og Aall (2018) s. 171–172 (òg med omtale av forholdet mellom EMK artik-
kel 2 og 3).

85 Nærare om reglane i strl. 1902, sjå Husabø (1994), s. 145 flg for ei grundig utgreiing av rekkjevidde av straffereglane mot drap av ein samtykkande
og medverknad til sjølvmord, grunngjevinga for reglane og komparative utsyn.

http://www.innocenceproject.org/
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vurderingar knytt til om ein skal oppretthalde innsats for
å utsette døden for pasienten, potensielt sett med den
omkostinga at pasienten vil måtte lide ytterlegare. Denne
problematikken har òg ei side mot plikta til å sikre liv:
Motstykket til å kunne la vere å utføre livsforlengande
behandling vil vere ein plikt til å sikre (forlenging av)
livet.86 I dei seinare åra har såkalla «passiv dødshjelp»,
det å la ein sjukdom gå sin gang og slutte med eller å la
vere å setje inn livsforlengjande behandling, i større grad
vorte godteke i vår rettskultur.87 Det går no fram av pasi-
ent- og brukarrettsloven § 4-9 andre ledd.88

Derimot er «aktiv dødshjelp», der ein går inn for å
framskynde døden samanlikna med korleis ein inngreps-
fri situasjon ville utvikla seg, på si side framleis omdis-
kutert. Problematikken aktualiserer andre omsyn enn
dødsstraffdiskusjonen som vart drøfta ovanfor. Der
dødsstraff tener eit pønalt føremål, handlar aktiv døds-
hjelp om handlingar som er gjort ut frå hjelpande
førestillingar. Ved såkalla assistert død, der til dømes ein
lege avsluttar livet til ein pasient som har samtykka til
det, typisk sett for å avslutte uhelbredeleg liding, har ein
altså noko form for samtykke eller samforstand med den
som får avslutta sitt liv. Annleis er det ved «barmhjertig-
hetsdrap», der ein utan samtykke tek livet av nokon til
dømes for å spare dei for liding. Særleg i assistert død-
tilfellet aktualiserast spørsmålet om og eventuelt i kva
grad retten til liv er avhendeleg eller ikkje.

Det å ta livet av eldre og uboteleg sjuke har lengre his-
toriske røter. Ein har mellom anna frå førkristen tid i
Noreg døme på det, men desse praksisane forsvann i og
med at kristendomen gjorde sitt inntog.89 Temaet er like-
vel ikkje omtala i dei norske lagskapslovene.90 Slike
handlingar fann normalt stad innanfor familien (ætta) og
då var det normalt ikkje aktuelt med straffeforfølging
sjølv om drap i seg var straffbart.91 Tilsvarande kom i
liten grad slike saker opp i perioden for Magnus Laga-
bøte si landslov.92 Etter kvart som strafferetten fekk ein
tydelegare offentleg karakter, og i mindre grad preg av
privathemn, vart det tydelegare at eit samtykke frå den
drepne ikkje fritok ein frå straffansvar. Naturrettsten-
kinga avviste tilsvarande nokon rett til sjølvvalt livsav-

slutning, og implisitt noko straffritak for aktiv dødshjelp,
medan det for opplysingsfilosofien først og fremst var
straffene for sjølvmord som var gjenstand for kritisk
gransking og diskusjon.93

Spørsmålet om aktiv dødshjelp var i lovgjevinga på
1800-talet først og fremst ein diskusjon om kor vidt straffa
burde verte nedsett når drapet hadde ein slik samtykke-
bakgrunn. Denne utviklinga avspegla seg i straffelova
1902. Her var aktiv dødshjelp forbode og straffbart ut frå
det generelle forbodet mot drap i § 233. Samtykkeregelen
i § 235 første ledd gav klart ikkje rom for eit ansvarsfri-
ande samtykke her, og i andre ledd fann ein for tilfellet
berre ein straffnedsettingsregel: «Er nogen med eget Sam-
tykke dræbt eller tilføiet betydelig Skade paa Legeme
eller Helbred, eller har nogen af Medlidenhed berøvet en
haabløs syg Livet eller medvirket hertil, kan Straffen
nedsættes.»94 Høgsterett var òg klar på at det ikkje var
rom for noko innskrenkande tolking av § 233 ut frå ein
rettsstridsreservasjon, og at ei heller nødrettsregelen i § 47
gav rom for å akseptere handlinga.95 Dette kom særleg til
uttrykk i den såkalla Sandsdalen-saka i Rt. 2000 s. 646. I
saka hadde den tiltalte, etter samtalar med og samtykke
frå den alvorleg sjuke, sett sprøyter med morfin som
leidde til døden. Etter ein gjennomgang av lovtekst og for-
arbeid uttalte Høgsterett at «lovgiveren ved å innføre
bestemmelsen i § 235 annet ledd i straffeloven, har truffet
det bevisste valg at det for en drapshandling som foretas
for å befri en håpløst syk fra hans eller hennes lidelser, og
som eventuelt også skjer med den dreptes samtykke, kan
idømmes en lavere straff enn den som ellers gjelder for
drap, men ikke at handlingen skal være straffri». Høgste-
rett kom på tross av resonnementet til at saka sin spesielle
karakter gav grunnlag for å unnlate fastsetting av straff for
forholdet. I ei anna mykje omtala sak, den såkalla
Husebø-saka, vart eit tilfelle av aktiv dødshjelp handsama
med påtaleunnlating, noko det var Kongen i statsråd
(regjeringa) som fatta avgjerd om.96

Rettstilstanden har med jamne mellomrom kome opp
til diskusjon, mellom anna som følgje av engasjement i
organisasjonar som «Foreningen Rett til en verdig
død».97 Eit framlegg om slik legalisering vart sett fram

86 Sjå vidare nedanfor.
87 Sjå òg Andenæs (1996) s. 157. Om EMK, sjå Aall (2018) s. 178.
88 Lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven).
89 Sjå Husabø (1994), s. 62, som den vidare framstillinga i stor grad bygger på.
90 Husabø (1994), s. 70.
91 Husabø (1994), s. 70.
92 Husabø (1994), s. 71.
93 Husabø (1994), s. 82–92.
94 Sjå vidare mellom anna Bratholm og Matningsdal (1995), s. 601–602. Om den vidare tematikken, sjå òg mellom anna NOU 2002: 4 s. 350–352.
95 Nødrett hadde tidlegare vore hevda å kunne rettferdiggjere aktiv dødshjelp, sjå Kjell V. Andorsen, Strafferettslig nødrett (Universitetsforlaget,

Oslo, 1999), særlig s. 315.
96 Saka er nærare omtala i Husabø (1994), s. 265–268 og Andenæs (1996), s. 161.
97 http://livstestament.org (sist vitja 29.08.19) Sjå òg mellom anna Husabø (1994), s. 21 flg.

http://livstestament.org
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av jussprofessorane Johs. Andenæs, Anders Bratholm og
Finn Seyersted i 1992.98 Mot eit slikt syn argumenterte
Erling Johannes Husabø i Rett til sjølvvalt livsavslut-
ning? i 1994, mellom anna med utgangspunkt i «retten til
liv», slik den då mellom anna kom til uttrykk i EMK art.
2, para. 1.99 Seinare vart det i Justiskomiteen sett fram
forslag om å få utgreia spørsmålet om aktiv dødshjelp av
Fridthjof Frank Gundersen (FrP), men dette vart ikkje
følgt av fleirtalet.100 Spørsmålet vart utgreia av Straf-
felovkommisjonen i arbeidet med straffelova 2005. Eit
fleirtal i NOU 2002: 4 konkluderte med at ein burde
halde fast ved eit generelt forbod mot aktiv dødshjelp.101

Det same gjorde departementet i Ot.prp. nr. 90 (2003–
2004), der det vart lagt til grunn av avgjerda i Rt. 2000
s. 646 framleis skulle gje «et dekkende uttrykk for gjel-
dende rett i slike situasjoner».102 Ein finn slik sett ei
regulering i straffelova 2005 som langt på veg tilsvararar
reguleringa i straffelova 1902. Lova av 2005 inneheld i
§ 275 eit forbod mot (forsettleg) drap, eit forbod som det
ikkje er gjort unntak frå i den for valdslovbrota generelle
samtykkeregelen i 276. Men § 276 andre ledd har ein
skjønnsbasert straffnedsettingsregel: Dersom noen med
eget samtykke er drept … kan straffen for gjerningsper-
sonen settes under minstestraffen eller til en mildere
straffart enn den som følger av §§ 275 …».

I arbeidet med § 93 første ledd viste menneskerettsut-
valet mellom anna til diskusjonen om aktiv dødshjelp i
samband med gjennomgangen av det internasjonale
menneskerettsvernet. Særleg trekt fram var EMK og den
omtale saka Pretty vs. Storbritannia (2002), der EMD
avviste at artikkel 2 i konvensjonen gjev individet krav
på bistand til død.103 Menneskerettsutvalet kommenterte
likevel ikkje aktiv dødshjelp-diskusjonen for eigen del.
Det er naturleg å lese utvalet slik at ein ikkje hadde tan-
kar om endringar i det eksisterande forbodet mot aktiv
dødshjelp. Det same inntrykk gjev innstillinga til Stor-
tinget frå Kontroll- og konstitusjonskomiteen.104

Spørsmålet er likevel om det no gjeld eit grunnlovs-
forbod mot ei endring av rettstilstanden, til dømes gjen-
nom formell lov. For abortspørsmålet sin del gav ein
eksplisitt til uttrykk, i tråd med EMK, at det var opp til
lovgjevar nærmare å regulere abortspørsmålet. For aktiv
dødshjelp-problematikken finn ein ikkje tilsvarande
utsegner. Menneskerettsutvalet legg til grunn at det er
«uklart» om EMK stiller krav om eit slikt forbod.105 Då
er det naturleg å forvente at ein vil falle tilbake på dei
grensene som måtte følgje av EMK, og som legg opp til
ein viss skjønnsmargin på området.

3 Forbodet mot tortur og mot anna umenneskeleg 
eller nedverdigande behandling

3.1 Generelt om § 93 andre ledd

§ 93 andre ledd har følgjande ordlyd: «Ingen må utsetjast
for tortur eller anna umenneskeleg eller nedverdigande
behandling eller straff.» Ordlyden nyttar her «eller», noko
som saman med «anna» understrekar torturen sin sære-
igne karakter samanlikna «anna umenneskeleg eller ned-
verdigande behandling eller straff». Særleg i eit historisk
perspektiv gjev det meining, då torturforbodet som vi skal
sjå, har klart lengre røter enn det andre alternativet.

3.2 Torturforbodet
Før endringa i 2014 hadde Grunnlova i liten grad ekspli-
sitte krav til den prosessen som leier fram til ein straffe-
dom.106 Rett nok vart § 96 første punktum («Dom») for-
stått som eit krav om ivaretaking av grunnleggande pro-
sessuelle prinsipp, primært kravet om kontradiksjon
framfor ein uavhengig domstol.107 Dette synet var rela-
tivt konsistent hevda gjennom tidene.108 Òg andre
grunnleggande krav til prosessen, slik som uskuldspre-

98 Framlegget vart òg publisert, sjå Johs. Andenæs, «Dødshjelp og straffelov», Lov og Rett (1993), s. 144–146. Andenæs sitt syn på «dødshjelp og
straffelov» er omtala i Andenæs (1996), s. 157–168.

99 Husabø (1994) s. 110 flg., sjå òg nærare særleg s. 305 flg.
100 Innst. S nr. 173 (1997–1998) Innstilling fra justiskomiteen om forslag fra stortingsrepresentant Fridtjof Frank Gundersen om at Regjeringen skal

utrede spørsmålet om straffelovens bestemmelser om aktiv dødshjelp bør endres.
101 Sjå NOU 2002: 4, s. 352. Utgreiinga er på dette punkt omtala mellom anna i Lars Johan Materstvedt, Aslak Syse og Petter C. Borchgrevink,

«Straffelovkommisjonen om aktiv dødshjelp», Tidsskrift for den Norske Lægeforening (2005), s. 614–616.
102 Ot.prp. nr. 90 (2003–2004), s. 204.
103 Dom av 29. april 2002, sjå òg Haas vs. Sveits, dom av 20. januar 2011. Sjå òg Jacobs, Whyte og Ovey (2017) s. 180–182 og Aall (2018), s. 177–

179 om EMK og EMD-praksis i samanhengen.
104 Innst. 182 S (2013–2014).
105 Dokument 16 (2011–2012), s. 104.
106 Sjå til dømes Asbjørn Strandbakken, Uskyldspresumsjonen – «in dubio pro reo» (Bergen, Fagbokforlaget 2003), s. 136–137.
107 Sjå til dømes Dokument 16 (2011–2012), s. 118.
108 Sjå til dømes T.H. Aschehoug, Norges nuværende Statsforfatning, Tredje Bind, Anden gjennemseede og forøgede Udgave (P.T. mallings Boghan-

dels Forlag, Christiania 1893) s. 301, Bredo Morgenstierne, Lærebok i den norske statsforfatningsrett, Første bind, Tredie omarbeidede utgave (O.
Christiansens Trykkeri, Oslo 1926) s. 388, Frede Castberg, Norges Statsforfatning II, Tredje utgave (Universitetsforlaget, Oslo 1964) s. 151,
Andenæs og Fliflet (2006) s. 396 og Asbjørn Strandbakken, «Grunnloven § 96», Jussens venner 39 (3–4) (2004) s. 164–215, s. 185–186.
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sumsjonen eller prinsipp relatert til denne, vart seinare
tolka inn i § 96.109 Slike grunnkrav til prosessen vart sett
som eit viktig supplement til lovskravet.110 Men Grunn-
lova hadde altså lite av uttrykkeleg regulering. Det
eksplisitte unntaket frå utgangspunktet om at Grunnlova
slik den stod fram til endringa i 2014, ikkje har ekspli-
sitte krav til prosessen, fann ein i torturforbodet i andre
punktum av § 96.111 Torturforbodet i det tidlegare § 96
andre punktum var òg eksplisitt retta mot avhøyrssitua-
sjonen, altså i etterforskingsaugemed.

Uttrykket «tortur» er det i tråd med den historiske
bakgrunnen nærliggande å forstå som handlingar som
påfører andre smerte i hensikt å oppnå noko, typisk ei til-
ståing eller anna informasjon som ikkje offeret elles vil
gje. Ulike rettslege instrument opererer likevel med
noko ulike torturomgrep, som òg kan ha ulik samanheng
med andre uttrykk som «umenneskelig behandling».112

For FN sin torturkonvensjon av 1984 art. 1 (1) sin defini-
sjon av tortur, er det likevel «alminnelig antatt at den har
generell gyldighet».113 Her er tortur definert som:114

«enhver handling hvorved alvorlig smerte eller lidelse,
enten fysisk eller psykisk, bevisst blir tilføyet en person i
den hensikt å oppnå fra vedkommende eller en tredje per-
son opplysninger eller en tilståelse, straffe vedkommende
for en handling som denne person eller en tredje person har
begått eller mistenkes for å ha begått, eller true eller tvinge
vedkommende eller en tredje person, eller av hvilken som
helst årsak basert på diskriminering av noen art, når slik
smerte eller lidelse påføres av eller på tilskyndelse av eller
med samtykke eller aksept fra en offentlig tjenestemann
eller annen person som opptrer i embets medfør. Det
omfatter ikke smerte eller lidelse som alene stammer fra, er
forbundet med eller følger av lovlige straffereaksjoner.»

EMD-praksis bygger for sin del på ei noko vidare tortur-
forståing. Som mellom anna Menneskerettsutvalet føre-
sette, er torturomgrepet i Grl. § 93 andre ledd no vidare

enn i den tidlegare Grl. § 96 andre punktum, og no ut frå
EMK sitt vide torturomgrep:115

«Etter utvalgets oppfatning er forbudet mot tortur i
Grunnloven § 96 annet punktum for snevert. Torturforbu-
det bør ikke være begrenset til å gjelde bare i avhørssitua-
sjoner. I Grunnloven bør det generelt være forbudt å
utsette noen for umenneskelig eller nedverdigende
behandling eller straff. En endring på dette punkt vil
bringe torturforbudet i Grunnloven på linje med forbudet
i EMK artikkel 3. En utvidelse av torturforbudet i Grunn-
loven vil ikke endre den materielle rettstilstanden på
området, all den tid et tilsvarende forbud i dag følger av
både menneskerettsloven, straffeloven og straffepro-
sessloven. Formelt vil endringen innebære at alle sider
ved torturforbudet løftes inn i Grunnloven, slik at forbudet
bare kan oppheves med to tredjedels flertall i Stortinget.»

Historisk må torturforbodet i § 93 andre ledd likevel sjå-
ast i lys av den plasseringa som det har hatt og den tidle-
gare funksjonen av å vere det sentrale punktet for krav til
straffeprosessen. Tortur hadde tidlegare ei sentral stilling
i europeisk straffeprosess, som resultat av den såkalla
legale bevisteorien.116 Men den hadde ei noko mindre
rolle å spele i norsk strafferett. Eldre rett forbaud tortur
påført «frie menn», men tillét det i nokon grad påført
trellar.117 Christian den Vs norske lov forbaud tortur
med unntak av i to tilfelle; overfor dødsdømde brots-
menn og ved majestetsbrotverk i høgste grad (sjå NL-1-
18), men desse unntaka var lite nytta.118 Hagerup trekte
fram nettopp den «ringe brug af torturen», som han såg
som «den store kræftskade ved det kontinentale Europas
strafferetspleie i det 18de aarhunderede», som eit viktig
trekk ved denne lova.119 Tortur vart derimot nytta i mili-
tære straffesaker, «innført hit av tyske jurister som var
vant til den fra sitt hjemland».120 Denne mindre bruken
av tortur prega nordisk strafferett generelt. Men den
hadde noko større bruk i praksis enn kva regelverket til-

109 Sjå Torkel Opsahl, «Menneskerettighetene i straffeprosessen», i Anders Bratholm, Nils Christie og Torkel Opsahl, Lov og frihet, Festskrift til Johs.
Andenæs på 70-årsdagen 7. september 1982 (Universitetsforlaget, Oslo 1982) s. 487–505, s. 491–492, Asbjørn Eide, «Menneskerettigheter i det
norske rettssystem frå 1814 til ca. 1970» TfR (1990) s. 39–59, s. 50 og Strandbakken (2003), s. 133–140. Anders Løvlie har òg argumentert for at
om uskuldspresumsjonen hadde konstitusjonell status, så burde prinsippet om fri bevisvurdering òg ha det, sjå Anders Løvlie, Rettslige faktabegre-
per (Oslo, 2014), s. 212.

110 Sjå òg Dokument 16 (2011–2012), s. 121, og vidare nedanfor om framlegg til endringar på dette punkt.
111 Sjå Gaarder (1845), s. 443 flg., Johs. Andenæs, Magnus Matningsdal, Magnus og Georg F. Rieber-Mohn, Alminnelig strafferett, 5. utg. (Universi-

tetsforlaget, Oslo 2004), s. 325, Strandbakken (2004), s. 185.
112 Sjå nedanfor.
113 Slik Aall (2018), s. 184.
114 Norsk oversetting av torturkonvensjonen er å finne via https://www.fn.no/Om-FN/Avtaler/Menneskerettigheter/Torturkonvensjonen.
115 Dokument 16 (2011–2012) s. 109.
116 Björne (1995), s. 341–342.
117 Andenæs og Fliflet (2006), s. 404.
118 Sjå òg Andenæs og Fliflet (2006), s. 404.
119 Francis Hagerup, Strafferettens almindelige del (Aschehoug & Co, Kristiania, 1911) s. 64.
120 Andenæs og Fliflet (2006), s. 404.

https://www.fn.no/Om-FN/Avtaler/Menneskerettigheter/Torturkonvensjonen
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lét. Ein hadde ei viss dobbeltmoralsk innstilling på dette
punkt, noko som spegla seg i litteraturen.121

På kontinentet vart kritikk framført mot torturen alt på
1600-talet, men det var særleg med opplysingstida at
kritikken intensiverte seg.122 Igjen var Beccaria ein sen-
tral bidragsytar.123 Kritikken gjekk dels på truverdet til
bevis framskaffa gjennom tortur, dels på karakteren av
torturen i seg. Kritikken vart etterfølgt av ei gradvis
avskaffing av torturen mellom anna i dei tyske sta-
tane.124 Den franske menneskerettserklæringa av 1789
og den amerikanske Bill of Rights av 1791 avskaffa
begge tortur.125 Ikkje minst i lys av reaksjonane mot tor-
tur på kontinentet, fekk ein eit generelt forbod mot tortur
ved reskript i 1790, og seinare i § 96 andre punktum.126

Formuleringa verkar vere henta frå biskop Bugge sitt
utkast, skrive på førespurnad av Christian Frederik (men
ikkje nærare kommentert av han). Torturforbodet i tidle-
gare § 96 andre punktum verkar vere henta frå § 44 3.
setning «Intet Pinligt Forhør maae nogensinde tilstædes i
Norge.»127 Med formuleringa er det klart at regelen
berre retta seg mot tortur som verkemiddel i avhøyr.

Menneskerettsutvalet la til grunn at ein ikkje har retts-
praksis frå moderne tid knytt til (tidlegare) Grl. § 96
andre punktum, noko som gjer det uklart kva nærare inn-
hald regelen har. I nyare tid har ein òg i mindre grad hatt
offentleg erfaring med tortur i tradisjonell meining.
Visse unntak er der. Det mest eklatante unntaket er tor-
turhandlingar utført under den andre verdskrigen, særleg
av tyske soldatar og av nordmenn i Quislingstyret sitt
statspoliti.128 Slike handlingar låg til dømes til grunn for
den omtalte Klinge-saka i Rt. 1946 s. 198. Høgsterett
fann her grunnlag i folkeretten til å dømme til dødsstraff
sjølv om denne sanksjonen ikkje var heimla i formell
norsk lov på gjerningstidspunktet. Tortur var ikkje berre
forbode gjennom (den tidlegare) Grl. § 96 andre setning,
men òg eit krigsbrotsverk etter folkeretten i kraft av å
vere «i strid med ‘menneskelighetens lover’ og ‘den
offentlige samvittighets krav’». Torturhandlingar resul-

terte generelt i strenge straffedommar under krigsopp-
gjeret. Desse domane stadfesta torturen sin umenneske-
lege karakter og forbodet sin grunnleggande karakter.

Seinare døme på handlingar som i alle fall i dag kan ten-
kast å kvalifisere som tortur, kan vere tilfelle av valdsbruk
i den omstridde politivaldsaka i Bergen.129 Krenkingar
som skjer i samband med straffesaker, utgjer òg tyngde-
punktet i praksis knytt til EMK artikkel 3: «Med historisk
erfaring i mente, kan dette ikke overraske».130 I så måte
har torturforbodet sine nærare implikasjonar for straffepro-
sessen vore diskutert. Etter kvart vart torturforbodet til
dømes forstått som uttrykk òg for forbodet mot sjølvinkri-
minering. Utkastet til Adler og Falsen inneheldt då òg for
sin del eit eksplisitt forbod mot sjølvinkriminering i § 17
andre ledd: «Ingen skal kunne tvinges til at vidne imod sig
selv.» Dette sentrale straffeprosessuelle prinsippet har i
nyare tid òg fått stadig større aktualitet i kraft av utviklinga
av EMD-retten.131 Det synet avspegla seg til dømes i
Straffeprosesslovutvalget sine vurderingar:132

«Et viktig utslag av den rettstanke som selvinkrimine-
ringsvernet hviler på, kom til uttrykk i Grunnloven, også
før endringene i 2014, ved § 96 annet punktum: «Pinligt
Forhør maa ikke finde Sted.» Å benytte tortur i forbin-
delse med avhør lar seg ikke forene med en rett til taus-
het, og et tilsvarende vern om denne kjernen i forbudet
mot tvungen selvinkriminering følger nå av det nye tor-
turforbudet i Grunnloven § 93 annet ledd.»

At § 96 andre ledd likevel ikkje har vore sentral i retts-
praksis, heng saman med at den prosessuelle behand-
linga av straffesaker har vore gjennomgåande regulert i
straffeprosesslova, som generelt har gjeve eit meir
utstrakt vern om den sikta enn det som følgde av § 96
andre punktum, i tillegg til at EMK òg har stilt opp meir
presise krav i samanhengen.133 No er torturkravet altså
frikopla frå lovskravet i Grl. § 96, som for sin del har fått
eit tillegg om uskuldspresumsjonen. I tillegg har ein i

121 Sjå Björne (1995), s. 343–345.
122 Björne (1995), s. 342.
123 Beccaria (1998), kapittel XVI.
124 Björne (1995), s. 342–343.
125 Aall (2018), s. 190.
126 Sjå òg mellom anna Andenæs og Fliflet (2006), s. 404.
127 Sjå òg Ørnulf Øyen, Vernet mot selvinkriminering i straffeprosessen (Fagbokforlaget, Bergen 2010) s. 45 og Eirik Holmøyvik, Maktfordeling og

1814 (Fagbokforlaget, Bergen 2012) s. 300 (begge stader vert det truleg ved mistak vist til § 44 2. setning).
128 Andenæs og Fliflet (2006), s. 404.
129 Sjå mellom anna Rt. 1998.11 om gjenopptaking i dei såkalla «bumerangsakene», med omtale av bakgrunnen for sakene, inkludert av raporten

Gunnar Nordhus og Edvard Dahm Vogt, Volden og dens ofre: En empirisk undersøkelse (Cappelen, Oslo 1981).
130 Slik Aall (2018) s. 188.
131 Sjå mellom anna Strandbakken (2004), s. 208–209, som òg viser at det i litteraturen har vore noko ulike syn på kva nærare grenser den tidlegare

Grl. § 96 andre punktum her innebar. Ei nærare studie av vernet mot sjølvinkriminering i straffeprosessen gjev Øyen (2010).
132 NOU 2016: 24 s. 207. Ut over denne merknaden, spela ikkje Grl. § 93 andre ledd større rolle i utgreiinga til utvalet.
133 Sjå òg Strandbakken (2004), s. 210, og Aall (2018), s. 191 for ein kort oversikt.
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Grl. § 95 fått nedfelt det meir generelle kravet om ein
rettvis rettargang. Dermed vert torturforbodet i mindre
grad berar av dei meir generelle krava til straffeproses-
sen, og får i større grad preg av eit absolutt minstevilkår
til staten si maktutøving og slik ein naturleg plass blant
dei innleiande, sentrale menneskerettane.

Samstundes gjev EMK art. 3 i dag eit vern mot tortur-
handlingar. Forståinga av denne artikkelen i EMK er i
stadig utvikling gjennom EMD-praksis. Vernet er mel-
lom anna til hinder for utvisning til statar der ein kan
verte utsett for tortur eller dødsstraff (men artikkelen
forhindrar altså ikkje ein stat frå å utføre dødsstraff
sjølv).134 Mangelfull etterforsking av torturhendingar
vert dessutan ramma av forbodet i art. 3.135 Denne
utviklinga i rettspraksis knytt til EMK art. 3 vil etter alt å
dømme prege forståinga òg av Grl. § 93 andre ledd.

Torturforbodet har i dag meir generelt ei særs sterk
stilling i folkeretten, og må ifølgje Aall «antagelig reg-
nes som folkerettslig sedvanerett, sågar av jus cogens
karakter».136 Forbodet mot tortur er òg ikkje-fråvike-
leg.137 Det er òg etablert særlege konvensjonar mot tor-
tur, slik som FN’s torturkonvensjon av 12. desember
1984 og Europarådets torturkonvensjon av 26. juni
1987. Desse har òg verka med til at torturproblematik-
ken ny aktualitet i norsk samanheng, òg ut over at
endringa av Grunnlova i 2014. Noreg har til dømes vorte
utsett for kritikk frå FN sin torturkommisjon for bruken
av isolasjon under varetektsfengsling.138 Utviklinga har
òg medført krav om særleg kriminalisering av tortur-
handlingar.139 Det siste resulterte i ein i 2004 ny § 117 a
i strl. 1902 som retta seg mot tortur.140 Tilsvarande straf-
febod finn ein no i strl. 2005 §§ 174–175.

3.3 Forbodet mot anna umenneskeleg og 
nedverdigande behandling eller straff
Ordlyden «anna» behandling viser til torturforbodet, og
set slik sett – saman med uttrykksmåten «umenneskeleg
og nedverdigande behandling eller straff» – ei heilt
generell skranke for staten si maktutøving. Samstundes
ligg det særlig i uttrykksmåten «umenneskeleg» ein høg

terskel for kva som blir ramma av dette generelle forbo-
det. Formuleringa har ikkje noko føregåande uttrykk i
Grunnlova. Menneskerettsutvalet si innstilling var i all
hovudsak konsentrert om torturforbodet og sa lite eller
ingenting om kva rekkjevidde forbodet i andre ledd elles
var meint å ha.141 Det gjer at ein særleg må sjå til EMK
og EMD-praksis for døme på kva handlingar som kan
vere i strid med dette forbodet. Som denne praksisen
viser, har EMK art. 3 referanse til mange livsområde, og
kan ramme behandling innanfor strafferettspleie, helse-
vesen og skule. Ut frå EMD-praksis er det samstundes
lett å peike på døme frå vår eiga historie som i dag ville
verte vurdert som i strid med dette forbodet. Omfanget
av relevante døme er stort, og det kan berre gjevast
nokre døme.

Lege- og forskingskonteksten (eventuelt i kombina-
sjon i helseforskingskonteksten) gjeve til dømes fleire
døme på handlingar som ville vere problematiske opp
mot eit forbod om umenneskeleg behandling, og som
har vore av strafferettsleg relevans. Eit kjend historisk
døme er straffesaka mot oppdagaren av leprabasillen,
Armauer Hansen (1841–1912), skildra av Lorenz M.
Irgens:142

«Høsten 1879 overførte Armauer Hansen antatt smitte-
stoff fra en pasient med knutet sykdomsform til en pasi-
ent med glatt sykdomsform. Forsøket førte til en straffe-
sak i 1880. Armauer Hansen ble fradømt sin stilling som
lege ved Pleiestiftelsen for spedalske no I, men beholdt
stillingen som overlege for den spedalske sykdom til sin
død. I dommen ble det lagt særlig vekt på at pasienten
ikke hadde fått noen informasjon om forsøket på forhånd
og at samtykke ikke var innhentet. I en betenkning ved
100-årsjubileet for oppdagelsen av leprabasillen i 1973,
gikk høyesterettsdommer Knut Blom (1916–1996) så
langt som å si at forsøket ikke ville vært lovstridig hvis
informert samtykke var innhentet. Det er imidlertid grunn
til å være meget skeptisk til denne påstanden, og for øvrig
til forsøket generelt og av flere grunner. For det første
burde det aldri vært gjennomført selv med informert sam-
tykke. Samtykke til å overføre sykdom til et menneske,

134 Sjå Soering mot Storbritannia (1989). Sjå òg Aall (2018) s. 171 om utviklinga her.
135 Yuriy Illarionovich Shchokin mot Ukraina (2013).
136 Aall (2018), s. 183.
137 Aall (2018), s. 184.
138 Sjå òg nedanfor om ummenneskeleg og nedverdigande behandling.
139 Sjå Rapport frå FNs torturkomité 27. mai 1998, refert til i Ot.prp. nr. 59 (2003–2004) s. 9.
140 Ot.prp. nr. 59 (2003–2004) s. 39–40 og s. 56–57, og Ot.prp. nr. 8 (2007–2008) s. 339–340.
141 Sjå Dokument 16 (2011–2012), s. 109–110. «Forbrytelser mot menneskeheten» er gjort straffbart i tråd med Noreg sine plikter etter Roma-statutt-

ane, sjå strl. 2005 § 102. Det er ingen direkte kopling mellom denne og grunnlovsbodet om «anna umenneskeleg eller nedverdigande behandling
eller straff», men dei mange handlingane som er lista opp i strl. 2005 § 102 må tilsvarande vere i strid med forbodet mot «umenneskeleg behand-
ling eller straff» (og gjerne òg torturforbodet).

142 Lorenz M. Irgens, «En i sandhet lysets apostel», Bergens Tidende, 29. januar 2012, tilgjengeleg på http://blogg.bt.no/preik/2012/01/29/en-i-sand-
het-lysets-apostel/ (sist vitja 16.09.19).

http://blogg.bt.no/preik/2012/01/29/en-i-sandhet-lysets-apostel/
http://blogg.bt.no/preik/2012/01/29/en-i-sandhet-lysets-apostel/
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noe som her var en uttalt hensikt, bør man aldri be om.
For det andre hadde dette forsøket uansett resultat ingen
beviskraft. Hvis det var negativt, noe det viste seg å være,
ville man feilaktig få støtte for at lepra ikke var en smitt-
som sykdom.»

Som framstillinga her viser, er både spørsmålet om eit
samtykke føreligg og kor vidt eit samtykke til handlinga
i det heile kan gjere handlinga akseptabel, sentralt for
rekkjevidda av kva som må reknast som «umenneskelig
behandling».143 Den norske psykiatrien har heller inga
plettfri historie.144 Her har vi mellom anna erfart uttrek-
king av tenner i behandlingssiktemål og utstrakt bruk av
lobotomi, brukt på minst 2500 personar i Noreg mellom
1941–1959.145 «Eksperimenteringsviljen var stor.»146

Andre historiske døme på noko som no klart måtte
reknast som brot på Grl. § 93 andre ledd, er behandlinga
som fleire nasjonale minoritetar har vore gjenstand for.
Å nemne her er til dømes samane og rom- (sigøyner-) og
romanifolket (tatere), som var gjenstand for assimile-
ringspolitikk. Her var isolering, fråtaking av barn og
arbeidskoloniar ein del av verkemidla.147 Dei statlege
overgrepa fann her òg uttrykk i til dømes den norske Lov
om adgang til sterilisering av 1934. Homofile, barn med
åtferdsvanskar, kvinner med relasjon til tyske soldatar
og barn av slike forhold, og andre personar vurdert som
avvikande har òg vore gjenstand for umenneskeleg
behandling.

Sjølv om Grl. § 93 andre ledd kan ramme krenkingar
i mange samanhengar, rettar den seg likevel òg ekspli-
sitt mot umenneskeleg og nedverdigande straff. Frå
strafferettspleia si historie generelt finn ein mange
døme på behandling som vil rammast av dette forbodet
(eventuelt òg av torturforbodet). Eit klart brot på denne
regelen ville til dømes den omfattande bruken av pis-
king av fangar som fann stad i norske fengsel på 1800-
talet vere. Ein som vart utsett for denne var den mykje
omtalte tjuven Gjest Baardsen, som i sine memoarar
skriv:148

«Det er vanskelig å gi utenforstående noen begrep om
slike pinsler. Det er en marter å holde det ut, som jeg ikke
kjenner maken til. Hvert slag trenger liksom til hjertets
innerste, så jeg neppe tror det kunne smerte mer om man
hadde fått en kniv stukket inn. Jeg undres over at en under
utførelsen kunne klare å beholde bevisstheten. Jeg var
temmelig sterkt redusert etter avstraffelsen og hørte ikke
stort av det som ble sagt til meg. (…) I de første dagene
etter piskingen var ryggen så opphovnet og øm at det var
umulig å ligge på den. Over skulderbladene og langt
fremover armene var huden blå eller kullsort, og jeg
klarte ikke å ha arbeidsjakken på meg.»

Den same vurderinga må gjelde for gapestokken, som
vart nytta heilt opp til 1840 og fleire andre straffepraksi-
sar som vi kjenner frå norsk historie.149 Frå nyare tid kan
òg andre døme frå diskusjonen om forståinga av det til-
svarande forbodet i EMK vere av relevans for forståinga
av Grl. § 93 andre ledd. I forlenginga av omtalen av tor-
turforbodet, og med ein uklar grense mellom dei ulike
omgrepa her, har til dømes med tilvising til barnekon-
vensjonen artikkel 37a med forbod om mellom anna
absolutt livstidsstraff for personar under 18 år, òg i rela-
sjon til EMK artikkel 3 vore vurdert som «ytterst proble-
matisk».150 Artikkel 3 er meir generelt vurdert som å
vere til hinder for å dømme nokon til fengsel på livstid
utan seinare prøving, eller utan reell mogelegheit til å
sleppe fri av anna enn medynksgrunnar.151 Til ein viss
grad er òg klare brot på proporsjonalitetsforbodet vur-
dert som å kunne vere i strid med EMK artikkel 3.152

Størst merksemd i den seinare tida har forbodet mot
umenneskeleg behandling fått i samband med bruk av
isolasjon i fengsel. Sivilombodsmannen, som har ein
eigen einheit for førebygging av tortur og umenneskeleg
behandling ved fridsomfråtaking, har ved fleire tilfelle
uttrykt kritikk mot bruken av isolasjon i norske feng-
sel.153 Den norske staten vart òg saksøkt for bruken av
isolasjon under forvaringssstraffa til Anders Behring
Breivik, no Fjotolf Hansen. Saka, som fekk internasjonal
merksemd, vart ført i fleire instansar. Tingretten kom til

143 At det ikkje føreligg samtykke treng likevel ikkje å innebere at medisinsk behandling, til dømes gjennom tvungen medisinering, er i strid med Grl.
§ 93 andre ledd, sjå HR-2016-1286-A avsn. 23.

144 Sjå for ein gjennomgang, Einar Kringlen, Norsk psykiatri gjennom tidene (Oslo, 2007).
145 Lobotomipraksisen i skandinavisk psykiatri vart seinare kritisk drøfta av Joar Tranøy, Lobotomi i skandinavisk psykiatri, KS-serien, Institutt for

kriminologi og strafferett (Oslo, 1991), eit arbeid som gav opphav til sterk debatt (sjå til dømes kronikkar innteke avslutningsvis i publikasjonen).
146 Aas og Vestgåarden (2014), s. 86–87, sitat frå s. 87.
147 Skildra i Aas og Vestgården (2014), s. 39–67.
148 Sitert etter Aas og Vestgården (2014), s. 70.
149 Aas og Vestgården (2014), s. 73.
150 Sjå Aall (2018), s. 202 med referanse til Stafford mot Storbritannia 2002
151 Vinter med fleire mot Storbritannia (2013), sjå for ei nærare drøfting av avgjerda i Robert Spano, «Deprivation of Liberty and Human Dignity in

the Case-Law of the European Court of Human Rights», Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice 4(2), s. 150–166.
152 Sjå mellom anna Aall (2018), s. 204 og Gröning, Husabø og Jacobsen (2019) s. 86–87.
153 Sjå vidare https://www.sivilombudsmannen.no/besoksrapporter/.

https://www.sivilombudsmannen.no/besoksrapporter/
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at det tunge soningsregimet var i strid med EMK artikkel
3, men verken lagmannretten eller Høgsterett sitt anke-
uval meinte det førelåg brot på EMK artikkel 3 (eller
8).154 EMD avviste for sin del klaga.155

I dei norske instansane i denne saka var Grl. § 93 andre
ledd berre kort omtala som tilsvarande EMK artikkel 3,
noko som var symptomatisk òg for andre avgjerder der
både EMK artikkel 3 og Grl. § 93 var aktuelle.156 Det var
naturleg då det som nemnt var meininga at Grl. § 93 andre
ledd skulle avspegle krava etter EMK artikkel 3. Gradvis
synes likevel Grl. § 93 andre ledd å få ein noko meir fram-
skoten plass i domstolsavgjerder. I nokre avgjerder er det
òg konstatert brot på (mellom anna) Grl. § 93 andre ledd. I
LB-2016-8370 var det tale om fengsling av ein familie
med barn (mellom 7 og 14 år) i forkant av uttransporte-
ring. Fengslinga av borna vart vurdert til å vere brot både
på EMK artikkel 3 og dermed òg Grl. § 96.

4 Forbodet mot slaveri og tvangsarbeid
Slaveriet har lange europeiske og norske tradisjonar.157 I
Norden tala ein lenge om trældom, i staden for «slaveri»,
som spring ut av det det latinske uttrykket «servus».158

Fenomenet er velkjent frå både europeisk historie generelt
og norsk historie særleg i middelalderen. Det same har
tvangsarbeidet, delvis som straffeform. Språkleg er det
nærliggande å forstå «tvangsarbeid» som arbeid som ein
vert tvungen til å gjennomføre ved enkelte tilfelle eller
eventuelt under fridomsfråtaking av andre grunnar, som i
gjennomføring av straff, skulegang eller anna. Slaveriut-
trykket siktar språkleg typisk sett til det endå meir alvor-
lege tilfelle at ein heilt er fråteken fridomen for å verte
brukt til slikt tvungent arbeid, og då slik at vedkommande

vert nokon andre sin eigedom. Skeie peikar på at det
gamle-norske uttrykket «træll» tilsikta i all hovudsak det
same som «servus» i romarretten; at ein person er under-
kasta eigedomsrett.159 Slaverikonvensjonen av 1926 defi-
nerer slaveri som «the status or condition of a person over
whom any or all of the powers attaching to the right of
ownership are exercised».160 Grenseoppgangen mellom
dei to uttrykka er likevel ikkje utan vidare klar og uttrykka
kan langt på veg seiast å overlappe kvarandre.

Slaveriet var utbreitt allereie i det antikke Hellas, og
ein har lagt til grunn ein kontinuitet i slaveripraksisar frå
antikken til middelalderen.161 Slaveri fekk etterkvart
minkande betyding etter ca. år 900, men heldt fram òg
fram på 1100-talet.162 Slaveriet i Noreg kjem til uttrykk i
Lagtingslovene; trælen var herrens levande eigedom, i
delar kategorisert som kveg.163 Men trælen hadde sam-
stundes straffansvar for sine handlingar og måtte bøte
med eigen kropp (mellom anna i form av pisking, kastre-
ring og halshogging), andre gonger med å verte lyst
fredlaus.164 Den seinare kyrkjelege retten godtok òg sla-
veriet som en nødvendig del av «jus gentium».165 Sam-
stundes vart institusjonen klart prega av framveksten av
ekteskapsretten som svekka herreretten og slik la grunn-
lag for ei oppheving av skillet fri/ufri.166 Slaveriet vart
gradvis avskaffa. I Magnus Lagabøtes landslov av 1274
var der ikkje reglar om trælar eller andre ufrie – sjølv om
det ikkje betyr at det ikkje lenger fantes trælar.167

Ei kongeleg forordning frå 1792 slo fast at slavetransport
skulle opphøre fra og med 31. desember 1802.168 Men
Grunnlova fekk ikkje i 1814 noko generelt forbod mot ver-
ken slaveri eller tvangsarbeid. Eit slikt forbod var «ikke like
innlysende» på dette tidspunktet.169 Tvert om er det hevda
at «[e]tter at den unge norske nasjonen hadde fått sin grunn-
lov i 1814, fikk slaveri en storhetstid i Norge.»170

154 T-OSLO-2015-107496-3, LB-2016-111749 og HR-2017-1127-U.
155 Decision, application no. 18852/17.
156 Sjå òg til dømes HR-2016-1051-A (avsn. 36) om returnering av asylsøkar til anna Dublin-land.
157 Sjå om tematikken og utviklinga mellom anna i Marius Nordby, «Fra pyramidene til Kvadraturen: Slaveri, tvangsarbeid og menneskerettigheter»,

Tidsskrift for strafferett (2014), s. 144–158.
158 Jf. Tore Iversen, Trelldommen – norsk slaveri i middelalderen, Historisk institutt: Universitetet i Bergen, Skrifter 1 (1997), s. 1.
159 Jon Skeie, Den norske strafferett, Annet Bind, Den spesielle del, 2. utgave (Olaf Norlis Forlag, Oslo, 1946), s. 122.
160 Sjå i same retning om strl. 1902 § 225 (nærare omtala nedanfor), Bratholm og Matningsdal (1995) s. 531: «at fornærmede anbringes hos en annen

på en slik måte at han betraktes og behandles som en eiendomsgjenstand».
161 Iversen (1997), s. 15; om romerretten (som generelt var innverknadsrik på anna slavelovgjeving), sjå same stad s. 71–72, om germanerlovene i tid-

leg middelalder s. 72–75 og s. 75–78 om nordiske middelalderlover.
162 Iversen (1997), s. 17 flg.
163 Sjå mellom anna Iversen (1997), s. 41.
164 Sjå til dømes Gulatingslova, XI Tjuvebolk kap. 7, sjå vidare Iversen (1997), særleg s. 53–63.
165 Iversen (1997), særleg s. 182–183.
166 Iversen (1997), s. 196–209.
167 Iversen (1997), s. 275–277.
168 Sjå Nordby (2014) s. 145 med referanse til Leif Svalesen, Slaveskipet Fredensborg – og den dansk-norske slavehandel på 1700-tallet (Oslo, 1996)

s. 8 (forord ved Johan Kloster).
169 Dokument 16 (2011–2012), s. 110.
170 Aas og Vestgården (2014), s. 68.
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Å halde menneske i slaveri eller tvangsarbeid har elles
lenge vore ramma av generelle straffebod i norsk straffe-
rett. Slaverihandlingar vart ramma alt av Lov angaaende
Straf for Deltagelse i Negerhandelen, av 24. juli
1827.171 Lova inneheldt likevel unntak for norske borga-
rar som heldt slavar i land der det var lov.172 Denne
reguleringa vart seinare avløyst av kriminallova
kapittel 16 §§ 8–10.173 I § 8 var den som var verna
omtala som «Neger eller anden Person». Grunnen til at
ordet «Neger» vart brukt var at dette var den einaste
«gruppe» ein den gong kjente til var slavar.174 Denne
reguleringa vart seinare avløyst av strl. 1902 § 225 om
«Trældom» og «slavehandel».175 Tilsvarande regel er å
finne i strl. 2005 § 259.176 Skeie argumenterte for ei
noko vidare slaveriforståing i strl. 1902 § 225, som å
dekke ikkje berre eigedomstilfella, men òg tilfelle av
«ufrihet som faktisk er trælldom og under sådanne
omstendigheter at det er rent på det uvisse om B kan
gjenvinne friheten».177

Frå rettspraksis er særleg to avgjerder frå krigsoppgje-
ret å trekke fram, Rt. 1947 s. 248 og Rt. 1948 s. 116. I
førstnemnte sak fastla Høgsterett i tråd med Skeie sitt
synspunkt eit noko vidare slaveriomgrep enn eit basert
berre på eigedomssynspunktet. I denne saka vart leiaren
av kontoret som handsama jødesakene ved «det tyske
sikkerhetspoliti» i Oslo dømd til 20 års tvangsarbeid. I
den andre saka vart slaveriomgrepet avgrensa mot til-
felle der det var tale om «fangenskap som angivelig
reaksjon fra myndighetene mot straffbare handlinger,
selv om forholdene i fangeleirene var barbariske».178

Tvangsarbeid vart derimot brukt i fleire samanhengar.
I moderne tid har det særleg vore brukt i to samanhengar.
For det første fann det stad utstrakt bruk av tvangsarbeid
i krigstid, særleg under andre verdskrigen. Det skjedde i
tyske fangeleirar, men med utstrakt bruk av norske vak-

ter.179 Men òg i fredstid har tvangsarbeid vore teke i
bruk, særleg i strafferettspleia og i relaterte kontrollinsti-
tutt. Det var tilfelle òg i tida rundt vedtakinga av Grunn-
lova. Straffarbeid var ein mykje nytta straff. Straf-
fangane vart på denne tida omtalt som «slaver», fengse-
let vart omtala som «Slaveriet».180 Den auka bruken er
sett i samanheng mellom anna med nedgangen i bruk av
dødsstraff.181 Fangane på Akershus festning, som vart
nytta som fengsel, vart hardt behandla mellom anna med
permanente hals- og fotjern – torturforbodet, då i Grl.
§ 96 andre punktum var berre retta mot tortur som del av
straffeprosessen og var ikkje til hinder for slik behand-
ling som del av straffgjennomføringa.182 Seinare har
tvangsarbeid mellom anna vore nytta overfor lausgjen-
garar og alkoholistar gjennom Lov om Løsgjængeri, Bet-
leri og Drukkenskab («løsgjengerloven») av 31. mai
1900. Òg i nyare tid har arbeid som straff vore teke i
bruk særleg gjennom straffereaksjonane samfunnste-
neste, innført som prøveordning i 1980, permanent frå
1991 og, frå 2002, med nemninga samfunnsstraff.
Denne reaksjonen krev likevel på at den straffedømde
gjev sitt samtykke til denne sanksjonsforma, jf. strl.
1902 § 28 a første ledd, bokstav c og strl. 2005 § 48 før-
ste ledd, og er ikkje å karakterisere som tvangsarbeid.183

Nye erfaringar med mellom anna sosial dumping og
transport og bruk av menneske under tvang til prostitu-
sjon, arbeid og tigging (såkalla «menneskehandel»), har
bidrege til at forbodet mot slaveri og tvangsarbeid har
fått ny relevans, både menneskerettsleg og strafferetts-
leg. Ei rekkje menneskerettskonvensjonar og -dokument
er som vi skal sjå vedtekne for å ramme slike handlin-
gar.184

For norsk strafferett sin del speglar utviklinga seg sær-
leg i § 224 om menneskehandel, som kom inn i norsk
rett i samband med inkorporeringa av den såkalla

171 Lova vart til etter traktat med Storbritannia, sjå Nordby (2014), s. 145.
172 Sjå Skeie (1946), s. 122 og Nordby (2014), s. 145.
173 Sjå nærare Schweigaard (1846), s. 241–244.
174 Nordby (2014), s. 149.
175 Sjå til dømes Rt. 2009 s. 594 avsn. 47 (nærare omtala nedanfor), sjå her òg Skeie (1946) s. 122 om forholdet til lova av 1827.
176 Sjå likevel Nordby (2014), s. 150 om slaveriomgrepet i førearbeida til straffebodet.
177 Skeie (1946), s. 122.
178 Rt. 1948.116 s. 116.
179 Gjenstand for studie særleg av Nils Christie i si magisteravhandling i Fangevoktere i konsentrasjonsleire – En sosiologisk undersøkelse av norske

fangevoktere i «serberleirene» i Nord-Norge i 1942–43 (Pax forlag, Oslo, 1972).
180 Aas og Vestgården (1814), s. 68.
181 Aas og Vestgården (1814), s. 68–69.
182 Sjå òg Aas og Vestgården (1814), s. 69.
183 Sjå mellom anna Ot.prp. nr. 5 (2000–2001) s. 15 – men spørsmålet om eit slikt samtykkekrav er nødvendig for å kome klar av forbodet mot tvangs-

arbeid, har vore omdiskutert, sjå kritisk til ei slik forståing; Ragnar Kristoffersen og Jørgen Spangen Iversen, «Samfunnsstraff – på tide med en
revisjon». Tidsskrift for strafferett 18(3) s. 151–180, s. 176–179.

184 Ein oversikt er å finne på https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/Forbudet-mot-slaveri-og-tvangsarbeid/id88379/. Viktige avgjerder frå
EMD-praksis er Siliadin mot Frankrike og Rantsev mot Kypros og Russland, omtalt i Nordby (2014), s. 147–148. I den siste saka beveger
domstolen seg i retning av ei slik vidare slaveriforståing som ein finn i den internasjonale strafferetten, sjå rett ovanfor i relasjon til Rt. 2009
s. 549.

https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/Forbudet-mot-slaveri-og-tvangsarbeid/id88379/
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Palermo-konvensjonen frå 2004.185 Av relevans i
samanhengen er tilkomsten av straffebod som følgje av
implementeringa av Roma-statuttane. Her finn ein mel-
lom anna straffebodet mot brotsverk mot menneske-
slekta i strl. 2005 § 102, som mellom anna er retta mot
slaveri; «den som, som ledd i et utbredt eller systematisk
angrep rettet mot en sivilbefolkning, … c) gjør en person
til slave». I Rt. 2009 s. 594 var mellom anna strl. 1902
§ 225 oppe til drøfting. Saka gjaldt utlevering av ein
bosnisk statsborgar til Bosnia og Hercegovina for krigs-
brotsverk, jf. utleveringslova § 10 nr 2. Høgsterett kom
til at det vedkommande hadde gjort ikkje vart ramma av
strl. 1902 § 225 og at det dermed ikkje var grunnlag for
utlevering. Eit sentralt spørsmål var forholdet mellom
forskjellige slaveridefinisjonar i respektive slaverikon-
vensjonen og i den internasjonale strafferetten (Roma-
statuttane særleg186). Lagmannsretten hadde tolka strl.
1902 § 225 utvidande i tråd med den seinare, men fekk
ikkje medhald av Høgsterett i det.187 I grunngjevinga
peika Høgsterett mellom anna på at den vidare forstå-
inga var dekka inn av andre straffebod:188

«En del av de særlige forhold som har foranlediget en
utvidelse av begrepet, har imidlertid vært fanget opp av
nyere norsk lovgivning. Jeg nevner som eksempel at
menneskehandel i dag er regulert i straffeloven § 224.
Blant annet vil utnyttelse av noens arbeidskraft uten at det
har slik karakter at det kan regnes som slaveri, kunne falle
in under forbudet mot «tvangsarbeid eller tvangstje-
nester» i § 224 første ledd bokstav b, jf. Ot.prp. nr. 22
(2008–2009) pkt. 5.5. Jeg viser videre til vedtakelsen av
kapittel 16 i straffeloven av 20. mai 2005 om folkemord,
forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelse, som
trådte i kraft 7. mars 2008. Etter lovens § 102 første ledd
bokstav c omfatter bestemmelsen om forbrytelse mot
menneskeheten blant annet den som gjør en person til
slave, og etter § 103 første ledd bokstav c straffes som
krigsforbrytelse blant annet den som gjør en beskyttet
person til slave. Det er forutsatt i forarbeidene til bestem-
melsene at slaveribegrepet skal ha det samme innholdet
som det tilsvarende begrepet i Roma-vedtektene, og det
er også henvist til Jugoslaviadomstolens redegjørelse i

Kunarac-saken for hva som ligger i slaveribegrepet, jf.
Ot.prp. nr. 8 (2007–2008) side 282 og 285.»

Det var heller ikkje noko som tilsa at lovgjevar hadde
tenkt seg noko utviding i form av strl. 2005 § 259.

I dag har forbodet mot slaveri ei sterk stilling i folke-
retten. Det er «en helt grunnleggende og unntaksfri men-
neskerettighet», og er folkerettslig sedvanerett og bin-
dande for alle statar (jus cogens).189 Slaveriforbodet
kjem òg til uttrykk i ei rekkje menneskerettsdokument
og -konvensjonar, slik som FN-erklæringa art. 4, SP
artikkel 8 og EMK artikkel 4 (1), i tillegg til eigne kon-
vensjonar om slaveri.190 Tilsvarande er tilfellet for
tvangsarbeid, sjå særleg EMK art 4 (2). Men her har ein
tradisjonelt funnet rom for ein rekkje unntak. Slik er til-
fellet for eksempel med tvungen verneplikt (jf. Grl.
§ 119). Tilsvarande har EMK art. 4 (3) ei rekkje unntak,
som arbeid i samband med gjennomføring av straff,
militærteneste eller sivilteneste, tenesteplikter i naudssi-
tuasjonar og «arbeid eller tjeneste som hører til vanlige
borgerplikter».191

Det var særleg behovet for å motverke «moderne» og
grenseoverskridande problem knytta til slaveri og
tvangsarbeid som grunngav at ein tok inn eit slikt forbod
i Grl. § 93 tredje ledd:192

«Det forekommer fortsatt slaveri og tvangsarbeid i store
deler av verden. Internasjonalt kan Norge spille ulike rol-
ler for å bekjempe dette. Den største utfordringen for
Norge vil være å forhindre moderne former for slaveri,
særlig knyttet til menneskehandel i sex-industrien. Det er
derfor ikke uten praktisk betydning i dagens samfunn å
slå fast i Grunnloven det grunnleggende prinsipp om at
slaveri og tvangsarbeid er forbudt. Utvalget finner på
denne bakgrunn at forbudet mot slaveri og tvangsarbeid
bør grunnlovsfestes. Forståelsen av «slaveri» og «tvangs-
arbeid» i Grunnloven bør ligge så tett som mulig opp til
den internasjonale forståelsen av disse forholdene. Dette
har sammenheng med at moderne slaveri og tvangsarbeid
i stor grad er grenseoverskridende, og det er lite Norge
kan gjøre alene for å bekjempe for eksempel menneske-
handel. Et internasjonalt samarbeid, herunder en felles

185 FN-konvensjonen mot transnasjonal organisert kriminalitet av 2004. Frå rettspraksis, sjå til dømes HR-2017-1124-A.
186 Men òg av Jugoslaviadomstolen i Kunarac et al., jf. dom 22. februar 2001 og ankekammerets dom av 12. juni 2002. Her er slaveriet mellom anna

avgrensa ut frå om der er «some destruction of juridical personality».
187 Rt. 2009.594 avsn. 53.
188 Rt. 2009.594 avsn. 51.
189 Jf. Dokument 16 (2011–2012), s. 110.
190 Sjå mellom anna Dokument 16 (2011–2012), s. 110–111. Sjå for eit oversyn i Nordby (2014), s. 146, som trekk fram Slaverikonvensjonen av 1926

som framleis den viktigaste.
191 EMK artikkel 4 er i samanhengen drøfta av Sivilombundsmannen i SOM-2017-2846 i ei sak om innkalling til sivilteneste i samband med sykkel-

VM i Bergen.
192 Sjå mellom anna Dokument 16 (2011–2012), s. 111.
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forståelse av det rettslige rammeverket i Europa, vil være
viktige virkemidler i kampen mot menneskehandel eller
andre former for slaveri eller tvangsarbeid.»

At forståinga av «slaveri» og «tvangsarbeid» i Grunn-
lova bør, av omsyn til den grenseoverskridande karakte-
ren av problema, ligge så tett som mogleg opp til den
internasjonale forståinga, var òg Høgsterett sitt utgangs-
punkt i HR-2017-1124-A. Her understreka Høgsterett
mellom anna at straffebodet mot menneskehandel til
tvangsarbeid «kan ikke gå kortere enn Grunnloven § 93
tredje ledd».

5 Staten si sikringsplikt etter fjerde ledd
Staten har etter fjerde ledd plikt til å «beskytte retten til
liv og bekjempe tortur, slaveri, tvangsarbeid og andre
former for umenneskelig eller nedverdigende behand-
ling». Om enn ideane bak desse rettane har vore ufull-
stendig forstått og gjennomført, har rettsordninga som
vist i lang tid hatt reglar som har tilsikta å verne om
desse rettane. Sentrale verkemiddel for å ivareta denne
plikta ligg til dømes i mange av dei straffeboda som alle-
reie er omtala ovanfor, som set straff til dømes for tortur-
handlingar. Manglande kriminalisering av handlingar
som står i strid med § 93, vil såleis vere eit brot på plikta
etter fjerde ledd. Til dette kjem plikter i forhold til å
handheve desse rettane i form av eit tilstrekkeleg effek-
tivt strafferettssystem med tanke på å forfølgje og straf-
fleggje handlingar som ikkje er å foreine med § 93.193

Forvaringsstraffa er, i tilfelle der det er høg risiko for
handlingar som krenkar retten til liv, eit særleg verke-
middel i så måte.194 I politirettsleg samanheng vil verke-
middel som instruks om og opptrening i forsvarleg bruk
av skytevåpen vere viktige verkemiddel for å verne ret-
ten til liv.

Nyare utviklingstrekk vil etter alt å døme drive pro-
sessen med fortolking og sikring av denne retten vidare.
Til dømes kan den bioteknologiske utviklinga, der til
dømes stadig mindre foster kan verte redda, aktualisere
spørsmålet om når retten til liv skal inntre og kva plikter
staten har til å sikre denne retten. Den stadige og stadig
meir dramatiske forverringa av mennesket sitt natur-
miljø kan òg sjåast som ein direkte trugsel mot retten til
liv.

193 Sjå vidare Aall (2018) s. 172 flg.
194 Sjå vidare Gröning, Husabø og Jacobsen (2019) s. 620–621.
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§ 94
Ingen må fengsles eller berøves friheten på annen måte uten i lovbestemte tilfeller og på den
måte som lovene foreskriver. Frihetsberøvelsen må være nødvendig og ikke utgjøre et uforholds-
messig inngrep.

Den pågrepne skal snarest mulig fremstilles for en domstol. Andre som er berøvet sin frihet,
kan få frihetsberøvelsen prøvet for domstolene uten ugrunnet opphold.

De som uberettiget har arrestert noen eller ulovlig holdt noen fengslet, står til ansvar for ved-
kommende.

Ingen må fengslast eller bli fråteken fridommen på anna vis utan i dei tilfella og på den måten
som lovene fastset. Fridomstapet må vere naudsynt og ikkje utgjere eit mishøveleg inngrep.

Den pågripne skal snarast råd framstillast for ein domstol. Andre som er fråtekne fridommen,
kan få fridomstapet prøvd for domstolane utan grunnlaus dryging.

Dei som utan rett har arrestert nokon eller halde nokon ulovleg fengsla, står til ansvar for ved-
kommande.

Av Anders Løvlie1

1 Innledning
Vernet om borgernes personlige frihet hører til de klas-
siske menneskerettighetene og ble enstemmig tatt inn i
§ 99 i Grunnloven i 1814. I grunnlovsrevisjonen i 2014
ble bestemmelsen flyttet og utvidet, særlig av hensyn
til det moderne menneskerettighetsvernet. Historien
om det konstitusjonelle vernet mot frihetsberøvelse
består derfor formelt av to epoker. Én er lang og nokså
oversiktlig, og strekker seg fra vedtakelsen av Grunn-
loven i 1814 og fram til revisjonen i 2014. Den andre
epoken er kort, sammensatt og kompleks, og strekker
seg fra vedtakelsen av Grunnloven § 94 i 2014 og frem
til i dag.

For begge epokene redegjøres det for bestemmelsenes
bakgrunn, tilblivelse og innhold. Som det vil fremgå
nedenfor, var lovskravet for fengsling i tidligere § 99
første ledd absolutt, men et gjennomgående trekk er at
vernet bare langsomt ble respektert frem gjennom 1800-

tallet. Etter grunnlovsrevisjonen er forholdet til særlig
den europeiske menneskerettighetskonvensjon helt sen-
tralt for forståelsen av dagens norske statsrett på dette
området. Men den som vil gjøre seg kjent med frihets-
vernets innhold i dag må også kjenne dets historie, etter-
som deler av det tidligere grunnlovsvernet er videreført i
§ 94. Fremstillingen er således dels en historisk kom-
mentar, og dels en kommentar til dagens bestemmelse.
Det redegjøres likevel ikke i detalj for alle områder der
§ 94 kan få betydning.2

2 Tidligere § 99 første ledd fra 1814 til 2014

2.1 Bakgrunn

Det konstitusjonelle frihetsvernet oppstod med vedtakel-
sen av tidligere § 99:

1 Takk til universitetsstipendiat Nils Gunnar Skretting for innspill og diskusjoner.
2 Se Jørgen Aall, Rettstat og menneskerettigheter – En innføring i vernet om individets sivile og politiske rettigheter etter den norske forfatning og

etter den europeiske menneskerettighetskonvensjon, 5. utg (2018), s. 358–422.
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Ingen maa fængslig anholdes, uden i lovbestemt Tilfælde
og paa den ved Lovene foreskrevne Maade. For ubeføiet
Arrest, eller ulovligt Ophold, staa Vedkommende den
Fængslede til Ansvar.

I Eidsvollsgrunnloven opptok fengslingsvernet § 99
alene,3 men fikk med Novembergrunnloven følge av et
nytt annet ledd om statens bruk av militær makt mot
egne borgere, som først sto i § 27.4 Om denne bestem-
melsen, se kommentaren til nåværende § 25 tredje ledd.
Samlet stod reguleringene som et vitnesbyrd om dati-
dens mulige statlige maktmisbruk mot sivilbefolknin-
gen.

Vilkårlige arrestasjoner var ofte forekommende i lan-
dene med konstitusjoner som tjente som inspirasjon fra
ved utformingen av Grunnloven. Det var nok ikke like
vanlig i det dansk-norske eneveldet. Johs. Andenæs
argumenterte for at de tidligere rettssikkerhetsparagra-
fene i grunnloven i liten grad var et resultat av egne erfa-
ringer:

«Vil en uttrykke det paradoksalt, kan en si at grunnlovens
rettssikkerhetsparagrafer i første rekke er en reaksjon mot
misbruk i Stuartenes England og Bourbonernes Frank-
rike, ikke i Oldenburgernes Danmark-Norge.»5

Påstanden må nyanseres noe. Iallfall kan man lese i
Riksforsamlingens hovedprotokoll at de prinsipper som
ble inntatt i Grunnlovens rettighetsdel, var de «hvis
Nødvendighed i den borgerlige Lovgivning ved den nor-
ske Nations egen Erfaring er godtgjort».6 Også her i lan-
det var det rettet skarp kritikk mot utstrakt bruk av vare-
tektsfengsling. Overkrigskommissær Wincents Seb-
below skrev i tilknytning til sitt grunnlovsutkast at man
ikke trengte å se til utlandet for «at hente Beviser paa
uskyldige Menneskers Heftelse, mange Aars Hentæring,
Lidelse og Død i Arresten, uden nogensinde at blive
dømte».7

Et formelt uttrykk for datidens oppfatning om risikoen
for vilkårlig frihetsberøvelse, er vedtakelsen av Grunn-
loven § 66, som ga stortingsrepresentanter et vern mot
straffeprosessuell frihetsberøvelse på reise til og fra

Stortinget. Denne bestemmelsen hadde sin bakgrunn i et
ønske om sikre representantene uavhengighet fra den
utøvende makt.8

2.2 Tilblivelsen i 1814
§ 99 første ledd stod uendret fra vedtakelsen i 1814 og
fram til vedtakelsen av § 94 i 2014. Den synes dels
utformet etter grunnlovsutkastet til Johan Grunder Adler
og Christian Magnus Falsen, og dels etter Nicolai Wer-
gelands utkast.

Det Adler-Falskenske utkastet inneholdt en rekke
bestemmelser som skulle gi vern mot vilkårlig frihetsbe-
røvelse, herunder krav om begrunnelse, bekjentgjørelse
av siktelsen, avhør og domstolskontroll.9 Adgangen til å
berøve borgerne friheten var regulert slik:

«Ingen kan fængslig anholdes, uden efter en Ordre fra
vedkommende Foged, eller fra Rigsforsamlingen i de Til-
fælde, som i § 105. Litr. c. indeholdes, eller naar Sagen
angaaer Landsforræderie.»10

Wergelands utkast var blant annet basert på de franske
rettighetserklæringene, og vernet om frihetsberøvelse
var så å si ordrett basert på artikkel 7 i menneskerettig-
hetenes erklæring – Déclaration des droits de l’Homme
et du citoyen – av 1789:

«Art. 7: Ingen kan anklages, arresteres eller fengsles unn-
tatt i tilfeller som er bestemt i loven, og i samsvar med de
former den foreskriver. De som oppfordrer til, fremkaller,
utfører eller lar utføre vilkårlige anholdelser bør straffes;
men enhver borger som blir stevnet, eller blir anholdt i
henhold til lov må adlyde straks: han gjør seg skyldig ved
å motsette seg et slikt påbud.»11

I Wergelands utkast hadde bestemmelsen følgende ord-
lyd:

«Ingen maa anholdes, fængsles eller anklages uden i
lovbestemte Tilfælde, og i de Former Loven foreskriver.
Den som søger, udfærdiger, exeqverer eller lader exe-

3 Riksforsamlingens forhandlinger I (1914) s. 99.
4 Riksforsamlingens forhandlinger I (1914) s. 85–86.
5 Johs. Andenæs, «Menneskerettighetserklæringene i det 18. århundre og den norske grunnlov» TfR (1942), s. 495.
6 Riksforsamlingens forhandlinger (1914), Bilag til hovedprotokollen nr. 12, s. 120.
7 Overkrigskommissær Sebbelows grunnlovsutkast, kommentar til forslagets § 17, Riksforsamlingens Forhandlinger (1916), s. 183. Se også

Andenæs og Fliflet, Statsforfatningen i Norge (2006), s. 406.
8 Bratholm, Pågripelse og varetektsfengsel (1957), s. 232–234.
9 Se §§ 178–183, Riksforsamlingens Forhandlinger III (1916), s. 46–47.
10 § 178, Riksforsamlingens Forhandlinger III (1916), s. 46.
11 Oversettelse fra fransk i Marit Halvorsen, «Streiftog i naturretten» (2008), s. 303. Se Fr. Stang, Systematisk Fremstilling af Kongerigets Norges

constitutionelle eller grundlovbestemte Ret (1833), s. 562.
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qvere arbitrære Befalinger i denne Henseende, bør straf-
fes. Men enhver, som stævnes eller anholdes i Kraft af
Loven, maa uopholdelig adlyde. Motstand er strafskyl-
dig.»12

At Wergeland ønsket et solid frihetsvern i Grunnloven,
kommer dessuten tydelig til uttrykk i den påfølgende
paragraf i utkastet:

«Bliver nogen fængslig anholdt, uden, i Vidners Paahør
at forkyndes den lovlige Aarsag dertil, da har han Nød-
værges Ret imod Overfalderen, det være hvilkensom-
helst.»13

Som det fremgår var altså situasjonsbeskrivelsen i § 99
første ledd sammenfallende med det Adler-Falskenske
grunnlovsutkastet, mens legalitetskravet og erstatnings-
ansvaret svarer til Wergelands grunnlovsutkast. Men
grunnlovsvernet ble adskillig begrenset holdt opp mot
det franske forbildet uttrykt gjennom Wergelands for-
slag. Det ble ikke stilt krav om at siktelser skal ha hjem-
mel i lov, og det ble ikke stilt krav om at ulovlig frihets-
berøvelse skal straffesanksjoners; kun at det skulle med-
føre erstatningsansvar.

Kildene viser at rettighetene i Wergelands forslag ikke
fant veien til Konstitusjonskomiteens første grunnlovs-
utkast. Enkelte andre rettigheter var der, men disse for-
svant i vedtakelsesprosessen. I det første grunnlovsut-
kastet lød fengslingsvernet:

«Ingen maa fængslig anholdes, uden at [Aarsagen opgi-
ves ham, og et Forsvar derefter beskikkes ham. For ube-
føiet Arrest, eller ulovligt Ophold af Sagen, staae Ved-
kommende den Fængslede til Ansvar.»14

I Konstitusjonskomiteens protokoll, som det ble stemt
over, er informasjonsplikten og retten til forvarer, erstat-
tet med et lovskrav:

«Ingen maae fængslig anholdes uden i lovbestemte Til-
fælde og paa den i Loven foreskrevne Maade. For ube-
føjet Arrest, eller ulovligt Ophold af Sagen staar Ved-
kommende den Fængslede til Ansvar.»15

Redaksjonskomiteen, som hadde til oppgave å sette
Grunnloven i stil og orden før den endelige avstemnin-
gen, gjorde dessuten enkelte justeringer i teksten:

«Ingen maae fængslig anholdes uden i lovbestemte Til-
fælde og paa den ved Lovene foreskrevne Maade. For
ubeføjet Arrest, eller ulovligt Ophold staae Vedkom-
mende den Fængslede til Ansvar.»

Endringen i reguleringen av erstatningsansvaret fra
«ulovligt Ophold af Sagen» til «ulovligt Ophold», med-
førte at referansen for erstatningsvernet etter ordlyden
ble forskjøvet fra om varigheten av frihetsberøvelsen var
ulovlig, til om frihetsberøvelsen hadde tilstrekkelig
rettslig grunnlag.

Bestemmelsen som endte i § 99 første ledd ble vedtatt
enstemmig og uten debatt i tråd med konstitusjonskomi-
téens forslag. Dette stilte seg annerledes for tilblivelsen
av det franske fengslingsvernet som tjente som inspira-
sjon for bestemmelsen, og som ble diskutert inngående i
den franske nasjonalforsamlingen.

2.3 «fængslig anholdes»
§ 99 første ledd første punktum rettet seg mot den som
«anholdes». Det betyr å bli holdt tilbake eller å bli holdt
fast. Adverbet «fængslig» peker mot tilbakehold ved
innesperring i et rom eller innenfor et begrenset område i
en viss tid. Det taler for at begrensede tiltak rettet mot
vedkommendes fysiske bevegelsesmuligheter og tilba-
kehold av helt kort varighet falt utenfor vernet.

Spørsmålene om hvilket omfang og hvilken varighet
inngrepet i friheten måtte ha for å omfattes av vernet i
§ 99 første ledd, synes ikke å ha kommet på spissen i
rettspraksis. Det må nok forstås i lys av at etterlevelsen
av vernet bestemmelsen ga var nokså slepphendt, se
punkt 2.4. Anders Bratholm fremhevet at det i praksis
ble akseptert at politiet frihetsberøvet for å hindre lovo-
vertredelser, men tilføyde så om vernets rekkevidde:

«Det kan nok gjøre seg noen tvil gjeldende om hvilken
rekkevidde det var meningen å gi regelen i grl. § 99. Men
det synes å stemme dårlig med det prinsipp som må antas
å ligge til grunn for bestemmelsen å gi politiet, eller andre
myndigheter, adgang til å berøve en person friheten i len-
gre tid uten hjemmel i skreven lov.»16

Ordlyden gir assosiasjoner til bruk av frihetsberøvelse
som straffeprosessuelt tvangsmiddel, og det fremgår klart
av bestemmelsens tilblivelse at man hadde straffeproses-
sen for øye ved utformingen. Den delen av bestemmelsen

12 Se § 12, Riksforsamlingens Forhandlinger III (1916), s. 264.
13 § 13, Riksforsamlingens Forhandlinger III (1916), s. 264.
14 Konstitusjonskomiteens første grundlovsutkast § 105, Riksforsamlingens Forhandlinger III(1916), s. 316. Høyre klamme mangler i teksten.
15 Riksforsamlingens forhandlinger I (1914), § 103, s. 456.
16 Anders Bratholm, Pågripelse og varetektsfengsel (1957), s. 162.
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som lar seg spore tilbake til det Adler-Falskenske grunn-
lovsutkastet, finner man under overskriften «Om den cri-
minelle Proces»,17 og den delen av bestemmelsen som
stammer fra Wergelands grunnlovsutkast, var i utkastet
plassert mellom strafferettslige reguleringer.

Når statsrettslitteraturen omtalte bestemmelsen, var
det også i sammenheng med straffeprosessuell frihetsbe-
røvelse.18 Og i øvrig juridisk teori ble det ansett som sik-
ker fortolkning at § 99 første ledd utelukkende omhand-
let fengslinger forstått som frihetsberøvelse i tilknytning
til mistanke om straffbar handling, og ikke ved andre
former for frihetsberøvelse.19

Bestemmelsens ordlyd med bruken av verbet «anhol-
des» og karakteristikken «fængslig» åpnet imidlertid
også for at frihetsberøvelse med andre formål kunne
være omfattet. Og i det Adler-Falskenske grunnlovsut-
kastet ser man at uttrykket «fængslig anholdes» også er
benyttet som referanse til annen frihetsberøvelse enn den
strafferettslige: Henvisningen i utkastets § 178 til
§ 105 c, gjaldt at Odelstingets president blant annet
kunne «belægge Enhver […] med Arrest, som […] for-
nærmer Thinget med Uorden eller ringeagtende oppfør-
sel […]».20

Det nært beslektede uttrykket «fængslig forvaring» er
dessuten vanlig å bruke om frihetsberøvelse utenfor
straffeprosessen. Etter domstolloven § 134 første ledd
kan den som forstyrrer forhandlingene holdes i «fængs-
lig forvaring».21 Eksempler på andre bruksområder for
uttrykket, er «hvor en person er paagrepet for at utvises
av landet […], eller for at indsættes i sindssykeasyl,
paagripelse av sjøfolk efter sjøfartslovens § 75, heftelse
av en konkursskyldner efter konkurslovens § 4 samt
gjældsfængsel.»22

I rettspraksis og juridisk teori ble § 99 første ledd
trukket frem som argumentsbærer i saker om frihetsbe-
røvelse med andre formål enn å legge til rette for straf-
forfølgning. Det gjelder for frihetsberøvelse for å opp-
rettholde ro og orden, sikkerhet og frihetsberøvelse av
utlendinger med sikte på utlevering og utvising.

Rt. 1926 s. 767 gjaldt frihetsberøvelse for å sikre
senere gjennomføring av tvangsarbeid etter løsgjenger-

loven, som ikke var å anse som straff. Kjæremålsutval-
get anså legalitetsprinsippet til hinder for analogisk bruk
av de straffeprosessuelle bestemmelsene om pågripelse
og fengsling, og uttalte: «Hvor det gjælder frihetsberø-
velse, bør vedkommende ha krav paa at saadan er hjem-
let ved lovbestemmelse, som uttrykkelig tillater saadan
(jf. ogsaa grundlovens § 99)».23 Det siterte holder det i
noen grad åpent om rettsgrunnlaget var § 99 eller det
ulovfestede legalitetsprinsippet.

I Rt. 1939 s. 589 var legalitetsprinsippet til hinder for
bruk av varetektsfengsel mot en person som skulle plas-
seres i arbeidshus etter å ha ferdigsonet straff etter dati-
dens regler om sikring. Dette ble forankret med henvi-
sing til tidligere praksis, så også denne avgjørelsen er
uten en mer presis rettslig forankring av legalitetsprin-
sippet.

Johs. Andenæs tok til orde for at § 99 første ledd
omfattet frihetsberøvelse av hensyn til sikkerhet: «Først
og fremst har regelen betydning for anvendelse av vare-
tekstfengsel mot den mistenkte mens undersøkelsen
pågår. Men den gjelder også i andre tilfelle, således når
det blir tale om frihetsberøvelse som ren sikkerhetsfor-
anstaltning».24

Statens adgang til å benytte frihetsberøvelse begrun-
net i sikkerhetshensyn ble utførlig drøftet under arbeidet
med den omstridte beredskapsloven av 1950, hvor regje-
ringen foreslo å lovfeste bestemmelser om bruk av
sikringstiltak i form av forvaring mot fiendtlige hand-
linger.25 I en utredning konkluderte professorene Frede
Castberg og Johs. Andenæs hver for seg med at § 99 før-
ste ledd første punktum stilte krav om lovhjemmel for
slike inngrep, men at bestemmelsen ikke kunne forstås
som en skranke for hva som kunne besluttes i lovs
form.26

Andenæs har også lagt til grunn at § 99 gjaldt for
fengsling av utlendinger med sikte på utlevering eller
utvisning.27 Standpunktet er imidlertid ikke forankret i
rettskildene, og det står i et visst spenningsforhold til
rettspraksis. For i samme periode som det i ovennevnte
avgjørelser ble lagt til grunn at det gjaldt et strengt lega-
litetskrav for frihetsberøvelse for å opprettholde ro og

17 § 178, Riksforsamlingens Forhandlinger III (1916), s. 46.
18 T.H. Aschehoug, Norges Nuværende Statsforfatning (1893), s. 11. Morgenstierne, Lærebog i den norske Statsforfatningsret, anden omarbeidede

udgave (1909), s. 643
19 Jørgen Aall, Rettsstat og menneskerettigheter (2007), s. 276.
20 § 178, Riksforsamlingens Forhandlinger III (1916), s. 30.
21 Se også straffeprosessloven av 1887 §§ 189 og 254.
22 Tarald Lundevall, «Erstatning av statskassen til uskyldig fængslede og straffede personer», Rt. 1915 s. 305 på s. 311.
23 Se også Rt. 1930 s. 768.
24 Johs. Andenæs, Statsforfatningen i Norge (1998), s. 357.
25 Ot.prp. nr. 78 1950 Angående lov om særlige rådgjerder under krig, krigsfare og lignende forhold s. 31–35.
26 Dokument nr. 11 1950 fra Justiskomiteen om Ot.prp. nr. 78 for 1950 angående lov om særlige rådgjerder under krig, krigsfare og lignende forhold,

s. 7 og 19.
27 Johs. Andenæs, Grunnlov og rettssikkerhet (1945), s. 70 og 72.
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orden, ble det akseptert å ta i bruk regler som rettet seg
mot varetektsfengsling ved utvisning også for fengsling
med sikte på bortvising, jf. Rt. 1930 s. 346.

På utlendingsrettens område kan man imidlertid spore
en utvikling i synet på grunnlovsvernets rekkevidde. I
1956 ble § 99 første ledd brukt som argument for at
adgangen til fengsling ved bortvising burde hjemles
direkte i formell lov.28 Det kan også nevnes at adminis-
trativ frihetsberøvelse etter utlendingslovgivningen frem
til 2018 ble omtalt som «pågripelse og fengsling», før
terminologien ble endret til «pågripelse og interne-
ring».29

I juridisk teori synes det å ha festet seg at § 99 første
ledd gjaldt på dette området. Blant annet har Jon T.
Johnsen forutsatt dette i en drøftelse av om bestemmel-
sen kun gjaldt for norske borgere, og dermed ikke for
fengslinger etter utlendingslovgivningen. Han konklu-
derte med at menneskerettighetens universale karakter
talte for at «[h]ensynet til Grl § 99 må […] anses å ha
samme vekt ved fengsling av utlendinger som av nord-
menn.»30

Samlet kan man si om virkeområdet til § 99 første
ledd at kjerneområdet var straffeprosessuell frihetsberøv-
else, men at bestemmelsen også omfattet, eller i det min-
ste ble brukt som argumentsbærer ved frihetsberøvelse
med likhetstrekk i formål og innhold, herunder ved fri-
hetsberøvelse begrunnet i ordensreguleringer og konkret
samfunnsvern. Det har vært en viss glidning i retning av
å utvide vernets virkeområde, noe som kanskje kan for-
klares som en refleks av at det utviklet seg et alminnelig
legalitetsprinsipp.

Men selv om virkeområdet strakk seg utover rene
straffeprosessuelle formål, ga ikke bestemmelsen et
generelt vern mot frihetsberøvelse. Utenfor falt blant
annet frihetsberøvelse i psykiatriske institusjoner, i bar-
nevernet eller i tilknytning til rusmisbruk.31 Et utrykk
for dette er at bestemmelsen ikke trekkes frem i arbeidet
med slike rettsområder, som eksempel Lov om Sindssy-

ges Behandling og Forpleining fra 1848,32 og heller ikke
i tilknytning til frihetsberøvelse som ligger nokså nær
opp til strafferettspleien, som for eksempel lovregulerin-
gene til Kriminalasylet fra det forrige århundreskiftet.33

2.4 Krav om legalitet
2.4.1 Lovskrav
Frihetsberøvelse som falt inn under vernet i § 99 første
ledd kunne kun skje etter angitte betingelser og på
bestemte måter: «[I] lovbestemte Tilfælde og paa den
ved Lovene foreskrevne Maade».34. Likestilt med for-
mell lov var kongelig resolusjon etter Grunnloven
§ 17.35

Med dette ble rammene for frihetsberøvelse av bor-
gerne underlagt demokratisk kontroll. Selv om det ikke
fremgikk direkte av Grunnloven, var det tidlig en opp-
fatning om at domstolene kunne prøve om det i konkrete
tilfeller var tilstrekkelig hjemmel for inngrep.36 Idealer
om forutberegnelighet, likhet og kontroll skulle dermed
være sikret for et av statens mest alvorlige inngrep over-
for egne borgere.

Men til tross for klar ordlyd og grunnlovgiverens klare
forutsetninger om at slike inngrep skulle forankres for-
melt, ble bestemmelsen i liten grad en etterlevd rettesnor
fra vedtakelsen og frem til ikrafttredelsen av
straffeprosessloven 1887. Inngrepshjemlene som fantes
ble i begrenset grad ansett som skranker, og fengslinger
ble regelmessig hjemlet i sedvanerett. I juridisk teori
kunne man på midten av attenhundretallet lese: «[M]an
[tør] just ikke sige […] at Grundlovens […] § 99 er ble-
ven til Sandhed».37

Praksisen må forstås i lys av at prosesslovgivningen
var utilstrekkelig til å ivareta de praktiske behovene som
fulgte med en fremvoksende offentlig påtalemakt.38 De
tilgjengelige formelle fengslingsbestemmelsene fulgte
av Norske Lov av 1687 og forordninger, som ga kun
begrenset hjemmel, og var tilpasset privat påtale.39

28 Jon T. Johnsen, «Fremmedrettslig fengsling» (1987), s. 29 med videre henvisninger.
29 Se utlendingsloven § 106 og prop. 126 L (2016–2017) Endringer i utlendingsloven (tvangsmidler mv) s. 19–21.
30 Jon T. Johnsen, «Fremmedrettslig fengsling» (1987), s. 31. Se også Erling Johannes Husabø og Annika Elisabet Suominen, Forholdet mellom

straffeprosesslovens og utlendingslovens regler om fengsling og andre tvangsmidler – En utredning avgitt til Justisdepartementet 2. mars 2011
s. 12.

31 Arne Fliflet, Grunnloven – Kommentarutgave (2005), s. 420.
32 Kgl.Prp. no. 47 (1847).
33 Oth.Prp. no. 4 (1898).
34 For henvisninger, se Anders Bratholm, Pågripelse og varetektsfengsel (1957), s. 160–161.
35 Anders Bratholm, Pågripelse og varetektsfengsel (1957), s. 160.
36 Rt. 1837 s. 221, på s. 225.
37 P.C Lasson, Straffeprocessen i dens nyeste Skikkelse (1868), s. 245. Se også P.K. Gaarder, Fortolkning over Grundloven og de øvrige Love, som

danne Norges Riges offentlige Ret (1845), s. 455–456.
38 P.K. Gaarder, Fortolkning over Grundloven og de øvrige Love, som danne Norges Riges offentlige Ret (1845), s. 455–456.
39 Se Proceslovcommisionen 1853, bind 2 del 2, s. 492, Dokument No. 1 Indstilling fra Jurykommistionen 1885 s. 549–550 og Francis Hagerup,

Forelæsninger over den norske straffeproces (1892), s. 453–454.
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Blant annet Aschehoug pekte på at det var ansett uak-
tuelt å bygge på den eldre lovgivingen, og at følgen var
at «[d]en bestaaende Sædvanerets Regler antoges […]
gjælde lige med den skrevne Lovs».40 Et tydelig uttrykk
for at formell lov og sedvane ble holdt som likestilte
rettsgrunnlag, er følgende anførsel fra saken inntatt i Rt.
1869 s. 164:

«Det ligger udenfor de ‘lovbestemte Tilfælde’, hvori cri-
minel Arrest efter Grundl. § 99 alene skal kunne gjøres,
hvad enten man holder sig til de i Christian den 5tes Lov
opstillede Regler, eller til den Retspraksis, som under
Criminalprocessens Forandring har uddannet sig paa
Grundvolden av disse Regler.»41

Frede Castberg argumenterte for at det formelle lovskra-
vet i § 99 første ledd ikke kunne forstås strengt, nettopp
med henvisning til det ufullstendige regelverket som
fantes da bestemmelsen ble gitt.42 Men denne slutningen
fra er til bør, bør behandles med en viss varsomhet. For
det er klart fra tilblivelsen at § 99 første ledd var ment
som et ubetinget pålegg, og det er nettopp spenningsfor-
holdet mellom idealet og praksis som trekkes frem av de
fleste andre teoretikere. Francis Hagerup skrev: «[M]an
kan uden overdrivelse sige, at det kriminelle varetægts-
væsen befandt sig i en tilstand af næsten fulstændig lov-
løshed».43 Og Prosesslovkommisjonen av 1853 innledet
kapittelet om «Varetægtsarrest» slik:

«Af samtlige Materier, der henhøre under den criminelle
Proces, er der ingen, hvor Grundloven med større
Bestemthed fordrer positive Lovforskrifter, end med hen-
syn til Arrest (Grl. § 99), og ingen, hvor Praxis dog er i
mere aapenbar Strid med Loven end just her.»44

At idealet ikke ble levd opp til, må forstås i lys av den
manglende oppfølgningen av Grunnloven § 94, som fast-

slo at det skulle utarbeides en ny «almindelig civil og kri-
minal Lovbog». For denne skulle også omfatte prosessre-
gler, og ved utformingen av det bebudede formelle hjem-
melsgrunnlaget ville da § 99 første ledd vært et styrende
prinsipp. Lovkomiteen som ble nedsatt av Riksforsamlin-
gen ble oppløst i 1830 uten at arbeidet var fullført.

§ 99 første ledd hadde likevel en viss normativ kraft,
og den virket blant annet som katalysator i oppspillet til
formalisering av reglene om fengsling. Bernhard Getz
var en meget sterk kritiker av bruken av varetekt på
1800-tallet, og mente det var avgjørende med formelle
reguleringer som begrenset dommerens skjønn for å
unngå vilkårlighet.45 Og da han fremmet sitt eget lovfor-
slag, tok han utgangspunkt i grunnlovens krav.46

På midten av 1800-tallet fant det sted et betydelig
straffeprosessuelt reformarbeid, herunder en rekke lov-
forslag ned uførlige regler om pågripelse og fengsling.47

Men på den politiske dagsorden stod først og fremst
spørsmålet om det skulle innføres juryordning, og en til-
hørende politisk dragkamp som overskygget alle andre
spørsmål.48 Høyesterettsjustitiarius Peder Carl Lasson
oppfordret myndighetene til ikke å la juryspørsmålet
overskygge behovet for klare bestemmelser om frihets-
berøvelse:

«[D]e Stridende toge mere hensyn til at opnaae en forme-
entlig Seier eller undgaae et Nederlag for Systemet, end
til at faae gjennemført enkelte Forbedringer, hvor utvivl-
somme disse end maate være. Under Erkjendelsen heraf
troede Departementet at burde indskrænke sig til at fore-
slaae enkelte Forbedringer af det Bestaaende, der maatte
ansees saa hensigsmæssige, at de ikke burde undværes
under den Tid, der kan forudsættes at ville hengaae, inden
Anskuelserne kunne modnes […].»49

Da det med straffeprosessloven av 1887 omsider ble gitt
formelle regler om pågripelse og fengsling, ble grunn-

40 T.H. Aschehoug, Norges nuværende statsforfatning tredje bind (1893), s. 11.
41 Rt. 1869 s. 164, på s. 166.
42 Frede Castberg, Norges Statsforfatning II (1964), s. 282. Se motsatt Bratholm, Pågripelse og varetektsfengsel (1957), s. 160–161.
43 Francis Hagerup, Forelæsninger over den norske straffeproces (1892), s. 454. Se nærmere Thomas Horn, Fullstendig isolasjon ved risiko for

bevisforspillelse – Rettspolitiske vurderinger (2017) s. 94–96.
44 Proceslovcommisionen 1853, bind 2 del 2, s. 492.
45 Bernhard Getz, «Om en Reform i Varetægtsarrestvæsenet», i Rt. 1878 s. 113. Se 113–124, 129–142, 145–159 og 161–176. Se også Foreløbigt

Udkast til Lov om Rettergangsmaaden i Straffesager […] udarbeidet af D.A. Bachke og B. Getz (1885) §§ 194–219, s. 43–50.
46 Bernhard Getz, «Om en Reform i Varetægtsarrestvæsenet», i Rt. 1878 s. 113.
47 Dokument nr. 1 (1857) Udkast til Lov om Rettergang i Straffesager §§ 127–138 på s. 14–15, O. No. 15 Angaaende Udfærdigelse af en Lov, inde-

holdende forandrede Bestemmelser om Rettergangsmaaden i Strafsager (1862) §§ 116–131 s. 16–17, Indst. O No. 1 Indstilling fra Justitskommit-
teen No. 2 i Anledning af de fremsatte Forslage om Rettergangsmaaden i Strafsager (O. No. 15) (1863) §§ 112–127 s. 34–36, Dokument No. 34
Fra Justitskomiteen Forlag om til Lov om Rettergangsmaaden i Strafsager (1881) §§ 112–127 s. 12–14, Dokument No 1 Indberetning til Storthin-
get fra Jurykommistionen (1884) Udkast I §§ 118–132 s. 15–16 og Udkast II §§ 204–231 s. 83–86, Udkast III §§ 203–231 s. 53–60, Dokument
No. 1 Indstilling fra Jurykommistionen 1885 §§ 203–231 s. 59–66 og Foreløbigt Udkast til Lov om Rettergangsmaaden i Straffesager […] udarbei-
det af O.A. Bachke og B. Getz (1885) §§ 194–219 s. 43–50.

48 NOU 2011: 13 Juryutvalget – Når sant skal skrives, s. 32–33.
49 P.C Lasson, Straffeprocessen i dens nyeste Skikkelse (1868), s. 246.
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lovsvernet løftet frem. Jurykommisjonens spesial-
merknader om pågripelse innledes nøkternt: «Uagtet
Grundlovens § 99 […] har man dog manglet brugbare
Lovregler i denne Materie». Merknadene avsluttes mer
oppstemt ved at det oppgis at reglene gis «til Afhjæl-
pelse av denne Mangel paa Lovbestemmelser i en Mate-
rie, hvor saadanne ligefrem er forudsatte i Grundloven
og i sær Grad paakrævede til Beskyttelse af den private
Borger».50

Tradisjonen med en noe lemfeldig holdning til Grunn-
lovens lovskrav skulle imidlertid vise seg seiglivet. Én
vinning for fengslingsvernet etter straffeprosessloven av
1887, var at det ble bestemt at pågripelse skulle besluttes
av retten. Denne regelen ble imidlertid systematisk
brutt,51 noe blant annet Rt. 1936 s. 566, som gjaldt erstat-
ning etter frihetsberøvelse av to advokater, tydeliggjør:

«Opdagelseschefen har i strid med bestemmelsen i straf-
felovens [sic] § 231 latt K. paagripe uten paa forhaand at
faa rettens beslutning herfor. Han har ikke forsøkt at
paavise, at det vilde være forbundet med fare at oppebie
rettens beslutning, men har alene paaberopt sig en sed-
vane og praksis, som skal ha dannet sig ved Oslo politi-
kammer omkring straffeprocesslovens § 231 og som går
ut paa at man som regel ikke erhverver rettens beslutning
i slike tilfeller. Det er klart at en saadan praksis ikke kan
gi politiet nogen rett til at tilsidesette en klar og grei lov-
bestemmelse. Aller minst kan dette skje hvor grunnlaget
for paagripelsen var saa svakt og sviktende som i nærvæ-
rende tilfelle.»52

Selv ikke etter at Høyesterett ga dette utvetydige direkti-
vet for fremtiden, fikk den personelle regelen fullt gjen-
nomslag i praksis.53 Antagelig ble prosessen ansett for
omstendelig, for senere falt kravet om domstolskontroll
bort, og blant annet Straffeprosesslovkomiteen argumen-
terte for å frafalle den personelle garantien av hensyn til
en praktikabel straffeforfølgning.54

Systematiske grunnlovsbrudd finnes det eksempler
på helt opp til nyere tid. Et slikt område gjelder opp-

hold, såkalt sittetid, mellom politiarrest og fengsel. I
forskrift om bruk av politiarrest er det fastslått at den
fengslede skal overføres fra politiarrest til fengsel
innen to døgn etter pågripelsen, med mindre dette av
praktiske grunner ikke er mulig.55 I praksis er fristen
regelmessig brutt.56

2.4.2 Klarhetskrav
Frihetsberøvelsen skulle etter § 99 første ledd bare skje
«i lovbestemt Tilfælde og på den foreskrevne Maade».
Lovens ord skulle altså sette grensene for inngrepets
materielle, personelle og prosessuelle betingelser, noe
som innebar et krav til rettsgrunnlagets klarhet.

Bestemmelsen ble for det første ansett som hinder for
bruk av omfattende og upresise hjemmelsangivelser.
Professor Johs. Andenæs mente det «teoretisk sett» kan
tenkes at lovskravet er krenket i slike situasjoner: «Såle-
des om en lov generelt ga politiet myndighet til å ta en
person i forvaring over alt hvor det fant grunn til det».57

Bruken av dette som eksempel indikerer at kravet ikke
ble forstått veldig strengt.

Lovskravet ble videre ansett som en skranke for lovgi-
verens adgang til å delegere myndighet. I juridisk teori
har det vært delte oppfatninger om hvor langt denne
begrensingen rakk. Enkelte argumenterte for at et sær-
skilt lovskrav tilsa at det gjaldt klare grenser for delega-
sjon,58 mens andre argumenterte for at delegasjonsad-
gangen var vid også på dette området.59

Tatt i betraktning den svake stillingen lovkravet hadde
på 1800-tallet, er det ikke å forvente at man ved undersø-
kelser av enkeltsaker vil støte på finmaskede analyser av
om inngrepshjemler strekker til eller er for vag eller fler-
tydig, og derfor ikke anvendes eller må tolkes innskren-
kende.

Illustrerende er saken inntatt i Rt. 1859 s. 31, hvor en
mann ble sittende i arresten i 27 dager uten innberetning
til sorenskriveren.60 Bernhard Getz kommenterte avgjø-
relsen og skrev at det etter en forordning av 1796 skulle
«optage Forhør» innen 24 timer eller snarest mulig, men

50 Dokument No. 1 Indstilling fra Jurykommistionen 1885 til §§ 203–218 s. 549.
51 Bratholm, «Politiet og legalitetsprinsippet» (1972), på s. 10–11.
52 Rt. 1936 s. 566, på s. 567.
53 Hans Kristian Bjerke, Fengsling (1977) s. 24.
54 Innstilling om rettergangsmåten i straffesaker fra Straffeprosesslovkomiteen (Komiteen til revisjon av straffeprosessloven), NUT 1969:3, s. 241.
55 Forskrift om bruk av politiarrest 30. juni 2006, nr. 749, § 3-1.
56 Se Hanna Torvinen Kaplon, Politiarrestforskriften § 3-1 og opphold i arresten ut over 48 timer (2010), s. 24–25, Sivilombudsmannen, Årsmelding

for 2008, s. 197–201 (Sak 2007/1097) og Rt. 2015 s. 1142 avsnitt 47.
57 Dokument nr. 11 1950 fra Justiskomiteen om Ot.prp. nr. 78 for 1950 angående lov om særlige rådgjerder under krig, krigsfare og lignende forhold

s. 19. Se også Jon T. Johnsen, «Fremmedrettslig fengsling» (1987), s. 27–28, Bratholm, «Politiet og legalitetsprinsippet» (1972), s. 3, og Castberg,
Norsk statsforfatning II (1964), s. 14.

58 Bratholm, «Politiet og legalitetsprinsippet» (1972), på s. 4.
59 Torkel Opsahl, Delegasjon av Stortingets myndighet (1965), s. 110.
60 Rt 1859 s. 31, på s. 32.
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at Høyesterett likevel mente at det i saken ikke var
«Noget paa Øvrighedens Forhold ... at udsætte».61

Men samtidig var det en klar oppfatning om at det
gjaldt en grense for hva som kunne utledes av retts-
grunnlaget, men da uavhengig av om inngrepet ble for-
ankret i formell lov eller i ulovfestet rett. I nevnte Rt.
1869 s. 164 viste dette seg ved at det med henvisning til
Grunnloven § 99, ble anført at et inngrep lå «udenfor de
‘lovbestemte Tilfælde’». Tanker om at rettsgrunnlaget
måtte være klart kom også til uttrykk ved at avvikene fra
formell lov ble fulgt opp konsekvent, til gunst eller
ugunst:

«De i Praxis fulgte Regler stemmer imidlertid ikke læn-
gere med Lovbogens Bestemmelser, idet man ikke mere
anser sig berettiget til at kræve kaution eller skride til
Arrest paa den blotte Sigtelse, hvorimod man kræver
oplyst Omstændigheder, der medfører begrundet Mis-
tanke, medens man paa den anden Side ikke tillader de
for grovere Forbrytelser Mistænkte at fri sig for Fængs-
ling ved kaution […].»62

Det er ikke spor av at klarhetskravet er ansett som en
skranke i enkeltsaker på 1800-tallet, men i kjølvannet av
at det formelle lovskravet vinner feste, får lovens ord en
slik betydning. I Rt. 1926 s. 767 ble det lagt til grunn at
det gjaldt et analogiforbud ved frihetsberøvelse, formu-
lert som et krav om at adgangen til inngrepet «uttrykke-
lig» må fremgå av loven, noe som blant annet ble foran-
kret med henvisning til § 99 første ledd.

Teoretikere og andre som har undersøkt bruken av fri-
hetsberøvelse i form av varetekt, har imidlertid påvist at
klarhetskravet ikke stod høyt i kurs.63 Anders Bratholm
viser i sin doktoravhandling fra 1957 at fengsling blant
annet ble benyttet til å ivareta formål utenfor loven, her-
under til å få siktede til å tilstå.64 Thomas Horn karakte-
riserer varetektsfengsling som et rettsområde «der prak-
sis har hatt en tendens til å løpe foran loven».65

Men smått om senn synes bevisstheten om klarhetskra-
vet å ha festet seg. Blant annet er det på utledningsret-
tens område, med henvisning til Grunnloven § 99 første
ledd, argumentert for at reglene om frihetsberøvelse bør
være lett tilgjengelige:

«[H]envisningene i utlendingsloven til en serie av regler
i straffeprosessloven ‘så langt de passer’, [fremstår] som
en svært uheldig lovgivningsteknikk. Det må være et
minstekrav at lovgiver tar konkret stilling til hvilke para-
grafer og ledd i straffeprosessloven som skal gjelde for
tvangsmiddelbruken etter utlendingsloven.»66

Denne kritikken, av utstrakt bruk av henvisninger fra et
lovsett til et annet, illustrerer både det vide virkeområdet
§ 99 første ledd etter hvert ble tilskrevet, og at bestem-
melsen ble forstått som en bærer av idealet om at regler
om fremgangsmåten og individets rettigheter klart må
fremgå av loven. Men også på tampen av det konstitu-
sjonelle frihetsvernets første fase, finnes eksempler på at
praktiske hensyn har trumfet kravet i § 99 første ledd, se
nærmere i punkt 2.4.1.

2.4.3 EMK
Vernet mot vilkårlig frihetsberøvelse ble fra slutten av
1900-tallet preget av Norges folkerettslige forpliktelser.
Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK)
med tilhørende praksis fra Den europeiske menneskeret-
tighetsdomstolen (EMD) fikk større og større betydning
i norsk rett. Dette kulminerte i 1999, hvor denne konven-
sjonen og enkelte andre konvensjoner ble gjort til norsk
lov med forrang, jf. menneskerettighetsloven § 3.

EMK artikkel 5 stiller krav om lovhjemmel og angir
hvilke formål som kan ivaretas med bruk av frihetsberøv-
else. Teknisk sett fikk bestemmelsen stor betydning under
Grunnloven § 99, ettersom eventuelle brudd på de materi-
elle, personelle og prosessuelle rettighetene under EMK
var i strid med formell lov, og dermed også med lovskra-
vet etter Grunnloven, så sant frihetsberøvelsen var omfat-
tet av dennes virkeområde.

EMK har også fått betydning for gjennomføring av
frihetsberøvelse gjennom øvrige av konvensjonens lovs-
krav. Blant annet er det lagt til grunn at isolasjon i poli-
tiarrest er i strid med lovskravet etter EMK artikkel 8
nr. 2 når politiarrest blir benyttet etter rettens kjennelse
for bruk av varetektsfengsel, dersom det ikke var
besluttet bruk av isolasjon etter straffeprosessloven
§ 186 a.67

61 Se Bernhard Getz, «Om en Reform i Varetægtsarrestvæsenet», Rt. 1878 s. 150.
62 Dokument No. 1 Indstilling fra Jurykommistionen 1885, s. 550.
63 NOU 1980:28 Varetektsfengsling, s. 17–20.
64 Anders Bratholm, Pågripelse og varetektsfengsel (1957), s. 142 flg.
65 Thomas Horn, Fullstendig isolasjon ved risiko for bevisforspillelse – Rettspolitiske vurderinger (2017) s. 101.
66 Erling Johannes Husabø og Annika Elisabet Suominen, «Forholdet mellom straffeprosesslovens og utlendingslovens regler om fengsling og andre

tvangsmidler – En utredning avgitt til Justisdepartementet 02.03.2011», s. 13. Se også s. 9–12.
67 Se Rt. 2015 s. 1142 avsnitt 66–75, Riksadvokaten, Midlertidige retningslinjer om bruk av politiarrest av 24.06.14 og Thomas Horn, «Er isolasjon

av innsatte i politiarrest i strid med EMK artikkel 8?» (2012).
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2.5 Innholdsmessig vern
2.5.1 Generelt
Grunnloven § 99 første ledd skulle gi et vern mot vilkår-
lig frihetsberøvelse, se punkt 2.1. Grunnlovgiverne unn-
lot imidlertid å innta materielle, personelle og prosessu-
elle skranker i bestemmelsen. Det ble oppgitt at et sub-
stansielt frihetsvern falt «udenfor Constitutionens egent-
lige Grændser».68 Bredo Morgenstierne karakteriserte
det slik: «Herved er, som det vil sees, Beskyttelsen mod
vilkaarlig Fængsling omtrent helt ud lagt i den ordinære
Lovgivningsmyndigheds Haand».69

Denne reguleringsstrategien synes i første omgang
møtt med en pragmatisk holdning i juridisk teori: «I
materiell Forstand er (det) unævnt, men hører som Spe-
cies til det i Loven nævnte Genus, og følgelig ikke noget
aldeles unævnt Tilfelde.»70 Men selv om bestemmelsen
ikke kunne påberopes direkte når det kom til frihetsver-
nets nærmere innhold, ble bestemmelsen sett som et
uttrykk for idealet om å unngå vilkårlig frihetsberøvelse.
Dette viste seg blant annet under reformarbeidet med
varetektsfengsling på midten av 1800-tallet, hvor drøf-
telsene tok utgangspunkt i Grunnloven § 99 første
ledd.71

Og med tiden synes det å vokst frem en kritisk hold-
ning til at Grunnloven var uten et substansielt vern. I
arbeidet med beredskapslovgivingen etter Andre ver-
denskrig konkluderte Frede Castberg med at selv om
§ 99 ikke var en skranke for bruk av forvaringsbestem-
melser, så vekket de foreslåtte bestemmelsene alvorlige
betenkeligheter fra et prinsipielt synspunkt.72 Og Torkel
Opsahl argumenterte for økt rettighetsfesting, nettopp
med henvisning til at § 99 første ledd ikke ga borgerne
beskyttelse mot et eventuelt lovvedtak om «internering i
konsentrasjonsleirer på ubestemt tid».73

Særlig fremveksten av de internasjonale menneskeret-
tighetene mot slutten av 1900-tallet gjorde det tydelig at
vernet etter § 99 første ledd var begrenset.74 Spesielt
EMK artikkel 5 som regulerte frihetsberøvelse generelt
og ga et omfattende materielt, personelt og prosessuelt,
var en påminnelse om dette, se punkt 2.4.3 og 3.5.3. § 99

første ledd ble i denne perioden karakterisert som «for
snever» til å kunne sikre borgernes rett til personlig fri-
het.75 Dette var også bakgrunnen for utvidelsen av fri-
hetsvernet i 2014, se punkt 3.1.

2.5.2 Utsyn
Oppfatningen om at det falt «udenfor Constitutionens
egentlige Grændser» med et substansielt frihetsvern,76

ble ikke delt av grunnlovsgiverne i andre land. Den fran-
ske rettighetserklæringen, som tjente som inspirasjon for
§ 99 første ledd, ga et substansielt vern mot frihetsberøv-
else, se punkt 2.2. Og i England hadde prinsippet om
Habeas Corpus som lar seg spore til 1100- tallet, og som
går ut på at enhver frihetsberøvet har rett til å bli stilt for
en domstol innen en viss frist, blitt kodifisert i 1679. I
Danmark inneholdt Junigrundloven fra 1849 en bestem-
melse om «grundlovsforhør». Formålet var å sikre en
uavhengig kontroll av om berettigelsen av frihetsberø-
velser:

«Enhver, der anholdes, skal inden 24 Timer stilles for en
Dommer. Hvis den Anholdte ikke strax kan sættes paa fri
Fod, skal Dommeren ved en af Grunde ledsaget Kjen-
delse, der afgives snarest muligt og senest inden 3 Dage,
afgjøre, at han skal fængsles, og, hvis han kan løslades
mod Sikkerhed, bestemme dennes Art eller Størrelse.

Den Kjendelse, som Dommeren afsiger, kan af Ved-
kommende strax særskilt indankes for høiere Ret.

Ingen kan underkastes Varetægtsfængsel for en Forse-
else, som kun kan medføre Straf af Pengebod eller sim-
pelt Fængsel.»77

I tilknytning til konstitusjonenes materielle og perso-
nelle vern, er det i utlandet en nokså omfattende og rik-
holdig statsrettslig litteratur om frihetsbegrepet og de
nærmere grensene for statens adgang til å frihetsberøve
borgere. Det gjelder blant annet i Danmark, hvor Grunn-
loven § 71 i dag fastslår at «[d]en personlige frihed er
ukrænkelig» og at «Frihedsberøvelse kan kun finde sted

68 Riksforsamlingens forhandlinger (1914), Bilag til hovedprotokollen nr. 12, s. 120.
69 Bredo Morgenstierne, Lærebog i den norske Statsforfatningsret (1900), s. 628. Se også P.C. Lasson, Straffeprocessen i dens nyeste Skikkelse

(1868), s. 244.
70 Henrik Steenbuch, Bemærkninger over Norges Grundlov af 4de November 1814 (1815), s. 155. Se også Ole Munch Ræder, Den norske Statsforfat-

nings Historie og Væsen (1841), s. 181.
71 Bernhard Getz, «Om en Reform i Varetægtsarrestvæsenet», i Rt. 1878 s. 113.
72 Dokument nr. 11 1950 fra Justiskomiteen om Ot.prp. nr. 78 for 1950 angående lov om særlige rådgjerder under krig, krigsfare og lignende forhold,

s. 7.
73 Torkel Opsahl, «Bør vi modernisere individets grunnlovsvern?» (1968), s. 49–66, på s. 53.
74 Marius Emberland, «I grunnlovskonservatismens favntak» (1997), s. 310–311.
75 Eirik Holmøyvik og Jørgen Aall, «Debatt – Grunnlovsfesting av menneskerettane» (2010), på s. 350.
76 Riksforsamlingens forhandlinger (1914), Bilag til hovedprotokollen nr. 12, s. 120.
77 Danmarks Riges Grundlov, 5. juni 1849 § 85. Den gjeldende bestemmelsen inneholder et ytterligere vern, jf. Danmarks Riges Grundlov, 5. juni

1953 § 71. Se om de nordiske land i Dokument 16 (2011–2012), s. 115–116.
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med hjemmel i loven».78 Norsk statsrettsteori har ikke hatt
samme formelle foranledning til å diskutere borgernes
konstitusjonelle frihetsvern, og Grunnloven § 99 første
ledd ble gjennomgående omtalt i nokså korte ordelag.79

2.6 Erstatningsansvar
§ 99 første ledd andre punktum lød: «For ubeføiet
Arrest, eller ulovligt Ophold, staa Vedkommende den
Fængslede til Ansvar». Med ansvar siktes det til erstat-
ningsansvar, ikke straffeansvar.80 Bestemmelsen skiller
seg på dette punkt fra Wergelands grunnlovsforslag og
dettes franske forbilde, hvoretter det gjaldt et pønalt
ansvar, se punkt 2.2.

For det første alternativet for ansvar, peker adjektivet
«ubeføiet», som betyr ugrunnet eller uberettiget, sam-
menholdt med «arrest», mot at det må være hjemmels-
mangel på tidspunktet vedkommende anholdes. Tatt på
ordet inntrer ansvar selv om det senere viser seg at det
fantes grunnlag for frihetsberøvelsen. For det andre
alternativet for ansvar, peker «ulovligt Ophold» mot fri-
hetsberøvelser som det i utgangspunktet har vært grunn-
lag for, men hvor hjemmelsgrunnlaget bortfaller.
Bestemmelsens tilblivelse viser også at det særlig var
frihetsberøvelser som strekker for langt ut i tid man
hadde for øye, se punkt 2.2.

Bestemmelsen retter seg etter ordlyden mot den utfø-
rende tjenestemann, men siden formålet var å sikre den
krenkede erstatning, er den ikke ansett til hinder for en
ordning hvor den forulempede isteden gis et erstatnings-
krav mot staten.81 Bredo Morgenstierne la til grunn at den

«[…] lægger kun et lidet effektivt Baand paa Lovgiv-
ningsmyndigheden, da det maa være denne overladt nær-
mere at bestemme, baade naar en Fængsling skal anses
ubeføiet […] og i hvilken Udstrækning Ansvaret i Til-
fælde skal bæres af Staten selv.»82

Det at staten trer inn som ansvarlig er ansett gunstig,
fordi det sikrer at kravet rettes mot en søkegod part.83

Glidningen fra fokus på personlig ansvar til et ønske om

at staten tar ansvaret, må nok også forstås i lys av frem-
veksten av en offentlig påtalemakt under 1800-tallet, se
punkt 2.4.1. Men selv om staten tok dette ansvaret,
kunne det være aktuelt med ansvar også på alminnelig
erstatningsrettslig grunnlag.84

Enkelte gikk et skritt lenger, og argumenterte for at
bestemmelsen påla staten ansvaret. Jurykommisjonen
mente at når det først var funnet nødvendig å innta en
slik bestemmelse i Grunnloven, måtte meningen ha vært
at det offentlige innenfor rammen av erstatningsplikten,
i det minste subsidiært, skulle stå som garantist for «Fri-
heden og Retssikkerheden».85 Standpunktet ble imøte-
gått i juridisk teori.86 Og mot en slik forståelse taler
blant annet at Grunnloven kom til i periode hvor regler
om privat påtale fortsatt var gjeldende, og den offentlige
påtalemakt ennå ikke var festet, se punkt 2.4.1.

Bestemmelsen er ikke til hinder for at det stilles krav
om skyld hos den frihetsberøvende part, så sant vilkå-
rene for erstatning ikke blir for strenge.87 Morgenstierne
argumenterte for at det må kreves en kvalifisert hjem-
melsoverskridelse, i den forstand at den overprøvende
domstol «ikke vil have at indlade sig paa nogen Vurde-
ring af det forsvarlige i vedkommende Embedsmands
Skjøn (…)».88 Videre vil man kunne sette andre rammer
for kravet, som for eksempel regler om foreldelse.

Det er begrenset med praksis å spore om erstatnings-
ansvar forankret i Grunnloven § 99 første ledd annet
punktum. Forklaringen er antagelig legalitetsprinsippets
svake stilling, som innebar at det skulle mye til å innfri
vilkårene om «ubeføiet Arrest» eller «ulovligt Ophold»,
se punkt 2.4.2.

Det ville antagelig vært nærliggende å klargjøre inn-
holdet med utgangspunkt i straffansvaret for ulovlig fri-
hetsberøvelse eller grov uforstand i tjenesten.89 Ansvar
som er forankret i grunnleggende prinsipper fra andre
rettsområder, kan også gi en pekepinn. I Rt. 1987 s. 1495
som gjaldt erstatning for ulovlig frihetsberøvelse ved
Reitgjerdet sykehus, uttalte Høyesterett:

«Tvangsmessig tilbakeholdelse i psykiatrisk sykehus er
et særdeles vidtgående inngrep i den enkeltes mest

78 Se Peter Germer, Statsforfatningsret 5. udgave, 2012, s. 259–274, og Jens Peter Christensen mfl., Dansk Statsret, 2012, s. 271–286.
79 Se Arne Fliflet, Grunnloven – Kommentarutgave (2005), s. 420–421.
80 Fliflet, Grunnloven (2005), s. 421.
81 Arnfinn Bårdsen, «Retten til erstatning for ulovlig frihetsberøvelse etter EMK artikkel 5 (5) og SP artikkel 9 (5)» (2002), s. 52.
82 Bredo Morgenstierne, Lærebog i den norske Statsforfatningsret (1900), s. 628.
83 Castberg, Norges Statsforfatning II (1964), s. 282–283.
84 Rt. 1925 s. 526.
85 Dok. Nr. 1 1885, Innstilling fra Jurykommissionen, s. 606. Se også Norsk Storthingsindstilling Nr. 162 for 1886.
86 Morgenstierne, «Om Erstatningsansvar for andres Handlinger» (1887), s. 226–227, herunder note 435. Se også Tarald Lundevall, «Erstatning av

statskassen til uskyldig fængslede og straffede personer» (1915), s. 305.
87 Andenæs og Fliflet, Statsforfatningen i Norge (2006), s. 406–407.
88 Morgenstierne, «Om Erstatningsansvar for andres Handlinger særlig om Statsansvar for Embedshandlinger» (1887), på s. 174.
89 Se straffeloven 1902 §§ 117, 223, 226 og 325.
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vesentlige rettsgoder. Etter min mening må iallfall
utgangspunktet og hovedregelen være at når et slikt inn-
grep er blitt iverksatt uten at lovens vilkår forelå, må det
medføre et objektivt erstatningsansvar overfor den som
ble utsatt for inngrepet. Om en slik regel kan oppstilles
helt uten reservasjoner, tar jeg ikke standpunkt til.»90

Selv om det i denne saken var staten, og ikke en privat-
person som ble holdt til ansvar, reflekterer avgjørelsen at
det er behov for et sterkt vern ved inngrep i form av fri-
hetsberøvelse, noe som sammenfaller med lovkonsipis-
tenes syn på alvoret av frihetsberøvelse, se punkt 2.1.
Samtidig ville kravet om skyld begrense det personlige
erstatningsansvaret.

Grunnloven ga ikke rett til erstatning for uskyldige
som hadde vært rettmessig fengslet. Forslag om almin-
nelige regler om slik erstatning ble fremmet av Emil
Aubert i 1849,91 og vedtatt i alle de skandinaviske lan-
dene i 1880-årene, i Norge med straffeprosessloven av
1887.92 Pålegget om et offentlig ansvar kan knyttes til
ideene som bar frem objektivt ansvar for «farlig
bedrift». Når det ikke var til å unngå at uskyldige ville
bli fengslet og lide tap, tilsa hensynet til risikofordeling
at tapet ble plassert hos det offentlige.

2.7 Sammenfatning av perioden 1814–2014
Grunnloven § 99 første ledd første punktum stilte krav
om at frihetsberøvelse skal ha hjemmel i lov og at lovens
formregler skal etterleves når hjemmelen benyttes. Dette
særskilte legalitetskravet stod svakt frem til straffepro-
sessloven av 1887; det var en vedvarende spenning mel-
lom grunnlovens krav og praksis. Kravet hadde imidler-
tid betydning som en påminnelse om det svake retts-
grunnlaget for bruk av frihetsberøvelse, og ved at det ble
brukt som en brekkstang for reformarbeid frem til vedta-
kelsen av straffeprosessloven.

Vernet fikk gjennomslag på 1900-tallet ved at lovgive-
ren og domstolene stilte krav til formell lovgiving og
klarhet for frihetsberøvelse. Det kan stilles spørsmål om
bestemmelsen hadde en selvstendig betydning, eller om
denne utviklingen best forstås som et uttrykk for frem-

veksten av et alminnelig ulovfestet legalitetsprinsipp.
Men også i denne perioden finner man en rekke eksem-
pler på at lovskravet ikke etterleves.

På 2000-tallet står kravet om legalitet sterkt, og
grunnlovsvernet benyttes blant annet til å kritisere lov-
givning hvor hjemmelsgrunnlaget er gjort vanskelig til-
gjengelig med bruk av henvisninger til andre lover. Det
var også vokst frem en oppfatning om at § 99 første ledd
ikke ga et tilstrekkelig konstitusjonelt frihetsvern.

3 Gjeldende § 94

3.1 Bakgrunn

Borgernes vern om frihet ble som del av grunnlovsrevi-
sjonen i 2014 utvidet med § 94, som også delvis tok opp
i seg den tidligere § 99 første ledd.93 Bakgrunnen for
revisjonen var et ønske om at Grunnlovens rettighetska-
talog skulle reflektere at idégrunnlaget som Grunnloven
i sin tid sprang ut av var ytterligere utviklet internasjo-
nalt. Menneskerettighetsutvalget begrunnet et nytt og
utvidet frihetsvern med å vise til alvoret som knytter seg
til inngrep i form av frihetsberøvelse, og at det lå en
spenning mellom det begrensede konstitusjonelle vernet
i Grunnloven og det mer omfattende vernet som fulgte
av internasjonale konvensjoner. Dessuten ble det frem-
hevet at frihetsvernet var mer omfattende i andre lands
konstitusjoner.94

Internasjonalt er frihetsvernet blant annet uttrykt i
FNs verdenserklæring for menneskerettigheter artikkel
3: «Everyone has the right to life, liberty and security
of person», og om bevgelsesfriheten heter det videre i
artikkel 9: «No one shall be subjected to arbitrary
arrest, detention or exile».95 For å møte slike standar-
der måtte vernet etter Grunnlovens utvides på to måter.
Det måtte for det første gjelde for frihetsberøvelse
generelt, herunder blant annet i tilknytning til psykisk
helsevern, sosiale tjenester og barnevern ble omfat-
tet.96 For det andre måtte vernet gis et substansielt inn-
hold, i form av materielle, personelle og prosessuelle
minstekrav.

90 Rt. 1987 s. 1495, på s. 1498.
91 E. Aubert, Om mundtlig Rettergang og Edsvorne (1849), s. 595.
92 Om bakgrunnen, se Dok. Nr. 1 1885, Innstilling fra Jurykommissionen, s. 606 og Bratholm, Erstatning til uskyldig fengslede (1961), s. 11–12.
93 Grunnlovsvedtak 6 mai 2014 kunngjort ved res. 9 mai 2014 nr. 613, opphevet ved grunnlovsvedtak 13 mai 2014 kunngjort ved res. 14 mai 2014

nr. 628, tilføyd igjen ved grunnlovsvedtak 13 mai 2014 kunngjort ved res. 14 mai 2014 nr. 628, endret ved vedtak 27 mai 2014 kunngjort ved res.
20 juni 2014 nr. 778. Se også Dokument 16 – 2011–2012, s. 113–118.

94 Dokument 16 – 2011–2012, s. 113 flg.
95 Se også De forente nasjoners internasjonale konvensjon 16. desember 1966 om sivile og politiske rettigheter (SP) artikkel 9, Europarådets konven-

sjon 4. november 1950 om beskyttelse av menneskerettighetene (EMK) artikkel 5 og De forente nasjoners internasjonale konvensjon 20. novem-
ber 1989 om barnets rettigheter artikkel (BK) artikkel 37.

96 Innst. 186 S (2013–2014), s. 23.
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Som nevnt ovenfor suppleres det generelle frihetsver-
net i Grunnloven § 94 av enkelte særskilte reguleringer.
§ 66 gir stortingsrepresentanter vern mot straffeproses-
suell frihetsberøvelse på reise til og fra Stortinget. Dette
absolutte vernet er begrunnet i at representantene skal
sikres uavhengighet fra den utøvende makt.97 Se kom-
mentaren til § 66. Videre er Grunnloven § 5 til hinder for
frihetsberøvelse av Kongen. I forlengelsen gir Grunnlo-
ven § 37 en særlig personell regulering: «De kongelige
prinser og prinsesser skal for sine personer ikke stå til
ansvar for andre enn kongen eller hvem han forordner til
dommer over dem». Det må antas at det til dette også
hører en viss myndighet til å avgjøre inngrepets nærmere
innhold. Se kommentarene til disse bestemmelsene.

Grunnloven inneholder også enkelte andre skranker
for statens adgang til bruk av frihetsberøvelse. Blant
annet er kravet om dom for bruk av straff etter § 96
ansett å være til hinder for at staten benytter seg av
fengslingsordninger som reelt sett er pønalt begrunnet.98

3.2 Tilblivelsen
3.2.1 Terminologi
Ved utarbeidelsen av § 94 ble det tatt utgangspunkt i tid-
ligere § 99 første ledd.99 Tanken var først at det utvidede
vernet skulle skrives inn i den eksisterende bestemmel-
sen slik:

«Ingen maa fængslig anholdes eller paa anden Maade
berøves Friheden, uden i lovbestemt Tilfælde og paa den
ved Lovene foreskrevne Maade. Frihedsberøvelsen maa
være nødvendig og ikke udgjøre et uforholdsmessigt Ind-
greb.

Anholdte skulle snarest mulig fremstilles for en Dom-
stol. Andre som ere berøvede deres Frihed, kunne faa
Frihedsberøvelsen prøvet for Domstoler uden ugrundet
Ophold.

For ubeføiet Arrest eller ulovligt Ophold staa Ved-
kommende den Fængslede til Ansvar.»100

Det ble likevel ikke denne utformingen, men den
omskrevne versjonen Grunnlovsspråkutvalget utarbeidet
forut for grunnlovsrevisjonen, som ble vedtatt.101 Utval-
get var gitt i mandat å foreta språklige endringer for å
sikre en grunnlov i forståelig og tidsmessig språk, i

begge målformer med utgangspunkt i gjeldende rettskri-
vingsnormer.

Det var særskilt presisert i mandatet til utvalget at
endringene «i minst mulig grad skal berøre meningsinn-
holdet i de enkelte bestemmelsene».102 Men alle ord og
uttrykk har en egen brukshistorie, og i de fleste tilfeller
oppstår også meningsforskyvning når termene endres.
Og dersom bestemmelsens tas på ordet, gjaldt det også
for de språklige endringene av § 99 første ledd:

«Ingen må fengsles eller berøves friheten på annen måte
uten i lovbestemte tilfeller og på den måte som lovene
foreskriver. Frihetsberøvelsen må være nødvendig og
ikke utgjøre et uforholdsmessig inngrep.

Den pågrepne skal snarest mulig fremstilles for en
domstol. Andre som er berøvet sin frihet, kan få frihets-
berøvelsen prøvet for domstolene uten ugrunnet opp-
hold.

De som uberettiget har arrestert noen eller ulovlig
holdt noen fengslet, står til ansvar for vedkommende.»

For det første ble situasjonsbeskrivelsen i § 99 første
ledd endret fra «[i]ngen maa fængslig anholdes» til
«[i]ngen må fengsles». Verbet anholde kvalifisert med
adverbet «fængslig», ble altså erstattet med verbet
fengsle. Begge uttrykk gir assosiasjoner til straffe-
rettspleien og bruk av fengsel, men mens den nye versjo-
nen gir assosiasjoner til frihetsberøvelse i tråd med spe-
sifikke lovsett, pekte den tidligere ordlyden i større grad
mot det å være i fangenskap eller låst inne, uaktet for-
mål.

Dette skaper av to grunner en viss spenning til den tid-
ligere bestemmelsen. For det første er termen fengsle
lovteknisk knyttet til straffeprosessuell frihetsberøvelse.
Den benyttes ikke på øvrige rettsområder som av enkelte
ble ansett vernet etter tidligere § 99 første ledd. Det gjel-
der blant annet frihetsberøvelse etter utlendingsloven,
som i dag omtales som «internering».103

For det andre knytter termen fengsle seg til en bestemt
form for straffeprosessuell frihetsberøvelse, nemlig
varetektsfengsling. Uttrykket fengslig anholdes ble
brukt med en videre betydning, slik at også pågripelse,
som betegner tiden med frihetsberøvelse frem til vare-
tekt, var omfattet. Da reglene om pågripelse og fengsling
ble formalisert med henvisning til tidligere § 99 første

97 Bratholm, Pågripelse og varetektsfengsel (1957), s. 232–234.
98 Bratholm, Pågripelse og varetektsfengsel (1957), s. 163.
99 § 99 er i dag en tom paragraf, se Innst. 203 S – 2013–2014, s. 2 og 4.
100 Dokument 16 – 2011–2012 s. 118 og 257.
101 Dokument 19 – 2011–2012 s. 78 g 92. Se Dokument 12:30 – 2011–2012, s. 181–182 og 184 og Innst. 186 S – 2013–2014, s. 4, 10–11 og 23.
102 Dokument 19 – 2011–2012, s. 8.
103 Utlendingsloven 15. mai 2008 nr. 35 § 106.
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ledd, var det nettopp pågripelse grunnlovsbestemmelsen
ble knyttet til, se punkt 2.4.2.

Grunnlovsspråkutvalgets begrunnelse for endringen
viser at det tilsiktet å peke mot straffeprosessuell frihets-
berøvelse. Det fremgår imidlertid ikke om utvalget var
kjent med at tidligere § 99 første ledd av enkelte ble
ansett å ha et virkeområde som strakk utenfor straffepro-
sessen, eller om utvalget var bevisst distinksjonen mel-
lom pågripelse og (varetekts-) fengsling for § 99 første
ledd første punktum.104

Beskrivelsen av erstatningsansvaret ble endret fra
«For ubeføiet Arrest, eller ulovligt Ophold, staa Ved-
kommende den Fængslede til Ansvar» til «De som ube-
rettiget har arrestert noen eller ulovlig holdt noen fengs-
let, står til ansvar for vedkommende». Også denne end-
ringen fikk en meningsforskyvning etter ordlyden.

For det første er den språklige koblingen mellom
reguleringen av legalitetskravet og regulering av
erstatningsansvaret tapt. Tidligere svarte «fængsling»
til «fængslede», noe man vanskelig kan si om det nye
ordparet «fengsles» og «arrestert». Og i forlengelsen
forsvant klargjøringen av at «ubeføiet Arrest», såvel
som «ulovligt Ophold», falt inn under «fængslig
anholdes».

Grunnlovsrevisjonen og språkrevisjonen har dessuten
gitt en terminologisk spenning mellom § 94s tre ledd.
Dels fordi det benyttes to termer for samme begrep, hen-
holdsvis «pågrepne» i annet ledd og «arrestert» i tredje
ledd. Dels fordi det benyttes termer fra samme ord-
stamme til å angi ulike begreper, henholdsvis «fengsles»
i første ledd og «fengslet» i tredje ledd. Og dels fordi
uttrykket «fengsles» i første ledd må tolkes utvidende og
forstås slik at det omfatter pågripelse/arrest og varetekts-
fengsling.

Også uttrykket «den pågrepne» i annet ledd er egnet
til å føre til misforståelser. Annet ledd bygger på en
todeling mellom «[d]en pågrepne» og «[a]ndre som er
berøvet sin frihet», og det er da en nærliggende forstå-
else at denne viser tilbake til todelingen i første ledd
mellom «fengsles» og «berøves friheten på annen
måte» – subjektet i annet ledd svarer til verbet i først
ledd. En slik forståelse støttes dessuten av at det gjerne
benyttes bestemt form entall når det refereres til kjente
størrelser. Men slik skal det altså ikke nødvendigvis
forstås, ettersom det er flere enn den arresterte som
fengsles.

3.2.2 Utforming
§ 94 er i sitt innhold inspirert av frihetsvernet i interna-
sjonale konvensjoner. Når det gjelder den lovtekniske
utformingen er tilknytningen svakere. Blant annet skiller
bestemmelsen seg fra EMK artikkel 5, ved at den ikke
inneholder en, i utgangspunktet uttømmende, liste med
hvilke formål og i hvilke situasjoner staten kan ta bor-
gernes frihet, se punkt 3.3.3. Menneskerettighetsutvalget
drøftet om § 94 burde utformes etter mønster av EMK,
men valgte det bort. Istedenfor ble det substansielle ver-
net av friheten angitt med et krav at inngrep i denne må
være nødvendig og forholdsmessig i første ledd annet
punktum, se punkt 3.5.

Utformingen ble begrunnet med estetiske hensyn, en
slik liste ville bryte med Grunnlovens ellers slanke form;
det var «vanskelig å utforme en slik liste uten at bestem-
melsen svulmer opp».105 Det ble også vist til at andre
lands konstitusjoner ikke var utformet etter mønster av
EMK artikkel 5. Og som substansielle argumenter ble
det lagt til grunn at

«[e]n slik opplisting kan i noen sammenhenger komme til
å virke mot sin hensikt, ved at den uttrykkelig åpner for
frihetsberøvelse i visse situasjoner […] Det er i tillegg
liten sannsynlighet for at man i Norge vil anse det som
aktuelt å berøve noen frihet i situasjoner som ikke faller
inn under EMK artikkel 5 nr. 1.»106

Hva som menes med det første av disse substansielle
argumentene, at det vil «virke mot sin hensikt», er ikke
klargjort nærmere. Aall har lest det som at en liste ville
åpne for mer frihetsberømmelse enn nødvendig, og
mener argumentet ikke er særlig overbevisende, etter-
som en opplisting ikke trer i stedet for, men presiseres og
suppleres av et forholdsmessighetsprinsipp.107

En annen måte å forstå argumentet, er at det å tydelig-
gjøre muligheter for frihetsberøvelse kan føre til økt
bruk av tvangsmiddelet, også ut over hva som er nød-
vendig og forholdsmessig. At formell lov kan ha slik
virkning, ble brukt som argument mot å innta bestem-
melser om vidtgående frihetsberøvelse i krisesituasjoner
i beredskapsloven.108 Mot et slikt eventuelt argument,
kan det innvendes at det bygger på høyst usikre antagel-
ser om virkningene av formell lovgiving.

Argumentet om at det uansett ikke vil finne sted fri-
hetsberøvelse som ikke omfattes av formålene angitt i

104 Dokument 19 – 2011–2012, s. 78.
105 Dokument 16 – 2011–2012, s. 116.
106 Dokument 16 – 2011–2012, s. 116.
107 Se Jørgen Aall, Rettstat og menneskerettigheter – En innføring i vernet om individets sivile og politiske rettigheter etter den norske forfatning og

etter den europeiske menneskerettighetskonvensjon, 5. utg (2018), s. 369 note 18.
108 Se Anders Løvlie, «Internering og normering – om bruk og ikke-bruk av formell lov til å regulere forvaring av farlige personer i krisesituasjoner»,

i Dag Michalsen (red.) Unntakstilstand og forfatning: Brudd og kontinuitet i konstitusjonell rett (2013), s. 279–298.
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EMK artikkel 5, og at man derfor ikke løper risiko ved å
avstå fra en uttømmende liste, er heller ikke overbevi-
sende. For det første er det et problem med EMK artik-
kel 5 at listen ikke har fanget opp alle sider statenes
behov for frihetsberøvelse, noe som dels har ført til at
ordlyden er lagt på strekk for å omfatte frihetsberøvelser,
og dels til at noen typer frihetsberøvelse ikke anses som
«deprived of his liberty», og dermed faller utenfor kon-
vensjonsvernet.109 For det andre har det i nyere tid fun-
net sted systematisk frihetsberøvelse i Norge som har
vært i direkte strid med EMK artikkel 5, se punkt 3.5.3

3.3 «fengsles eller berøves friheten»
3.3.1 Innledning
Vernet etter § 94 gjelder når noen «fengsles eller berøves
friheten på annen måte», og omhandler offentlig myn-
dighetsøvelse. Staten kan også, men da etter andre
bestemmelser, ha plikt til å agere mot privat frihetsberøv-
else, noe som blant sikres med bruk av straffebud mot
frihetsberøvelse og straffeprosessuelle tvangsmidler.110

Begrepet om frihet må forstås og avgrenses i lys av
andre bestemmelser i grunnlovens kapittel om mennes-
kerettigheter. Det gjelder blant annet § 93 tredje ledd om
at «Ingen skal holdes i slaveri eller tvangsarbeid» og
§ 106 første ledd om at «Enhver som oppholder seg lov-
lig i riket, kan fritt bevege seg innenfor rikets grenser og
velge sitt bosted der».

I § 94 er virkeområdet angitt i første ledd med bruk av
uttrykket «berøves friheten», i tillegg er en særlig form
for frihetsberøvelse skilt ut med det innledende og kvali-
fiserende uttrykket «fengsles». Begrepsskillet markerer
at omfanget av vernet etter Grunnloven beror på typen
frihetsberøvelse.

Vernet gjelder altså «berøvelse» av frihet. Utenfor
situasjonsbeskrivelsen faller den som frivillig oppsøker
eller avgir et informert samtykke om innsperring, for
eksempel ved opphold i en institusjon. Og den som i
utgangspunktet er omfattet av vernet, kan etter omsten-
dighetene frasi seg prosessuelle garantier. Et særlig
spørsmål om det er adgang til å samtykke til fengsling
etter første alternativ, se punkt 3.6.5.

En sidevirkning av at frihetsvernet er gjort substansi-
elt, er at begrepet om frihet og betingelsene for frihetsbe-
røvelse, som tidligere kun ble viet en kort visitt,111 nå er
gjort til en del av statsrettslitteraturen.112 Fraværet av en

statsrettslig drøftelse av frihetsvernet har imidlertid vist
seg å ha et visst sig inn i nyere teori.113

3.3.2 Fengsles
Uttrykket «fengsles» brukes i utstrakt grad som kortform
for varetektsfengsling, men førsteleddet «varetekt»
peker mot at det også finnes andre former for fengsling.
Ordlyden er ikke begrenset til frihetsberøvelse med et
bestemt formål. Av forarbeidene til § 94 fremgår at
«fengsles» skulle videreføre virkeområdet til «fængslig
anholdes» i tidligere § 99 første ledd, se punkt 3.2. Det
er sikkert at straffeprosessuell pågripelse og varetekts-
fengsling falt inn under den bestemmelsen, mens
rettskildebildet var mer åpent når det gjaldt andre former
for frihetsberøvelse, se punkt 2.3.

Det er likevel mulig å nå skjære igjennom og forbe-
holde «fengsles» for straffeprosessuell frihetsberøvelse.
Det kan begrunnes med at legalitetskravet i tidligere
§ 99 første ledd første punktum uansett er videreført og
gjelder for alle typer frihetsberøvelse, og at legalitetskra-
vet neppe er relativt beroende på typen frihetsberøvelse,
se punkt 3.4.

En slik snever forståelse vil gi en koblingen til erstat-
ningsansvaret som fulgte av tidligere § 99 første ledd
annet punktum, og som nå er videreført i § 94 tredje
ledd, se punkt 2.6 og 3.9. Ordlyden der peker mot at
ansvaret gjelder for straffeprosessuell frihetsberøvelse,
og det synes også å ha vært formålet da ansvaret ble
utformet. Det finnes ikke praksis med ansvar for andre
typer frihetsberøvelse.

3.3.3 Berøves friheten
Grunnlovsvernet gjelder ellers den som «berøves frihe-
ten». Ordlyden gir assosiasjoner til alt fra langvarige
straffedommer og lukkede avdelinger på psykiatriske
institusjoner, til kortere perioder med innlåsing av
demente personer ved vaktskifte på et eldresenter. En
vid forståelse av vernet er i tråd med bestemmelsens for-
mål om sikre at alvorlige inngrep overfor enkeltpersoner
har demokratisk legitimitet og skjer innenfor absolutte
skranker som det kan føres rettslig kontroll med. Også
sammenhengen mellom rettighetene i Grunnlovens
menneskerettighetskapittel taler for en vid forståelse, for
det gir liten mening om bestemmelsen ikke omfattet

109 Se Austin mfl. mot Storbritannia, sak 39692/09, 40713/09 og 41008/09, avgjørelse 15. mars 2012 avsnitt 61–69 (storkammer).
110 Se straffeloven 2005 §§ 173 bokstav c og 254–256.
111 Hans Kristian Bjerke, Fengsling (1977), s. 87 flg.
112 Se Eivind Smith, Konstitusjonelt demokrati – Statsforfatningsretten i prinsipielt og komparativt lys (2017), s. 373–374 og Jørgen Aall, Rettssat og

menneskerettigheter (2018), s. 358–422.
113 Se Johs, Andenæs og Arne Fliflet, Statsforfatningen i Norge (2017).
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innesperring som uansett faller inn under det generelle
legalitetskravet i § 113.

Mot en for vid forståelse taler at sider ved vernet etter
bestemmelsen ikke er aktuelt ved mindre inngrep, blant
annet behov for domstolskontroll «uten ugrunnet opp-
hold» etter en helt kortvarig tilbeholdelse av personer i
tilknytning til en særskilt hendelse. Og en vid forståelse
av frihetsvernet kan tenkes å legge press på rettsvirknin-
gene, for eksempel kan garantien om domstolskontroll
«uten ugrunnet opphold» bli lagt på strekk for å unngå
unødig og uhensiktsmessig prioritering av saker om fri-
hetsberøvelse foran andre typer saker. Dette er imidlertid
ikke vektige motargumenter, all den tid vernet uansett
må praktiseres relativt.

Av særlig betydning for avgrensingen av frihetsbegre-
pet, er frihetsbegrepene i de internasjonale konvensjo-
nene som tjente som inspirasjon ved utformingen av
§ 94. De materielle og prosessuelle garantiene som føl-
ger av Grunnloven kan spores direkte tilbake til disse, og
det er derfor avgjørende å klarlegge praksis fra de inter-
nasjonale konvensjonsorganene anno revisjonsåret
2014.114

I SP artikkel 9 skilles det mellom «arrest» og «deten-
tion», hvor det første alternativet omhandler den initiale
frihetsberøvelsen i form av anholdelse, mens det andre
alternativet omhandler det fortsatte inngrep.115 FNs
menneskerettighetskomite har gjennom en omfattede
praksis klargjort begrepenes nærmere innhold, og det
fremgår at vernet skal forstås vidt og gjelder for inngrep
med høyst ulike formål og ulik utstrekning i tid og rom:

«Examples of deprivation of liberty include police
custody, arraigo, remand detention, imprisonment after
conviction, house arrest, administrative detention, invo-
luntary hospitalization, institutional custody of children
and confinement to a restricted area of an airport, as well
as being involuntarily transported. They also include cer-
tain further restrictions on a person who is already detai-
ned, for example, solitary confinement or the use of phy-
sical restraining devices. During a period of military
service, restrictions that would amount to deprivation of
liberty for a civilian may not amount to deprivation of
liberty if they do not exceed the exigencies of normal
military service or deviate from the normal conditions of
life within the armed forces of the State party concer-
ned.»116

Rekkevidden av frihetsbegrepet i EMK artikkel 5 er i det
vesentligste kommet til uttrykk i bestemmelsens ordlyd.
Opplistingen av typetilfeller i første ledd bokstavene a til
f er ment som en uttømmende liste som angir med hvilke
formål og på hvilke nærmere betingelser statene kan
benytte frihetsberøvelse som middel:

«1. Everyone has the right to liberty and security of per-
son. No one shall be deprived of his liberty save in the
following cases and in accordance with a procedure pres-
cribed by law:

(a) the lawful detention of a person after conviction by a
competent court;

(b) the lawful arrest or detention of a person for non-
compliance with the lawful order of a court or in order
to secure the fulfilment of any obligation prescribed
by law;

(c) the lawful arrest or detention of a person effected for
the purpose of bringing him before the competent
legal authority on reasonable suspicion of having
committed an offence or when it is reasonably consi-
dered necessary to prevent his committing an offence
or fleeing after having done so;

(d) the detention of a minor by lawful order for the pur-
pose of educational supervision or his lawful deten-
tion for the purpose of bringing him before the
competent legal authority;

(e) the lawful detention of persons for the prevention of
the spreading of infectious diseases, of persons of
unsound mind, alcoholics or drug addicts or vagrants;

(f) the lawful arrest or detention of a person to prevent
his effecting an unauthorised entry into the country or
of a person against whom action is being taken with a
view to deportation or extradition.»

Det nærmere innholdet i disse alternativene, er presisert
gjennom praksis i EMD. Domstolen har lagt til grunn at
alternativene «must be interpreted strictly», og fremhe-
vet at bestemmelsen ikke åpner for å ivareta andre sam-
funnsinteresser enn de som er nevnt.117 Det finnes en
utførlig praksis med kriterier for å avgrense frihetsbegre-
pet:

«In order to determine whether someone has been ‘depri-
ved of his liberty’ within the meaning of Article 5 (art. 5),

114 Dokument 16 – 2011–2012, s. 116–117. Se Jørgen Aall, Rettstat og menneskerettigheter – En innføring i vernet om individets sivile og politiske
rettigheter etter den norske forfatning og etter den europeiske menneskerettighetskonvensjon, 5. utg (2018), s. 359.

115 Human Rights Committee, General comment No. 35 – Article 9 (Liberty and security of person) 16. Desember 2014, avsnitt13.
116 Human Rights Committee, General comment No. 35 – Article 9 (Liberty and security of person) 16. Desember 2014, avsnitt 5 med videre henvis-

ninger.
117 S, V og A mot Danmark, sak 35553/12, 36678/12 og 36711/12, dom 22. oktober 2018 (storkammer) avsnitt 73.
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the starting point must be his concrete situation and acco-
unt must be taken of a whole range of criteria such as the
type, duration, effects and manner of implementation of
the measure in question.»118

Med utgangspunkt i disse såkalte Engel-kriteriene og
ved å se hen til innholdet i øvrige konvensjonsrettighe-
ter, har EMD gjennom behandling av enkeltsaker klar-
gjort hva slags situasjoner som utgjør innsperring. Prak-
sisen viser at romlige og tidsmessige kriterier avstem-
mes mot hverandre, slik at akseptert varighet avhenger
av typen innsperring.119

Selv om utgangspunktet er at frihetsvernet står sterkt
og EMD har uttalt at konvensjons ord er bindende, er
inngangsvilkåret «deprived of […] liberty» tolket inn-
skrenkende ut fra formålsbetraktninger, se også punkt
3.2.2. Det er for eksempel ikke ansett som frihetsberø-
velse etter bestemmelsen å gjerde inn flere tusen men-
nesker i seks til syv timer for å ivareta sikkerheten under
en demonstrasjon.120 Forklaringen på dette avviket fra
ordlyden, er at EMD har ment at statene kan ha legitime
behov for frihetsberøvelse ut over tilfellene i katalogen i
EMK artikkel 5.

EMKs frihetsbegrep lar seg overføre sømløst til
Grunnloven § 94. Grunnlovsvernet er bevisst ikke angitt
med en tilsvarende katalog over lovlige formål, se punkt
3.2.2 og 3.5.1, og det er av mindre betydning å inn-
skrenke frihetsbegrepets yttergrenser når vernets innhold
kan avstemmes med utgangspunkt i kravene om nødven-
dighet og forholdsmessighet i første ledd annet punk-
tum, se punkt 3.5. Grunnlovens system er med andre ord
mer fleksibelt,121 og det er grunn til å forvente en selv-
stendig avgrensing av Grunnlovens frihetsbegrep holdt
opp mot EMK.

3.4 Krav om legalitet
3.4.1 Uttrykt hjemmelskrav
§ 94 første ledd første punktum lyder: «Ingen må fengs-
les eller berøves friheten på annen måte uten i lovbe-
stemte tilfeller og på den måte som lovene foreskriver».
Poenget er at dersom borgerne skal berøves sin frihet, så

må det skje i henhold til betingelser fastsatt etter pro-
sessbeskrivelsen i Grunnloven §§ 76 flg. Likestilt med
formell lov er provisorisk anordning etter § 17.

Dette gir et særskilt uttrykk for legalitetsprinsippet
som er regulert generelt i § 113: «Myndighetenes inn-
grep overfor den enkelte må ha grunnlag i lov». Det
særskilte vernet som fulgte av tidligere § 99 første ledd
var mer betydningsfullt – om enn ikke i praksis – etter-
som det alminnelige legalitetskavet ikke ble gitt et for-
melt uttrykk i konstitusjonen før ved revisjonen i
2014.122

Bestemmelsen markerer kompetansefordelingen mel-
lom statens myndigheter, og i juridisk teori er det lagt til
grunn at det kreves «særlig klar hjemmel» fra lovgive-
ren.123 Det er i samsvar med legalitetskravet slik det i
den senere tid har utviklet seg, blant annet på straffepro-
sessens område, og som for vernet om privatliv er for-
mulert på denne måten i en høyesterettsdom som gjaldt
oppbevaring av informasjon:

«For å gi en slik hjemmel som Grunnloven og menneske-
rettskonvensjonene krever, holder det ikke at loven er
formelt sett i orden, og at den etter alminnelige tolknings-
prinsipper gir grunnlag for lagringen. Det gjelder også
kvalitative krav: Loven må være tilgjengelig og så presis
som forholdene tillater.»124

Lignende formuleringer finnes for EMK artikkel 5 i
praksis hos EMD, som betoner at lovskravet er særskilt
strengt for inngrep i form av frihetsberøvelse, og at det
skiller seg fra konvensjonens mer alminnelige lovskrav:

«Article 5 § 1 does not merely refer back to domestic law;
like the expressions «in accordance with the law» and
«prescribed by law» in the second paragraphs of Articles
8 to 11, it also relates to the «quality of the law», requi-
ring it to be compatible with the rule of law, a concept
inherent in all the Articles of the Convention. «Quality of
the law» in this sense implies that where a national law
authorises deprivation of liberty it must be sufficiently
accessible, precise and foreseeable in its application, in
order to avoid all risk of arbitrariness […].»125

118 Guzzardi mot Italia, sak 7367/76, dom 6. november 1980 (Plenum), avsnitt 92.
119 Se Jørgen Aall, Rettstat og menneskerettigheter – En innføring i vernet om individets sivile og politiske rettigheter etter den norske forfatning og

etter den europeiske menneskerettighetskonvensjon, 5. utg (2018), s. 361.
120 Se Austin mfl. mot Storbritannia, sak 39692/09, 40713/09 og 41008/09, avgjørelse 15. mars 2012 avsnitt 61–69 (Storkammer).
121 Se Jørgen Aall, Rettstat og menneskerettigheter – En innføring i vernet om individets sivile og politiske rettigheter etter den norske forfatning og

etter den europeiske menneskerettighetskonvensjon, 5. utg (2018), s. 368.
122 Jon T. Johnsen, «Fremmedrettslig fengsling» (1987), s. 27 flg. Se om legalitetsprinsippet og tidligere § 99 i Carl August Fleischer, Bruk av militær

makt, militært utstyr m.v. i indre konflikter – spørsmål om rekkevidden av Grunnlovens § 99 annet ledd (1981), s. 27. flg.
123 Eivind Smith, Konstitusjonelt demokrati (2017), s. 373.
124 Rt. 2014 s. 1105, avsnitt 30. Se også HR-2018-104-A, avsnitt 24, og HR-2016-1833-A, avsnitt 15.
125 Mooren mot Tyskland, sak 11364/03, dom 9. juli 2009 (storkammer), avsnitt 76. Se også avsnitt 90
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Grunnlovens krav om grunnlag i lov går på et punkt len-
ger enn kravet etter EMK artikkel 5, ettersom EMD har
akseptert at unntak fra den formelle inngrepshjemmelen
forankres i andre kilder, dog kun i begrenset utstrekning:
«Such interpretations should […] be kept to a mini-
mum».126

3.4.2 Hjemmelskravet i praksis
For å kunne ta stilling til om det faktisk er slik at det kre-
ves «særlig klar hjemmel» eller at loven først blir anvendt
når den er utformet så «presis som forholdene tillater»,
må meningsinnholdet ordlyden tilskrives holdes opp
mot en forståelse basert på alminnelig språkbruk, med
en særlig oppmerksomhet rettet mot tolkningsforutset-
ninger, tolkningsmidler og tolkningskriterier.127

For de langt fleste situasjoner vil det være klart om
loven åpner for frihetsberøvelse eller ikke. I HR-2020-
1169-U tok Høyesteretts ankeutvalg i et obiter stilling til
om det er adgang til å internere en utlending i påvente av
uttransportering fra landet, når det ikke er mulig med
transport på grunn av restriksjoner som følge av en pan-
demi. Vilkårene for internering i påvente av utsendelse
er uttømmende regulert i utlendingsloven § 106 b tredje
ledd andre setning:

«Internering for å forberede eller gjennomføre en utsen-
delse kan bare overstige 12 uker dersom utlendingen ikke
samarbeider om gjennomføring av utsendelsen eller det
er forsinkelser med å fremskaffe nødvendige dokumenter
fra et annet lands myndigheter.»

Det ble lagt til grunn at det for frihetsberøvelse over
12 uker kreves en «nær faktisk og tidsmessig sammen-
heng» mellom de grunnene som loven angir og behovet
for fortsatt internering, og uttalt: «Legalitetsprinsippet
innebærer – i lys av at internering innebærer frihetsberø-
velse – at denne forutsetningen ikke kan gis for vide
rammer».128

Dette viser hvordan legalitetsprinsippet virker som en
skranke og at dekningsområdet utvetydig følger av
lovens ord. I avgjørelsen ble det også eksplisitt uttalt at
det er en oppgave for lovgiveren å avgjøre om det skal gi
grunnlag for frihetsberøvelse at utreiser ikke lar seg

gjennomføre på grunn av pandemi.129 Bruken av legali-
tetsprinsippet ble imidlertid i dette tilfellet ikke forankret
i Grunnloven § 94.

Men det er også rettspraksis som gir grunn til å stille
spørsmål ved om klarhetskravet i alle tilfeller er så
strengt som formuleringen av det peker mot. HR-2017-
1840-A gjaldt ilagt kontaktforbud med oppholdsforbud
for 3900 kvadratkilometer, jf. straffeloven § 57 andre
ledd. I tillegg ble vedkommende ilagt elektronisk kon-
troll i form av fotlenke, såkalt omvendt voldsalarm. Den
elektroniske kontrollen begrenset vedkommendes frihet
utover oppholdsforbudet. Dels som følge av at vedkom-
mende måtte lade fotlenken to timer hver dag med en
stikkontakt i veggen, og dels fordi vedkommende ikke
kunne bevege seg utenfor områder med GPS-dekning,
herunder ikke fly, gå på kino, være i garasjeanlegg, ta t-
bane mv., og heller ikke kunne vedkommende benytte
tettsittende høye sko som slalåmstøvler og gummistøv-
ler.130

Slike inngrep faller utenfor «berøves friheten» og ver-
net etter Grunnloven § 94, men er like fullt et betydelig
inngrep, i forarbeidene karakterisert som «en form for
frihetsberøvelse», som krever hjemmel i lov etter
§ 113.131 Høyesterett så det også som «vesentlig inn-
grep» og mente lovskravet «må praktiseres strengt»,
med henvising til tidligere praksis, hvor kravet blant
annet er uttrykt som at loven må være «så presis som
forholdene tillater».132 Avgjørelsen kaster dermed lys
over klarhetskravets innhold.

Hjemmelen for bruk av elektroniske kontroll fulgte av
straffeloven § 57 femte ledd annet og tredje punktum:

«Slik kontroll kan bare omfatte registrering av opplysnin-
ger om at den domfelte beveger seg innenfor områder
omfattet av kontaktforbudet, opplysninger om at den
domfelte beveger seg i nærheten av fornærmede, og opp-
lysninger om uteblitte signaler fra kontrollutstyret. Dom-
felte plikter å yte den bistand og å følge de instruksjoner
som gis av politiet og som er nødvendig for å gjennom-
føre kontrollen.»

Høyesterett mente formuleringen i siste punktum var «så
vid» at den åpnet for ovennevnte pålegg og begrensinger
i bevegelsesfriheten.133 Tiltakene ble altså forankret i

126 Mooren mot Tyskland, sak 11364/03, dom 9. juli 2009 (storkammer), avsnitt 76. Se også avsnitt 93.
127 Anders Løvlie, «Utsagnskategorier ved straffansvar for ærekrenkelse av omdømme», i Rettssikker radikaler – Festskrift til Ståle Eskeland 70 år

(2013), s. 205–207.
128 HR-2020-1169-U avsnitt 18. Se også HR-2020-1230-U avsnitt 15–16.
129 HR-2020-1169-U avsnitt 19.
130 HR-2017-1840-A avsnitt 16–20 og HR-2016-783-A, avsnitt 34.
131 HR-2017-1840-A, avsnitt 26.
132 HR-2017-1840-A, avsnitt 22.
133 HR-2017-1840-A, avsnitt 25.
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adjektivet «nødvendig», og meningsinnholdet avgrenses
av de faktiske mulighetene for kontroll og det underlig-
gende formålet med kontrollen.

Mulige begrensninger for bevegelsesfriheten og livsut-
foldelsen kan beskrives i tydeligere ordelag enn dette, noe
også Høyesteretts egne premisser bærer bud om. I HR-
2016-783-A ble det utenfor anken uttalt at det var «nødven-
dig med en nærmere avklaring av hvor langt ordningen i
straffeloven § 57 femte ledd rekker»,134 noe som ble fulgt
opp i HR-2017-1840-A: «Jeg ser det som viktig at rekke-
vidden av § 57 femte ledd nå avklares fra lovgiverhold».135

Dette viser at legalitetsprinsippet formulert som at
loven må være «så presis som forholdene tillater» ikke
kan tas på ordet i alle sammenhenger. Saken gjaldt imid-
lertid som nevnt begrensinger i bevegelsesfriheten, og
var ikke frihetsberøvelse som faller inn under vernet i
Grunnloven § 94. Det finnes imidlertid eksempler på fri-
hetsberøvelse som faller inn under vernet, og hvor det
kan stilles spørsmål ved om beskrivelsen av inngrepet er
så «tilgjengelig og så presis som forholdene tillater».

Et eksempel er pågripelse og varetektsfengsling ved fare
for bevisforspillelse i saken mot en medskyldig innenfor
samme sakskompleks. Slik frihetsberøvelse hjemles i straf-
feprosessloven § 184, jf. § 171 første ledd nr. 2:

«Den som med skjellig grunn mistenkes for en eller flere
handlinger som etter loven kan medføre høyere straff enn
fengsel i 6 måneder, kan pågripes når […] det er nærlig-
gende fare for at han vil forspille bevis i saken, f eks ved
å fjerne spor eller påvirke vitner eller medskyldige […].»

I rettspraksis er det med henvisning til forarbeidene lagt
til grunn at bestemmelsen omfatter situasjoner hvor det
er fare for bevisforspillelse i saken mot en medskyldig
innenfor samme sakskompleks, men da forutsatt at faren
for bevisforspillelse vurderes særlig grundig.136 Det er
imidlertid vanskelig å se at det er tilstrekkelig med
samme sakskompleks etter loven;137 lest i sammenheng
synes «saken» å vise tilbake til «en eller flere hand-
linger» som vedkommende mistenkes for og som
begrunner fengslingen.

3.4.3 Relativt hjemmelskrav
Formuleringen om at loven skal være så tilgjengelig og
så presis som «forholdene tillater», åpner tatt på ordet

for at kravet i noen grad kan avstemmes i lys av situasjo-
nen. Det er imidlertid ikke holdepunkter for at legalitets-
kravet i § 94 kan forstås relativt beroende på karakteren
av frihetsberøvelsen.

Derimot er kravet relativt ved at det aksepteres at fri-
hetsberøvelsen er forankret i et hjemmelsgrunnlag som
senere viser seg utilstrekkelig og fravikes etter anke.
Med andre ord aksepteres faglig uenighet om hvordan
loven skal forstås, og frihetsberøvelsen er lovlig mens
spørsmålet avklares med bruk av rettsmidler innenfor
forvaltningsprosessen og domstolsprosessen.

Det går imidlertid en grense for frihetsberøvelse som
ikke er prosedabel, men som er forankret i åpenbart
avvikende slutninger fra loven. Terskelen for hva som
aksepteres av slutninger vil formodentlig avgrenses i
tråd med det som følger av EMK artikkel 5, og EMD har
lagt til grunn at spillerommet er nokså vidt:

«A detention order must be considered as ex facie invalid
if the flaw in the order amounted to a «gross and obvious
irregularity» in the exceptional sense indicated by the
Court’s case-law […]. Accordingly, unless they consti-
tute a gross and obvious irregularity, defects in a deten-
tion order may be remedied by the domestic appeal courts
in the course of judicial review proceedings.»138

For den nærmere grensedragningen av «gross and
obvious irregularity» kan det gi veiledning hva som reg-
nes som tjenestefeil etter straffeloven §§ 171 og 172. I
HR-2017-1677-A pekes det på legalitetsprinsippets
betydning for dette ansvaret:

«For så vidt gjelder frihetsberøvende tvangsmidler, vil
grensene for hva som er grovt uforstandig måtte ses i lys
også av de strenge kravene som her gjelder med hensyn
til hjemmelsgrunnlag og en betryggende saksbehandling,
og den særskilte og sterke oppfordringen til aktpågiven-
het disse kravene – og de formål, hensyn og interesser
som begrunner dem – representerer.»139

3.5 Innholdsmessig vern
3.5.1 Systematikk
§ 94 første ledd andre punktum fastslår at all frihetsberø-
velse må være «nødvendig og ikke utgjøre et uforholds-
messig inngrep». Denne substansielle siden av vernet er

134 HR-2016-783-A, avsnitt 36.
135 HR-2017-1840-A, avsnitt 33.
136 Rt. 2003 s. 656, avsnitt 13. Rt. 2001 s. 1431, på s. 1433–434, Rt. 2000 s. 343, på s. 344–345 og Rt. 1994 s. 1336, på s. 1337.
137 Se Ørnulf Øyen, Straffeprosess (2016), s. 200.
138 Mooren mot Tyskland, sak 11364/03, dom 9. juli 2009 (Storkammer), avsnitt 75. Se også avsnitt 86–89.
139 HR-2017-1677-A avsnitt 14.
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en konstitusjonell nyskapning som skal verne mot vil-
kårlig frihetsberøvelse, og formuleringen er valgt for å
presisere og tydeliggjøre dette vernet overfor lovgiveren
og domstolene:

«I stedet for bare å benytte uttrykket «vilkårlig» vil man
si noe mer om hvilke absolutte grenser lovgiver står over-
for når det skal vedtas regler om frihetsberøvelse, og man
vil si noe om hvilke kriterier domstolene må forstå lov-
givningen på bakgrunn av.»140

Kravet om nødvendighet og forholdsmessighet skal altså
angi med hvilke formål og på hvilke betingelser staten
kan benytte frihetsberøvelse som middel. Ordlyden
peker mot at disse grensene skal fastsettes ved å
avstemme forholdet mellom mål og middel.

Det er vanlig å si at om det skal gjøres inngrep i men-
neskerettigheter, så må tiltaket ha tilstrekkelig hjemmel,
forfølge et legitimt formål og være forholdsmessig.141 §
94 uttrykker et hjemmelskrav og et krav om nødvendig-
het og forholdsmessighet, men ordlyden er taus om
hvilke formål som er legitime med sikte på bruk av fri-
hetsberøvelse.

På dette punktet skiller Grunnloven seg markant fra
EMK artikkel 5 nr. 1, som inneholder en detaljert og i
utgangspunktet uttømmende liste over legitime formål
og supplerende betingelser, se punkt 3.3.3. I Grunnloven
er dette kun angitt med et krav om at all frihetsberøvelse
skal være nødvendig og forholdsmessig; adjektivene
nødvendig og forholdsmessig ledsages ikke av et sub-
stantiv. Det er problematisk, for adjektiv er ikke
meningsfulle alene, kun i forbindelse med andre ord;
ordklassen er det lingvistene kaller synkategorematiske.

Når uttrykkene nødvendig og forholdsmessig ellers
benyttes i rettslige sammenhenger, er de alltid knyttet til
positivt angitte interesser. Det gjaldt også for Menneske-
rettighetsutvalgets forslag om hjemmel for begrensnin-
ger i øvrige menneskerettigheter: «Begrænsningen må
være forholdsmæssig og nødvendig for at ivaretage
almene Interesser eller Andres Menneskerettighe-
der.»142

Unnlatelsen av å angi hvilke interesser frihetsberøvel-
sen skal avstemmes mot, er kritisert av Aall, som skriver
at det er en «viss svakhet» at § 94 ikke er utformet som
en liste i tråd med det internasjonale forbildet i EMK
artikkel 5.143 Fra et lingvistisk ståsted må det kunne

karakteriseres som forsiktig kritikk, for tatt på ordet er
uttrykkene tomme for mening.

Fra et rettslig ståsted er det imidlertid sikkert at formåls-
begrensinger og supplerende betingelser skal innfortolkes i
bestemmelsen på den ene eller andre måten, og spørsmålet
er derfor hvordan denne siden av grunnlovsvernet best for-
ankres og systematiseres. Valg av tilnærming avgjør hvil-
ket meningsinnhold som tilskrives uttrykket «nødvendig
og ikke utgjøre et uforholdsmessig inngrep».

Én mulighet er å forstå uttrykket som en rettslig stan-
dard som tar opp i seg en generell avstemning av mål og
middel for all frihetsberøvelse, slik vernet etter SP artik-
kel 7 er avledet av vernet mot vilkårlighet – adjektivet
vilkårlig knytter seg her til substantivet frihetsberøvelse.
Det kunne sies å være i tråd med forarbeidenes målset-
ting om å «si noe mer» om de absolutte grensene enn vil-
kårlighetsstanderen gjør.

En slik tilnærming har også støtte i at et vilkår for å
gripe inn i enkelte andre menneskerettigheter etter
Grunnloven og EMK, er at det er «nødvendig i et demo-
kratisk samfunn», noe som omtales og forstås som et
krav om forholdsmessighet – men til dette vilkåret er det
imidlertid oppgitt hvilke interesser som skal inngå i nød-
vendighets- og forholdsmessighetsvurderingen.144

Men en slik vid og substansiell utlegning av uttrykket
«nødvendig og ikke utgjøre et uforholdsmessig inngrep»
løfter imidlertid ikke frem den særskilte formålsbegren-
singen som gjelder for frihetsberøvelse. Dessuten bryter
ordbruken markant med hvordan uttrykkene nødvendig-
het og forholdsmessighet ellers forstås og omtales, både
i internasjonal og i norsk rett, se punkt 3.5.4. Av disse
grunner bør kravet til formål innfortolkes i § 94 som en
forutsatt og forutgående premiss for nødvendig- og for-
holdsmessighets-kriteriet, se punkt 3.5.3.

Det neste spørsmålet er hvordan det nærmere innhol-
det i nødvendig- og forholdsmessighets-kriteriet bør
utlegges. Én mulighet er å forstå uttrykket i tråd med
begrensningshjemmelen «nødvendig i et demokratisk
samfunn», men det er ikke helt treffende i og med at det
gjerne omtales som et vidt krav om forholdsmessighet
som tar opp i seg kravet om nødvendighet. Isteden tas
det utgangspunkt i forarbeidenes målsetting om å tyde-
liggjøre vernets bestanddeler for lovgiveren og domsto-
lene, ved at det innholdet knyttes særskilt opp mot
begrepet om nødvendighet i punkt 3.5.4 og begrepet om
forholdsmessighet i punkt 3.5.5.

140 Dokument 16 – 2011–2012, s. 116–117.
141 Rt. 2014 s. 1105 avsnitt 23–28.
142 Dokument 16 – 2011–2012, s. 76.
143 Se Jørgen Aall, Rettstat og menneskerettigheter – En innføring i vernet om individets sivile og politiske rettigheter etter den norske forfatning og

etter den europeiske menneskerettighetskonvensjon, 5. utg (2018), s. 370.
144 Se HR-2019-1226-A s. 54–55.
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Det gjelder også et særskilt vern for frihetsberøvelse
av barn som redegjøres for i punkt 3.5.6. Til slutt tas det
opp hvordan begrensningen av vernet mot frihetsberø-
velse skiller seg fra Grunnlovens øvrige begrensningsre-
guleringer, se punkt 3.5.7.

3.5.2 Metodiske forhold
For fastsettelsen av det nærmere innholdet i formålsbe-
grensningen og nødvendighets- og forholdsmessig-
hetskravet, gjør det seg gjeldende noen særlige meto-
diske forhold. Disse vil særlig komme i spill med dom-
stolenes rett og plikt til å prøve om den formelle lovgiv-
ningen holder seg innenfor rammene av Grunnloven
§ 94; de skal prøve grunnlovsmessigheten, jf. § 89.

Menneskerettighetsutvalget klare og utvetydige forut-
setning var at «nødvendig og ikke utgjøre et uforholds-
messig inngrep» skulle fange inn og reflektere det inter-
nasjonale vernet mot vilkårlig frihetsberøvelse.145 Og i
og med at de internasjonale bestemmelsene har en så
sentral rolle – om ikke i tekstlig utforming – som forbil-
der, må disse med sin tilhørende praksis vies særlig opp-
merksomhet.

I hvilket omfang det internasjonale vernet skulle tas
opp i Grunnloven, ble imidlertid ikke drøftet særskilt.
Vernet kan på enkelte områder tenkes mer og mindre
omfattende enn det internasjonale vernet, og grunnleg-
gende norske verdioppfatninger, slik de kommer til
uttrykk generelt i rettssystemet eller særskilt for
bestemte rettsområder, kan tenkes å spille inn.

Det gjelder særlig for spørsmål som ikke hadde fått
avklaring internasjonalt da Grunnloven ble gitt, hvor
ansvaret for å «tolke, avklare og utvikle» Grunnloven vil
ligge til Høyesterett.146 Det er dessuten et spørsmål
hvordan handlingsrommet som følger av den såkalte
skjønnsmarginen og fjerdeinstansdoktrinen under EMK
bør håndteres.

Det har således betydning at vernet etter de internasjo-
nale forbildene er utdypet fra rettsområde til rettsområde

og fra sak til sak,147 uten at det nødvendigvis lar seg
spore entydige tolkningsstrategier eller et entydig inn-
hold.148 Dessuten har det etter tidspunktet for grunnlovs-
revisjonen funnet sted betydelige avklaringer i rettsprak-
sis, både hva gjelder metodebruk og innhold.149

Grunnlovens øvrige menneskerettigheter er skranker
for adgangen til frihetsberøvelse, på samme måte som
inngrep under EMK artikkel 5 ikke skal gå på tvers av
øvrige konvensjonsrettigheter.150 Sentrale bestemmelser
som inngrep må avstemmes mot er vernet mot tortur og
nedverdigende og umenneskelig behandling, og retten til
privatliv, jf. Grunnloven §§ 93 og 102 og EMK artikkel
3 og 8.151

Disse skrankene vil kanskje også kunne suppleres av
et vern basert på grunnleggende verdioppfatninger, men
som er uten formell forankring i Grunnloven. I vår retts-
tradisjon vil blant annet frihetsberøvelse i form av
gjeldsfengsel vanskelig kunne anses som legitimt for-
mål. I Norge ble slik frihetsberøvelse avskaffet ved lov
3. juni 1874, og et forbud mot slik frihetsberøvelse føl-
ger av EMK tilleggsprotokoll nr. 4 artikkel 1.

3.5.3 Krav til formål
Statens adgang til bruk av frihetsberøvelse må i første
omgang avgrenses ut fra EMK artikkel 5 nr. 1 og EMDs
tilhørende rikholdige konvensjonspraksis om hvilke for-
mål kan begrunne bruk av frihetsberøvelse og hvilke
supplerende betingelser som stilles for bruken.152 Et
slikt perspektiv er også lagt til grunn av Aall, som skri-
ver at inngrep utenfor formålskatalogen i artikkel 5 som
utgangspunkt er «uforholdsmessige».153

Det er ikke rom for å redegjøre inngående for alle for-
målene og tilhørende praksis her. Isteden konkretiseres
vernet noe nærmere på tre avgrensede områder, for å
illustrere hvordan innholdet forankres og avgrenses, og
for å illustrere hvordan vernet 1) kan gi seg utslag for
formell lov, 2) ikke nødvendigvis lar seg forankre i EMK
artikkel 5 og 3) er et produkt av en dynamisk utvikling.

145 Dokument 16 – 2011–2012, s. 116–117 med videre henvising til Jon Fridrik Kjølbro, Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (2010),
s. 278 flg. og Saadi mot Storbritannia (2008), avsnitt 67–74, og Merete Havre, Varetektsfengsling og proporsjonalitetsprinsippet – en balansetest
(2015), s. 34–35 og 77–78.

146 Rt. 2015 s. 93 avsnitt 57.
147 Mooren mot Tyskland, sak 11364/03, dom 9. juli 2009 (Storkammer), avsnitt 77 flg.
148 Se blant annet S, V og A mot Danmark, sak 35553/12, 36678/12 og 36711/12, dom 22. oktober 2018 (storkammer), avsnitt 98–116.
149 Se blant annet dissensen til De Gaetano og Wojtyczek i S, V og A mot Danmark, sak 35553/12, 36678/12 og 36711/12, dom 22. oktober 2018 (stor-

kammer).
150 Hirst mot Storbritannia (no. 2), application no. 74025/01, 06.10.05 avsnitt 69 (storammer).
151 Se Horn, «Er isolasjon av innsatte i politiarrest i strid med EMK artikkel 8?» (2012), s. 26–60 og Frode Sulland og Cecilie Schjatvet, «Kortere

fremstillingsfrist er bra, men hva med EMK artikkel 3?» (2010), s. 137–140.
152 Se Council of Europe/European Court of Human Rights, Guide on Article 5 of the European Convention on Human Rights – Right to liberty and

security, 30. april 2020.
153 Se Jørgen Aall, Rettstat og menneskerettigheter – En innføring i vernet om individets sivile og politiske rettigheter etter den norske forfatning og

etter den europeiske menneskerettighetskonvensjon, 5. utg (2018), s. 368.
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Til det første: EMK artikkel 5 (1) bokstav a gir statene
adgang til frihetsberøvelse etter domfellelse av en kom-
petent domstol, og av dette følger at det må være årsaks-
sammenheng mellom straffedommen som grunnlaget for
frihetsberøvelsen og det til enhver tid reelle grunnlaget
for frihetsberøvelse. Bant annet kan ikke straffedommer
benyttes som grunnlag for frihetsberøvelse for å effektu-
ere utvisningsvedtak.154

Tidligere åpnet straffegjennomføringsloven § 42 for å
nekte utenlandske innsatte prøveløslatelse fra fengsels-
straff dersom den domfelte hadde et utvisningsvedtak
som ikke lot seg effektuere på løslatelsestidspunktet. I
Kriminalomsorgen var det lang praksis for slike nektel-
ser, som i realiteten var en omgåelse av fengslingsre-
glene etter utlendingsloven. Kriminalomsorgen fortsatte
praksisen etter at det var kjent at det var ulovlig etter
EMK. Etter hvert ble praksisen kritisert av Sivilombuds-
mannen, før den opphørte med et rundskriv 11. januar
2012.155 Deretter ble straffegjennomføringsloven
endret.156

Til det andre: Det følger ikke direkte av EMK artikkel
5 (1), men EMD har lagt til grunn at statene har anledning
til å benytte preventiv arrest når det ikke er mistanke om
straffbar handling under EMK artikkel 5 (1) bokstav c.
Vilkårene for slik frihetsberøvelse er strenge, noe som er
tydeliggjort gjennom et krav om nødvendighet:

«[T]he offence should be concrete and specific as
regards, in particular the place and time of its commission
and its victims and that the authorities must furnish some
facts or information which would satisfy an objective
observer that the person concerned would in all likeli-
hood have been involved in the concrete and specific
offence had its commission not been prevented by the
detention […].»157

I hvilken utstrekning denne reguleringen følger av
Grunnloven må vurderes nøye. Dels fordi innholdet i
vernet etter EMK i noen grad er avklart, avstemt og kon-
solidert etter grunnlovsrevisjonen, og dels fordi det i
norsk rett er enkelte holdepunkter for hvordan interesse-
avveiingen bør falle ut, blant annet i arbeidet med
beredskapsloven gikk norske myndigheter langt i å

akseptere bruk av sikringstiltak i form av forvaring mot
eventuelle fiendtlige handlinger, se punkt 2.5.1.

Til det tredje: EMK artikkel 5 nr. 1 bokstav e åpner for
frihetsberøvelse av personer med «unsound mind».158

Inngangsvilkåret «unsound mind», på norsk «sinnsli-
dende», forstås videre enn det som tradisjonelt assosi-
eres med utrykket sinnslidende i norsk rett. Personer
med alvorlige karakteravvik, herunder farlige personer,
omfattes: «[T]he notion ‘unsound mind’ […] must be
understood […] comprising also abnormal personality
traits which do not amount to mental illness.»159 Tradi-
sjonelt er vilkårene for inngrep etter bestemmelsen
utbrodert og formulert slik:

«[F]irstly, he must reliably be shown to be of unsound
mind; secondly, the mental disorder must be of a kind or
degree warranting compulsory confinement; thirdly, the
validity of continued confinement depends upon the per-
sistence of such a disorder […].»160

Men dette vernet har utviklet seg over tid, og i 2019 kon-
soliderte EMDs storkammer praksisen, og la til grunn at
slik frihetsberøvelse som en hovedregel også forutsetter
at det gis en form for behandling. Det ble ikke lagt skjul
på at dette var et resultat av domstolens dynamiske hold-
ning til vernets innhold:

«It considers that, in the light of the developments in its
case-law and the current international standards which
attach significant weight to the need to provide treatment
for the mental health of persons in compulsory confine-
ment […], it is necessary to acknowledge expressly, in
addition to the function of social protection, the thera-
peutic aspect of the aim referred to in Article 5 § 1 (e),
and thus to recognise explicitly that there exists an obli-
gation on the authorities to ensure appropriate and indivi-
dualised therapy, based on the specific features of the
compulsory confinement, such as the conditions of the
detention regime, the treatment proposed or the duration
of the detention. On the other hand, the Court considers
that Article 5, as currently interpreted, does not contain a
prohibition on detention on the basis of impairment
[…].»161

154 Anders Løvlie, «Ulovlig frihetsberøvelse», i Olaf Halvorsen Rønning (red.), Med loven mot makta. Juss–Buss førti år (2011) s. 243–250.
155 Se uttalelse 26. juni 2009 i sak nr. 2007/1063 og Rt. 2013 s. 385 avsnitt 16 og 17.
156 Prop. 92 L (2012–2013) Endringar i straffegjennomføringsloven mv., s. 30–32.
157 Hannah Eiseman-Renyard mfl. mot Storbritannia, sak 57884/17, avgjørelse 5. mars 2019 avsnitt 42. Se også S, V og A mot Danmark, sak 35553/

12, 36678/12 og 36711/12, dom 22. oktober 2018 (storkammer) avsnitt 127 og Lawless mot Irland, sak 332/57, dom 1. juli 1961 avsnitt 14.
158 Se nærmere Alv A. Dahl og Anders Løvlie, Pyskiske lidelser, Forståelse, diagnostikk og juss (2018), s. 321–323.
159 X mot Tyskland, sak 7493/76, avgjørelse 12. juli 1976. Se også Rt. 2011 s. 1043 avsnitt 19.
160 Ruiz Rivera mot Sveits, sak 8300/06, dom 18. februar 2014, avsnitt 59.
161 Rooman mot Belgia, sak 18052/11, dom 31. januar 2019 (storkammer), avsnitt 205.
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Gjennomgangen har vist at begrepet om nødvendighet
og vernet etter Grunnloven antagelig ligger nokså tett
opp til vernet etter EMK artikkel 5; det gjelder en pre-
sumsjon for at det internasjonale vernet og vernet etter
Grunnloven sammenfaller. De tre typetilfellene av fri-
hetsberøvelse viser samtididig at dette ikke kan gjøres til
en mekanisk øvelse, og at den nærmere avstemningen av
vernets innhold i mange tilfeller vil by på nokså detal-
jerte undersøkelser av verdimessig og faktisk art: Grunn-
lovsvernet må fastsettes og avgrenses på selvstendig
grunnlag.

3.5.4 Krav om nødvendighet
Av kravet om «nødvendighet» følger dels at frihetsberø-
velsen i det konkrete tilfellet må være egnet til å oppnå
formålet med inngrepet, og dels at frihetsberøvelsen sik-
rer interesser som ikke lar seg sikre med mindre inngri-
pende tiltak. Dette er krav med lang fartstid og solid for-
ankring i formell lov og ulovfestet rett. Et eksempel på
en generell regulering er straffeprosessloven § 170 a før-
ste punktum om at tvangsmidler kun skal benyttes «når
det er tilstrekkelig grunn til det».

Kravet om «egnethet» skal sikre at inngrepene som
iverksettes holdes innenfor formålene med frihetsberøv-
elsen. I internasjonal praksis knyttes dette til et krav om
nødvendighet, for eksempel heter det om SP artikkel 7
om «arbitrary» frihetsberøvelse:

«[R]emand in custody could be considered arbitrary if it
is not necessary in all the circumstances of the case, for
example to prevent flight or interference with evidence:
the element of proportionality becomes relevant in this
context.»162

Kravet om egnethet må forstås absolutt, i den forstand at
det må påvises erfaringssetninger om at frihetsberøvelse
i alminnelighet og i det konkret tilfellet kan ivareta de
vernede interessene. Kravet kan innfris selv om erfarin-
gene gjør det usikkert om målet vil nås.

Systematisk forstås dette best som en presisering av
kravet til formål, se punkt 3.5.3. Kravet har imidlertid
også selvstendig betydning, når formålet etter loven er
mer begrenset enn det Grunnloven åpner for; frihetsbe-
røvelsen skal være egnet til å sikre det lovlige formålet.
Ut fra et pedagogisk perspektiv er det uansett nyttig å
formulere spørsmålet på denne måten, for å få et klart og
tydelig vurderingstema i enkeltsaker.

I kravet om bruk av «minst inngripende tiltak» ligger
at det ikke skal gripes inn i vernede interesser i større
grad enn nødvendig. I praksis fra EMD knyttes dette for
EMK artikkel 5 til et krav om «necessity»:

«The detention of an individual is such a serious measure
that it is justified only as a last resort where other, less severe
measures have been considered and found to be insufficient
to safeguard the individual or public interest which might
require that the person concerned be detained.»163

Dette er et krav som på rekke områder er gitt et eksplisitt
uttrykk i formell lov. Et eksempel på en konkret regule-
ring som er utslag av dette prinsippet er at det for bruk av
tvunget psykisk helsevern kreves at «[f]rivillig psykisk
helsevern har vært forsøkt, uten at dette har ført fram,
eller det er åpenbart formålsløst å forsøke dette», jf. psy-
kisk helsevernloven § 3-3 nr. 1

Vernet etter Grunnloven stiller krav om valg innenfor
tilgjengelige tiltak, og hvilke tiltak som skal anses til-
gjengelige beror på en avveiing av frihetsinteresser mot
andre interesser. Kravet er altså ikke absolutt: Dersom
det finnes en fremgangsmåte som isolert sett er mindre
inngripende, men det knytter seg betydelige kostnader til
å benytte den eller den griper inn i andre vernede interes-
ser, er ikke frihetsberøvelse nødvendigvis utelukket som
tiltak.

Fra et systematisk perspektiv forstås denne siden av
kravet om nødvendighet best som et utslag av kravet om
forholdsmessighet, som krever at forholdet mellom mål
og middel avstemmes, se punkt 3.5.5. Men fra et peda-
gogisk perspektiv er det likevel nyttig å skille ut og
tematisere kravet om minste inngreps prinsipp særskilt,
ettersom det sikrere bevissthet og oppmerksomhet om
alternative midler innenfor systemet og gir et klart vur-
deringstema.

3.5.5 Forholdsmessighet
Kravet om forholdsmessighet er formulert med den doble
nektelsen «ikke utgjøre et uforholdsmessig inngrep», og
betyr at selv om et inngrep i friheten er i tråd med et lovlig
formål kan det likevel ikke ramme for hardt:

«Forholdsmessighetsvurderingen må ha for øye balansen
mellom de beskyttede individuelle interessene på den ene
siden og de legitime samfunnsbehovene som begrunner
tiltaket på den andre.»164

162 Se Dokument 16 – 2011–2012, s. 116 med videre henvising til A. mot Australia, no. 560/1993, CCPR/C/59/D/560/1993.
163 S, V og A mot Danmark, sak 35553/12, 36678/12 og 36711/12, dom 22. oktober 2018 (storkammer) avsnitt 77 og Saadi mot Storbritannia, sak

13229/03, dom 29. januar 2008 (storkammer), avsnitt 70–72 og 161.
164 Rt. 2015 s. 93, avsnitt 60.
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Kravet har to funksjoner, dels finjusterer det når og på
hvilke betingelser staten har generell adgang til å benytte
frihetsberøvelse, og dels setter det grenser for bruk av
frihetsberøvelse i enkelttilfeller. Om kravet får den ene
eller andre funksjon beror på med hvilken detaljgrad det
lovreguleres og i hvilken grad vernets innhold utpensles
i prejudikater.

Tatt på ordet er forholdsmessighetsbegrensingen alt-
omfattende og gjeldende for alle typer frihetsberøvelse.
Vernets dekningsområde skal imidlertid avgrenses i tråd
med formålsbegrensingene i de internasjonale forbil-
dene, noe som blant annet innebærer at kravet som et
klart utgangspunkt ikke avgjør hva som er et forholds-
messig straffenivå.

Når nytten av inngrepet avstemmes mot kostnadene,
må det først klargjøres hva som er formålet med frihets-
berøvelsen, herunder sannsynligheten for at målet nås.
Dernest må det klargjøres hvilke omkostninger frihets-
berøvelsen har, herunder sannsynligheten for disse opp-
står. Endelig må det avklares hva som står på spill, altså
hvilken betydning de underliggende interessene som
skal vernes.

Strukturen i bedømmelsen er den samme for alle typer
frihetsberøvelser, men ettersom vurderingen går ut på å
sammenholde inngrepet mot interessene på det aktuelle
området, skiller avveiingene seg fra rettsområde til retts-
område og fra sak til sak. Bedømmelsen kan, beroende
på rettsområdet, by på nokså sammensatte og komplekse
vurderinger, herunder kan det måtte tas stilling til betyd-
ningen av en rekke fortidige, nåtidige og fremtidige for-
hold, og grader av usikkerhet som hefter ved disse.165

Det er for eksempel helt andre inngrep og helt andre
interesser i spill ved tvangsinnleggelse i en psykiatrisk
institusjon med sikte på «helbredelse» enn det er ved
pågripelse for å unngå at det blir forspilt bevis i en straf-
fesak, jf. psykisk helsevernloven § 3-3 nr. 3 og straffe-
prosessloven § 171 første ledd nr. 2.

Hvordan kryssende interesser skal avstemmes innen-
for de enkelte områdene, kan drøftes på ulikt abstrak-
sjonsnivå, og det er derfor et spørsmål på hvilket detalj-
nivå vernet skal trekkes opp. Menneskerettighetsutval-
get la ikke eksplisitte føringer for hvordan interessene
skal avstemmes, ut over at frihetsberøvelse av barn «så

langt som mulig bør unngås», se nærmere punkt
3.5.6.166 Utgangspunktet for å fastsette vernets nærmere
innhold, er derfor det internasjonale vernet og listen i
EMK artikkel 5 nr. 1 supplert med utdypende materielle
skranker utviklet av EMD med utgangspunkt i forbudet
mot vilkårlig frihetsberøvelse: «It is a fundamental prin-
ciple that no detention which is arbitrary can be compa-
tible with Article 5 § 1».167

Vernet er utviklet på litt ulike måter for de forskjellige
typene frihetsberøvelse, et fellestrekk er imidlertid at
inngrepene gjerne bedømmes ut fra formål og varighet,
og ikke utbroderes ned til minste detalj, før de holdes
opp mot statens interesser. Om vernet etter bokstavene b,
d og e, se punkt 3.5.3, skriver EMD, etter at det er rede-
gjort for kravene om egnethet og minste inngreps prin-
sipp:

«The principle of proportionality further dictates that
where detention is to secure the fulfilment of an obliga-
tion provided by law, a balance must be struck between
the importance in a democratic society of securing the
immediate fulfilment of the obligation in question, and
the importance of the right to liberty […] The duration of
the detention is a relevant factor in striking such a balance
[…].»168

En særlig oppmerksomhet om varigheten er det også ved
andre typer frihetsberøvelse. Blant annet for frihetsberø-
velse som preventivt tiltak uten mistanke om straffbart
forhold, har EMD presisert regelen til at «release ‘at a
time before prompt judicial control’ […] should be a
matter of hours rather than days».169 Også innholdet i
retten til hovedforhandling «innen rimelig tid» ved vare-
tektsfengsling er presisert for en rekke typetilfeller, jf.
EMK artikkel 5 nr. 3.170

Selv om avgrensningen av vernets rekkevidde skjer på
et overordnet nivå og etterlater et handlingsrom, blir
reglene konkretisert ved at det stilles krav til hva som
skal tas i betraktning under subsumsjonen:

«The question whether a period of time spent in pre-trial
detention is reasonable cannot be assessed in the abstract.
Whether it is reasonable for an accused to remain in

165 Se til illustrasjon Thomas Horn, Fullstendig isolasjon ved risiko for bevisforspillelse – Rettspolitiske vurderinger (2017), s. 301 flg., særlig s. 332–
335.

166 Dokument 16 – 2011–2012, s. 117.
167 Saadi mot Storbritannia, application no. 13229/03, dom 29.01.08 (Storkammer), avsnitt 67. Se nærmere i Havre, Den store balansetesten – vare-

tekt etter en proporsjonalitetsmodell (2014). Se også Council of Europe/European Court of Human Rights, Guide on Article 5 of the European
Convention on Human Rights – Right to liberty and security, 30. april 2020 og Saadi mot Storbritannia, application no. 13229/03, dom 29.01.08
(Storkammer), avsnitt 67–74.

168 Asvnitt 70.
169 S, V og A mot Danmark, sak 35553/12, 36678/12 og 36711/12, dom 22. oktober 2018 (storkammer), avsnitt 134.
170 Se nærmere i Havre, Den store balansetesten – varetekt etter en proporsjonalitetsmodell (2014) s. 216–233.



E.  Menneskerettigheter952
detention must be assessed on the facts of each case and
according to its specific features […] With particular regard
to the risk of absconding, consideration must be given to the
character of the person involved, his or her morals, assets,
links with the State in which he or she is being prosecuted
and the person’s international contacts.»171

Det stilles også krav til den institusjonelle behandlingen
av saken, blant annet til behandlingstid for klageinstans
og i domstoler. Det må avgjøres ut fra typen frihetsberøv-
else, men i alminnelighet aksepteres det under grunn-
lovsvernet at det går noe tid fra en avgjørelse løper ut
eller oppheves av overordnet instans og til det treffes ny
avgjørelse.172 Men dersom det gjelder bestemte frister
som er oversittet, vil inngrepet savne hjemmel og være i
strid med lovkravet.173 Om den materielle fristen etter
Grunnloven eller formell lov er oversittet, sperrer ikke i
seg selv for fortsatt frihetsberøvelse, ettersom rettsbrud-
det avsluttes når spørsmålet på ny bringes inn i korrekte
former.174

Interessevernet etter øvrige menneskerettigheter har
også betydning for kravet til forholdsmessighet.
Utgangspunktet er imidlertid at § 94 gjelder selve fri-
hetsberøvelsen, mens innholdet vernes av andre bestem-
melser, som § 93 annet ledd om tortur, umenneskelig
eller nedverdigende behandling og § 102 om retten til
privatliv. En særlig tyngende frihetsberøvelse kan like-
vel tenkes å spille inn i forholdsmessighetsvurderingen i
§ 94, noe som for eksempel kan tenkes aktuelt dersom
vedkommende må isoleres under frihetsberøvelsen på
grunn av en pågående pandemi.175

Øvrige menneskerettigheter er av betydning for for-
holdsmessighetsvurderingen, fordi de pålegger staten
plikt til å verne samfunnet og andre borgere mot inngrep
i deres vern. Disse spiller inn for den generelle grense-
dragningen mellom den enkeltes frihetsvern og samfun-
nets behov for vern mot farlige personer, blant annet for
å verne om retten til liv og beskytte mot umenneskelig
og nedverdigende behandling etter § 93 fjerde ledd.176

Og i forlengelsen ved valg av tiltak for å verne konkrete
personer, se for eksempel Rt. 2013 s. 588 hvor konklu-
sjonen var at staten ikke hadde oppfylt plikten etter
EMK 8 til å sikre en kvinne mot truende og skremmende

forfølgelse: «Særlig skulle muligheten for pågripelse og
varetektsfengsling vært nøye vurdert […]».177

Høyesteretts ankeutvalg har formulert seg på en måte
som sidestiller vernet i Grunnloven § 94 med vernet
etter straffeprosessloven § 170 a, blant annet slik «Av
Grunnloven § 94 og straffeprosessloven § 170 a følger
det at fengsling ikke skal utgjøre et uforholdsmessig inn-
grep»,178 og slik «At politiet har oversittet fristen for
fremstilling etter § 183 første ledd er i så måte et forhold
som må inngå ved forholdsmessighetsvurderingen, jf.
straffeprosessloven § 170 a, jf. Grunnloven § 94 første
ledd andre punktum».179 Det at to bestemmelser stiller et
krav om forholdsmessighet innenfor samme rettsom-
råde, betyr imidlertid ikke at kriteriene for å avstemme
interessene er de samme for bestemmelsene. Det må
undersøkes for de enkelte bestemmelsene, og om det
ukritisk forutsettes identitet mellom kriterier som avgjør
hva som er forholdsmessig, er det både risiko for at for
mye av vernet etter § 170 a blir løftet inn i Grunnloven
§ 94 og risiko for at for at grunnlovsvernet blir for sty-
rende for forståelsen av § 170 a.

Om det er identitet eller ikke, må vurderes særskilt.
Og holdes det fast ved at Grunnloven § 94 skulle ta opp
i seg den internasjonale vilkårlighetsstandarden, se
punkt 3.5.2, er nok handlingsrommet under Grunnloven
på en rekke områder større enn handlingsrommet som
over tid er fininnstilt med bruk av særskilte lovfestede
og ulovfestede forholdsmessighetskrav tilpasset norske
forhold.

Det er i forlengelsen av dette også grunn til å holde
fast ved at Grunnloven § 94 gir et vern mot frihetsberø-
velse, og ikke selv gir grunnlaget for frihetsberøvelsen.
HR-2017-1679-U gjaldt en løslatelse fra varetektsfengs-
ling som etter påtalemyndighetens anke ble opphevet,
fordi det ikke var vurdert grundig nok hvilken risiko løs-
latelse medførte og om risikoen lot seg forene med sta-
tens plikt til å beskytte liv, helse og frihet. Som rettslig
grunnlag ble det vist til vernet etter EMK artikkel 5, sup-
plert med Grunnloven § 94 og straffeprosessloven
§ 170 a. Grunnloven § 94 åpnet klart nok for frihetsberøv-
else på et slikt grunnlag, og spørsmålet i saken var derfor
egentlig kun om fengslingsgrunnlaget og interessene
som knyttet seg til det, i tilstrekkelig grad var hensyntatt.

171 Buzadji mot Moldova, sak 23755/07, dom 5. juli 2016 (storkammer, avsnitt 90.
172 Mooren mot Tyskland, sak 11364/03, dom 9. juli 2009 (storkammer), avsnitt 80–81 og 95–96.
173 Rt. 2014 s. 1102 avsnitt 16.
174 Rt. 2014 s. 1104, avsnitt 16–18. Se også Arnfinn Baardsen, «Grunnloven, straffeprosessen og strafferetten – noen linjer i høyesteretts praksis etter

grunnlovsreformen 2014» (2017), s. 21–22.
175 Se til illustrasjon Borgarting lagmannsretts kjennelse 3. april 2020 (LB-2020-50640).
176 Se til illustrasjon HR-2017-1679-U avsnitt 15.
177 Rt. 2013 s. 588, avsnitt 63.
178 HR-2017-1679-U avsnitt 17.
179 Rt. 2014 s. 1102 avsnitt 18.
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3.5.6 Særlig om barn
Grunnloven § 104 lyder: «Ved handlinger og avgjørelser
som berører barn, skal barnets beste være et grunnleg-
gende hensyn». Barn er gitt et særlig vern fordi de skiller
seg fra voksne ved at de stadig er i fysisk og psykisk
utvikling, og av den grunn er sårbare og ikke kan forven-
tes å ha forståelse og refleksjonsevne som voksne.

I lovgivningen er barn gitt et særlig vern mot frihets-
berøvelse. I straffeprosessloven kommer det blant annet
til uttrykk i § 174 som fastslår at personer under 18 år
ikke skal pågripes med mindre det er «særlig påkrevd»
og § 184 annet ledd annet punktum som fastslår at denne
gruppen ikke skal fengsles med mindre det er «tvin-
gende nødvendig».180

Menneskerettsutvalget vurderte om Grunnloven § 94
skulle tydeliggjøre barns særlige posisjon og sårbarhet,
men konkluderte med at det var tilstrekkelig ivaretatt
med den generelle reguleringen i § 104 og ved at de sær-
lige forhold som gjelder barn skal tas hensyn til i vurde-
ringen av inngrepets forholdsmessighet:

«[U]tvalget foreslår en egen bestemmelse om barns ret-
tigheter i Grunnloven, der vernet om barns personlige
integritet foreslås særlig fremhevet. I tillegg vil vilkåret
om at frihetsberøvelsen ikke skal utgjøre et uforholds-
messig inngrep, stille krav om at det skal mye til før man
berøver barn friheten, fordi frihetsberøvelse må antas å
være en større belastning for barn enn for voksne. Dette
må også gjenspeiles i den konkrete vurderingen. Dette
vilkåret i bestemmelsen om frihetsberøvelse og eget vern
om barns personlige integritet i egen barnebestemmelse
bør være en tilstrekkelig påminnelse om at frihetsberøv-
else av barn så langt som mulig bør unngås.»

Det finnes en del områder hvor dagens praksis med fri-
hetsberøvelse av barn kan komme til å stå i et spennings-
forhold til krav om nødvendighet og forholdsmessighet
etter Grunnloven § 94. Arnfinn Baardsen, høyesteretts-
dommer og senere dommer i EMD, skrev i 2017 føl-
gende om frihetsberøvelse av barn etter utlendingslov-
givningen:

«Spørsmålet om fengsling av barn kommer ofte på spis-
sen i utlendingssaker, hvor barn gjerne fengsles sammen
med foreldrene i en leir på Trandum, i påvente av uttrans-
portering. Og så har vi de barna som er alene. Jeg er uro-

lig for om vi her lever helt opp til de rettsstatlige krav som
blant annet Grunnloven stiller.»181

Et annet eksempel er vedtak etter barnevernloven §§ 4-
24, jf. 4-25, hvor det er grunn til å trekke inn forholds-
messighetsvurderingen i større grad enn det ordlyden gir
anvising på.

Et tredje eksempel er varetektsfengsling. I en omfat-
tende og solid undersøkelse av fengslingspraksis ved
Oslo tingrett før og etter en skjerpelse av vilkårene for
varetektsfengsling av barn, stilles det spørsmål ved om
domstolen i tilstrekkelig grad undersøker de konkrete
omstendighetene rundt barnet, herunder alternativer til
frihetsberøvelse.182

3.5.7 Forholdet til øvrige begrensingsreguleringer
Vilkåret om at frihetsberøvelse må være «nødvendig og
ikke utgjøre et uforholdsmessig inngrep», innebærer at
avgrensningen av frihetsvernet fullt ut er forankret i
Grunnloven § 94. På dette punkt skiller bestemmelsen
seg fra utformingen av de fleste andre menneskerettighe-
tene i Grunnloven, ettersom de er formulert som abso-
lutte rettigheter uten mulighet for inngrep.

Bakgrunnen er at Menneskerettsutvalget mente at
adgangen til å gripe inn i rettighetene skulle reguleres i
en felles bestemmelse. Denne begrensningsreguleringen
skulle da ikke gjelde for rettigheter som allerede var
avgrenset. For frihetsvernets del ble dette kun fremhevet
for kravet om lovhjemmel, men konklusjonen var gene-
rell og entydig: «Det bør således komme til uttrykk i
Grunnlovens generelle begrensningshjemmel at det ikke
kan gjøres begrensninger i §§ 94 […]».183

Det ble imidlertid ikke vedtatt en slik begrensings-
hjemmel, med den følge at Grunnlovens ordlyd for en
rekke menneskerettigheter ikke åpner for inngrep. Alle-
rede et halvt år etter grunnlovsrevisjonen innfortolket
imidlertid Høyesterett begrensinger i Grunnloven § 102
i tråd med forutsetningen for grunnlovsforslaget og de
internasjonale forbildene:

«I tråd med de folkerettslige bestemmelsene som var
mønster for denne delen av § 102, vil det være tillatt å
gripe inn i rettighetene etter første ledd første punktum
dersom tiltaket har tilstrekkelig hjemmel, forfølger et
legitimt formål og er forholdsmessig.»184

180 Se Prop. 135 L – 2010–2011, s. 58–59 og NOU 2016: 24, s. 50 § 15-11 første ledd.
181 Arnfinn Bårdsen, «Grunnloven, straffeprosessen og strafferetten – noen linjer i høyesteretts praksis etter grunnlovsreformen 2014» (2017), s. 23.
182 Kirsten Vikesland Mæhle, Varetektsfengsling av barn. Betydinga av «tvingende nødvendig»-vilkåret for grunngjevinga i avgjerder om varetekts-

fengsling av barn. Ei studie av førstegongsfengslingar i Oslo tingrett, masteroppgave UiO 2014.  
183 Dokument 16 – 2011–2012, s. 75.
184 Rt. 2015 s. 93 avsnitt 60, med henvisning til Rt. 2014 s. 1105 avsnitt 28.
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Per i dag er det fremmet et nytt grunnlovsforslag om
begrensningshjemmel, begrunnet med at adgangen til
inngrep bør forankres og fremgå av Grunnloven. Det at
begrensingsadgangen er særregulert i Grunnloven § 94
er ikke særskilt drøftet i forslaget, og det heter uriktig at
det med unntak for § 100 ikke er noen av Grunnlovens
rettighetsbestemmelser som åpent angir en unntaksad-
gang.185

Det er videre grunn til å rette terminologisk kritikk
mot Menneskerettighetsutvalgets forslag og mot forsla-
get som nå er til behandling. For begge forslagene er
strukturert ved at det i første ledd fastslås i generelle
ordelag at det kan gjøres inngrep i rettigheter på nær-
mere vilkår, mens annet ledd fastslår at det ikke i noen
tilfeller kan «gjøres slike begrensinger» i § 94.186 Tatt på
ordet er dette uriktig, ettersom det jo følger av bestem-
melsen selv at vernet nettopp kan begrenses på et slikt
grunnlag. Poenget er altså bare at adgangen til å gjøre
slike begrensninger er forankret i bestemmelsen selv, og
ikke i den generelle begrensningshjemmelen, og beskri-
velsen av frihetsvernets rekkevidde blir således riktigst
uten den foreslåtte begrensningshjemmelen.

3.6 § 94 andre ledd. Krav om domstolskontroll mv.
3.6.1 Innledning
Grunnloven § 94 andre ledd stiller krav om domstols-
kontroll ved frihetsberøvelse, og stiller med det institu-
sjonelle minstekrav til behandlingen av slike saker:
«Den pågrepne skal snarest mulig fremstilles for en
domstol. Andre som er berøvet sin frihet, kan få frihets-
berøvelsen prøvet for domstolene uten ugrunnet opp-
hold.»

Organisatoriske forhold og ressurshensyn kan altså
ikke stå i veien for en uavhengig kontroll av frihetsberø-
velsens lovlighet. Etterprøving hos domstolene skal
sikre at vernet mot frihetsberøvelse etterleves i den
enkelte sak:

«Such control serves to provide effective safeguards
against the risk of ill-treatment, which is at its greatest in
this early stage of detention, and against the abuse of
powers bestowed on law enforcement officers or other
authorities for what should be narrowly restricted purpo-
ses and exercisable strictly in accordance with prescribed
procedures.»187

Krav om kontroll og muligheten for kontroll må også
antas å virke disiplinerende og gi befolkningen tillit til at
slike inngrep benyttes innenfor lovens rammer.

For å sikre at kontrollen blir effektiv, er det bestemt at
saken skal behandles av domstolene innen en viss tid;
den uavhengige kontrollen skal skje hurtig slik at en
eventuell ulovlig berøvelse kan avbrytes. Kravet til
behandlingstid er ulikt beroende på formålet med fri-
hetsberøvelsen, jf. bestemmelsens skille mellom
«pågrepne» og «andre».

Skillet har også betydning ved at det påligger staten
selv å sørge for at «pågrepne» snarest mulig fremstilles
for en domstol, se punkt 3.6.5. For andre typer frihetsbe-
røvelse er den rettslige kontrollen overlatt den enkeltes
autonomi, jf. «kan få [den] prøvet for domstolene». I
juridisk teori er dette forstått som et skille mellom straf-
feprosessuell og administrativ frihetsberøvelse.188

På samme måte som for det innholdsmessige vernet
etter første ledd andre punktum, var utgangspunktet for
revisjonen som førte frem til annet ledd de internasjo-
nale forbildene, se punkt 3.5.2. Dette reflekteres i retts-
praksis når det sies at det «springende punkt» er hvor
langt vernet etter EMK rekker.189 Men som det vil
fremgå i det følgende, må også vernet etter annet til dels
klargjøres på selvstendig grunnlag.

3.6.2 Domstol
Kravet om domstolskontroll ble innført med revisjonen i
2014 uten at det ble drøftet særskilt hvilke egenskaper et
beslutningsorgan må ha for å være «en domstol» eller
tilhøre «domstolene» etter bestemmelsen. Systembe-
traktninger taler for at begrepet er det samme om i
Grunnlovens øvrige bestemmelser om domstoler, jf.
§§ 88, 90, 96 og 98, og især § 95 om retten til rettferdig
rettergang.190

Videre er det grunn til å se hen til Grunnlovens inter-
nasjonale forbilder, men da også være bevisst at vernet
etter ordlyden i § 94 er mindre omfattende enn i de inter-
nasjonale bestemmelsene, og at det under grunnlovsrevi-
sjonen var enkelte sider av det internasjonale vernet som
bevisst ble holdt utenfor.

Tas det ovennevnte som utgangspunkt, må bestem-
melsen forstås slik at borgerens sak skal presenteres for
et uavhengig beslutningsorgan som ikke på noen måte
skal kunne instrueres i sine avgjørelser. Organet må

185 Dokument 12:8 (2015–2016) Grunnlovsforslag fra Martin Kolberg, Jette F. Christensen, Gunvor Eldegard og Tom E.B. Holthe om endring i § 113
a (begrensninger i de grunnlovfestede rettigheter), s. 3.

186 Forslag om ny § 115 i Dokument 16 – 2011–2012 og forslag om ny § 113a i Dokument 12:8 – 2015–2016.
187 Ladent mot Polen, sak 11036/03, dom 18. mars 2008 avsnitt 72.
188 Eivind Smith, Konstitusjonelt demokrati (2017), s. 374.
189 HR-2020-972-U avsnitt 22.
190 Dokument 16 – 2011–2012, s. 123–124.
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innenfor rammene av Grunnloven og formell lov ha fritt
spillerom til å fastslå premisser og konklusjon i enkelt-
saker, og herunder beslutte løslatelse.

Rettsgodet som det gjøres inngrep i taler for en inngå-
ende kontroll.191 Og skal kontrollen med frihetsberøvel-
sens lovlighet bli effektiv og reell, må det stilles visse
minstekrav til saksbehandlingen hos beslutningsorganet,
slik det også stilles minstekrav til behandlingen i kravet
om «dom» etter Grunnloven § 96.192 Det taler for at pro-
sessuelle rettigheter av en slik karakter at de kan karak-
teriseres som nødvendige betingelser for domstolskon-
troll innfortolkes i § 94. Dette gjelder først og fremst
kravet om at behandlingen skal være kontradiktorisk:
Vedkommende må gis forståelig informasjon om det
faktiske og rettslige grunnlaget for frihetsberøvelsen og
mulighet til å imøtegå dette.

I forlengelsen bør bestemmelsen etter omstendighe-
tene også gi rett til rettslig bistand for å sikre kontradik-
sjon. EMD har innfortolket krav om forsvarerbistand
ved fengsling som faller inn under EMK artikkel 5 første
ledd nr. 3, dersom den frihetsberøvede er ute av stand til
å forsvare seg selv og ved spesielle omstendigheter.
Høyesteretts ankeutvalg har forutsatt at denne retten
også følger av Grunnloven § 94.193 I juridisk teori skri-
ver Arnfinn Bårdsen: «Det må nok legges til grunn at
Grunnloven § 94 gir rett til forsvarerbistand i fengslings-
saker i samme utstrekning som artikkel 5, men heller
ikke mer, jf. Rt-2015-955.»194

Også øvrige krav til domstolsbehandlingen må
avstemmes mot typen frihetsberøvelse og hva som kre-
ves under de internasjonale konvensjonene, for eksem-
pel har EMD stilt krav om særskilte prosessuelle garan-
tier ved preventiv frihetsberøvelse.195 Praksis viser at
omfanget av rettighetene begrenses i møte med krys-
sende hensyn, blant annet kan det være behov for å
undergi enkelte opplysninger taushetsplikt av hensyn til
institusjonens eller rikets sikkerhet.196

Ut fra praksis under EMK artikkel 5 nr. 4 vil man ikke
nødvendigvis stille krav om at rettsmøtene er offent-
lige.197 Slike begrensninger må imidlertid avstemmes
mot et minstekrav til forsvarlighet.198 Og vernet må på
dette punkt dessuten avstemmes mot Grunnloven § 100

femte ledd om at «[e]nhver har rett til […] å følge for-
handlingene i rettsmøter» og at begrensinger i denne ret-
ten må følge av lov og kan kun begrunnes i hensynene til
«personvern og av andre tungtveiende grunner».

Grunnlovsvernet og kravet om domstolskontroll kan
også tenkes å legge føringer for kontroll som i dag i før-
ste omgang skjer utenfor domstolene. Et mulig eksempel
er plassering og tilbakehold i institusjon uten eget sam-
tykke etter barnevernloven § 4-24. Frihetsberøvelse kan
besluttes dersom barnet har begått «alvorlig eller gjentatt
kriminalitet», og kan etter omstendighetene brukes som
et substitutt til varetektsfengsling, se punkt 3.6.3. Barne-
vernlovens behandlingsform er bruk av nemd, som ikke
nødvendigvis vil tilfredsstille Grunnlovens krav om at
den «pågrepne» skal fremstilles for en «domstol».

Om den som frihetsberøves har rett til å få spørsmålet
bragt inn for Høyesterett, beror på en tolkning av Grunn-
loven § 88. Per i dag åpner loven for det, og det må leg-
ges til grunn at den konkrete rettsanvendelsen vil prø-
ves.199

3.6.3 «Pågrepne»
Retten til domstolskontroll ved frihetsberøvelse gjelder
generelt, mens typen frihetsberøvelse avgjør hvordan og
hvor raskt domstolskontrollen skal komme i stand. For
den «pågrepne» gjelder at vedkommende «skal […]
fremstilles», og fristen er «snarest mulig».

Det gjelder altså et ubetinget krav til staten om å
besørge en særlig rettslig kontroll av frihetsberøvelsen,
og det stilles krav om særlig hurtig behandling. Retten til
særlig hurtig kontroll faller bort dersom vedkommende
ikke lenger er frihetsberøvet, men undergitt restriksjo-
ner. I det følgende tematiseres vernets virkeområde,
mens vernets nærmere innholdet gjennomgås i punkt
3.6.4 og 3.6.5.

Grunnloven bygger på det internasjonale konven-
sjonsvernet. I EMK artikkel 5 nr. 3, er det fastslått at den
som er «arrested or detained» etter nr 1 bokstav c, som
omhandler frihetsberøvelse med ulike formål ved mis-
tanke om straffbar handling, skal bli «brought promptly
before a judge». SP artikkel 9 nr. 3 fastslår at «anyone

191 Se for eksempel Rt. 2010 s. 1445, avsnitt 89–90. Se også A med flere mot Storbritannia, sak 3455/05, dom 19. februar 2009 (storkammer), avsnitt
203 og 204.

192 Asbjørn Strandbakken, Uskyldspresumsjonen – «In dubio pro reo», Bergen 2003, s. 137–140.
193 Rt. 2015 s. 955.
194 Arnfinn Baardsen, «Grunnloven, straffeprosessen og strafferetten – noen linjer i høyesteretts praksis etter grunnlovsreformen 2014» (2017), s. 23.
195 S, V og A mot Danmark, sak 35553/12, 36678/12 og 36711/12, dom 22. oktober 2018 (storkammer), avsnitt 133–134.
196 Se Rt. 2006 s. 1300 og Rt. 2007 s. 1573, avsnitt 81 flg.
197 Reinprecht mot Østerrike, sak 67175/01, dom 15. november 2015, avsnitt 31–42.
198 A med flere mot Storbritannia, sak 3455/05, dom 19. februar 2009 (storkammer), avsnitt 214–224, og Sher med flere mot Storbritannia, sak 5201/

11, dom 20. oktober 2015, avsnitt 150–157.
199 Rt. 2007 s. 404, avsnitt 40.
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arrested or detained on a criminal charge shall be
brought promptly before a judge». Den raske behandlin-
gen er ment å være et hinder mot mishandling og øvrig
misbruk:

«Such control serves to provide effective safeguards
against the risk of ill-treatment, which is at its greatest in
this early stage of detention, and against the abuse of
powers bestowed on law enforcement officers or other
authorities for what should be narrowly restricted purpo-
ses and exercisable strictly in accordance with prescribed
procedures.»200

Uttrykket pågripelse benyttes vanligvis om politiets fri-
hetsberøvelse av en person som er mistenkt for en straff-
bar handling. Forhistorien og forarbeidene gjør det klart at
den som undergis straffeprosessuell frihetsberøvelse
begrunnet med at det er mistanke om straffbar handling
og med sikte på varetektsfengsling, er å anse som pågre-
pet – uavhengig av om formålet med tiltaket er å sikre
bevis, hindre at vedkommende unndrar seg straffeforfølg-
ning eller ivareta preventive siktemål. Spørsmålet er om
også frihetsberøvelse med andre formål innebærer at ved-
kommende får status som «pågrepne» etter Grunnloven.
Det er det grunn til å undersøke nærmere, fordi rettsprak-
sis og juridisk teori i noen grad har knyttet frihetsvernet
etter tidligere § 99 første ledd til andre formål, blant annet
med sikte på å opprettholde ro og orden, ivareta sikkerhet
og utlevering og utvisning av utlendinger, se punkt 2.3.

Ordlyden i § 94 er ikke til hinder for å inkludere andre
former for frihetsberøvelse. Det er lang tradisjon for å
omtale frihetsberøvelse med andre formål som pågri-
pelse. I utlendingsloven angis vilkårene for frihetsberø-
velse i § 106 under overskriften «vilkår for pågripelse og
internering» og i § 106 a under overskriften «pågripelse
og fremstilling».

Et argument som taler mot å inkludere øvrige typer
frihetsberøvelse, er at denne siden av grunnlovsvernet i
§ 94, i motsetning til legalitetskravet og erstatningsver-
net, er basert på internasjonale konvensjoner, og at disse
som et utgangspunkt ikke gir rett til hurtigbehandling
utenfor straffeprosessen.

Menneskerettighetsutvalgets drøftelse innledes med at
det stilles spørsmål om «noen av de prosessuelle garanti-
ene i menneskerettighetskonvensjonene bør tas inn i
Grunnloven».201 Utvalget uttalte samme sted at «presi-
seringene vil ikke på noe punkt endre dagens rettstil-
stand, men utelukkende løfte disse prosessuelle rettighe-
tene inn i Grunnloven».

Men selv om det er mest nærliggende å lese forarbei-
dene som at det kun er vernet etter de internasjonale
konvensjonene som er løftet inn, i tråd med øvrige revi-
sjonsendringer, er ikke uttalelsene helt entydige. For i
referansen til konvensjonene refereres til «de pågrepne»,
mens tilføyelsen som vurderes inntatt er uttrykket «den
fengslede eller anholdte».

Oppbygningen av § 94 åpner i noen grad for å forstå
«pågrepne» vidt, ettersom uttrykket i annet ledd er kon-
trastert mot «[a]ndre som er berøvet sin frihet», se nær-
mere i punkt 3.6.6. Og en slik todeling ut fra typen fri-
hetsberøvelse gjelder også etter første ledd, hvor det
trekkes et skille mellom den som «fengsles» og den som
«berøves friheten på annen måte».

Hensynet til en indre sammenheng i bestemmelsen
taler for at disse to skillene er sammenfallende.
«[F]engsles» i første ledd er ment å videreføre tidligere
§ 99 første ledd, og det fremgikk i punkt 2.3, av enkelte
forstått til å omfatte frihetsberøvelse utover straffepro-
sessuelle formål. På tidspunktet for grunnlovsrevisjonen
ble «fengsles» ellers forstått vidt, og blant annet brukt
om frihetsberøvelse etter utlendingsloven.202

Idealet om minst mulig frihetsberøvelse og hensynene
som begrunner en hurtig kontroll, taler for at fristen ret-
ter seg mot frihetsberøvelse med likhetstrekk til straffe-
prosessuell frihetsberøvelse. Om vernet begrenses til fri-
hetsberøvelse med formell forankring i straffeprosessen,
uten at det skjæres igjennom og ses hen til frihetsberø-
velsens karakter og de underliggende interesser, kan ver-
nets rekkevidde bli vilkårlig.

For det første vil vernet da ubetinget kunne komme til
å omfatte frihetsberøvelse som ikke er begrunnet i hen-
synet til realisering av straffansvar, men som av ulike
grunner er gitt formell forankring i straffeprosessen, slik
tilfellet blant annet er for fengsling av personer av pre-
ventive grunner og fengsling av utilregnelige personer.

For det andre vil frihetsberøvelse som er begrunnet i
at det er begått lovbrudd kunne falle utenfor, som for
eksempel enkelte tilfeller av plassering og tilbakehold i
institusjon uten eget samtykke etter barnevernloven § 4-
24. Bestemmelsen gir blant annet hjemmel for institu-
sjonsplassering dersom barnet har begått «alvorlig eller
gjentatt kriminalitet». Dersom det er de straffeprosessu-
elle interessene som er fremtredende i en slik situasjon
og begrunner bruken av frihetsberøvelse, er man i kjer-
neområdet for begrunnelsen for vernet etter Grunnloven
§ 94 annet ledd første punktum. Dette gjelder selv om et
vedtak etter § 4-24 i praksis også vil ivareta barnets

200 McKay mot Storbritannia, sak 543/03, dom 3. oktober 2006 (storkammer), avsnitt 32.
201 Dokument 16 – 2011–2012, s. 117.
202 Prop. 126 L (2016–2017) Endringer i utlendingsloven (tvangsmidler mv.), s. 19–21.
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interesser, og derfor sjeldent være et rent straffeproses-
suelt substitutt.

Det kan legges til at frihetsberøvelse på dette grunnla-
get etter omstendighetene er svært nært knyttet til det
straffeprosessuelle sporet. For når barn fremstilles for
varetektsfengsling, er det et vilkår etter loven at barne-
verntjenesten skal «uttale seg om behovet for tiltak etter
barnevernloven kapittel 4 og gi informasjon om det
arbeidet som pågår med å iverksette tiltak», jf. straffe-
prosessloven § 183 tredje ledd. Reguleringen er et
uttrykk for prinsippet om at minste inngrep skal benyt-
tes. Det taler for at grunnlovsvernet også gis anvendelse
dersom man ved mistanke om lovbrudd og hensyn til
forfølgelsen av dette treffer et vedtak om direkte plasse-
ring i institusjon. Ikke minst fordi påtalemyndigheten er
gitt kompetanse til å treffe slikt vedtak, jf. barnevernlo-
ven § 4-24 annet ledd.

Også frihetsberøvelse etter utlendingsloven har likhet
til straffeprosessuell frihetsberøvelse. Det er lang tradi-
sjon for å regulere frihetsberøvelsen på samme måte som
etter straffeprosessen, det benyttes samme terminologi, og
fristen for fremstilling etter pågripelse er den samme som
ved straffeprosessuell pågripelse og har samme ordlyd
som man inntok i Grunnloven, jf. § 106 a syvende ledd.
Men pågripelse av utledninger vil antagelig ikke omfattes
av grunnlovsvernet, om det ble satt på spissen med en
endring av utlendingslovgivningen. Utlendingsrettslig fri-
hetsberøvelse faller, som nevnt, utenfor det internasjonale
vernet og statene har tradisjonelt vært gitt et vidt spillerom
når det gjelder utformingen av utlendingsretten. Men i så
tilfelle er Grunnloven § 94 på dette punkt gitt en mindre
heldig utforming, ettersom det er benyttet et ord som er
vel innarbeidet for frihetsberøvelse med et slikt formål.

3.6.4 «Snarest mulig»
Uttrykket «snarest mulig» peker mot at domstolskon-
trollen av frihetsberøvelsen skal skje raskt, men at det
dette må bedømmes konkret for det enkelte saksforhold.
I tillegg til at frihetsberøvelse utover den maksimale
perioden i alle tilfeller vil være grunnlovsstridig, vil
fremstilling innenfor lengstefristen utgjøre grunnlovs-
brudd dersom det var mulig å fremstille vedkommende
på et tidligere tidspunkt.

«Snarest mulig» er brukt i bestemmelsene om frem-
stilling etter straffeprosessloven § 183, dessuten i utlen-

dingsloven § 106 a syvende ledd, og praksis knyttet til
denne må antas å tjene som rettesnor for vernet etter
Grunnloven.203 Men det var de internasjonale konven-
sjonene Menneskerettighetsutvalget hadde for øye da
det la til grunn at grunnlovfestingen «ikke på noe punkt»
ville «endre dagens rettstilstand».204 I SP artikkel 9 nr. 3
og EMK artikkel 5 nr. 3 er fremstillingsfristen formulert
som «promptly», henholdsvis «omgående» og «straks» i
norsk oversettelse. Grunnlovens uttrykk skiller seg fra
de internasjonale kildene ved at plikten etter ordlyden
begrenses av hva som er «mulig». Det kan det ikke leg-
ges for mye i, for rett nok er ingen forpliktet til det umu-
lige, selv ikke staten, men skal vernet bli tilstrekkelig
effektivt må det også stilles krav til det mulige for å sikre
tilstrekkelige ressurser til fremstillinger.

Fengslingsfristens formål er å legge til rette for effek-
tiv kontroll fra en uavhengig instans for å motvirke myn-
dighetsmisbruk: «[T]he first appearance of an arrested
individual must above all be prompt, to allow detection
of any ill-treatment and to keep to a minimum any unju-
stified interference with individual liberty».205

Det er en spenning mellom straffeprosessloven § 183
og de internasjonale kildene. I den norske bestemmelsen
er det angitt en yttergrense formulert som «senest den
tredje dagen etter pågripelsen», hvilket vil si 3 døgn og
14 timer. Denne yttergrensen er et resultat av en over-
veid utvidelse fra et tidligere krav om «så vidt mulig
dagen etter pågripelsen» i § 183, og begrunnet i at man
ved å utvide fristen ville sikre at «den totale bruken av
frihetsberøvelse [blir] redusert hvis fremstillingsfristen
utvides».206

Fristen synes sammenfallende med lengstefristen etter
EMK artikkel 5 nr. 3. Det vil bero på de konkrete
omstendighetene hvilken tid som aksepteres, men EMD
har uttalt at «any period in excess of four days is prima
facie too long […]».207 Derimot følger det av SP artikkel
9 nr. 3 en kortere tidsfrist enn den som følger av § 183
og EMK artikkel 5 nr. 3. FNs menneskerettighetskomite
uttalte i 2009 at «[…] the period of police custody before
a detained person is brought before a judge should not
exceed 48 hours».208 I komiteens General Comment fra
2014 er dette utdypet:

«While the exact meaning of ‘promptly’ may vary depen-
ding on objective circumstances, delays should not
exceed a few days from the time of arrest. In the view of

203 Hans Kristian Bjerke m.fl. Straffeprosessloven – Kommentarutgave bd. 1 (2011), s. 645–647.
204 Dokument 16 (2011–2012) s. 117 og Rt. 2015 s. 1142, avsnitt 22.
205 Ladent mot Polen, sak 11036/03, dom 18. mars 2008 avsnitt 73.
206 Ot.prp. nr. 66 (2001–2002), s. 21–22.
207 S, V og A mot Danmark, sak 35553/12, 36678/12 og 36711/12, dom 22. oktober 2018 (storkammer) avsnitt 134.
208 Baruanis mot Kongo, Communication No. 1890/2009, avsnitt 6.8 og note 15.
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the Committee, 48 hours is ordinarily sufficient to trans-
port the individual and to prepare for the judicial hearing;
any delay longer than 48 hours must remain absolutely
exceptional and be justified under the circumstances.»209

Høyesterett la i Rt. 2015 s. 1142 til grunn at de folkeretts-
lige forpliktelsene tilsa en innstramning av fremstillings-
fristen som fulgte av intern norsk rett.210 Det samme er lagt
til grunn av Straffeprosessutvalget,211 og mens dette skrives
arbeider departementet visstnok med å endre loven.212

Ut fra dagens rettskildebilde er spørsmålet av mindre
praktisk betydning, men gitt ordlyden og at denne retts-
tilstanden først fikk et autoritativt uttrykk i norsk rett
etter grunnlovsrevisjonen, sammenholdt med at den len-
gre fengslingsfristen nettopp var gitt for å begrenset
omfanget av frihetsberøvelse, er det et åpent spørsmål
om den snevre rammen også følger av Grunnloven § 94.

3.6.5 «skal […] fremstilles»
Det følger av § 94 annet ledd første punktum at vedkom-
mende «skal» fremstilles for domstolen, noe som peker
mot obligatorisk tilstedeværelse ved domstolskontroll.
Det samme gjør ordlyden i EMK artikkel 5 nr. 3, hvor
det heter at den som er pågrepet «shall be brought
promptly before a judge or other officer authorised by
law to exercise judicial power». Også etter SP artikkel 9
nr. 3 «shall» vedkommende fremstilles for en dommer
eller et lignende beslutningsorgan.

Det samme følger av straffeprosessloven § 183, som
fastslår at om siktede fortsatt skal berøves friheten etter
pågripelse, «må [påtalemyndigheten] fremstille ham for
tingretten». I Rt. 2011 s. 589 beskrev Høyesteretts anke-
utvalg rettstilstanden for førstegangsfengslinger slik:

«Det er på det rene at både straffeprosessloven og kon-
vensjonene legger opp til en obligatorisk ordning; påtale-
myndigheten skal besørge fremstilling av eget tiltak, uav-
hengig av om siktede begjærer dette […].»213

Plikt til fremstilling styrker hensynet til rettslig kontroll av
frihetsberøvelsen. Fysisk oppmøte ved førstgangsfengs-

ling gir dertil mulighet for kontroll med at den fengslede
ikke blir utsatt for trusler, press eller fysisk mishandling.
Dette vernet lå til grunn for fremveksten av domstolskon-
trollen, og fremheves som rasjonale for menneskerettig-
hetskonvensjonene.214 Tilstedeværelse av den som skal
berøves friheten understreker videre alvoret i tiltaket, og
kan bidra til å styrke tilliten til rettssystemet.

Betydningen av tilstedeværelse er fremhevet av Høy-
esterett som begrunnelse for ikke å gi strafferabatt der-
som noen samtykker i ikke å være tilstede. Poenget var
at det ikke burde legges til rette for at den pågrepne
kunne påvirkes til å oppgi denne retten mot en straffere-
duksjon ved en eventuell domfellelse: «[R]etten til å få
prøvd fengslingsspørsmålet etter fremstilling for en
dommer er en grunnleggende rettssikkerhetsgaranti med
lange og sterke tradisjoner, som kommer til uttrykk i
Grunnloven § 94 andre ledd».215

Til tross for ordlyden i de internasjonale kildene og
loven, og interessene som skal sikres ved fysisk tilstede-
værelse, har det i rettspraksis vært aksept for at første-
gangsfengslinger gjennomføres uten oppmøte for dom-
stolene, som såkalt kontorforretning, forutsatt at siktede
ikke ønsker å møte, samtykker i behandlingsformen og
tilstedeværelsen ikke er nødvendig for sakens opplys-
ning.216

Denne praksisen stod i et klart spenningsforhold til
kravet i Grunnlovens tidligere § 99 første ledd om at fri-
hetsberøvelsen skulle skje på «paa den ved Lovene fore-
skrevne Maade». For selv om man vel må kunne unnlate
fremstilling ved alvorlig skade eller sykdom eller der-
som det forelå andre forhold som gjorde det umulig eller
uforsvarlig å fremstille vedkommende, var lovens regel
oppmøte.

I juridisk teori har det vært delte oppfatninger om lov-
messigheten av praksisen.217 Johs. Andenæs argumen-
terte for en ubetinget plikt til fremstilling,218 mens Mag-
nus Matningsdal har argumentert for adgangen til å
benytte kontorforretning, og forankret standpunktet i
uttalelser i forarbeider og praktiske hensyn, men uten å
drøfte betydningen av ovennevnte interesser eller lov-
kravet i Grunnloven § 99 første ledd, eller den da nært
forestående § 94.219

209 General Comment 16. desember 2014 nr. 35 punkt 33 (GC-2014-35-CCPR).
210 Rt. 2015 s. 1142, avsnitt 30 flg.
211 NOU 2016: 24, s. 328.
212 Se høringsnotat 18/2045 av 26. juni 2018 med høringsfrist 1. oktober 2018.
213 Rt. 2011 s. 589, avsnitt 12.
214 Human Rights Committee, General comment No. 35 – Article 9 (Liberty and security of person) 16. Desember 2014 punkt 34.
215 HR-2017-1675-A, avsnitt 22. Se også HR-2018-486-A, avsnitt 15–16.
216 Magnus Matningsdal, «Siktedes tilstedeværelse i fengslingsmøtet ved første gangs fengsling», Lov og Rett 2013 s. 232–247, på s. 233. Se også

Hans Kristian Bjerke, Fengsling (1977), s. 32–34.
217 Hans Kristian Bjerke, Fengsling (1977), s. 32.
218 Johs. Andenæs, Norsk straffeprosess v/ Tor-Geir Myhrer (2009), s. 297.
219 Magnus Matningsdal, «Siktedes tilstedeværelse i fengslingsmøtet ved første gangs fengsling», Lov og Rett 2013 s. 232–247, på s. 233–244.
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Det er ut fra dette vanskelig å se at det kan være
adgang til å unnlate fremstilling, med mindre det ikke lar
seg gjennomføre eller er uforsvarlig på grunn av sykdom
eller lignende. Mot en adgang til å samtykke taler dessu-
ten at det er tradisjon for at tyngende tvangsmidler kun
skal benyttes dersom lovens vilkår er oppfylt og bruken
er nødvendig: Vilkårene angir hvilke inngrep lovgiveren
mener borgerne skal kunne utsettes for, men markerer
også hvilke inngrep påtalemyndigheten i det hele tatt bør
søke å benytte.

Et tilgrensende spørsmål er om det skal kunne benyt-
tes fjernmøte, noe som kom på spissen i HR-2020-972-
U som gjaldt en førstegangsfengsling under koronapan-
demien. Fengslingsmøtet ble gjennomført som fjern-
møte i medhold av en særregulering gitt i medhold av
den midlertidige koronaloven.220 Siktede og forsvareren
hadde motsatt seg fjernmøte. Ankeutvalget la til grunn at
EMK artikkel 5 nr. 3 og Grunnloven § 94 andre ledd
begrenser adgangen til å benytte fjernmøte ved første-
gangs fengsling, og at en forutsetning for å gjøre unntak
fra retten til fremstilling er at det vurderes konkret om
det – i dette tilfellet av smittevernsgrunner – er «ufor-
svarlig» å avholde ordinært fengslingsmøte.221 Ankeut-
valget tok ikke direkte stilling til unntaket fra fremstil-
lingsretten, men la til grunn at en eventuell adgang er
«meget snever».222 Fengslingskjennelsen ble opphevet
fordi det ikke fremgikk av den skriftlige begrunnelsen
om tiltak for å unngå smitterisiko til, under og fra retts-
møtet var vurdert med utgangspunkt i helse- og dom-
stolsmyndighetens anbefalinger og retningslinjer.223

Det kan imidlertid diskuteres om bruken av moderne
teknologi begrenser behovet for fysisk tilstedeværelse i
retten, ettersom hensynet til kontroll vil kunne ivaretas
med bruk av fjernmøte og særskilt tilrettelegging.224 For
eksempel kan det stilles spørsmål ved om vedkommende
«fremstilles» dersom det gjennomføres fjernmøte fra et
rom i fengslet som domstolene disponerer og domsto-
lene har eget personell tilstede i rommet. EMD har ikke
tatt stilling til om EMK artikkel 5 er til hinder for bruk
av fjernmøteteknologi på denne måten ved førstegangs-
fengsling. I den grad det forutsettes identitet mellom
EMK og Grunnloven på dette punkt,225 og EMD i frem-
tiden skulle komme til at det er en akseptabel frem-
gangsmåte, kan det argumenteres for at det også må

gjelde under Grunnloven. Det underliggende spørsmålet
om det kreves fysisk tilstedeværelse vil imidlertid også
kunne melde seg i en slik situasjon, dersom vedkom-
mende av en eller annen grunn ikke «fremstilles» for
fjernmøtet.

3.6.6 Uten ugrunnet opphold
Frihetsberøvelse som ikke er gitt særlig prioritert etter
§ 94 annet ledd første punktum, skal etter annet punktum
undergis domstolskontroll «uten ugrunnet opphold». I
motsetning til domstolskontroll ved pågripelse som skal
skje automatisk, forutsetter andre ledd andre punktum at
det fremmes begjæring, og fristen begynner å løpe når
begjæringen er fremmet for rett myndighet.

Bestemmelsen retter seg mot den «som er berøvet»
friheten, og leser man den i sammenheng med § 95 og
retten til som gir rett til domstolsbehandling «innen
rimelig tid», må vernet forstås som et direktiv om at
sakene skal prioriteres. Og det er pågående frihetsberøv-
else som er gitt prioritet, den som er fri må stille seg i
den ordinære køen for en eventuell etterfølgende kon-
troll av lovmessigheten, med mindre det gjelder en
anke og spørsmålet om frihetsberøvelse skal avgjø-
res.226

Også denne reguleringen er ment å «løfte» eksis-
terende rettigheter til konstitusjonelt nivå.227 EMK artik-
kel 5 nr. 4. fastslår at enhver som er pågrepet eller berø-
vet sin frihet har rett til domstolskontroll «speedily»,
«raskt» i norsk oversettelse. Bestemmelsen er lex speci-
alis i forhold til den generelle retten til effektive retts-
midler etter artikkel 13. I SP artikkel 9 nr. 4 er kravet
formulert som et krav om «without delay», «uten opp-
hold» i norsk oversettelse.

Ordlyden i § 94 bygger på en dikotomi mellom
«pågrepne» og «andre som er berøvet frihet», men under
«andre» hører også den som har vært pågrepet og blitt
varetektsfengslet. Dette kommer tydeligere frem i EMK
artikkel 5 nr. 4 som fastslår at «[e]nhver som er pågrepet
eller berøvet sin frihet» har rett til å anlegge sak om lov-
ligheten for en domstol og eventuelt bli beordret løslatt.

Hva som skal anses som «uten ugrunnet opphold»
vurderes konkret og fastsettes ut fra en avveining av
samfunnets behov for tidsbruken holdt opp mot den

220 Midlertidig forskrift 27. mars 2020 nr. 459 om forenklinger og tiltak innenfor justissektoren for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19
(koronaforskriften) § 2.

221 HR-2020-972-U avsnitt 31.
222 HR-2020-972-U avsnitt 27.
223 HR-2020-972-U avsnitt 31 og 32.
224 Se Nils Gunnar Skretting, Habeas Corpus over Zoom, upublisert artikkel 2020 og NOU 2016: 24, s. 164–168 flg.
225 Se HR-2020-972-U avsnitt 22.
226 Oravec mot Kroatia, sak 51249/11, dom 11. juli 2017, avsnitt 65.
227 Dokument 16 – 2011–2012, s. 117.
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enkeltes frihet.228 Sentrale forhold å se hen til vil være
inngrepets alvorlighet og årsaken til tidsbruken. Vernet
er ikke til hinder for at det går noe tid mellom hver gang
lovligheten prøves.

Reglene i tvisteloven kapittel 36 om saker om admi-
nistrative tvangsvedtak i helse- og sosialsektoren sikre
hurtig behandling i alle ledd, jf. §§ 36-2 (1), 36-5 (1) og
(2) og 36-9 (1). For enkelte typer frihetsberøvelse er det
imidlertid ikke særskilt tilrettelagt for hurtigbehandling,
slik at dette må ivaretas gjennom de alminnelige reglene
med den risikoen for manglende etterlevelse som det
innebærer.

3.7 Bevisregler
Om det har funnet sted frihetsberøvelse og hvordan en
frihetsberøvelse artet seg kan være beheftet med usik-
kerhet, og dermed også om vernet etter Grunnloven § 94
er trådt for nær. Under EMK artikkel 5 er det utviklet
særlige regler for håndtering av usikkerhet, og det er et
spørsmål om disse også skal innfortolkes i § 94.

EMD har full kompetanse, men er som et utgangs-
punkt tilbakeholden med å bedømme bevis. Dels fordi
nasjonale domstoler er bedre situert til å bedømme
bevis, og dels fordi ressurshensyn taler mot omfattende
bevisføring. Men på enkelte områder føres det intensiv
kontroll med faktiske påstander for å gi konvensjonsbe-
stemmelsene effektivt vern.

Slik kontroll knytter seg særlig til saker om retten til liv
etter artikkel 2 og forbudet mot tortur og umenneskelig
behandling i artikkel 3, men også under sikkerhets- og fri-
hetsvernet i artikkel 5, blant annet når det er nødvendig
for å kontrollere mistankekravet for pågripelse og varetekt
som følger av EMK artikkel 5 nr. 1 bokstav c.229 Dessu-
ten har Domstolen har utviklet legale presumsjoner for å
håndtere usikkerhet om faktiske forhold som «lie within
the exclusive knowledge of the authorities».

Legale presumsjoner angir at eksistensen av et rettslig
relevant faktum kan legges til grunn gitt påvisning av et
annet faktum. Presumsjonene utløses ved såkalt «prima
facie evidence». Da får staten «the burden of proof» og
påstandene legges til grunn, med mindre det gis en
«satisfactory and convincing explanation of how the
events in question occurred».230

EMDs praksis viser at disse presumsjonene får virk-
ning for forhold som er nært knyttet til hendelsesforløp
som er under statens kontroll:

«[A]lthough it has not been proved that a person has been
taken into custody by the authorities, it is possible to esta-
blish that he or she was officially summoned by the aut-
horities, entered a place under their control and has not
been seen since. In such circumstances, the onus is on the
Government to provide a plausible and satisfactory
explanation as to what happened on the premises and to
show that the person concerned was not detained by the
authorities, but left the premises without subsequently
being deprived of his or her liberty.»231

Det er tvilsomt om disse legalpresumsjonene er en del av
grunnlovsvernet, ettersom de først og fremst er utviklet
som et unntak fra EMDs tilbakeholdenhet med å
bedømme bevis med sikte på overnasjonal kontroll med
statene. Bevisreglene hviler dessuten på sterke faktiske
presumsjoner som uansett gjør seg gjeldende i bevisbe-
dømmelsen, og da vil det nok også ses hen til regler som
vil bli benyttet av EMD ved en eventuell klagebehand-
ling.

3.8 Derogasjon
I ekstraordinære situasjoner kan borgernes frihetsvern
bli satt på prøve. I norsk rett har vi blant annet sett
eksempler på det under koronaepidemien med bruk av
fjernmøte ved førstegangsfengsling, se punkt 3.6.5, og
etter Andre verdenskrig med forslag om bruk av vidtrek-
kende forvaringsordninger.232

Enkelte ekstraordinære situasjoner kan håndteres gjen-
nom fortolkning, mens det for særlige kvalifiserte krisesi-
tuasjoner gjelder regler om derogasjon eller suspensjon.
Vernet etter Grunnloven § 94 er absolutt hva gjelder kra-
vet om legalitet, mens det innholdsmessige vernet er for-
mulert som en relativ standard – krav om nødvendighet og
forholdsmessighet – som tatt på ordet kan ta høyde for
ekstraordinære situasjoner. Når det snakkes om deroga-
sjon fra denne, forutsettes altså at standarden har utkrys-
tallisert seg i faste regler under normaltilstanden og nor-
male avvikstilstander, og at disse kan fravikes.

228 Se Council of Europe/European Court of Human Rights, Guide on Article 5 of the European Convention on Human Rights – Right to liberty and
security, 30. april 2020 s. 41–47.

229 Alparslan Altan mot Tyrkia, sak 12778/17, dom 16. april 2019, avsnitt 146–149.
230 El-Masri mot Nord-Makedonia (Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia) sak 39630/09, dom 13. desember 2012 (Storkammer), avsnitt

165–167 og 237–238.
231 El-Masri mot Nord-Makedonia (Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia) sak 39630/09, dom 13. desember 2012 (Storkammer), avsnitt

153.
232 Se Løvlie, «Internering og normering – om bruk og ikke-bruk av formell lov til å regulere forvaring av farlige personer i krisesituasjoner» (2013),

s. 283–286.
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Grunnloven inneholder ikke en bestemmelse om dero-
gasjon. Menneskerettighetsutvalget foreslo en regule-
ring, og mente det ikke skulle gjelde et absolutt deroga-
sjonsforbud fra frihetsvernet, men presiserte samtidig at
fravikelse kun burde være aktuelt under særdeles van-
skelige situasjoner for landet, og da i svært begrenset
utstrekning.233

I hvilken utstrekning tiltak som avviker fra det regu-
lære vernet etter § 94 er forenlig med Grunnloven, må
avklares ut fra den ulovfestede læren om konstitusjonell
nødrett. Beredskapsloven gjelder når riket er i krig eller
krig truer eller rikets selvstendighet eller sikkerhet er i
fare, og inneholder materielle, personelle og prosessu-
elle regler til bruk i medhold av konstitusjonell nødrett.
Det er også forutsatt at regjeringen til enhver tid skal ha
et supplerende regelverk med materielle inngrepshjem-
ler, herunder bestemmelser om frihetsberøvelse, i tilfelle
en faresituasjon oppstod.234

Et eksempel på en regulering i Grunnloven § 94 og
formell lov som det kan være aktuell å fravike er frem-
stillingsfristen, se punkt 3.6.4. I beredskapsloven
kapittel IV om behandling av straffesaker, er det gitt en
regulering om fengsling i § 8 som fastslår at det ikke er
«nødvendig å overholde fristen etter straffeprosessloven
§ 183 første ledd første punktum». Denne regelen står i
et spenningsforhold til lengstefristen etter Grunnloven,
se punkt 3.6.4. Men for de situasjonene beredskapsloven
gjelder for, vil nok fristen etter omstendighetene kunne
skyves ut i tid.

Konstitusjonell nødrett er en del av den norske stats-
retten, men ettersom vernet etter § 94 bygger på det
internasjonale vernet vil kriteriene for derogasjon etter
EMK artikkel 15 og SP artikkel 4 si noe om hvor sterkt
vernet står i en krisesituasjon.235 For EMK er grunnvil-
kåret at det foreligger en krigs- eller krisetilstand som
truer nasjonens liv. Derogasjonsadgangen rekker ikke
lenger enn til det situasjonen gjør strengt nødvendig,
og forutsatt at tiltakene ikke er uforenlige med statens
øvrige plikter etter internasjonal rett, herunder skal det
vurderes om tiltakene er forholdsmessige.236 Er betin-
gelsene oppfylt kan det åpne for frihetsberøvelse som
ellers ikke er forenlig med EMK artikkel 5 nr. 1, som

for eksempel bruk av forvaringsordninger under
krig.237

3.9 § 94 tredje ledd. Erstatningsansvar
Grunnloven § 94 tredje ledd gir et særlig grunnlag for
erstatningsansvar ved ulovlig frihetsberøvelse. Ansvaret
viderefører tidligere § 99 første ledd andre punktum, og
som nevnt vil nok avgrensningen av ansvaret følge gren-
sene for straffansvaret for ulovlig frihetsberøvelse eller
grov uforstand i tjenesten. Se nærmere i punkt 2.6.238

Ansvaret gjelder når noen er «arrestert», og med det
siktes det til pågripelse av politiet. I alminnelighet med
sikte på fortsatt fengsling, men det kan nok også omfatte
frihetsberøvelser av kortere varighet og hvor det ikke er
aktuelt med påfølgende fengsling, som for eksempel
midlertidige tiltak i tilknytning til en opptøyer, demon-
strasjoner eller lignende.

«Fengslet» må avgrenses i tråd med «fengsles» i før-
ste ledd første punktum og «pågrepne» i annet ledd før-
ste punktum. Også her kan det stilles spørsmål ved om
virkeområdet rekker utover det straffeprosessuelle, til
for eksempel utlendingsfengsling, se punkt 3.3.2. Det er
imidlertid få, om noen konkrete knagger for et vidt
ansvarsgrunnlag.

Menneskerettighetsutvalget vurderte om vernet burde
omfatte alle typer uberettiget frihetsberøvelse, men mente
det heller burde reguleres gjennom de alminnelige erstat-
ningsrettslige reglene. Det ble vist til at erstatningsvernet
etter § 99 var begrenset til fengslingstilfellene og – uriktig
– at det samme gjaldt for erstatningsordningene etter
EMK artikkel 5 nr. 5 og SP artikkel 9 nr. 5.239

Erstatning for ulovlig frihetsberøvelse utenfor Grunnlo-
vens dekningsområde må søkes på annet grunnlag. EMK
artikkel 5 nr. 5 lyder: «Everyone who has been the victim of
arrest or detention in contravention of the provisions of this
Article shall have an enforceable right to compensation».
Et slikt ansvar følger også av SP artikkel 9 nr. 5, og reglene
er hver for seg selvstendige rettsgrunnlag for erstatnings-
krav. Uttrykket «compensation» i EMK artikkel 5 nr. 5 for-
stås vidt og omfatter i tillegg til økonomisk ytelser også
kompensasjon i form av reduksjon av straff.240

233 Dokument 16 (2011–2012) Rapport til Stortingets presidentskap fra Menneskerettighetsutvalget om menneskerettigheter i Grunnloven, s. 97–98.
234 Se Løvlie, «Internering og normering – om bruk og ikke-bruk av formell lov til å regulere forvaring av farlige personer i krisesituasjoner» (2013),

s. 288–289.
235 Se Ola Rambjør Heide, Konstitusjonell nødrett – Sett i lys av den Europeiske menneskerettighetskonvensjon artikkel 15, Oslo 1998 og Council of

Europe/European Court of Human Rights, Guide on Article 15 of the European Convention on Human Rights – Derogation in time of emergency
31. desember 2019.

236 A med flere mot Storbritannia, application no. 3455/05, dom 19. februar 2009 (storkammer), avsnitt 182–190.
237 Hassan mot Storbritannia, application 29750/09, dom 16. september 2014 (storkammer), avsnitt 96–111.
238 Se straffeloven §§ 171, 172 og 173 bokstav c. Se for eksempel HR-2017-1677-A.
239 Dokument 16 – 2011–2012, s. 117.
240 Porchet mot Sveits, application no. 36391/16, avvisningsavgjørelse 8. oktober 2019.
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3.10 Sammenfatning av perioden 2014–2020
Grunnloven § 94 er et resultat av og reflekterer i sitt inn-
hold det internasjonale frihetsvernet, og følgelig står den
europeiske menneskerettighetskonvensjon med tilhø-
rende rettspraksis helt sentralt når innholdet av statsret-
ten på dette området skal fastsettes. Holdt opp mot tidli-
gere § 99 første ledd, er frihetsvernet utvidet i betydelig
grad, både hva gjelder virkeområde og innhold.

Bestemmelsen er ment å ta opp i seg det internasjo-
nale frihetsvernet, men er gitt en særskilt utforming av
hensyn til grunnlovsstilen, og dessuten fordi deler av tid-
ligere § 99 første ledd skulle videreføres. Dette har ført
til terminologiske og strukturelle spenninger som til dels
gjør innholdet vanskelig tilgjengelig. Blant annet benyt-
tes det ulike ord for samme meningsinnhold og det stil-
les krav om forholdsmessighet uten at ordlyden angir
hvilke interesser som skal avstemmes.

Det substansielle vernet følger av at all frihetsberøv-
else skal være «nødvendig og ikke utgjøre et uforholds-
messig inngrep» for å ivareta visse formål, og begrenser
med det adgangen til å gi lover om bruk av frihetsberøv-
else og adgangen til å benytte frihetsberøvelse i enkelt-
saker. Det at forholdet mellom mål og middel til enhver
tid skal avstemmes, gjør frihetsvernet til en reell og ope-
rativ standard i rettslivet.

For enkelte områder er det spørsmål om rekkevidden av
grunnlovsvernet. Det skyldes blant annet at de internasjo-
nale bestemmelsene som tjente som forbilder er dyna-
miske i sitt innhold, og derfor ikke nødvendigvis har det
samme innholdet i dag som i 1814. Dynamikken i det
internasjonale vernet kan være resultat av verdimessige
og institusjonelle endringer som også bør få gjennomslag
for forståelsen av § 94, men det kan også tenkes avstand
mellom Grunnloven og de internasjonale forbildene.

Foreløpig er det nokså begrenset med rettspraksis
knyttet til bestemmelsen, men det er eksempler på at
vernet er tilskrevet et innhold det kan stilles spørsmål
om det er grunnlag for. For eksempel har Høyesteretts
ankeutvalg sidestilt forholdsmessighetskravet i Grunnlo-
ven § 94 med det som følger av straffeprosessloven
§ 170 a, uten nærmere undersøkelse av om det er grunn-
lag for å hevde slik identitet.

Den som skal klargjøre innholdet i frihetsvernet må
være årvåken, herunder være bevisst tilblivelsesproses-
sen og norske verdioppfatninger. Grunnlovsvernet har
en betydelig internasjonal slagside, og det «springende
punkt» er derfor i mange tilfelle hva som følger av det
internasjonale vernet. Samtidig har bestemmelsen en
iboende selvstendighet. Fremtidige grensespørsmål må
håndteres ut fra og kunne forankres i bestemmelsens til-
blivelse; den som vil gjøre seg kjent med frihetsvernets
innhold i dag må også kjenne dets historie.
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Tidligere § 94

(1814–2014)

En ny almindelig civil og kriminal Lovbog skal foranstaltes udgivet paa første eller, om dette
ikke er muligt, paa andet ordentlige Storthing. Imidlertid blive Statens nu gjældende Love i
Kraft, forsaavidt de ei stride imod denne Grundlov eller de provisoriske Anordninger, som imid-
lertid maatte udgives.

De nuværende permanente Skatter vedblive ligeledes til næste Storthing.

Av Dag Michalsen

1 Oversikt over tidligere § 94s bestemmelser
Grunnloven § 94 stod uforandret i 200 år inntil Stortin-
get vedtok den nye § 94 som del av revisjonen av men-
neskerettighetskapitlet i Grunnloven i 2014.1 Den tidli-
gere § 94 regulerte tre forhold. (1) Det ene gjaldt formen
på og tidsfrister for Stortingets lovgivning etter 1814. (2)
Det andre var den rettslige betydningen av eldre lovgiv-
ning fra før 1814 etter vedtakelsen av Eidsvollsgrunnlo-
ven. (3) Endelig regulerte bestemmelsen den rettslige
betydningen av visse skatter i tiden rett etter 1814. § 94
var i sin karakter tidsbestemt og skulle etter sin ordlyd
opphøre eller oppfylles noen år etter 1814.2
(1) § 94, første punktum påbød Stortinget å vedta en ny
sivil og straffelovbok («ny almindelig civil og kriminal
Lovbog») innen 1815 eller 1818, som ville være 1. eller
2. storting. Inntil 1845 tolket Stortinget bestemmelsen
som en plikt til å vedta lovbøker for å erstatte eneveldets
lovgivning. Stortinget bevilget betydelige beløp for å få
lovbøkene på plass. Den eneste større lovbok som Stor-
tinget til slutt vedtok var Kriminalloven av 1842. Men
med henvisning til § 94 satte Storting og Regjering i
gang en rekke andre mindre lovreformer og flere endte
som enkeltlover, noen ganger et godt stykke inn på

1800-tallet. Det store prosjektet om en norsk sivillovbok
ble aldri gjort ferdig og Stortinget oppga dette formelt i
1845. Frem til 1845 var § 94 en av de mest omdiskuterte
paragrafene i Grunnloven. Også etter 1845 forstod Stor-
tinget fortsatt bestemmelsen som en plikt som skulle
oppfylles, men da mer allment som en oppfordring til å
utarbeide enkeltlover. Enda hundre år senere, rundt
1950, ble § 94 påberopt i Stortinget for reform av norsk
rett gjennom lovbøker, noe som førte til opprettelsen av
Sivillovbokutvalet. Bestemmelsen i § 94, 1 punktum
kalles stikkordsmessig Grunnlovens krav til lovbøker; et
mer internasjonalt uttrykk for lovbok er kodifikasjon.

Den grunnleggende idé til § 94s krav til lovbøker var
å slå fast betydningen av den allmenne lov (eller det
generelle lovbegrepet) for statsordningen og statens
styre. Med allmenn lov siktet grunnlovsgivere i tiden til
å forstå selve lovsbegrepet å ha generelle egenskaper,
ikke individuelle eller partikulære, og slik måtte det skil-
les mellom lovvedtak og administrative vedtak. Denne
oppfatningen om den allmenne lov var altså hjemlet i
forfatningen selv, og i sin ytterste konsekvens mente
mange, i naturretten. Kodifikasjonstanken var et resultat
av dette allmenne lovbegrepet og dette viste seg i lovbo-

1 Menneskerettighetsutvalget Dokument 16 (2011–2012) s. 14 og s. 99–100. Stortingets grunnlovsbeslutning, se Stort. Forhandlinger 2014 s. 2472
og s. 2530 (stortingsvedtaket).

2 Se for den følgende kommentaren Hilde Sandvik og Dag Michalsen (red), Kodifikasjon og Konstitusjon. Grunnloven § 94s krav til lovbøker i
norsk historie (2013), se også i vedleggene s. 331–388 der det gjengis en rekke kilder til § 94s historie. Den seneste publikasjonen til § 94s historie
er Hilde Sandvik (red), Anders Sandøe Ørsted og den norske straffeloven av 1842 (2017).
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.
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kens program å abstrahere det store og uensartete retts-
stoffet i samfunnet til systematisert allmenn lovgivning.
Betydningen av at dette programmet var forankret i for-
fatningen lå derfor i kombinasjonen av det formelle og
materielle: Det allmenne lovbegrepet og lovbokens form
skulle forenes med Grunnlovens materielle verdikrav til
samfunnet og på denne måten skulle kodifisering lede til
konstitusjonalisering av samfunnet.3 Bare denne grunn-
leggende sammenheng mellom grunnlov og lovbok kan
forklare det – uten overdrivelse – kolossale arbeid som
den norske stat la ned i tiårene etter 1814 for å få § 94
oppfylt.
(2) § 94, andre punktum bestemte at eldre lovgivning fra
før 1814 som ikke stred mot den nye Grunnloven eller
mot provisoriske anordninger gitt i medhold av Grunnlo-
ven, fortsatt skulle være gyldig. Omvendt, hvis de stred
mot Grunnloven, kunne lovgivning fra før 1814 ikke
anvendes. § 94, annet punktum innledes med ordet
«imidlertid», noe som nettopp viser hvilken tett sam-
menheng Riksforsamlingen tenkte seg det fantes mellom
de to bestemmelsene: Planen om lovbøker skulle oppfyl-
les snart og derved gjøre tidligere lovgivning irrelevant.
Den underliggende oppfatning var at mye av eneveldets
lovgivning nok var brukbar, men mye visste man også
ville stride mot Grunnloven – nettopp eneveldets inn-
virkning på rett og samfunn var jo en sentral begrunnelse
for overhodet å lage en konstitusjonell forfatning. § 94,
annet punktum rettet seg først og fremst mot domstolene
som måtte ta stilling til om anvendelsen av eneveldets
gamle lovverk ville være i strid med Grunnloven. I løpet
av 1800-tallet var dette spørsmålet mye oppe i domsto-
lene. Men også Stortinget og Kongen måtte ta stilling til
slike spørsmål, i deres forfatningsmessige ulike opp-
gaver som regelskapere.

§ 94, annet punktum bidro også til en betydningsfull
følge i norsk statsrett: Når Grunnloven uttrykkelig ba
domstolen å vurdere om all rett fra før 1814 var i strid
med Grunnloven eller ei, måtte domstolen nødvendigvis
utvikle lex-superior-normer for denne oppgaven. I reali-
teten var dette grunnlovsprøving av all rett vedtatt før
Eidsvollsgrunnloven. At dette også ledet til en friere
domstolsholdning for forholdet mellom Grunnlov og
stortingslovgivning er sannsynlig og for enkelttemaer et
stykke på vei dokumentert.4 I domstolens praktiske tolk-
ningshverdag var det selvfølgelig vanskelig å skille mel-

lom tolkning av eldre rett og stortingslovgivning opp
mot Grunnloven siden rettskildegrunnlagene ofte gikk
inn i hverandre.5 Samlet er det derfor god grunn til å
fremheve at dette grunnlovsinitierte handlingsrommet
hadde viktige følger for domstolens utvikling av prøvel-
sesretten, først for forvaltningsvedtak, men ganske snart
også for stortingets lovgivning.6
(3) § 94, andre ledd har direkte sammenheng med Riks-
forsamlingens vedtak i finanssakene. Den sier ikke noe
annet enn at skattebeslutninger truffet forut for 17. mai
1814 er gyldige frem til det neste Storting trer sammen
etter 17. mai 1814. Bestemmelsen kom som et tillegg så
sent som 14. mai på grunnlag av Riksforsamlingens
arbeid med finanskomiteens betenkning. Dette omtales
ikke nærmere i det følgende.7

Alle delene av tidligere § 94 har en grunnleggende
temporær karakter og etter ordlyden skulle bestemmel-
sene bare være virksomme maksimalt noen år, litt
avhengig hvordan forholdet mellom første og andre
punktum utviklet seg. I det bestemmelsene var oppfylt
ville de også ha utspilt sine roller. Frederik Stang oppfat-
tet i 1833 § 94 derfor som en «transitorisk» bestem-
melse.8 Dette var åpenbart for § 94 annet ledd som
hadde en meget kort tidshorisont («til neste Storting»).
Men det gjaldt også bestemmelsens krav til lovbøker.
Når Stortinget hadde endelig vedtatt lovbøkene var jo
§ 94, første punktum oppfylt. Kanskje kunne man mot
denne oppfatningen stille spørsmål om bestemmelsen
kunne tolkes så generelt at Stortinget alltid – så lenge
§ 94 gjaldt – ville ha plikt til å gi lovbøker, også når de
lovbøkene som først var blitt vedtatt iht. § 94 en gang i
fremtiden hadde utspilt sin rolle. I så fall måtte § 94, før-
ste punktum ha vært tolket som et permanent krav om at
det alltid skulle finnes lovbøker i norsk rett. Men det fin-
nes gode grunner for ikke å tolke bestemmelsen slik.
Bare de stramme tidsfristene ga holdepunkter for den
vanlige tolkningen. Sammenhengen mellom første og
annen punktum hadde også en åpenbar tidsrelasjon.
Annen punktum var nettopp nødvendig fordi første
punktum ikke var oppfylt. Bare inntil lovbøkene var på
plass ville eneveldets lovgivning være nødvendig å
bruke. Deretter ville domstolene ikke behøve å vurdere
om eldre rett fra før 1814 stred mot Grunnloven siden
eldre rett da ideelt sett ville ha blitt erstattet med lovbø-
ker som var i overensstemmelse med Grunnloven.

3 Se også nærmere under om Adler-Falsens utkast. Se videre forfatningsteoretisk og historisk Michalsen, «Konstitusjon og kodifikasjon» i: Michal-
sen (red), Forfatningsteori møter 1814 (2008) s. 145–181.

4 Se nærmere Holmøyvik/Michalsen, Lærebok i forfatningshistorie (2015) s. 331–332 og Anine Kierulf, Judicial Review in Norway (2018) s. 59–
60.

5 Se f.eks. kommentar til § 100.
6 Se særlig kommentarer til § 89.
7 Se Finanskomiteen på Eidsvoll betenkning 6. post i Riksforsamlingens forhandlinger bd 1 (1914) s. 276.
8 Frederik Stang, Systematisk Fremstilling (1833) s. 614–617.
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Tidligere § 94 stod i sammenheng med flere av
Grunnlovens øvrige bestemmelser. For det første ble det
på 1800-tallet oppfattet å være en viss motsetning mel-
lom Stortingets lovgivningskompetanse etter § 75 bok-
stav a og § 94 i den forstand at vedtakelsen av lovbøkene
kunne innvirke på Stortingets lovgivningskompetanse.9
Etter at § 94 var blitt oppfylt, ville det være, sa man, lite
for Stortinget å gjøre, og det fantes endog diskusjoner
om på hvilken måte Stortinget skulle vedta § 94. Uansett
disse spørsmålene betegnet § 94s krav til lovbøker den
spenning som fantes mellom å forstå lovgivning selv
enten som uttrykk for utøvelse av folkesuverenitet eller
også i stor grad som utøvelse av juristenes faglige
ekspertise.10 For mange symboliserte § 94 i 1814, og i
lang tid etter, en viss skepsis til de folkevalgtes faglige
forutsetninger for å utøve sin oppgave som lovgivere (se
videre under punktene 4 og 9).

En ganske annen sammenheng var det mellom på den
ene siden tidligere § 94 og på den andre derpå følgende
bestemmelsene i Grunnloven, særlig §§ 95–97. Ikke
uten grunn innledet § 94 rekken av Grunnlovens rettig-
hetsbestemmelser. Plasseringen selv viste den nære rela-
sjonen mellom bestemmelsene: Bare ved å oppfylle
§ 94s krav til lovbøker ville Stortinget kunne gi et slikt
gjennomarbeidet lovverk som gjorde mulig at legalitets-
prinsippet og tilbakevirkningsforbudet kunne konstitu-
sjonelt fungere i samfunnet.11 Den problematiske his-
torien til § 96 frem til kriminalloven av 1842 viser dette
tydelig. Jo mer fragmentarisk lovverket var, desto van-
skeligere var det å kreve at særlig § 96 og (et stykke på
vei også) § 97 ble oppfylt.

Forholdet mellom tidligere § 94 og tidligere § 95 var
skrevet inn i § 95 selv, gjennom formuleringen «efterat
den nye almindelige Lov er sat i Kraft».12 Poenget med
§ 95 var bl.a. at så lenge lovbøkene ikke var på plass,
kunne eneveldets praksis med dispensasjonvesen fort-
sette, men dette måtte altså opphøre når lovbøkene var
vedtatt, eller når Stortinget bestemte det, og fra da av
kunne bare slik dispensasjoner skje med hjemmel i lov.
Her var ideen om den generelle lovgivningen som lov-
bok uttrykkelig skrevet inn i Grunnloven som en motset-
ning til eneveldets lovgivningspraksis. En mer spesiell
sammenheng fantes det dessuten mellom den såkalte
odelsparagrafen i (nåværende) § 117 (tidligere § 107).
Denne bestemmelsen forutsatte at det skulle komme ny

lov på området og var slik sett en spesialanvendelse av
§ 94. Det var også den samme komiteen som arbeidet
med § 94 som arbeidet med odelslovgivning iht.
§ 107.13

I den følgende kommentaren gjør jeg først rede for
oppfatninger av lovbøker før 1814 (punktene 2 og 3).
Punktene 4 og 5 gjelder § 94 på Eidsvoll. Punktene 6–8
dreier seg om § 94s krav til lovbøker frem til
1845. Punkt 9 ser på § 94, 2 punktums regulering av rett
fra før 1814. I punktene 10 til 11 angår § 94 på 1800-og
1900-tallet, derunder § 94s rolle i 1949 da Stortinget ini-
tierte Sivillovbokutvalet. Det avsluttes i punkt 12 med
en kommentar til Stortingets opphevelse av § 94 i 2014.

2 § 94s krav til lovbøker: Internasjonal historie 
frem til 1814
På samme måte som mye annet ved Grunnloven var § 94
resultat av både nasjonale og internasjonale tendenser.14

Ideen om lovkodifikasjoner kom fra naturrettens og opp-
lysningstidens ideologi som tilsa at staten skulle fremme
enhetlig og rasjonell lovgivning, Men ideer om samlet
lovgivning hadde historiske aner langt tilbake. Å samle
samfunnets samlede rett mellom to permer hadde vært
formulert som en oppgave for lovgiveren helt fra antik-
ken. Keiser Justinians lovsamling fra 533 e.Kr. var et av
de mest storstilte forsøk på å kodifisere all rett, en lov-
samling som skulle bli så betydningsfull senere i Vestens
rettshistorie. Høymiddelalderens mange kongelige terri-
toriallovbøker og pavelige lovsamlinger bidro vesentlig
til det som er kalt epokens rettslige revolusjon.15 Mel-
lom 1650 og 1800 introduserte den rasjonalistiske natur-
rettsdisiplinen forestillingen om naturrettens systema-
tiske karakter. At denne modellen også kunne overføres
til samfunnets gjeldende rett, var da en selvsagt tanke.
Målet var nå at samfunnets totale rett skulle kunne for-
mes i et uttømmende konsistent system av allmennset-
ninger og overbegreper, noe som skulle gjøre det mulig
logisk (eller i alle fall enkelt) å utlede løsninger på detalj-
nivå. Denne utopien var prinsipielt bare forenlig med
oppfatningen om at all positiv rett var lovgivers rett, for
bare lovgiver kunne levere en tekstlig sikret og entydig
rett. En kodifikasjon ville sette til side samfunnets sed-
vanepraksis og mangfoldige kasuistiske lovbestemmel-

9 Se kommentar til § 75 bokstav a.
10 Se her også om dette i kommentar til § 83 («Stortinget kan innhente Høyesteretts betenkning om juridiske emner»).
11 Se kommentarene til §§ 96 og 97.
12 Se kommentar til tidligere § 95, og under i det følgende i punkt 8. Tidligere § 95 lød: «Ingen Dispensationer, Protektorier, Moratorier eller

Opreisninger maa bevilges, efterat den nye almindelige Lov er sat i Kraft» (min utheving).
13 Se videre om dette i kommentar til § 117.
14 Se for det følgende og inngående Michalsen, Rett – en internasjonal historie (2011) s. 343–366 og Sandvik/Michalsen (2013) kapitel 1.
15 Harold Berman, Law and Revolution: the Formation of the Western Legal Tradition (1983).
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ser til fordel for en enhetlig lovtekst. Også språklig ville
lovbøker ha betydning fordi lovbokens ambisjon om å
nå ut til hele samfunnet forutsatte å bruke det nasjonale
språket, uten innslag av latin.

Formålet med de naturrettslig forankrede lovbøker var
altså å forenkle retten i samfunnet, skape forutberegne-
lighet, binde domstolenes lovtolkning og styrke lovgive-
rens rolle i samfunnet. Programmet ble først realisert i
tyske enevelder og følgelig fantes det da ingen nødven-
dig sammenheng mellom liberal konstitusjonell forfat-
ning og lovkodifikasjoner. De to første mest kjente lov-
bøkene var Allgemeines Landrecht für die preußischen
Staaten (1794) og Allgeimeines Bürgerliches Gesetz-
buch (1811) for deler av det østerrikske keiserdømmet.
Begge var utformet av en styringselite preget av blandin-
ger av autoritære og liberale opplysningstidsideer. Det
var gjennom den franske revolusjon at koblingen mel-
lom konstitusjonell forfatning og lovbok skulle avsted-
komme en viktig linje i den globale kodifikasjonshis-
torien. I den franske forfatningen av 1791 het det: «Det
skal bli en kodifikasjon av sivile lover felles for hele
kongedømmet.»16 At dette var et sentralt mål i Frankrike
i 1791 var forståelig siden Frankrike aldri hadde hatt en
generell rettsenhet. I Norge hadde det derimot hersket
rettsenhet i mange hundre år, i realiteten helt fra Magnus
Lagabøtes landslov i 1274–1276 som på dette punktet
ble videreført av Christian V Lovbok av 1687. Likevel
hentet Riksforsamlingen frem den franske bestemmel-
sen. Dette skyldtes nok den allmenne betydningen som
1791-forfatningen hadde på Eidsvoll, men dessuten, og
mer presist, ideen om å realisere Grunnlovens program
for hele lovverket.

En viktig hendelse mellom 1791 og 1814 var vedta-
kelsen av keiser Napoleons fem berømte lovbøker mel-
lom 1804 og 1810.17 Selv om alle Napoleons lovbøker
skulle få stor betydning for den globale rettsutvikling på
1800- og 1900-tallet, stod Code Civil (1804) i en særstil-
ling. Den skulle komme til å bli retningsgivende for
vestlig privatrett på 1800- og 1900-tallet, blant annet i
kraft av kombinasjonen av metodiske og materielle inn-
ovasjoner. Men også straffe- og prosesslovbøkene hadde
stor internasjonal betydning, bare i kraft av å vise at det
var mulig å realisere slike ambisiøse lovverk på relativt
kort tid. Napoleonstiden bidro til å styrke lovbøkenes
status generelt, og Napoleon la stor vekt på å innføre
lovbøker i alle land der han fikk kontroll. Helt opp til
1814 var Code Civil gjeldende rett i store deler av
Europa, enten direkte eller i avledete lokale versjoner. I
tilknytning til Napoleons program oppstod også konge-

dømmet Bayerns berømte straffelov av 1813 (forfattet
av Anselm Feuerbach) som straks ble regnet som den
ypperste av kriminallovbøker i tiden. Selvfølgelig kjente
mange av eidsvollsmennene godt til dette. Å skrive inn
§ 94 i Grunnloven i 1814 var derfor å gi sin tilslutning til
den kodifikasjonsideologi som hadde hersket i Frankrike
og som Napoleon hadde satt sin politiske kraft bak, ikke
bare for Frankrike, men overalt der han fikk kontroll.

Lovboken representerte både en lovteknisk fornyelse
og den hadde klare rettsideologiske formål. Lovteknisk
siktet den mot å formidle all samfunnets rett utelukkende
i lovtekster og formet i ett systematisk hele mellom to
permer. Rettsideologisk skulle lovbøkene representere
ny rett basert på de liberale forfatningenes prinsipper om
borgerfrihet. En rekke av de spørsmål som lovbøker
regulerte var samtidig konstitusjonelt regulert, enten det
gjaldt straff eller eiendom. Slik sett var Grunnlov og lov-
bok to sider av samme sak – det dreide seg om en over-
ordnet idé om retts- og tekstliggjøring av samfunnet med
visse bestemte rettslige og ideologiske mål. Alt i alt var
de europeiske kodifikasjonene høyst nærværende i de
norske debattene om lovbøker i 1814, og enda mer i
årene etter 1814. De sentrale kodifikasjoner ble ofte
påberopt i den ene eller andre retning. At to av dem var
skapt av enevelder, og de øvrige under Napoleons auto-
ritære, om enn formelt konstitusjonelle regime, gjorde
dem ikke av den grunn irrelevante i en forfatningsstat
som Norge etter 1814.

3 Lovboksideer i Det dansk-norske eneveldet
Også i det dansk-norske eneveldet hadde det vært
debatter om lovbøker, og i tiltakende grad. Danmark-
Norge hadde fått lovbøker allerede i Danske og Norske
Lov av 1683/1687.18 Men målet for disse lovbøkene
var bare å kodifisere eksisterende rett, og følgelig fikk
Danske og Norske Lov den kasuistiske karakter som
kjennetegnet dem. Gjennom 1700-tallet pågikk det et
stort arbeid med å supplere dem, og dessuten ble et
reformarbeid også planlagt, særlig gjennom den lang-
varige Lovrevisions-kommissionen fra 1737. I kommi-
sjonsreskriptet ble det snakket om behovet for systema-
tisk tilnærming, noe de ulike rettsinstitusjonelle refor-
mene på samme tid også ga et faglig grunnlag for. Men
i all hovedsak førte dette arbeidet til lite. Fraværet av
lovreformer i større skala ble møtt fra både rettsviten-
skap og domstol med nye systematiske tolkningsmeto-
der.

16 «Il sera fait un Code de lois civiles communes à tout le Royaume», se Constitution 1791, I. 3, siste passus.
17 Se Michalsen, Rett (2011) s. 351–354, s. 369–370 o. a. s.
18 For det følgende avsnittet bygger jeg på Jørn Øyrehagen Sunde, «Fornuft og Erfarenhet» (2006) s. 165–187.
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I det dansk-norske eneveldet rundt 1800 var det flere
som så for seg en omfattende reform av gjeldende rett,
helst i den moderne lovbokens form. Tydeligst var dette
på strafferettens område, der behov for reform var åpen-
bar i en tid med mye sosial uro. I den kommisjon som
skulle forberede arbeidet satt bl.a. de norskfødte general-
prokurør Christian Colbiørnsen og hans bror justitiarius i
Høyesterett Jacob Edvard Colbiørnsen i tillegg til den
nye professor i juss Johan Frederik Schlegel.19 I Col-
biørnsens betenkning til arbeidet finnes det imidlertid
lite av mer generelle oppfatninger om lovbokens even-
tuelle karakter, og det eneste overordnete prinsipp som
han formulerte og som skulle gi premisser for en krimi-
nallovbok gjaldt ikke form, men det materielle innhol-
det, nemlig at lovboken måtte bygge på at «Sikkerhed er
borgersamfundets formål». Men tanken var at fra et slikt
«aksiom» skulle det flyte en rekke generelle kriminal-
rettslige prinsipper. Samtidig er det viktig å se slike for-
slag i sammenheng med de lovreformene som Colbiørn-
sen nettopp hadde fått gjennomført, særlig domstolsre-
formen av 1797.20

Colbjørnsens yngre kollega, den nettopp nevnte
Schlegel, anså lovbøker som den «borgerlige Lovgiv-
nings Nødvendighed».21 Fornuften krevde, skrev Schle-
gel i 1805 i kantiansk stil, at det måtte etableres en lov-
givningsstat, for bare da kunne man skape rettslig rett-
ferdighet og forutberegnelighet. Derved slapp man å
overlate «alt for meget til Dommerens Godtbefindende
og for at forebygge de onde Følger, der kunde flyde af
dennes Uforstand eller Partiskhed». En lovbok ble utfor-
met, sa Schlegel, ved å «gientage Naturrettens Bestem-
melser i de positive Love», om enn denne «positive pri-
vate Lovgivning» kunne inneholde en god del som lå
utenfor naturretten, men aldri noe som stred imot den.
Slik antydet han kodifikasjonens materielle innhold i
klar rettsliberal retning.

Et overordnet tema for Schlegel var altså at dommeren
fikk for stor frihet i samfunn uten lovbøker. Bare lovbo-
ken kunne binde dommeren til en klar ordlyd.22 Derfor
var den dommerfrihet som nå utvilsomt fantes i Dan-
mark-Norge bare foreløpig og fulgte av «Lovgivningens
nærværende Ufuldkommenhed», noe den for øvrig hadde

til felles med mange av «Europas Stater». Annerledes var
dette i det han kalte lovgivningsstater, som «den nye
Preussiske» som «indeholder saadanne almindelige
Grundsætninger og Retsregler under hvilke mange fore-
komne Tilfælde kunde henhøres». For Schlegel var nå
«en ny kriminell Lovgivning … ønskelig». Men Schlegel
fremholdt at det fantes grenser for hvor langt lovbokens
utpensling av rettsregler kunne bli: Det måtte dreie seg
om en realistisk forfattet lovbok – for å «indrette Lovene
saaledes at en Automat kunde være Dommer … hører
uden Tvivl til de philosophiske Drømme som aldrig
kunne gaae i Opfyldelse, fordi Sagens Natur forbyder
det».

Christian Krohg skulle komme til å bli en av hoved-
personene i § 94s historie etter 1814 (se under). I 1803,
som professor i København, publiserte han en artikkel
om striden mellom de to sentrale tyske juristene Thibaut
og Feuerbach om strafferettslige grunnbegreper som
direkte angikk lovgivningsspørsmål. Dette var et tema
som hadde engasjert den unge Ørsted og angikk det sam-
tidige arbeidet med straffelovsreformene.23 To år senere,
i 1805, gjenga Krohg meget utførlig hovedinnholdet i
den engelske filosofen Jeremy Benthams kodifikasjons-
program.24 Ingen samtidig jurist og samfunnsfilosof
hadde som Bentham gjennom teori og praksis utviklet en
så gjennomtenkt modell for statens lovgivningsoppgave
og kravet om dette måtte skje i kodifikasjonens form.
Krohg la særlig vekt på Benthams fokus på offentlighe-
tens betydning, både politisk og rettslig: Ikke bare lov-
bokteksten, men også lovbokens forarbeider, måtte bli
del av den lovgivningen i vid forstand som skulle gjøres
tilgjengelig for offentligheten. Derfor, skrev Krohg,
måtte «Bekjendtgjørelse af Lovens Aarsager» bli priori-
tert. Det fantes motargumenter: «Nogle anses dette som
Anledning til Dispute. Men det kan ej være saa. Det
skulle være som en raissoneret Commentair som vilde
blive behagelig at læse mellem de idelig befalende Lov-
bestemmelser.» Dessuten ville slik offentlighet bidra til
å fremme lovens gjennomslag i samfunnet. «Bekjendt-
gørelse af Lovens Aarsager skaffe Loven Agtelse og den
kan paa en vis Maade ansees sin Bidrag til en offentlig
Moral-Codex, og til at danne Folkets moralske Logik».

19 Se Tamm/Bjørn/Westrup (red), Til det almindelige bedste. Generalprokurør Christian Colbiørnsens lovbetænkninger 1799–1802 (2006), her for
det følgende s. 287–333 (utgivelsen har modernisert ortografi).

20 Se Hans Würtzen, «Overretsreformen 1797–1816» i: TfR 2015 s. 333–363, også om diskusjoner om hvorvidt reformene på 1790-tallet fulgte en
samlet plan eller ei og i hvilken grad de forholdt seg til de franske reformene etter 1789.

21 Se for Schlegel, Ola Mestad (red), Frihetens forskole (2013). Se for det følgende, også for sitater, Michalsen, «Schlegel og samfunnets konstitusjo-
nalisering» i: Mestad (red) op.cit., særlig s. 248–250.

22 Se inngående og for sitater Schlegel, «Ere Domstolene berettigede til at tilfinde Straffe for ulovbestemte Forbrydelser?» i Astrea (1799), s. 366–
377.

23 Se videre Christian Krohg, Juridisk Literatur i: Juridisk Arkiv (1803) s. 245–296. Se videre inngående Sten Gagnér, «Ørsteds vetenskap, de tyske
kriminalisterna, och naturrättsläran» i: TfR 1908 s. 367–444.

24 Christian Krohg, Juridisk Arkiv (1805) s. 186–236 (her særlig s. 223–234).
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Krohg forutsatte her som en selvfølge at det måtte bli en
lovbok under eneveldet, og at den måtte bygge på inter-
nasjonal kodifikasjonsteori, og han fremholdt med Bent-
ham betydningen av å forankre lovboken i samfunnet.
Men i tillegg viser nok Krohgs vekt på offentlighetens
rolle for lovbokens virkemåte at han forutsatte et mer
liberalt samfunn enn det samtidige eneveldet.

Dette politiske argumentet ble spisset til av en annen
samtidig forfatter som aktiv fremmet arbeidet med lov-
bøker, nemlig dommeren Jørgen Mandix som skulle bli
høyesterettsdommer i Norge fra 1814. I 1806 argumen-
terte han uttrykkelig for en ny lovbok for Danmark-
Norge.25 Mandix kritiserte mangelen på systematisk lov-
givning i Danmark-Norge og pekte på de nye kodifika-
sjonene som nå kom til rundt om i Europa (Code civil
var to år gammel). Han fremførte dessuten krass kritikk
av lovgivningsprosedyrer og lovgivningsnivået i enevel-
det. Lovgivning burde ikke lenger utføres i byråkratiets
lukkede rom, sa han, men utkast til lovbøker måtte
publiseres og bli gjenstand for generell debatt – og gjen-
tok derved Krohgs generelle argument. Samlet ville
dette føre til at lovboken fikk bedre kvalitet enn den
ellers ville få. I enkelte tilfeller hadde vel dette også vært
forsøkt i Danmark-Norge, sa han, men det var bare unn-
tak.

Mandix’ tekst var bare en av talløse tekster i tidsskrif-
ter rundt om i Europa som viste sammenhengene mel-
lom lovgivers oppgaver, lovbokspørsmålet, debatter om
rettslige reformer og dannelser av rettslige og politiske
offentligheter – enten nå dette var i monarkiske eller
konstitusjonelle stater. Behovet for lovbøker var et av de
sentrale temaer i tiden, og mange av dem som kom til
Eidsvoll var godt informert om dette.

4 § 94 i grunnlovsutkastene til Eidsvoll
Ingen av grunnlovsutkastene som ble innsendt til Eids-
voll foreslo en bestemmelse helt lik den som skulle bli
§ 94. Men flere av forslagene omtalte spørsmålet. Dess-
uten hadde noen av forslagene ideer om å oppnevne en
egen lovkomité, et spørsmål som skulle bli gjenstand for
diskusjoner på Eidsvoll. For å forstå hvordan § 94 kom i
stand og hva som formet vedtakelsen av bestemmelsen,
må det skilles mellom litt ulike nivåer. Som nevnt over
fantes det oppfatninger om lovbegrepet selv som var en
arv fra forfatningstenkningen fra 1776 og 1789. Det var
denne tenkemåten som koblet sammen konstitusjon og

kodifikasjon. Et noe annet spørsmål var hva som var å
anse som konstitusjonell rett – dvs. hvilke rettsområder
som burde inkluderes eller ikke inkluderes i en forfat-
ning. Tidligere forfatninger ga her ingen entydige førin-
ger, og i en rekke forfatninger var f.eks. rettspleien og
finansvesenet gjort til del av forfatningen. Et ytterligere
tema var hvilken rolle eldre rett skulle ha etter 1814
generelt og for lovboken spesielt – flere tok dette opp i
sine forslag. Riksforsamlingens egen rolle i å legge pre-
misser for lovbokarbeidet måtte også bli et særskilt
spørsmål som man måtte ta stilling til.

Av flere grunner står Adler-Falsens utkast sentralt, det
samme gjør Christian Magnus Falsen selv, både på Eids-
voll og i § 94s videre historie etter 1814. Frem til sin død
i 1830 bidro Falsen aktivt til arbeidet med en rekke
lovforarbeider, og fra 1828 var han i tillegg medlem av
Lovkommisjonen (se under). Også et par andre av Riks-
forsamlingens medlemmer skulle bli sentrale i det lovar-
beidet som § 94 instituerte, nemlig Christian Diriks og
W.F.K. Christie.

Adler-Falsens utkast var det av grunnlovsutkastene
som tydeligst forankret det nye lovbegrepet i forfatnin-
gen selv. Vel blir slike formuleringer ofte betegnet som
unødige allmensetninger som den endelige Grunnloven
unngikk, men forfatningshistorisk er det viktig å se at de
representerte en tydelig artikulering av den rettsideologi
som lå til grunn for både forfatningen generelt og
bestemmelsen om lovbøker spesielt – det dreide seg om
den radikale forfatningsideologiens idé om lovgivnings-
stat.26 I utkastets innledning defineres frihet som forfat-
ningens formål og at denne frihet må utformes i likevekt,
der den utøvende makt ikke kan tillates å stå «over
Loven». Utkastet var også opptatt av at loven var resul-
tat av så vel folkesuverenitet som fagkunnskap; utkastet
så da i:

«Repræsentations-Systemet … et Middel til at give det
hele Folk Andeel i Lovgivningen, og at lade de foreslaae
eller overveie Lov-Forslag, uden at være udsat for de
Farer og Ubeqvemmeligheder, som Mængdens Mangel
paa Oplysning og Demagogernes Konster i gamle Dager
medførte … Massen udøver sin Andell ved sit frie Valg
af Repræsentanterne … og deres Forsamling ansees nu
med Føie for det Organ hvilket Folket udtrykker sin Villie
og sine Beslutninger.»27

Skarpest formulerte Adler-Falsen det revolusjonære lov-
begrepet i utkastets § 15, som i sin helhet lød:

25 Se for det følgende Jørgen Mandix, «Undersøgelse om Nødvendigheden af en Forandring og Forbedring i den danske og norske Lovgivning» i: Ny
Minerva (1806), s. 121–140.

26 Se for det følgende Adler-Falsens utkast i Riksforsamlingens forhandlinger bd 3 (1916) s. 1–56.
27 Adler-Falsens utkast i Riksforsamlingens forhandlinger bd 3 (1916) s. 7.
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«Loven, som er et frit og høitideligt Udtryk af den almin-
delige Villie, eller hele Selskabets Villie, udtrykt ved
Majoriteten af dets Borgere, eller deres Repræsentanter,
maa være eens for Alle, hva enten den beskytter, eller den
straffer. Den kan ikke befale, uden hvad der er retfærdigt
og nyttigt for Selskabet; den kan ikke forbyde, uden hvad
der er dette skadeligt; den maa være et sikkert Værn for
hvert Individs Person, Eiendom og Ære. Den strækker sig
blot til Handlinger, ikke til Meninger».28

Denne argumentasjonen fortsetter i §§ 31 og 32 der
Adler-Falsen skrev inn sammenhengen mellom lovens
iboende entydighet og likhet: «Lovene anvendes efter
faste Principier og upartisk, samt at Retfærdigheden
haandhæves uden Persons Anseelse». Og etter å ha min-
net om maktdelingen mellom den utøvende og lovgi-
vende makt, avsluttes § 32, siste setning, med den
berømte formuleringen, som oppsummerte opplysnings-
tidens eksalterte lovsbegrep, som et ekko fra både ameri-
kanske og franske forfatningstekster: «Lovene, ikke
Menneskene, skulle regjere.»29

Den kanskje viktigste grunn til å fremheve Adler-Fal-
sens utkast som bakgrunn for § 94 var at utkastet selv
inneholdt oppslag til en lovbok for prosessretten: Utkas-
tets kapittel 4 bestod av nesten 50 paragrafer som var
fordelt på «Almindelige Bestemmelser», «Om den civile
Proces» og «Om den criminelle Proces».30 I tillegg inne-
holdt utkastet kapitler til forsvarsvesenet, finansvesenet,
og kirke- og skolevesen (se kapitlene 5–7). Maria Astrup
Hjort peker på at utkastets forslag til en forfatningsfo-
rankret reformlovbok av domstoler og prosess både var å
forstå som en fortsettelse av det arbeidet som hadde
foregått i København, og enda mer, en uttrykkelig drei-
ning i mer liberal retning, særlig for straffeprosessen.
«Mange av de reguleringene som Adler og Falsen fore-
slår er påfallende samsvarende med de prosessformene
vi kjenner i dag. Hadde grunnlovsutkastet blitt vedtatt
med den prosessuelle reformen intakt, ville Norge ha
sluppet henholdsvis 60 og 100 år med uoversiktlig regel-
verk og til dels foreldet lovgivning både på straffepro-
sessens og sivilprosessenes område».31 Det avgjørende i
det videre arbeidet var at Falsen selv fikk Riksforsamlin-
gens flertall med seg i å skille mellom forfatning og lov-
bok, åpenbart av strategiske grunner, noe som igjen ledet

til hans forslag om å opprette en lovkomite (se nærmere
neste punkt). Av utkastets mange forslag til prosess- og
kriminalreform ble det svært få igjen i Eidsvollsgrunnlo-
ven selv og som kunne sies å ha et viktig opphav i utkas-
tet, vel egentlig bare §§ 96 og 99.32

Det andre sentrale utkastet som bidro til å forme § 94
var Nicolai Wergelands.33 Det er ikke klart hvor kjent
Wergelands utkast var på Eidsvoll, men uansett var han
et svært aktivt medlem av forsamlingen og av konstitu-
sjonskomiteen.34 Wergelands utkast orienterte seg på
samme måte som Adler-Falsens mot amerikanske og
franske forbilder, også med noen av de samme type inn-
ledende «Grundsætninger»; særlig var nr. X om lovenes
abstrakte karakter svært lik Adler-Falsens tenkning.
Wergeland var politisk sett noe konservativ, særlig i lov-
givningsspørsmålet, og han ga kongen absolutt veto i
lovsaker. I sitt utkast § 70 tok Wergeland uttrykkelig stil-
ling til spørsmålet om hvilken betydning rett fra før 1814
skulle ha under en ny forfatning. Dessuten antydet han
løsningen på lovbokspørsmålet:

«Kong Christian den femtes Norske Lov, tilligemed den
Danske Kongers senere Lovbestemmelser skulle fremde-
les gjelde til Rettesnor i Kongeriget Norge, forsaavidt de
samme ej maatte stride imod nogen Artikel af denne Con-
stitution, og saalænge Konge og Storthing ikke gjør
nogen Forandring deri. En Lov, som ej er hævet, har for-
bindende Kraft. Enhver Artikel i forbemeldte danske
Kongers Lovgivning, som ikke kan bestaae med nærvæ-
rende Grundlove, vorder herved hævet og annuleret.

Det skal foranstaltes en ny Udgave af Norske Lov,
forøget med nærværende konstitutionelle Love, og
hvoraf de mod disse stridende Artikler, ere udeladte».

Wergelands § 70 inneholdt flere av de elementene som
§ 94 skulle bestå av. Det ene var at rett fra før 1814
skulle bestå såfremt den ikke stred mot bestemte para-
grafer i Grunnloven. Hvorvidt det lå en forskjell i Wer-
gelands «nogen Artikel af denne Constitution» og § 94s
«denne Grundlov» kan nok diskuteres, men § 94 åpnet
opp for en videre forståelse av hva som eventuelt kunne
ligge i motstriden. Wergeland ville instituere en lex-
superior vurdering mellom grunnlov og tidligere rett,
men annerledes enn § 94 sa utkastet § 70 mer uttrykkelig

28 Adler-Falsens utkast i Riksforsamlingens forhandlinger bd 3 (1916) s. 11.
29 Adler-Falsens utkast i Riksforsamlingens forhandlinger bd 3 (1916) s. 14.
30 Se grunnleggende om denne delen av Adler-Falsens utkast, Maria Astrup Hjort, «Prosessreformen i Adler og Falsens grunnlovsutkast» i: Michal-

sen (red), Forfatningsteori møter 1814 (2008) s. 268–302.
31 Hjort op.cit. s. 290.
32 Se den detaljerte analysen hos Hjort op.cit. s. 294–295.
33 Riksforsamlingens forhandlinger bd 3 (1916) s. 359–379.
34 Se inngående om Wergelands utkast, Eirik Holmøyvik, «Mellom to konstitusjonelle epokar: Nicolai Wergeland sitt grunnlovsutkast i 1814» i:

Michalsen (red), Forfatningsteori møter 1814 (2008) s. 182–214.
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at det som stred mot Grunnloven «herved» skulle være
hevet; § 94 åpnet her opp for en mer fortløpende vurde-
ring, noe som også ble resultatet i praksis etter 1814.
Annerledes enn det som ble formen på § 94, var Werge-
lands ide om lovbok forankret i Norske Lov noe som
måtte bety at han nettopp ikke forestilte seg en ny lovbok
uten bindinger til fortiden. Slik § 94 ble forfattet, med
sammenhengen mellom 1. og 2. punktum, fremstod det
langt tydeligere at det skulle dreie seg om en ny lovbok,
og bestemmelsen sa ikke noe om betydningen av retten
fra før 1814 for dette spørsmålet. Det som skjedde fra
Wergelands § 70 til den endelige § 94 var dels at lovbok-
ideen fikk den mest prominente plass i bestemmelsen,
dels at rett fra før 1814 ble nedvurdert, det var noe som i
prinsippet skulle erstattes, ikke videreføres.

Peter Elieson innledet i sitt grunnlovsutkast § 4 slik:35

«De Udvalgte [Riksforsamlingen] beskikke en Lov
Commision bestaaende af 6 i Philosophie og Lovkyndig-
hed erfarne og kyndige Mænd som forfatte et nyt Lov For-
slag, hvilket forelægges de Udvalgte til Antagelse – Disse
Mænd maae tilstaaes et hæderligt Honorarium, men dette
maae hverken for en Deel eller det heele udbetales dem,
forinden Arbejdet er fuldført og befundet antageligt –
Imidlertiid gielde den nu værende Lov og Anordninger, for
saa vidt de ikke stride imod denne Constitution – Som
ufravigelige Grundtræk antages ellers herved –»

der det listes opp mange av de sentrale rettsstatsgaranti-
ene som også endte i den endelige Grunnloven.

Det har vært noe diskutert hvilken betydning utkastet
til Elieson hadde for arbeidet på Riksforsamlingen.36

Det skal i hvert fall ha vært kjent, om ikke direkte tatt i
bruk. Uansett, i forhold til § 94, er det påfallende at hans
forslag kom svært nær det som skulle bli kjernen i § 94,
særlig gjelder dette § 94, 2 pkt.

Spørsmålet om lovbok streifes i utkastet til Holstein-
Holsteinborg (A § 6). Utkastet foreslår at det skulle vel-
ges «13 af de indsigtsfuldeste Mænd Ephores, som deels
burde revidere og forene alle hidtil givne Love, til een ny
Lovbog, som burde have juridisk Autoritet, og deels

skulle undersøge, og offentligt bekjendtgjøre, hvorvidt
Noget havde indsneget sig, som kunde lade befrygte, at
Borgerfriheden og Statsforfatningens Grundsætninger
derved i Fremtiden kunne komme i Fare».37 Utkastet
krevde også en ganske omstendelig fremgangsmåte for
lovvedtak, med krav om omfattende offentlighet, alt
antakelig hentet fra Pennsylvanias 1776-forfatning.38

Selv om det er uklart hvilken betydning utkastet til Hol-
stein-Holsteinborg hadde på Eidsvoll, er det uansett
interessant for dette spørsmålet: Kravet til lovbok er
uttalt uttrykkelig, og like viktig, kravet til lovbok var
koblet sammen med arbeidet for å sikre at forfatningens
prinsipper gjennom lovgivning skulle holdes vedlike i
samfunnet.

Også i Sebbelows grunnlovsutkast stod lovbokspørs-
målet på en prominent plass, som § 23.39

«Det norske Folk beholder sin gamle norske Lov, udgivet
af Høisalige Kong Christian den Femte, tilligemed alle de
Privilegier og Rettigheder, som de forrige Konger af
Danmark og Norge hidtil have forlenet det med. Men
Hans Majestæt Kongen lover at gjøre alt muligt, for at
faae Loven revideret saa hastigt muligt; saa at Alt, hvad
som findes adsplittet i disse utallige Forordninger, Plaka-
ter, Reskripter, Collegialbrev og aabne Breve, kunde
blive samlet og ordnet, og, saa kort og tydeligt muligt var,
indføres i det dertil hørende Lovsted.»

Men Sebbelow så videre fremover mot en mer perma-
nent løsning: Arbeidet med å ordne og systematisere ret-
ten var nemlig «af yderste Vigtighed for hver Mand i
Landet, og altsaa for hele Rigets Vel». Han foreslo en
konkurranse om å bringe frem en god lovbok – det
skulle gis en betydelig sum til den som utarbeidet «det
bedste Udkast til en ny Lov for Norge, grundet paa den
forrige og endnu havende Lovgivning og paa Rigets
nærværende Constitution». For å bedømme forslagene
måtte det nedsettes en kommisjon «af de lærdeste og
erfarneste juridiske Embedsmænd».

Det Sverdrup-Berghske grunnlovsutkast sa ikke noe
uttrykkelig om lovbøker og i utkastet deles lovgivningen

35 Riksforsamlingens forhandlinger bd 3 (1916) s. 89.
36 Riksforsamlingens forhandlinger bd 3 (1916) s. ix–x. Sml. Holmøyvik, Maktfordeling og 1814 (2012) s. 300.
37 Riksforsamlingens forhandlinger bd 3 (1916) s. 112.
38 Den upresise henvisningen til Pennsylvanias forfatning synes å være til Constitution of Pennsylvania (1776), Section 15 der poenget var å se sam-

menhengen mellom offentlighet og en aktiv bruk av lovboken: «To the end that laws before they are enacted may be more maturely considered,
and the inconvenience of hasty determinations as much as possible prevented, all bills of public nature shall be printed for the consideration of the
people, before they are read in general assembly the last time for debate and amendment; and, except on occasions of sudden necessity, shall not be
passed into laws until the next session of assembly; and for the more perfect satisfaction of the public, the reasons and motives for making such
laws shall be fully and clearly expressed in the preambles.» https://avalon.law.yale.edu/18th_century/pa08.asp

39 Utkastet forelå i trykken allerede i april 1814. Se for det følgende utkastets § 23 i Riksforsamlingens forhandlinger bd 3 (1916) s. 188, om utkastet
se innledningen s. x. Se videre Mestad, «Næringsfridom i 1814-Grunnlova» i: Michalsen (red), Forfatningsteori møter 1814 (2008) s. 44–47 som
peker på Sebbelows tilslutning til vidt drevet nærings- og handelsfri; hensynet til kjøpmannens situasjonen kan kanskje forklare formuleringen i
§ 23 at lovboken var «af yderste Vigtighed for hver Mand i Landet», se i teksten.

https://avalon.law.yale.edu/18th_century/pa08.asp


Tidligere § 94 971
inn i sakstyper som så ble koblet til ulike former for kon-
gelig sanksjon; også Høyesterett ble gitt en særskilt opp-
gave å vurdere lovforslagene.40 Hverken i Treschows
eller Schlegels utkast fantes det bestemmelser som min-
net om § 94; Schlegel, som altså 14 år tidligere aktivt
hadde begrunnet behovet for lovbøker, fant nå ikke
grunn til å skrive dette inn sitt forslag til Grunnlov. Der-
imot finnes det en interessant passasje i det første av de
to anonyme grunnlovsutkastene som ble levert inn til
Riksforsamlingen. I dets punkt 16 står det: «Kong C. 5:
Lov er gieldende indtil den og de fleere antagelige
Anordninger for Kongeriget Norge modificeres og for-
andres efter Tidens Tarv. Udkast til nye Love skeer af en
dertil bemyndiget Commité».41

Samlet kan det ikke være tvil om at det ved Riksfor-
samlingens åpning fantes en utbredt oppfatning om at det
til en forfatning hørte det å ta stilling til hvordan rett fra
før 1814 skulle behandles; likeledes hadde flere syns-
punkter på arbeidet med lovbøker. Men enda viktigere var
nok at de mange juristene som var til stede på Eidsvoll
kjente godt til den samtidige kodifikasjonstenkningen
generelt og de berømte franske og tyske lovbøkene spesi-
elt. Derimot var det mindre klart hvordan det å vedta lov-
bøker hørte sammen med grunnlovsarbeidet. Det skulle
bli en av de første hovedsakene på Riksforsamlingen.

5 § 94 på Eidsvoll: Forholdet mellom Grunnlov og 
lovbok
Allerede den 18. april inntraff en viktig hendelse på
Eidsvoll som direkte angikk det som skulle bli § 94. Da
fremsatte Falsen flere «forslag utenfor dagsorden» på
Riksforsamlingen.42 Forslagene grep direkte inn i stri-
den mellom selvstendighetspartiet og unionspartiet om
hvorvidt det skulle ligge til Riksforsamlingens kompe-
tanse å ta stilling til utenriksspørsmålene, noe som i rea-
liteten betød forholdet til Sverige. For å forhindre at
Riksforsamlingen (og derved unionspartiet) skulle
forme politikken foreslo Falsen at Riksforsamlingens
oppgaver var uttømt gjennom de saksfelt som de nå ned-
satte konstitusjonskomite og finanskomite representerte,
noe som altså betød at utenrikssaker falt utenfor forsam-
lingens kompetanse. Formodentlig for å sukre denne
pille la Falsen til at dette måtte også gjelde arbeidet med
generell lovgivning og at det følgelig derfor også måtte
nedsettes en lovkomite for å utarbeide lovbøkene og at

dette skulle skje når Riksforsamlingen var avsluttet.
«Her at ville indlade sig i Udarbeydelsen af en nye Lov-
bog, eller endu meere at ville trænge ind i Diplomatikens
Irgange … vilde være … denne ærede Forsamling alde-
les uvedkommende Arbeyde». Dette forslaget ble ved-
tatt med et nødskrik, 55–55, med presidentens dobbelt-
stemme. Den store motstanden mot Falsens forslag
hadde ikke med lovbokspørsmålet å gjøre, men at Riks-
forsamlingen derved ble utelukket fra å ta opp utenriks-
spørsmål, i hvert fall direkte. Men i forslaget lå det altså
en prinsipiell holdning til forholdet mellom grunnlov og
lov – hva som hørte hjemme i det ene og det andre. Med
tanke på Adler-Falsens utkast var det i hvert fall her
snakk om et nytt prinsipp som nok var diktert av
omstendigheter, også tidspresset som gjaldt på Eidsvoll.
Falsens begrunnet forlaget slik:

«Lader os fremfor Alt erindre, at vi ikke ere nogen Forsam-
ling, der kan indlade os i Lovgivningens Detail, end min-
dre ere i Besiddelse af nogensomhelst executiv Magt, men
at den hele Souverainitet er i Folkets Hænder. Lader os alt-
saa ikke, i det vi, overeensstemmende med den os over-
dragne Fuldmagt, bestemme Rigets Constitution, og hvem
der, i Følge samme, skal være i Besiddelse af Souveraini-
tetens forskjellige Bestanddele, begynde med den Inconse-
qvence, selv, i vor Person, at ville samle al den Magt, hvis
Deeling vi allerede have bestemt; lader os vel vogte os for,
at vi ikke selv skulle begynde at handle efter Principier, vi
eendrægtigen hos andre have fordømt, Principier, saame-
get Farligere, naar en talrig Forsamling udøver dem.»

Helt åpenbart var det ikke at skillet mellom lov og
grunnlov kunne trekkes så skarpt som Falsen her mener,
noe andre lands forfatninger allerede hadde vist. Men
det var åpenbart et nødvendig politisk og organisatorisk
middel for å ferdig forfatningen. Følgelig ledsaget han
sitt forslag med en praktisk konsekvens:

Lader os udvælge en Committe af Mænd, hvad enten i
eller udenfor for denne Forsamling, hvis Erfarenhed og
Indsigter ere almindeligen erkjendte, og lader os til dem
overdrage det vanskelige Arbeyde, at gjennemgaae og
ordne vort Lovgivningsvæsen, og at forelægge den før-
ste, eller om dette ikke er mueligt, den anden lovgivende
Forsamling, Resultatet af deres Arbeyde, som nu enten
maatte blive høyst ufuldkomment, eller gjøre denne For-
samling uendelig.»43

40 Sverdrup-Berghs utkast Riksforsamlingens forhandlinger bd 3 (1916) s. 209–210. Se også kommentar til § 83.
41 Riksforsamlingens forhandlinger bd 3 (1916) s. 284.
42 Riksforsamlingens forhandlinger bd 1 (1914) s. 115–118. Se videre for det følgende Rørvik, «Et formløst øyeblikk» i: Sandvik/Michalsen, op.cit.

(2013) s. 28–29. Konflikten er inngående fremstilt i alle 1814-fremstillinger, se f.eks. Mykland, Kampen om Norge (1978) s. 380–388.
43 Se for sitatet Riksforsamlingens forhandlinger bd 1 (1914) s. 116–117.
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Falsens forslag om at Riksforsamlingen skulle utnevne
en fem-manns komite etter at forhandlingene var tilen-
debrakte «for at gjennemgaae og ordne vort Lovgiv-
ningsvæsen» ble vedtatt av Riksforsamlingen med det
nevnte stemmetallet 55–55, men sikkert var mange flere
enige i akkurat denne delen av Falsens forslag. Dermed
forelå det allerede et flertall i Riksforsamlingene for
hvordan man skulle gå frem i lovbokspørsmålet. I og for
seg krevdes det vel da ikke en egen grunnlovsbestem-
melse til for å effektuere denne delen av Riksforsamlin-
gens vedtak, altså om hvordan lovboken nå skulle utar-
beides, men det trengtes en bestemmelse om den retts-
lige status av retten fra før 1814 som ikke var berørt av
dette vedtaket.

Utformingen av § 94 tok visse omveier. På Eidsvoll
skiftet bestemmelsen ordlyd og plassering et par ganger.
I Konstitusjonskomiteens 1. utkast av 26 april var
bestemmelsen delt i to separate paragrafer: «Statens nu
gjeldende Love vedblive i Kraft saa lenge indtil de
hæves ved en constitutionsmæssig Beslutning af Kon-
gen og Storthinget», utkastet § 95. I den påfølgende § 96
het det: «En nye almindelige civil og criminel Lovbog
skal foranstaltes udgivet paa 1te eller om dette ikke er
mueligt, paa næstholdnende ordentlige Storthing».44

I Konstitusjonskomiteen andre innstilling av 4. mai
hadde bestemmelsen blitt plassert som § 99, og nå var de
to delene dessuten blitt sammenføyet, slik det ble til slutt
i den endelige § 94: «En ny almindelig civil og criminel
Lovbog skal foranstaltes udgivet paa 1ste, eller, om dette
ikke er muligt, paa 2 det ordentlige Stor-Thing. Imidler-
tid blive Statens nu gieldende Love i Kraft forsaavidt de
ej stride mod denne Constitution».45 Sammenføyingen
gjorde det klart at lovboken skulle erstatte den gamle ret-
ten som følge av den nye Grunnloven; og videre: lovbok-
arbeidet hadde fått en særlig autorisasjon av Riksforsam-
lingen selv, dels gjennom det første vedtaket som nevnt
over, dels ved at dette skulle skje i en særskilt lovgiv-
ningsform (lovbok), dels at arbeidet skulle utføres av en
bestemt komité oppnevnt av Riksforsamlingen selv.
Paragrafen fikk nummer 94 etter at grunnloven var satt i
stil og orden. Som nevnt kom også § 94, 2. ledd rett før
den endelige vedtakelsen.

I oversendelsesbrevet fra Konstitusjonskomiteen til
Riksforsamlingen var standpunktet om forholdet mel-
lom grunnlov og privatlov presisert etter de linjer Falsen
hadde lagt opp: «Den private Lovgivnings Bud ere uden-
for Constitutionens egentlige Grændser. Committeen har

derfor kun fremsat nogle didhørende Principer, hvis
Nødvendighed i den borgerlige Lovgivning ved den nor-
ske Nations egen Erfaring er godtgjort»; det siste refe-
rerte seg bl.a. til odelsretten. Gjennom § 94 (99) hadde
den fremtidige lovkomiteen som organ derved blitt til-
delt en spesifikk avledet suverenitet knyttet til lovboks-
oppdraget. Men samtidig var det klart at denne spesi-
fikke suverenitetstildeling kunne komme i motsetnings-
forhold til det fremtidige Stortingets generelle lovgiv-
ningsmyndighet etter § 75.

Dette motsetningsfoldet ble et tema på Eidsvoll.
Skarpest kom dette frem i Peter Motzfeldts (som var
medlem av konstitusjonskomiteen) inngående fremlegg
«Betænkning om udøvelsen af den lovgivende Magt»,
datert 8. mai som ble drøftet den 11. mai i tilknytning til
vedtaket av § 94 (som da ennå hadde tallet § 99).46 Etter
først å ha stilt spørsmål om Stortinget ble for stort til den
lovgivende oppgaven og uro for de faglige forutsetnin-
ger de folkevalgte ville komme til å ha, uttalte han hvor-
dan forholdet mellom Stortinget og den kommende Lov-
bokkomiteen burde forstås:

«jeg … troer, at den til at være Lovgivere, Repræsentan-
terne nødvendige Cultur, just under Udøvelsen af dette
Arbeide, snart vil erholdes, saa finder jeg det dog betæn-
keligt, ganske at overlade det til 1te ellert 2det Storthing,
den viktige Ting at bedømme og bestemme Landets nye
eller dog gjenfødte Lovgivning. Mit Forslag er derfor, at
den nye Lovbog, som af den nu vælgende Lov-Commit-
tee skal forfattes ei skal underkastes Storthingets Deci-
sion, men vel dets Gjennemsyn for at kunne gjøre
Bemærkninger, som Lov-Committeen er pligtig at tage
under Overveielse. For Fremtiden derimod, formener jeg
at Storthinget bør beslutte og ved en Commitee lade for-
fatte de Love som skal forelægges Kongen til Sanction.
De da nødvendige nye Love, ville, som jeg formoder, ei
blive saa mange og jeg tror tillige, at de kommende Stort-
hings Repræsentantere ville findes alt mere og mere skik-
kede til udtænke, bedømme og forfatte dem».

På den ene siden var den mest utbredte oppfatning på
Riksforsamlingen at det ikke skulle være særregler for
vedtaket av lovboken og at dette skulle følge av § 75. På
den annen side opplyste Motzfeldt at flere av Riksfor-
samlingens medlemmer var tilhenger av «at Lovgivnin-
gen bør udøves af et permanent lovgivende Corps». Med
det siste henspilte han sannsynligvis til de franske forfat-

44 Riksforsamlingens forhandlinger bd 3. (1916) s. 315.
45 Riksforsamlingens forhandlinger bd 1 (1914) s. 456.
46 For det følgende Riksforsamlingens forhandlinger bd 1 (1914) s. 223–226. Dette er diskutert av flere. Se for det følgende særlig Rørvik, «Et form-

løst øyeblikk» op.cit. s. 31–32 og Sverre Steen, «Hvordan Norges Storting ble til» i: Det norske Storting gjennom 150 år (1964) s. 26–29. Se refe-
rater fra debatten Eli Fure, Eidsvoll 1814 (2013) s. 229–231.
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ningene av 1795, 1799 og 1802 (og den bataviske av
1798) der lovgivingsoppgaven var delt i to kamre og der
det øverste hadde ansvar for å kvalitetssikre lovvedta-
kene.

For Motzfeldt var ideen om «et permanent lovgivende
Corps» ikke aktuell. Dette ville bli for kostbart og var i
strid med folkesuvereniteten slik Riksforsamlingen
hadde fastslått den. Men, sa Motzfeldt, at det nye Stor-
tinget i starten manglet faglig kunnskap for å drive med
større lovgivning, var også klart. Derfor ville han at den
nye lovboken skulle underkastes den særskilte ved-
taksprosedyren der lovboken ble unndratt Stortingets
normale beslutninger. Også Christian Diriks (1775–
1837, også medlem av konstitusjonskomiteen) skal ha
fremholdt at Stortingets myndighet her skulle begrense
seg til å godta eller forkaste lovboken som helhet, men
ikke detaljer.47 Diriks skulle senere bli et aktivt medlem
av Lovkomiteen. Vi vet ikke så mye mer om denne
debatten, men uroen for Stortingets marginalisering i
lovgivningen har sikkert vært til stede, særlig fordi det
var vanskelig å forutse hvor omfattende en lovbok ville
bli. Motzfeldts forslag falt med stort flertall. Det ble sagt
at dette var å innskrenke Stortingets kompetanse. Men
det fantes åpenbart usikkerhet om hvordan lovgivnings-
kompetansen skulle utøves i lovbokarbeidet. Nettopp
fordi Motzfeldt la til grunn at det ikke ville bli så stort
behov for lovgivning etter at lovbøkene var på plass,
viser betydningen av spørsmålet.

Den 16. mai valgte Riksforsamlingen medlemmene
av den Lovkomité som skulle utarbeide lovbøkene.48

Fire jurister og en filosof ble resultatet: Christian Krohg,
Christian Diriks, Christopher Anker Bergh (1764–1825)
og Jens Peter Debes (1776–1832) var juristene, alle
blant tidens fremste; Niels Treschow (1751–1833) var
filosofen. Tre ytterligere jurister ble vararepresentanter:
Christie, Weydemann, og Gjertsen. Flere av medlem-
mene hadde nær kontakt med den nye kongen, kong
Christian Frederik, og slik var arbeidet godt forankret i
den utøvende makten. Etter avsluttet Riksforsamling lå
initiativet videre i saken hos kongen. Allerede i reskript
av 26. mai beskikket kongen de nye medlemmene med
henvisninger til Riksforsamlingens vedtak i saken.

«Det bestemmes nu strax, at, saasnart Constitutionen er
udarbeidet, skal en Committee af kyndige Mænd, hvad
enten i eller udenfor Rigsforsamlingen, udnævnes for at

gjennemgaae og ordne Norges Lovgivningsvæsen,
hvorefter den saasnart muligt haver at forelægge den
lovgivende Forsamling, saaledes som denne ved Consti-
tutionen bestemt vorder, Resultatet af sit Arbeide, lige-
som at denne Committee, saasnart den træder i Virk-
somhed, ved Trykken haver at bekjendtgjøre sine
Forhandlinger».49

Som Thor Inge Rørvik har fremholdt er det ikke godt å si
om reskriptet gjorde Riksforsamlingens mandat etter
§ 94 særlig klarere.50 Og uansett skulle det bli et av de
tilbakevendende spørsmål hvordan dette mandatet skulle
tolkes, inntil Stortinget selv ga et nytt langt senere. På
Eidsvoll hadde man neppe klare meninger om hvordan
lovbokarbeidet skulle utføres, og den nye kongen ga
komiteen heller ikke et presist arbeidsprogram. Heller
ikke prosessen frem til Novembergrunnloven ga bidrag,
og i alle de svenske utkastene etter Mossekonvensjonen
frem til oktober 1814 var samme formulering holdt,
enten på fransk eller svensk.51 Slik ble det opp til komi-
teen selv å finne den beste måten å oppfylle § 94 på, da i
en ny konstitusjonell situasjon med den inngåtte unionen
med Sverige.

6 § 94s krav til lovbøker: Lovkomiteens arbeid og 
konstitusjonelle karakter 1814–1830
Hendelsene på høsten 1814 gjorde det vanskelig for
Lovkomiteen å komme i gang med arbeidet. Men at
aktørene oppfattet arbeidet som svært viktig ser vi av at
deres første møte fant sted allerede 12. juli. Regjerings-
dannelsen på høsten virket imidlertid inn på komiteen da
Krohg, Diriks og Treschow alle først ble valgt til Stortin-
get og dernest utnevnt til statsråder. Som statsråder fort-
satte de i Lovkomiteen, men bare som ekstraordinære
medlemmer. Når de gikk ut av statsrådet avgjorde Stor-
tinget om de på ny skulle bli ordinære medlemmer. I
årene som fulgte foregikk det derfor en god del utskift-
ninger, oftest fordi medlemmene ble statsråder eller ble
bedt om å konsentrere seg om andre mer presserende
oppdrag. Dessuten var noen å oppfatte som særskilt til-
kalt i enkelte lovsaker som tiltrådte komiteen bare for
dette oppdraget. Komiteens faste og tilkalte medlemmer
hørte til landets styringselite og de fleste av de rundt 15
personene som gikk inn og ut av Lovkomiteen hadde en

47 Se for det følgende disse kildene (om enn kildegrunnlaget for det som hendte er noe usikkert), se C.A. Diriks, sitert etter Sibbern, «Dagbog paa
Eidsvold» (1871) s. 259 og Platou, «W.F.K. Christies Dagbog under Rigsforsamlingen» (1860) s. 610.

48 Riksforsamlingens forhandlinger bd 1 (1914) s. 63–64, valget skjedde med stemmetall for hvert enkelt medlem.
49 P. Vogt, Love, Anordninger, Kundgjørelser, aabne Breve, Resolutioner m.m. (1817) s. 102–103. Se også Sandvik/Michalsen (2013) op.cit. s. 331.
50 Rørvik, «Et formløst Øyeblikk» op.cit. s. 32.
51 Se de ulike utkast Oscar Alin, Den svensk-norske unionen (1889).
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rekke andre verv i tillegg.52 Komiteen ble derfor frem til
Stortinget oppløste den i 1830 aldri særlig stabil.

Umiddelbart på høsten 1814 begynte arbeidet med å
utarbeide ny kriminallov. Til dette formålet forfattet
Krohg, med bidrag fra Treschow, et omfattende doku-
ment om grunnsetninger for en kriminallov.53 De var
enige om at et lovverk som kriminalloven måtte bygge
på grunnleggende prinsipper. Det er interessant å se for-
skjellen til Colbiørnsens prinsipper femten år tidligere
da det het at «Sikkerhed er borgersamfundets formål»
(se over i punkt 3). Nå ble dette utvidet, og om enn dette
sikkert hang sammen med kantiansk innflytelse, er det
også overveiende sannsynlig at Grunnlovens selv med
dens iboende blanding av rett og moral, bidro til at straf-
felover nå måtte forankres på en annen måte:

«Criminallovens Grundsætninger kunne ikke bestemmes
uden med Hensyn til Statens almindelige Øiemed. Dette
indskrænker sig ikke til Sikkerhed alene. Menneskets
Uddannelse, alt hvad der hører til at frembringe et lykke-
ligt og skjønt menneskeligt Samliv og Individernes frem-
skridende Fuldkommenhed, er indbefattet under Borger-
samfundets Formaal.»54

Som Thor Inge Rørvik har vist, var dette førsteutkastet til
en kriminallov etter 1814 på høyden av tidens strafferetts-
lige tenkning. Samarbeidet mellom filosofen Treschow og
juristen Krohg drev frem en rekke gjennomtenkte premis-
ser for det å utarbeide en straffelov i et forfatningssam-
funn. I utkastet utviklet Krohg sentrale posisjoner for kri-
minallovarbeidet, slik som prinsippet for straffebudenes
utforming, om legalitetsprinsippet, om skillet mellom for-
brytelse og politiforseelser, og ikke minst ved å gjennom-
tenke strafferettens teorier der han entydig falt ned på de
relative straffeteorier i spenninger mellom avskrekking og
forbedring. Grunnlovens nye nærvær viste seg på mange
steder i utkastet, også i utforming av straffeformene. Et
godt eksempel på dette var Krohgs standpunkt til formue-
straffer i betenkningens § 43:

«Grundlovens Bestemmelse om, at Jord og Boeslod ei
skulle i noget Tilfælde kunne forbydes, lægger nye Vægt
til de Grunde som i Almindelighed tale for at indskrænke
Andvendelsen af Penge eller Formuestraffe, og det er
vanskeligt, ja umuligt, at indrette den nye Criminal-Lovs

Bestemmelser saaledes, at de i Anvendelsen ikke ville
komme i Strid med de Grundsætninger paa hvilke hiint
Bud i Grundloven maa antages at være bygget. Af den
ovenfor anførte Grund maae Straffe, der medføre Tabet af
en aliqvot Deel af Forbryderens Formue, fraraades.»55

I 1818 bestemte Stortinget at arbeidet med ny kriminal-
lov skulle overdras til én person som samtidig skulle
være fast leder av Lovkomiteen. Valget falt på Krohg
som satt som formann til 1827 med det særskilte formål
å utarbeide en ny kriminallov. Han hadde i mellomtiden
vært statsråd i Stockholm. I Lovkomiteens arkiver finnes
det mange mindre ulike bidrag til straffe- og prosesslov-
givning helt fra 1815 frem til 1828, i tillegg til det som
ble publisert som formelle forarbeider.56 At det følgelig
ble arbeidet er klart nok. Men det synes som om Krohg
ikke fikk grep på selve kriminallovarbeidet som utvil-
somt også var dårlig kollegialt organisert. Dessuten la
Stortinget flere oppgaver på Krohg, særlig kom arbeidet
med ny kriminalprosess og ny lov om politiovertredel-
ser. I hele perioden var Krohg en av Stortingets mest
sentrale medlemmer, og han var den fremste i arbeidet
med å formulere Stortingets svar til kong Karl Johans
mange forslag til grunnlovsendringer på 1820-tallet.57

At Krohg tok sitt eget liv i 1828 – kanskje under press
fra Stortinget som ønsket å få kjennskap til fremdriften i
lovarbeidet – hører utvilsomt til en av den tidlige konsti-
tusjonshistoriens mest tragiske hendelser. Etter hans død
fant man lite av betydning for lovarbeidet. Men hvorvidt
den nye lovkommisjonen derfor måtte starte på bar
bakke, som det da het er, nok ikke riktig, men det forelå
ikke noe helhetlig utkast av betydning.

Hvis man skal samlet vurdere Lovkomiteens betyd-
ning i norsk forfatningshistorie er det flere forhold som
må tas i betraktning. Frem til 1830 gjorde Lovkomiteen
utvilsomt et meget stort arbeid med å realisere § 94.
Komiteen utarbeidet nesten 50 ulike lovutkast av for-
skjellig karakter og omfang. Dette skjedde dels på Stor-
tingets eller Regjeringens oppfordringer, dels på eget
initiativ.58 Siden ganske mye av dette ikke førte til ved-
tatte lover er det vanlig å si at Lovkomiteen ikke lyktes
med sitt formål. Etter mitt skjønn er dette alt for enkelt
og nok en feil konklusjon.

For det første førte Lovkomiteens arbeid faktisk til en
rekke lover og ordninger som ikke hadde kommet i stand

52 Se den detaljerte oversikten i Sandvik/ Michalsen op.cit. (2013) s. 333–335 for lovkomiteens medlemmer.
53 Dokumentet er gjengitt i sin helhet i Sandvik/Michalsen op.cit. (2013) s. 340–361. Se grunnleggende og for det følgende Thor Inge Rørvik «Niels

Treschow, Christian Krohg og straffelovens grunnsetninger» i Sandvik/Michalsen op.cit (2013) s. 85–108.
54 Se foregående note.
55 Sandvik/Michalsen op.cit. (2013) s. 350, sml. Rørvik op.cit. s. 98–99. Se kommentar til § 96 tredje ledd (tidligere § 104).
56 Se Sandvik/Michalsen op.cit. (2013) s. 372–381.
57 Se bl.a. Alf Kaartvedt, Det norske Storting gjennom 150 år Bind I (1964) s. 241 flg.
58 Se Haffner Innstillinger I (1925), gjengitt i Sandvik/Sandvik op.cit. (2013) s. 371–381.
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uten dens arbeid. Det gjelder så ulike lover som Lov om
lemlestelsesstraffer (1815) som realiserte Grunnloven på
dette punktet; lov om odelsretten og åsetesretten (1821)
som også oppfylte Grunnlovens krav. På samme tid kom
den viktige Lov om jords og skogers utskifting (1821).
For det politiske livet var ansvarlighetsloven av 1828
svært viktig. Det langvarige arbeidet med å få til en lov
om bergverkene lyktes til slutt på grunnlag av Lovkomi-
teens mange bidrag.

For det andre: Selv om Lovkomiteens utkast ikke førte
til mange vedtatte lover er det viktig å se at Lovkomi-
teens arbeider bidro til å bearbeide mange rettsområder i
lys av den nye forfatningen og på grunnlag av de nye
politiske realiteter som fantes etter 1814, og som var så
ulike eneveldets. I nettopp dette bidraget fantes mange
av langtidsvirkningene av Lovkomiteens forarbeider. Til
dette hører også mange av de overlegninger som ble
gjort om hva lovgivning nå betydde i en forfatningsstat.
Dette fikk utslag i filosofiske posisjoner – som i Tres-
chows trebindsverk Lovgivnings-Principier (1820–
1823) som ble betraktet som en publikasjon fra Lovko-
miteen – til de mest praktiske rettslige arbeider om f.eks.
håndverksbedrifter.

For det tredje er det påtakelig å se at mange av Lovko-
miteens lovutkast som ikke førte til vedtatte lover i løpet
av komiteens virketid nok ble vedtatt på Stortinget, men
så ble nektet kongelig sanksjon. Det var flere grunner til
dette, ofte politiske, som ikke i og for seg angikk den
rettslige kvaliteten på lovutkastene. Men det er også
klart at noen av utkastene ikke var godt tilpasset den nye
tid eller ikke utformet med en slik politisk innsikt som
reflekterte Stortingets nye rolle i lovgivningen. Et
eksempel på dette var det omfattende forslaget til tryk-
kefrihetslov (som skulle erstatte 1799-forordningen), og
som snart ble oppfattet å komme § 100 for nær, og som
følgelig ble lagt bort.59

Fra 1814 til 1830 var Lovkomiteen det sentrale orga-
net for å forberede Stortingets lovgivning, først og
fremst gjennom komiteens mange utkast til enkeltlover.
Det er to sentrale institusjonelle forhold som her har
betydning. Det ene var at Stortinget bare var samlet
hvert 3. år: nettopp dette krevde en viss permanens i det
lovforberedende arbeid fordi det ofte tok lang tid å få
vedtatt lover. Det andre var at departementene ikke
hadde ressurser til eller politisk styrke til å utvikle et
virksomt byråkrati som hadde kunnet forberede lover.
Lovkomiteens arbeid falt nettopp sammen med det som
er kalt «tyve stille år» i utviklingen av sentraladministra-
sjonen, og nye administrative reformer kom først på

1840-tallet.60 Derfor skal det ikke overaske at komiteen
fikk mange flere oppgaver enn den grunnlovshjemlede
oppgaven å forberede straffe- og sivillovbøkene. I prak-
sis var Lovkomiteen nesten det eneste betydningsfulle
lovforberedende organ etter 1814.

Man kan med Thor Inge Rørvik spørre seg hvilken
forfatnings- og forvaltningsmessig status den derved
fikk de første tiårene etter 1814.61 Det er viktig å minne
om at komiteen ble opprettet av Riksforsamlingen selv,
noe som ga den stor legitimitet. Dens viktigste opp-
dragsgiver var Stortinget som den instruksmessig for-
holdt seg til, men samtidig fikk den i tillegg mange
direkte oppdrag fra Regjeringen. Dessuten hadde komi-
teen myndighet til selv å ta opp et hvert lovgivnings-
spørsmål den mente var viktig. Dens medlemmer var
tidens fremste politikere og jurister, og flere av dem var
på samme tid statsråder eller stortingsrepresentanter.
Følgelig innebar lovkomiteens organisering og karakter
at det ble flytende grenser mellom statsorganene i lov-
givningsarbeidet. Først etter 1830 oppstod det klarere
institusjonelle forhold mellom regjering og storting ved
lovgivning, også som følge av tydeligere opposisjonspo-
litikk. Da nedla også Stortinget Lovkomiteen. Slik må vi
forstå Lovkomiteens arbeid frem til 1830 som uttrykk
for en statspraksis der rollefordelingen mellom storting
og regjering ennå ikke var særlig fast i lovgivningsspørs-
mål. Særlig gjaldt dette regjeringens ansvar for å forbe-
rede lover i en tid da den norske staten hadde meget
knappe ressurser.

7 Lovkommisjonen og realiseringen av § 94s krav 
til kriminallov (1842)
På slutten av 1828 nedsatte regjeringen Lovkommisjo-
nen som først skulle overta arbeidet med å utarbeide kri-
minallov, en lov om politiovertredelser og tilknyttet
rettsgangsmåte. Etter at Lovkomiteen ble formelt ned-
lagt i 1830 overtok Lovkommisjonen et stykke på vei
dens funksjon. Lovkommisjonens medlemmer var used-
vanlig velkvalifiserte og tilhørte alle den politiske eliten:
Jørgen Herman Vogt var statsråd, han hadde vært med-
lem av Lovkomiteen og fikk i løpet av 1830-tallet
hovedansvaret for å utarbeide den nye kriminalloven. De
andre medlemmene var justitiarius Jens Christian Berg,
(da) høyesterettsjustitiarius Christian Magnus Falsen
(som døde allerede i 1830) og sorenskriver Bredo von
Munthe af Morgenstjerne, som hadde vært en sentral
deltaker i juridiske debatter siden 1814. Falsens arbeid

59 Se inngående Rørvik op.cit. s. 100–103 sml kommentar til § 100.
60 Per Maurseth, Sentraladministrasjonens historie bd 1 (1979) s. 97–101, også for sitatet.
61 Se grunnleggende om dette temaet Rørvik, «Et formløst Øyeblik» s. 33–37.
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med politilovgivningen førte til en omfattende og inter-
essant utredning, men ingen lov.62

Det store løftet skulle bli å få kriminalloven ferdig.
Lovkommisjonen hadde imidlertid også ansvar for 11
større og mindre utredninger som kan knyttes til dette
arbeidet.63 Men mye sto på spill og kommisjonen leverte
det første sentrale lovutkastet allerede i 1832; i 1833 ba
Stortinget om at det skulle utgis motiver til utkastet og at
hele arbeidet så skulle oversettes til tysk for å dra nytte av
internasjonal fagdebatt. I 1830 hadde Vogt underhånden
sendt et første utkast til loven til Anders Sandøe Ørsted,
den danske rettslærde og eneveldeforsvarer.64 Da det ble
kjent, kritiserte flere dette, desto mer som Ørsteds svar
ble holdt hemmelig og til alt overmål angikk bl.a. inn-
skrenkninger av trykkefrihet. Senere på 1830-tallet
utfoldet det seg flere debatter i offentligheten om utkas-
tet til den nye loven. Alt dette styrket en kritisk politisk
offentlighet om ny lovgivning generelt og Stortingets
ansvar for den endelige kriminalloven spesielt.65 Anton
Martin Schweigaard var særlig aktiv for å få brakt loven
gjennom Stortinget i 1842. I det politiske miljøet oppfat-
tet man den nye kriminalloven av 1842 å tilfredsstille
kravet i § 94 og, i forlengelsen av dette, § 96. Selv om
den nye loven ikke opphevde all tidligere straffelovgiv-
ning var den uttømmende for de sentrale delene av straf-
feretten. Hvorvidt § 96 krevde at kriminalloven burde
tolkes restriktivt (som Anton Martin Schweigaard
mente) eller friere i retning av analogier (som høyeste-
rettsdommer Peder Carl Lasson mente) var omdisku-
tert.66 Men dette kunne ikke overskygge den store end-
ringen loven innebar på strafferettens område.67

Tidlig fikk arbeidet med ny kriminallov unionelle
overtoner. Kong Karl Johan ønsket at de norske og sven-
ske lovkommisjonene skulle ha et visst samarbeid om
deres respektive lovarbeid, og det ble gjennomført fel-
lesmøter i 1829 og 1830.68 Dette utløste en debatt om
grensene for slikt samarbeid. Henrik Steenbuch mente at
dette samarbeidet i seg selv var i strid med både Grunn-
lov og Riksakten. Steenbuch koblet hendelsen umiddel-
bart til spørsmålet om «Amalgationen». I den kongelige
resolusjonen som var grunnlaget for samarbeidet mel-
lom svenske og norske straffelovsutredere ble det uttalt

at det var riktig for «Retfærdighedens Haandhævelse» at
straffelovene «blive i det Væsentlige af eens Indhold».
Men spørsmålet var, sa Steenbuch, om dette var et mål
som «kunde ansees som et Unionsanliggende, eller for
en Sag, der blot vedrører ethvert af Rigerne særskilt».
Han kunne ikke forstå hvordan man skulle kunne stats-
rettslig begrunne at svenske lovgivere bidro til å utar-
beide en norsk lov, «og omvendt». At det var mer uni-
onspolitikk enn strafferettsreformer var klart, og Steen-
buch hadde uansett ingen høy status i regjeringskretser.
Mens hans stilling i Stortinget var ikke ubetydelig, og
Stortinget hadde bare et par år tidligere uttalt seg om
lovgivningens nasjonale oppgave (se straks under), og
regjeringen ble mer forsiktig.

8 Claus Winter Hjelm og arbeidet med sivillov-
boken, 1826–1846
I 1827 vedtok Stortinget et meget utførlig mandat for
arbeidet med den nye sivillovboken. Mandatet var å for-
stå som Stortingets fortolkning av § 94 på dette punk-
tet.69 Gjennom 20 punkter listet Stortinget opp hva sivil-
lovboken skulle inneholde, og det var ikke lite, og
anførte i et tillegg et tilsvarende antall krav som gjaldt
selve gjennomføringen av lovarbeidet. Stortingets doku-
ment hadde tittelen: «Plan til den almindelige civile
Lovbogs Udarbeidelse». Dette var første gang Stortinget
hadde gitt en detaljert fortolkning for hva den forventet
av lovbokarbeidet; at kriminallovsarbeidet ikke ble
omtalt skyldes også at Stortinget da regnet med å få et
nokså ferdig utkast fra Krohg.

Stortinget mente at arbeidet med sivillovboken skulle
bygge på en rekke grunnlag for slik å ta hensyn til den
sentrale posisjon loven skulle innta i norsk rettsliv. I
arbeidet skulle komiteen ta hensyn til Norske Lov og
annen eneveldelovgivning som ennå hadde betydning,
den skulle ta hensyn til kritikk av aktuelle lovforslag;
likeledes skulle sivillovboken «drage Omsorg for Natio-
nalitetenes og den offentlige Friheds Vedligeholdelse»
og i den sammenheng også se hen til «af det Norske Folk
sin Tid høiagtede, af Hagen Adelsteen og Magnus Laga-

62 Se nå inngående Geir Heivoll (red), Christian Magnus Falsen og politilovgivningen. Et kildeskrift (kommer 2021).
63 Se dokumentasjon Sandvik/Michalsen, op.cit. (2013) s. 383–388.
64 Se grunnleggende om dette Hilde Sandvik (red), Anders Sandøe Ørsted og den norske straffeloven av 1842 (2017).
65 Se Sandvik, «Hvorfor lyktes kriminalloven, men ikke sivilloven i Norge?» i: Sandvik/Michalsen op.cit. (2013) s. 126–133. Se fra bondeopposisjo-

nen: Hans Barlien, Bemærkninger til det ny Lovudkast (1833).
66 Se videre Michalsen, Norsk rettstenkning etter 1800 (2013) s. 132–135.
67 Se kommentar til § 96.
68 Se opplysninger om kildene for dette samarbeidet, Sandvik/Michalsen, op.cit. (2013) s. 385 («Udkast til nogle til Criminalloven hørende Capitler,

for Norge, og ligeledes for Sverige»). Se for det følgende Michalsen, Norsk rettstenkning etter 1800 (2013) s. 148–152. Se videre Sandvik, op.cit.
(2013) s. 124–125.

69 Se hele Stortingets mandat om arbeidet med ny sivillovbok transkribert og satt sammen til et helhetlig dokument (av Eugenia Bücher), gjengitt i
Sandvik/Michalsen op.cit. (2013) s. 362–368.
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bæter udgivne Love»; komiteen måtte ta hensyn til
«andre Nationers Love, forsaavidt de harmonere med
vor Statsforfatnings Fordringer», og selvsagt måtte
arbeidet foregå ved å trekke inn andre eksperters råd.
Lovboken måtte få en klar systematisk form og Stor-
tinget ga mange råd. Det uttalte så det sentrale kra-
vet:

«Under Redactionen bør den Hovedregel aldrig tabes af
Sigte: at den ved Grundlovens §. 94 tilsigtede nye Lov-
givning i dens forskjellige, større eller mindre Afdelin-
ger, kan vorde fuldstændig, og omfatte alle de Gjen-
stande, der paa den Tid, det nye Lovgivningsværk
kommer i Stand, henhøre under Begrebet om den civile
Lovgivning, eller Alt, hvad der skal her i Riget gjelde
som civil Lov. Under Iagttagelse af denne Hovedregel
følges iøvrigt de nærmere Bestemmelser, denne Plan
indeholder, for at henføre til særskilte, men dog hver i sit
Slags fuldstændige, Lovsamlinger, de Lovbestemmelser,
der vedkomme saadanne specielle eller particulaire Rets-
gjenstande, der ei beqvemmeligen kunne optages i den
almindelige Lov.»

I lovbokarbeidet måtte komiteen derfor ta stilling til hva
som falt innenfor og utenfor sivil lovgivning, som så ble
nærmere definert senere i Stortingets mandat, og hva
som falt utenfor – det dreide seg om at Stortinget her så å
si foregrep hvordan lovgivningsarbeidet skulle ordnes,
om enn Stortinget uttalte at de svært detaljerte anvisnin-
gene var «mere til Veiledning, end som aldeles bin-
dende».

Lovboken hadde også et mål om å bidra til det nasjo-
nale, noe Steenbuch et par år senere nok henspilte på da
spørsmålet om lovsamarbeidet mellom Norge og Sve-
rige var aktuelt (se over). Stortinget uttalte med all tyde-
lighet:

«Ligesom det Norske Sprog udgjør en vigtig Deel af den
Nationalitet, hvis Opretholdelse vor Forfatning i
Forening med Folkets Ønsker kræver, hvorfor ogsaa
Grundloven allerede har gjort Sproget til Gjenstand for
nogle blandt dens Bestemmelser, saaledes bør det være
en vigtig Pligt for Deeltagerne i Lovarbeidet, omhyggeli-
gen at vedligeholde Sproget i dets Reenhed.»

Og endelig kom Stortinget til et velkjent tema i lovbøke-
nes historie: Målet om at det skulle bidra til kunnskap
om rett i borgersamfunnet og at lovbokens bare kunne
forankres i folket hvis den fikk en form som gjorde det
mulig for de fleste å sette seg inn i sin rettsposisjon – for

å bruke et moderne uttrykk dreide seg som om krav til
juridisk klarspråk:

«Under Udarbeidelsen bør der sørges for, at den alminde-
lige Lov ikke bliver større, end at den uden alt for følelig
Bekostning kan erholdes, uden Vanskelighed ofte gjen-
nemlæses, i det Væsentlige erindres af enhver Statsbor-
ger, og saaledes i Almindelighed gaae over i Borgernes
Bevidsthed, blive efterhaanden levende hos dem, og som
Følge heraf Gjenstand for deres Agtelse og Kjærlighed.»

Hvordan alt dette skulle kunne oppfylles var ikke opp-
lagt. I 1827 ble Claus Winter Hjelm medlem av Lovko-
miteen utelukkende for å utarbeide et utkast til sivillov-
bok, og han var da bundet til Stortingets mandat og
tolkning av § 94. Etter at Lovkomiteen ble nedlagt ble
Hjelm et slags assosiert medlem av den nye Lovkom-
misjonen. Men også han fikk en rekke andre beslektede
oppgaver, særlig innen prosess- og formuerettslovgiv-
ning. At arbeidet med lovboken derfor trakk ut var ikke
overraskende. Dessuten hadde Hjelm en metodisk og
ideologisk innretning på sitt lovutkast som nok burde
ha vært drøftet underveis. I 1842 rettet Stortinget kri-
tikk mot fremdriften av Hjelms arbeid og satte nye fris-
ter for ferdigstillelsen. Dette var ingen enkel situasjon
for Hjelm, men det hadde gått 15 år siden han fikk opp-
draget.

Hjelm svarte Stortinget ved å vise til sin tolkning av
§ 94.70 Det fantes to måter å forstå bestemmelsen, sa
Hjelm, nemlig en fullstendig omforming av norsk rett
eller bare en kodifisering av eldre rett. Løsningen, sa han
videre, måtte ligge nærmere det første enn det siste. Vel
hadde neppe Riksforsamlingen hatt en klar oppfatning
om dette spørsmålet, og de korte fristene i § 94 kunne
nok tyde på det siste. Men det avgjørende var at det nå
gjaldt en ny forfatning, og følgelig måtte lovgivningsar-
beidet skje på grunnlag av «vor nye Statsforfatnings
Grundsætninger». Derfor måtte det bli en «Omstøb-
ning». Slik måtte det bli, dels fordi den eldre rett var så
usammenhengende at bare det å skape enhet i dette
krevde et tydelig grep, dels fordi Grunnlovens prinsipper
krevde materiell omstøpning. Argumentet om at en lov-
bok måtte forholde seg til eldre rett, som var nevnt i
Stortingets mandat, var også i strid med Stortingets
øvrige lovgivningspraksis: «For saavidt den lovgivende
Magt har taget mer omfattende Dele af vor positive Ret
under Behandling, har der heller aldrig været Spørsmaal
om Codification af de ældre Love, men om reen
Omstøbning deraf.»

70 Det følgende bygger på Claus Winter Hjelm, Brev til Departementet i: Departementstidende, 1843 s. 57–80. Se mer detaljert Michalsen, «Claus
Winter Hjelms kodifikasjonslojale rettskildelære» i: Sandvik/Michalsen op.cit (2013), særlig s. 183–186.
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Også kodifikasjonshistorien fra antikkens romerske
rett frem til Hjelms samtid hadde vist, sa Hjelm til Stor-
tinget, at lovarbeid krevde tid og at de fleste større lov-
bøker dessuten hadde kunnet bygge på mye forarbei-
der.71 At dette var tilfellet med romersk retts Justinians
lov var velkjent nok. De tre store nye lovbøkene i Preus-
sen, Frankrike og Østerrike hadde også hentet mye stoff
fra romersk rett, og uansett hadde lovarbeidet tatt svært
lang tid. I de tre sentrale lovkodifikasjonene «har man
saaledes et Beviis paa, hva Tid almindelige Lovreformer
kræver, naaer de nogenlunde skulle svare til sit Øie-
med»; og selv med denne tidsbruken ble lovbøkene
«langt fra … noget Mønster paa Fuldkommenhed». Men
denne observasjonen ledet ikke Hjelm til en generell
kodifikasjonskritikk. I alle diskusjoner om lovbøker på
denne tiden måtte man ta stilling til Friedrich Carl von
Savignys berømte kritikk fra 1814 av lovkodifikasjoner
som var blitt godt kjent og diskutert i Norge fra 1820-tal-
let. Hjelm tok uttrykkelig avstand fra «Savigny, der saa
godt som bryder Staven over dem alle».72

Hjelm tok også stilling til Stortingets instruks om at
lovboken måtte gjøres i «et med sand videnskabelig
Aand opfattet System».73 Dette tolket Hjelm som krav
om «et System, hvorved organisk Eenhed og Holdning i
den hele offentlige og private Lovgivning bliver mulig».
Følgelig ville det være viktig for arbeidet at forholdet
mellom lovgivningens alminnelige og spesielle deler ble
samstemt. Dette hadde imidlertid vært vanskelig som
følge av de ulike oppdragene som Stortinget stadig
hadde gitt lovutrederne. Å utnevne én forfatter til sivil-
lovboken var, sa Hjelm, uten sidestykke i lovgivnings-
historien, og dette hadde hatt den følge at den kritiske
offentligheten koblet lovutkast og forfatter for nært
sammen. Derimot ville det «collective Navn mer eller
mindre skikke til at forebygge denne Indflydelse», et
profetisk ord fra Hjelm, som bare et par år senere skulle
bli gjenstand for hard kritikk i offentligheten.

Et viktig poeng i Hjelms argumentasjon var at lovgiv-
ning ikke bare var spørsmål om rett, men også om de
forholdene lovgivningen skulle regulere. Man kunne
ikke bare «studere Lovene, men ogsaa – og det fornem-
melig – deres Gjenstande», når han etter «fuldstændigt
og modent Omdømme skulde kunne foretage de for-
nødne Forandringer». Og å studere lovgivningens

«Gjenstande» hadde ikke holdt tritt «med Lovstudiet».74

Hjelms observasjon tangerte her Schweigaards samti-
dige argumentasjon om at rettsvitenskapen måtte overta
det økonomiske faget ved universitetet fordi «Juristen …
[staaer] i sine Granskninger i en umiddelbar Berørelse
med Virkeligheden» og var derfor best skikket til å ha
hånd om de samfunnsøkonomiske fagene.75 Men dette
ville altså måtte ta tid.

Overfor Stortinget fremholdt Hjelm at en kodifikasjon
i form av en omstøpning måtte bygge på å utforme hen-
holdsvis «Grundsætninger» og «Grundanskuelser».
Hjelms sentrale lovgivningstekniske idé var at de almin-
nelige kapitlene som inneholdt generelle grunnsetninger
skulle fungere som basis for lovgivningens mer detal-
jerte kapitler. Dette var jo i tradisjonen fra lovbøkene fra
rundt 1800, særlig de franske. Bare ved hjelp av en lov-
givningsteknikk som gjorde bruk av allmenne grunnset-
ninger, kunne man håpe, sa Hjelm, å dekke så store retts-
områder som lovboken ble forventet å dekke, og samti-
dig kunne gi loven en enhetlig form. Formålet med den
«almindelige Deel» var nemlig å gi en «sammentrængt
Oversigt» over «de Grundanskuelser, som i de øvrige
Dele skulle gjennemføres». Likeledes skulle den almin-
nelige delen innholde de «mange Grundsætninger, hvor-
med man skal ‘regne’, som Savigny kalder det, i de utal-
lige Tilfælde, som Lovgivningen umuligen enkeltviis
kan omfatte.»76 Uten enighet om disse prinsippene ville
det være vanskelig å kodifisere de detaljerte lovbestem-
melsene.

Hjelms tolkning av § 94 var plausibel da i 1842, men
politisk var det nå vanskelig å få oppslutning om de store
bevilgningene til lovgivningsarbeidet når kriminalloven
da nettopp var i havn. På første del av 1840-tallet fore-
gikk det omfattende pressedebatter om hvordan § 94
burde og skulle oppfylles. Men i 1843 bestemte Regjerin-
gen seg for å avslutte lovbokprosjektet, et vedtak Stortin-
get fulgte opp i 1845. Hjelm valgte da å publisere det
arbeidet han hadde utarbeidet for en ny sivillovbok:
Udkast til almindelig borgerlig Lovbog for Kongeriget
Norge som utkom i to store deler i 1845–1846. Dette
utløste juridiske fagdebatter om Hjelms utkast og om det
hadde kunnet bli en vellykket lovbok for Norge.77 Senere
ga Hjelm også ut sitt store utkast til en generell retter-
gangslov som han også oppfattet som svar på § 94.78

71 Hjelm, Brev Dep Tid (1843) s. 59–60.
72 Hjelm siktet til kritikken av de tre lovbøkene i Savigny, Vom Beruf (1814) kapittel 7 «Die drey neuen Gesetzbücher» s. 54–110.
73 For det følgende Hjelm, Brev Dep Tid (1843) s. 61–62.
74 Hjelm, Brev Dep Tid (1843) s. 68.
75 Schweigaard, se Dep tid (1837) s. 293–298.
76 Hjelm, Brev Dep Tid (1843) s. 69.
77 Michalsen, «Claus Winter Hjelms kodifikasjonslojale rettskildelære» i: Sandvik//Michalsen (red), op.cit. (2013) s. 191–193.
78 Claus Winter Hjelm, Udkast, med Begrundelse, til almindelig Rettergangslov for Kongeriget Norge. Første og andet Hefte. (Med Indledning)

(1853). Se videre Maria Astrup Hjort, «Grunnloven § 94 og sivilprosessen» i: Sandvik/Michalsen (red), op.cit. (2013), særlig s. 230–241.
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Hjelms løsning var kontroversiell. Hans utkast til
sivillovbok var fylt med en rekke statsintervensjonis-
tiske reguleringer midt i en begynnende liberalistisk tid.
Dette gjaldt både familierett og formuerett.79 I ettertid
kan det sies at Hjelm hadde mange interessante forslag,
men der og da var de kontroversielle. Det samme gjaldt
hans lovgivningsteknikk med sveipende allmensetninger
som ga domstolen vid skjønnsmyndighet, om enn innen-
for lovbokens rettskilderammer. I forhold til § 94 var det
overraskende at Hjelm ikke diskuterte tydeligere hvor-
dan utkastets mange inngripende reguleringer forholdt
seg til Grunnlovens rettighetsbestemmelser, særlig med
tanke på at Hjelm hadde sagt at lovboken måtte reflek-
tere Grunnloven. Hjelms statsvennlige fortolkninger av
Grunnlovens prinsipper var det ikke lett å akseptere i
tiden, om enn de i en viss forstand pekte fremover. Det
samme gjaldt hans mange vage og ubestemte lovtekstut-
forminger som satte forholdet mellom domstol og lovgi-
ver i et uavklart forhold. Samlet kan det ikke være tvil
om at Hjelms utkast også representerte en innovativ
rettslig-politisk tenkning anno 1850. Men arbeidets
karakter skulle føre til at sivillovbokarbeidet helt stoppet
opp (se videre i punkt 10).

9 Grunnloven § 94, 2. punktum: Forholdet mellom 
rett fra før 1814 og Grunnloven
I 1814 var nok lovbokspørsmålet viktig. Men minst like
viktig var den rettslige status av gjeldende rett fra før
Grunnlovens vedtakelse. I påvente av lovbøkene het det
altså i § 94, annet punktum:

«Imidlertid blive Statens nu gjældende Love i Kraft,
forsaavidt de ei stride imod denne Grundlov eller de pro-
visoriske Anordninger, som imidlertid maatte udgives.»

Denne bestemmelsen viste seg ikke å være enkel å prak-
tisere. Selv om nettopp denne passusen var innskrevet i
enkelte av grunnlovsutkastene (se over), og følgelig nok
var drøftet i 1814, var det lite å hente i debattene på
Eidsvoll om bestemmelsen. Stillingen til rett fra før 1814
var et dominerende tema i de fleste rettslige sammen-
henger, og var det for alle, Storting, Regjering, domsto-
lene og rettslivet generelt. Alle var i 1814 utlevert til
eneveldets rett og bare langsomt kom erstatningene på
plass. Å finne allmenne tolkningsprinsipper for bruken
av rett fra før 1814 var ikke enkelt. Spørsmålet om hvor-
dan § 94 fungerte i praksis på dette punktet er ikke
undersøkt. Men så langt synes det som om praksis for-

holdt seg direkte til relasjonen mellom tidligere rett,
f.eks. Norske Lov, og det enkelte aktuelle grunnlovsbud,
uten at § 94, 2 punktum selv ble brukt som en spesifikk
mellomkommende kompetansebestemmelse for denne
tolkningsoppgaven.80

Følgelig bestemte § 94, 2 punktum i denne sammen-
heng fire ulike ting: (1) Dels ga bestemmelsen en
blanko-tillatelse til rettslivet, med domstolene i spissen,
til å bruke eldre rett fra før 1814. Rettslivet skulle aldri
tvile på dette. Selv om det nok fantes mange negative
uttalelser om enevelderetten, fantes det også mange
andre motsatte uttalelser, også fra Stortinget selv, om
den positive verdien av eldre rett, slik dette bl.a. kom til
uttrykk i Stortingets mandat til sivilloven (se over).
Utover dette var det også en opplagt nødvendighet å
bruke denne retten. (2) Dels ga bestemmelsen domsto-
lene en særskilt grunnlovshjemlet plikt til å initiere lex
superior-vurderinger av forholdet mellom tidligere rett
og Grunnloven. Hvor omfattende og intensiv denne
prøvingen var, varierte, men at denne grunnlovsprøvin-
gen i prinsippet måtte skje før anvendelsen av eldre rett
fremgikk av § 94 selv. Som nevnt i innledningen til
denne kommentaren er det overveiende sannsynlig at
plikten for domstolen til å prøve eldre rett opp mot
Grunnloven også bidro til den tidlige fremveksten av
prøvingsretten i norsk statsrett. (3) Dels ga § 94 ikke noe
sikkert svar på den rettslige status av eldre rett når denne
i og for seg var tillatt å inngå i rettskildegrunnlaget for å
avgjøre rettsspørsmål. Selv om § 94 selv formulerte
spørsmålet som enten eller, altså enten stride/ikke stride
mot forfatningen, fantes det opplagt også mange mel-
lomformer. Her ga § 94 frihet til rettsanvenderne, som
da måtte foreta interesseavveiningen mellom Grunnlo-
vens føringer og behovet for å komme frem til et prakti-
kabel resultat. (4) Endelig bestemte § 94, 2 pkt hvordan
§ 95 skulle forstås i relasjon til Kongens kompetanse til
å dispensere fra lovgivning fra før 1814 (se nærmere
under).

Om hvordan domstolene skulle ta stilling til eventuell
motstrid mellom grunnlov og eldre rett utkrystalliserte
det seg i løpet av 1800-tallet en del oppfatninger. Hva
fulgte av formuleringen «ei stride imod denne Grund-
lov»? Formuleringen kunne på den ene siden oppfattes
helt generelt slik at all eldre rett som per 17. mai 1814 på
noen måte stred mot grunnlovens generelle prinsipper,
umiddelbart måtte settes til side. Dette var blitt antydet i
et par av grunnlovsutkastene (se over). Men på den
annen side kunne også formuleringen «ei stride imod
denne Grundlov» bare bety at eldre rett skulle vike først
når spørsmålet oppstod og – for å gjøre temaet enda mer

79 Se inngående om dette i de to kapitlene til hhv Hilde Sandvik og Ola Mestad i: Sandvik/Michalsen op.cit. (2013), hhv kapittel 6 og 10.
80 Dette første inntrykket bygger på en gjennomgang av Retstidende.
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presist – så fremt motstriden fulgte av bestemte grunn-
lovsbestemmelser. Av opplagte grunner kunne ikke den
første tolkningsmuligheten bli fulgt. Eneveldelovgiv-
ning som f.eks. forutsatte at regjeringen kunne oppnevne
ekstraordinære dømmende kommisjoner (NL 1-5-27-31)
ble ikke ugyldig umiddelbart som følge av § 94, 2 pkt
selv om det stred mot Grunnlovens maktfordelingsprin-
sipp – fordi det bare var i den enkelte sak at det fremkom
hvordan det eventuelt stred mot Grunnloven. Det samme
kunne sies om en god del av straffelovgivningen som i
utgangspunktet sannsynligvis var i strid med en normal
forståelse av § 96.

Dette spørsmålet var viktigst de par første tiårene etter
1814, særlig før kriminalloven ble vedtatt. Frederik
Stang omtalte da også bare 2. punktum i omtalen av
§ 94. Han drøftet inngående forholdet mellom Grunnlo-
ven og eldre rett og han landet på at det var nødvendig å
utøve pragmatisme. For at eldre rett måtte vike for
Grunnloven måtte det for det første foreligge, som han
sa «Lovstrid i egentlig Forstand», hvilket betød at det
fantes en uttrykkelig ordlydmessig motstrid mellom det
enkelte grunnlovsbud – og ikke Grunnlovens generelle
prinsipper – og den aktuelle pre-1814 bestemmelsen.
Det ville ikke være nok at det bare forelå lovgivning fra
før 1814 som «ikke stemte med den Aand, Grl. Udtaler».
Hvorvidt det forelå en individualisert motstrid måtte der-
for avgjøres konkret. Særlig viktig var her hvordan § 96
skulle forstås mot eldre straffebud og annen lovgivning
som bestemmelsen kunne tenkes å komme i strid med.
Stang formulerte seg da (før kriminalloven av 1842)
med stor pragmatisme, nemlig at § 96 ikke kunne
komme til anvendelse på de mange tilfeller der lovgiv-
ning og domstoler hadde fastslått behov for straff og føl-
gelig dømt f.eks. etter analogier. Derimot vil det være en
rekke bestemmelser om ytringsfrihet som umiddelbart
måtte falle for § 100 – f.eks. ved at § 112 uttrykkelig
hjemlet rett til å foreslå å forandre forfatningen, noe som
etter 1799-trykkefrihetsforordningen i seg selv var
beheftet med straff. Stangs syn var resultat av nødven-
dighet – lovbøkene var ennå ikke kommet og domstolen
måtte få stor skjønnsmyndighet til å avgjøre hvordan
eldre rett forholdt seg til Grunnloven. Det ledende tolk-
ningsprinsippet var altså at det måtte foreligge en tydelig
og manifest motstrid, ikke at man kunne hevde at eldre
rett stred mot Grunnlovens ånd.

Ti år senere fastholdt Peder Krabbe Gaarder det
samme synet – og da var kriminalloven endelig vedtatt.

Gaarder understreket at § 94 her ikke ga myndighet til
noen automatiske slutninger om ugyldighet – det kunne
ikke «bestemmes ved nogen almindelig Regel – og føl-
gelig kunne svaret bare finnes ved tolkningene av «ved-
kommende enkelte §§er i Grundloven».81 For at det skal
være tale om ugyldighet måtte det «være en direkte Strid
imellem Grundloven paa den ene Side og Statens gamle
Love paa den anden Side». Alternativet, nemlig å tenke
bortfall av all rett fra før 1814 som kunne tenkes å stride
mot Grunnlovens ånd, ville føre til «en fuldkommen
Retsløshed».

Et ytterligere særlig tema fulgte av § 94s ordlyd,
nemlig forholdet mellom rett fra før 1814 og proviso-
riske anordninger, jfr Grl. § 17. § 94 bestemte at en pro-
visorisk anordning etter § 17 ville oppheve lovgivning
fra før 1814. På dette punktet satte man altså § 75 og
§ 17 på lik linje slik at man ikke kunne få den situasjon
at en provisorisk anordning etter § 17 fikk lavere rang
enn lovgivning fra før 1814. Dette hadde jo også den
gode grunn at kravene til lovgivningsformen under ene-
veldet var nokså tilfeldige. Enda så sent som i 2007 – da
§ 17 ble endret som følge av opphevelsen av tokammer-
ordningen, ble dette prinsippet presisert (ved å tilføye
§ 76 i § 17) slik at lover gitt forut for 1814 alltid må vike
for nye provisoriske anordninger.82 Dette spørsmålet var
for øvrig den eneste grunn til at Menneskerettsutvalget
et øyeblikk tvilte på om de ville oppheve § 94.83

Et siste viktig tolkningsspørsmål om § 94, 2 punktum
dreide seg om forholdet mellom §§ 94 og 95. § 95 syntes
etter sin ordlyd å si at inntil den nye lovboken iht § 94
var vedtatt «efterat den nye almindelige Lov er sat i
Kraft», hadde Kongen kompetanse til å dispensere fra
lovene.84 Som en slags motsetningsslutning kunne man
altså oppstille en allmenn kompetanse for Kongen til å
dispensere fra lovene inntil lovboken var på plass. Det
var allment erkjent at § 95 ikke var klart avfattet, desto
mer som det var vanskelig å forstå hva Riksforsamlingen
hadde ment med alle de ulike unntaksordninger som
paragrafen listet opp. At det fra denne fragmentariske
ordlyden skulle kunne etableres en almen kongelig kom-
petanse til å dispensere fra all tidligere rett, hadde ordly-
den mot seg. Som Aschehoug også fremholdt mot slut-
ten av århundret omfattet uansett den mulige kongens
myndighet en mer presis hjemmel i § 94, 2 pkt. Det som
ble gjeldende av rett fra før 1814 ville jo være all rett fra
før 1814, så fremt det ikke stred mot Grunnloven, og
deri inngikk også de mange unntaksordninger som ene-

81 Gaarder 423
82 Se kommentar til § 17.
83 Se Menneskerettighetsutvalget Dokument 16 (2011–2012) s. 100.
84 Se kommentar til tidligere § 95. Tidligere § 95 lød: «Ingen Dispensationer, Protektorier, Moratorier eller Opreisninger maa bevilges, efterat den

nye almindelige Lov er sat i Kraft» (min utheving).
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veldet hadde vedtatt. Et viktig punkt var da at formule-
ringen i § 94 «nu gjældende Love» måtte omfatte «den
da practisk gjældende Retsforfatning», altså også sedva-
nerett og annen uskreven rett, ikke bare lover i formell
forstand. I § 94 lå den begrensing at Kongen etter 1814
bare kunne gjøre unntak fra eldre rett slik gjeldende rett i
1814 tilsa – man kunne altså ikke trekke med seg enevel-
dets hele holdning til dispensasjoner. I den danske gjen-
nomsette Grunnloven av 1866 stod dette slik i § 27:85

«Kongen meddeler deels umiddelbart, deels gjennem
vedkommende Regjeringsmyndigheder, saadanne Bevil-
linger og UndtageIser fra Lovene, som enten ifølge de
før 5te Juni 1849 gjældende Regler ere i Brug, eller
hvortil Hjemmel indeholdes i en siden den Tid udgiven
Lov.»86 På dette tolkningsgrunnlaget kunne så et stort
antall rettsfelter bli fortolket. En rekke spørsmål ville her
også konvergere med tilbakevirkningsforbudet i § 97,
særlig der det dreide seg om holdbarheten av privilegier
fra før 1814.87

10 Grunnloven § 94s krav til lovbøker: 
Oppfatninger og praksis etter 1845
Det finnes flere grunner til at § 94s krav til sivillovbok
ikke ble oppfylt på første halvdel av 1800-tallet. En før-
ste viktig grunn var at lovarbeidet var mindre godt orga-
nisert og overlot for mye til den enkelte utreder. Dess-
uten ble medlemmene av komite og kommisjon bedt om å
skrive utkast til mer presserende lover, som innen utdan-
nelse, skatt, havnevesen eller annet. En annen grunn var
at alle involverte parter undervurderte omfanget av pro-
sjektet, både forfatterne og Stortinget selv. Dessuten var
forventningene til lovboken urealistiske: Stortinget
hadde krevd at lovboken ikke bare skulle være lesbar og
tilgjengelig for borgerne, og at den skulle bygge på gjel-
dende rett i den grad det ikke fantes viktige grunner for å
fravike dette. Men dessuten skulle lovboken orientere
seg mot de samtidige moderne tyske og franske kodifi-
kasjonene. Til alt overmål skulle lovboken knytte forbin-
delsen tilbake til norsk middelalderrett. Samlet skulle
lovboken utformes på grunnlag av «videnskabelig
Aand», som det het i mandatet. Å stille slike ulike og
høye krav i kombinasjon med knappe frister virket kon-
traproduktivt på arbeidet.

Et mer generelt forhold som også virket inn på lov-
bokarbeidet var nye internasjonale rettsideologiske
strømninger. § 94 var resultat av naturrettens- og opp-
lysningstidens lovgivningsideologi. I løpet av første
halvdel av 1800-tallet svingte norsk rettstenkning fra
denne rettsoppfatning i retning av historisk og pluralis-
tisk rettstenkning. Det rettsvitenskapelige grunnlaget
for denne vendingen var den tyske historiske rettssko-
lens kritikk av samtidens lovbøker.88 Denne kritikken
ble resipert i den norske juridiske eliten allerede fra
1820-tallet av, til Hjelms store irritasjon. Ingen av de
nye sentrale rettsforskerne, som Frederik Stang eller
Anton Martin Schweigaard, gikk i bresjen for en sivil-
lovbok, slik de hadde gjort for kriminallovboken. Det
samme skjedde for øvrig i Sverige, om enn av noen
andre grunner.89 Et siste forhold var at de to som fikk
hovedansvaret, viste seg på ulike måter ikke å være de
som kunne levere utkast som Stortinget ville vedta.
Krogh var utvilsomt en fremragende jurist, men at han
etter mange års arbeid ikke kunne levere noe som helst,
satte lovbokarbeidet mange år tilbake. Også Hjelm var
meget godt skolert for oppgaven, som både jurist og
filosof, og han hadde stor arbeidskraft, men forslagene
møtte altså liten forståelse.

Debattene om § 94 inngikk også i politiske motsetnin-
ger i tiden. Fra bondeopposisjonen fremførte Hans Bar-
lien skarp kritikk mot den manglende oppfyllelsen av
lovbøkene.90 I hans kommentarutgave til Grunnloven
fra 1836 het det at vel hadde embetsklassen vært opptatt
av lovboken i 1814, men deretter hadde det skjedd lite:
Etter 1814 ble det «mere travelt med at vidløftliggjøre
og forvilde Lovgivningen, saa at ikke engang Domsto-
lene kan vide hvad der er Ret, og saaledes at forvandle
denne herlige Grundlov til en Pandoras Æske». Det var
feil å gi embetsmenn oppgaven å utarbeide lovbøkene
fordi da ville det med sikkerhet ikke bli noe resultat.
Heller burde folk fra næringsstanden få slike oppgaver,
de som kjente problemene. Å hente utredere fra den
utøvende makt var uansett «stridende imod denne
Grundlovs Aand, Naturens Lov». Erfaringene fra ene-
veldets lovkommisjon burde skremme. Hos Barlien var
det en entydig kobling mellom § 94s manglene realise-
ring og en kritikk av embetsmannsklassen som en unyttig
stand. En noe mildere kritikk fantes hos Peder Krabbe
Gaarder i 1845, som formulerte som en samlet kritikk av

85 Jeg bygger her på Aschehoug Norges nuværende (2 utg 1891) II s. 207.
86 https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/den-gennemsete-grundlov-af-1866/
87 Se kommentar til § 97.
88 Se særlig Friedrich Carl von Savigny, Vom Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft (1814). Se nærmere om dette Michalsen,

«Den tyske kodifikasjonsdebatten 1814–1820 og Grunnlovens § 94» i: Sandvik/Michalsen op.cit (2013) s. 42–65.
89 Lars Björne, «Konstitution och/eller kodifikation – Finland, Sverige, Danmark och Det ryska riket» i: Sandvik/Michalsen (red), op.cit. (2013) sær-

lig s. 73–76.
90 Se for det følgende Hans Barlien, Bemærkninger til Norges Grundlov (1836) s. 107–110.

https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/den-gennemsete-grundlov-af-1866/
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det som til da var gjort for å oppfylle § 94.91 Bortsett fra
Kriminalloven som da nettopp var blitt vedtatt manglet
det ennå selv på strafferettens områder straffelover for
militæret og for politiovertredelser, «Lovarbeider, som
om de end ikke ligefrem indbefattes under Ordene i nær-
værende Grundlovsparagraf, dog dennes Aand og de
ældre gjældende Bestemmelsers Indhold og Forhold til
den ny ved Grundloven indførte Tingens Orden med
ikke mindre Nødvendighed fordrer».

I 1845 bestemte Stortinget enstemmig å oppgi planene
om å utarbeide en samlet kodifikasjon for Norge og hel-
ler oppfylle kravet med å vedta enkeltlover. Det gjaldt nå
at man

«sætter sig et mere indskrænket Formaal, nemlig at søge
at fuldføre eller yderligere forberede de Dele af Lovgiv-
ningsværket, som enten paa Grund af det Arbeide, der
allerede paa dem er anvendt, eller formedelst Gjenstan-
dens paatrængende Viktighed fortrinsvis staa for Tur til at
behandles. Naar man paa denne Maade fortsætter, er det
sandsynligt, at Maalet ikke alene bedre og sikrere, men
maaske ogsaa hurtigere naaes, end om Kræfterne skulde
anvendes paa Lovbogen som et Hele».92

Målet var altså fortsatt å oppfylle § 94, men dette skulle
skje stykkevis og delt. Stortinget pekte bl.a. på behovet
for en ny arvelov og kapitallovgivning. Stortingets nye
forståelse av § 94s krav til lovbøker høstet frukter etter-
hvert. Dette skjedde gjennom enkeltstående privatretts-
lover som bl.a. nettopp arveloven (1854), panteloven
(1857), sjøloven (1860) og konkursloven (1863). Utover
dette fortsatte det dansk-norske rettsgrunnlaget å bestå,
men nå supplert av Høyesteretts omfattende rettspraksis
og mye ny rettslitteratur som fikk større omfang fra
1840-tallet av. Fra 1863 ble også Høyesteretts domspre-
misser offentlige hvilket ga tydeligere føringer for tolk-
ningene av eldre rett. Et mer markert driv henimot privat-
rettslover kom først de par siste tiårene av 1800-tallet, og
da med impulsene fra det skandinaviske lovsamarbei-
det.93 Fra midten av 1800-tallet skulle Stortinget også ta
mer direkte kontroll over lovgivningsmaskineriet:
Debatten om juryordningen fra 1845 skulle gi Stortinget
ny politisk giv, også ved å skaffe seg mer kontroll over
lovforarbeidene; innføring av årlige storting i 1869 satte
Stortinget i en helt ny institusjonell situasjon som så ble
forsterket gjennom parlamentarismen fra århundreskif-

tet. § 94s opprinnelige rolle som en slags delegert lov-
givningsordning kunne ikke lenger være aktuell politikk.

Samtidig startet internasjonaliseringen av lovgivnin-
gen, ikke bare nordisk, men også internasjonalt gjennom
traktater. Strømmen av felleslover fra 1880-tallet av ga
de skandinaviske landene et stykke på vei de privatretts-
kodifikasjonene de ikke hadde fått tidligere på 1800-
tallet.94 Dessuten ga de mellomstatlige samarbeidsfor-
mene et særlig incitament til å gjøre lovarbeidene fer-
dige, arbeider som tidligere ofte bare hadde stoppet opp
av interne grunner. Ikke alle var fornøyde med de uni-
forme lovene. På starten av 1900-tallet tok flere til orde
for at Norden nå burde utgjøre en naturlig rettslig enhet
som egnet seg for en samlet sivillovbok, alt etter inn-
trykk fra Tyskland. Siden de uniforme lovene allerede et
stykke på vei hadde etablert et nordisk rettsfellesskap på
den opprinnelig tenkte lovbokens område, måtte det
være mulig også å lage en samlet nordisk lovbok.
Temaet ble drøftet i flere omganger i første halvdel av
1900-tallet, senest i 1948, men særlig var norsk mot-
stand tydelig, noe som nok hadde både nasjonale og retts-
ideologiske grunner.

11 § 94 og Sivillovbokutvalet, 1949–1999
Den siste fasen i § 94s historie i norsk rett er knyttet til
opprettelsen av Sivillovbokutvalet i 1953.95 Som Marit
Halvorsen har vist dukket § 94 opp igjen etter 1945 som
en virksom kraft. Både jurister og politikere fremholdt
betydningen av å realisere Grunnlovens bud. Året var
1949 og det sentrale åstedet var Stortinget der det
utspant seg en stor debatt om hvordan § 94 skulle opp-
fylles. De sentrale argumentene var nok først og fremst
politiske: Dels ville en slik lovbok kunne bli et nytt
«selvstendighetens symbol» etter 1945, dels ville lovbø-
ker kunne få en demokratisk virkning ved å gi folk flest
lettere tilgang til retten. Mange så et avgjørende argu-
ment i at lovboken nå måtte forfattes på nynorsk. Men
også klassiske juristtemaer ble berørt: Om lovbøker vir-
ket konserverende på rettsutviklingen eller ikke, om en
nasjonal lovbok ville splitte opp den nordiske rettsenhe-
ten, og om lovbøkenes mulighet til å tekstliggjøre uskre-
vet rett.

Resultat var at Stortinget i 1949 bevilget midler til en
ny sivillovbok, men uten særlig mer utførlige retnings-

91 Peder Krabbe Gaarder. Fortolkning over Grundloven (1845) s. 422.
92 Se videre Storthings Forhandlinger (1845) IX s. 252 flg. (særlig s. 254).
93 Dag Michalsen, Rett. En internasjonal historie (2011) s. 362–363.
94 Se også L.M.B. Aubert, De norske Retskilder (1877) s. 371–389 som var den første som ga en historisk fremstilling av § 94 og satte den i sammen-

heng med behovet for en bredere tilnærming til lovgivning. Han var da selv allerede blitt aktiv i nordisk lovsamarbeid.
95 Se grunnleggende og for det følgende Marit Halvorsen, «Grunnlovens § 94 i det 20 århundre: Sivillovbokutvalet» i: Sandvik/Michalsen op.cit.

(2013) s. 306–332.
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linjer. Som svar på dette nedsatte Justisdepartementet et
planutvalg med professor Knut Robberstad (1899–1981)
som leder og som skulle utrede konsekvensene av Stor-
tingets vedtak. Resultatet ble Stortingsmelding nr. 90
(1951) «Om plan for kodifikasjonsarbeid med sikte på
en norsk lovbok». Justisdepartementets strategi var –
som Marit Halvorsen fremholder – å forene flere motset-
ninger: Å velge en sammenhengende rekke av enkeltlo-
ver fremfor én lovbok; å forankre nynorsk som prosjek-
tets viktigste lovspråk, men samtidig åpne opp for å
bruke bokmål; og endelig, ikke sette for knappe frister
som var umulige å oppfylle – det skulle § 94s tidligere
historie ha vist til alt overmål. Stortinget sluttet seg til
departementet og Sivillovbokutvalet ble nedsatt i 1953.

Mellom 1955 og 1993 leverte Sivillovbokutvalet 15
innstillinger (rådsegner) som førte til ny sentral lovgiv-
ning innenfor fast eiendoms rettsforhold.96 Sett i lys av
§ 94s tidligere historie var dette imponerende.97 Det ble
imidlertid aldri gjort noe forsøk på å forene disse enkelt-
lovene til et samlet hele, slik det nok først var tenkt; hel-
ler ikke ble det diskutert i særlig grad det som vel hadde
kunnet være en mulighet, å utgi dette samlet som en
tingrettslovbok. Dette kan ha sammenheng med at Stor-
tinget ikke lenger kjente et ansvar for § 94 og at bestem-
melsen da også ble en stadig svakere begrunnelse for
lovarbeidet. I 1999 nedla Justisdepartementet Sivillov-
bokutvalet, «uten så mye som en notis i avisen … det tok
46 år formelt for annen gang å oppgi tanken om at Norge
skulle få sin sivile lovbok» (Marit Halvorsen).

12 Utblikk
En av de sentrale egenskaper som den moderne forfat-
ningen ga dens borgere var å være delaktige i lovgiv-
ningen gjennom den lovgivende forsamlingen. At dette
ikke kunne omfatte hele folket var i 1814 en selvfølge.
Skillet mellom aktive og passive borgere hadde vært en
måte å trekke grensene for hvem som skulle få egen-
skapen lovgiver. Men de borgere som etter forfatningen
ble lovgivere fikk en dobbelt oppgave: Ikke bare skulle
de fungere som politisk legitimitet for ny lovgivning,
men de skulle i prinsippet også utøve selve lovgiv-
ningsoppgaven enten indirekte som velgere eller
direkte som representanter. Forfatningens lovgivende
borgere stod også i en ny offentlighet ingen tidligere
lovgivere hadde kjent og som eksponerte dem for kri-
tiske blikk. I før- og ikke-konstitusjonelle stater hadde

lovgivningen stort sett vært gjennomført i lukkede
byråkratiske prosesser.

Som vi så av debatten på Eidsvoll i 1814 var det ingen
selvfølge at borgerne skulle være både formelle og mate-
rielle lovgivere. Dette viste seg i kritikken av at utrenede
folkevalgte skulle overta lovgiveroppgaven. Men til
tross for mange kritiske røster, som angikk hvem i folket
som kunne være lovgivere, viser den norske lovgiv-
ningshistorie på 1800-tallet hvordan nye grupper gjen-
nom politiske prosesser inntok lovgiveroppgaven. Det
finnes andre tendenser også. Det senere 1900-tallets his-
torie – med sin massive delegerte lovgivning og en byrå-
kratisering av lovgivingsmaskineriet – skapte strukturell
avstand mellom borgeren som formell og reell bidra-
gende lovgiver. Stortingets stadig økte mengde av lov-
givning, i mangt internasjonalt drevet, og der lite blir
gjenstand for offentlighet, viser den mer enn problema-
tiske situasjon som forfatningens opprinnelige modell av
en borgerskapt lovgivning har kommet i. Grl § 94 var
del av denne historien ved at den først så tydelig overlot
en så stor del av lovgivningen til Lovkomiteen og senere
Lovkommisjonen, men så fra midten av 1800-tallet tok
Stortinget mer entydig kontroll over lovgivningen, og
slik sett var § 94 ikke lenger politisk interessant, om enn
den lovgivningsteknisk innebar en konstant påminnelse
om lovbokens evne til å gi borgerne oversiktlig tilgang
til retten. Dette aspektet ved § 94 er i dag satt på dagsor-
den gjennom Klarspråk og andre tilsvarende ordninger
for å styrke lovgivingens gjennomslag i samfunnet – om
omvendt – å styrke borgenes rolle i lovgivningen selv.98

Menneskerettighetsutvalget foreslo i sin rapport av
2010–2011 å oppheve Grl. § 94.99 Utvalget sa med rette
at § 94s passus om kravet til kodifikasjoner nå bare
hadde historisk interesse: «Tanken om å få vedtatt en
egen ‘sivillovbok’ til regulering av den sivile retten
synes nå å være oppgitt. Det vil derfor ikke medføre
noen realitetsendring, verken symbolsk, politisk eller
rettslig, om disse delene av Grl. § 94 oppheves.» Dette
forslaget fulgte Stortinget i sitt vedtak av 13. mai 2014.
Selv om forslaget nok først og fremst var motivert av å
få plass til mer aktuelle rettighetsbestemmelser, hadde
nok utvalgets synspunkt noe for seg. Men likevel: Var
utvalgets oppfatning om at Grl. § 94s krav på lovbøker
bare var en historisk bestemmelse, helt riktig? Overså
ikke utvalget de underliggende føringer i bestemmelsen,
nemlig at statens fortløpende rettsliggjøringsprosesser
burde ha en metaforankring, nettopp i Grunnloven. Selv-
sagt kan man mot dette hevde at Grunnlovens øvrige ret-

96 Se oversikt over dette Halvorsen op.cit. s. 326–328.
97 Se Sandvik/Michalsen (red) op.cit. s. 338–339 for en oversikt over de 10 faste medlemmene av Sivillovbokutvalet i årene 1953 til 1999.
98 Se videre https://www.sprakradet.no/klarsprak/
99 Menneskerettighetsutvalget Dokument 16 (2011–2012) s. 99–100.

https://www.sprakradet.no/klarsprak/


E.  Menneskerettigheter984
tighets- og kompetansesystem mer enn godt nok tar vare
på kravet, og uansett var jo § 94 i 1814 tenkt som en
tidsbestemt bestemmelse. Likevel viser § 94s rolle i
norsk forfatningsliv at forbindelsen mellom lovbok og
grunnlov har vært virksomme mekanismer, til langt opp
på 1900-tallet. Og om ikke annet innebar utvalgets for-
slag om opphevelse av § 94 utvilsomt en realitetsendring
i symbolsk forstand, om vel ikke politisk og rettslig.

Den europeiske unions planer om en europeisk sivil-
rettskodifikasjon viser tydelig nok at det foreligger en
mulig realisering av Grl. § 94, om enn på europeisk
nivå.100 I 1989 vedtok Europaparlamentet en oppfor-
dring til medlemslandene om å sette i gang et arbeid med
sikte på å harmonisere medlemsstatenes privatrett. På
1990-tallet utløste dette en omfattende europeisk debatt
om den europeiske privatrettens karakter og om kodifi-
kasjonsformens betydning. Standpunktene spente mel-
lom partikularister som først og fremst så privatrett som
uttrykk for nasjonale tradisjoner, og integrasjonister som
anså at gjeldende privatrett rundt om i Europa allerede
hadde en høy grad av fellesskap som godt kunne uttryk-
kes i lovbokens form. Sentrale spørsmål i debattene var
hvorvidt det burde arbeides for en mer systematisk og
omfattende europeisk privatrettslig integrasjon, først og
fremst i regi av Den europeiske union, og hvilken form
dette i så fall burde ha. Videre drøftet man om det over-
hodet var rettsorganisatorisk og rettskulturelt mulig å
etablere én enhetlig privatrettsordning innenfor EU-
området; endelig spurte man om det var politisk ønskelig
å gjennomføre et slikt prosjekt. Slik kom kodifikasjons-
ideologien og konstitusjonsideologien sammen i EUs
rettslige program rundt år 2000, to hundre år etter de
samme ideologiske kreftene virket på lignende måter i
det europeiske rettsrommet, som nettopp § 94 var resul-
tat av. Store arbeider foregår i dette øyeblikket i mange
studies groups og komiteer der spørsmålet om en Euro-
pean civil code utprøves. Hvordan dette til slutt går,
avhenger først og fremst av EUs økonomiske og poli-
tiske utvikling som for øyeblikket (2020) er mer enn
problematisk, særlig med tanke på Storbritannias utmel-
delse av EU. Men nettopp et slik prosjekt kan bli et godt
integrasjonsinstrument som EU vil se fordelen av når de
rettslige og politiske følgene av Brexit er over. Om 25 år
blir kanskje § 94 realisert for Norge også, men da på et
europeisk nivå.

100 For det følgende Michalsen, Rett. En internasjonal historie (2011) s. 364–366 med videre henvisninger.
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§ 95
Enhver har rett til å få sin sak avgjort av en uavhengig og upartisk domstol innen rimelig tid.
Rettergangen skal være rettferdig og offentlig. Retten kan likevel lukke rettsmøtet dersom hen-
synet til partenes privatliv eller tungtveiende allmenne interesser gjør det nødvendig.

Statens myndigheter skal sikre domstolenes og dommernes uavhengighet og upartiskhet.

Alle har rett til å få saka si avgjord av ein uavhengig og upartisk domstol innan rimeleg tid. Ret-
targangen skal vere rettvis og offentleg. Retten kan likevel stengje rettsmøtet dersom omsynet
til privatlivet til partane eller tungtvegande allmenne interesser krev det.

Dei statlege styresmaktene skal sikre at domstolane og dommarane er uavhengige og upar-
tiske.

Av Jørgen Aall

1 Innledning
Grunnloven § 95 gjelder krav til domstolene og retter-
gangen og ble vedtatt ved grunnlovsreformen i 2014.
De historiske linjene for disse kravene er lange. Man
kan gjerne trekke dem helt tilbake til Magnus Lagabø-
tes Landslov fra 1274, hvor det i kapittel IV 18 ble
stilt krav om «Miskunn og sanning, rettferd og fred-
semd» i alle dommer. Det er likevel mer alminnelig å
starte med de forfatningsrettslige forbilder, særlig i
USA og Frankrike, på slutten av 1700-tallet. Disse var
i sin tur inspirert av naturrettsfilosofien fra slutten av
1600-tallet.

I samsvar med maktfordelingslæren ble «Den døm-
mende Magt» gitt et eget kapittel D i Grunnloven fra
1814. Selv om det ikke ble klart uttalt i Grunnloven, var
forutsetningen selvsagt at denne tredje statsmakt skulle
være uavhengig av de øvrige.1 Mens uavhengigheten i
forholdet mellom regjering og Storting i all hovedsak
har institusjonell betydning, er domstolenes uavhengig-
het av de øvrige statsmakter av direkte betydning for den

enkelte. Domstolene er garantister for håndhevelse av
individets rettigheter både vis-á-vis myndighetene og
andre private.2

Betydningen som konkret garanti for individet kom
klarest til uttrykk ved kravet i den opprinnelige § 96 før-
ste ledd andre alternativ om at: «Ingen kan … straffes
uden efter Dom».3 Dessuten har selve adgangen til dom-
stolene, både sivile saker og straffesaker, hele tiden kun-
net utledes av §§ 88 og 90. Og fra 2015 kodifiserer disse
bestemmelsenes nærmeste nabo – § 89 – den garantien
som ligger i at domstolene i den enkelte sak har rett og
plikt til å prøve om lovgivning og forvaltning er i sam-
svar med de krav som oppstilles i Grunnloven, herunder
altså rettergangskravene i § 95.4

Kravene som oppstilles i § 95 må ses i sammenheng
også med andre grunnlovsbestemmelser som skal
sikre rettsstaten: Lovkravet ved straff og annen myn-
dighetsutøvelse (særlig §§ 96 og 113) er av begrenset
verdi for siktede hvis han ikke kan forsvare seg mot
anklagen eller bestride inngrepet for uavhengige dom-

1 Men i grunnsetning nr. 6, vedtatt av Riksforsamlingen 16. april, heter det uttrykkelig: «Den dømmende Magt bør være særskilt fra den lovgivende
og udøvende.», jf. Riksforsamlingens forhandlinger, bd. I (1914), s. 22.

2 Se Rapport til Stortingets presidentskap fra Menneskerettighetsutvalget om menneskerettigheter i Grunnloven, Dokument 16 (2011–2012), heret-
ter Lønning-utvalget, s. 121.

3 Bestemmelsen er videreført uten realitetsendring i § 96 første punktum andre alternativ.
4 Den utvidelsen av prøvingsgrunnlaget som den nye rettighetskatalogen i Grunnloven representerer, må antas viktigere for domstolskontrollen enn

selve kodifikasjonen av prinsippet. Det gjaldt jo fra før.
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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mere.5 Også beviskravet i straffesaker (Grunnloven
§ 96) kan nevnes: Verdien av en (ellers) betryggende
prosess vil reduseres vesentlig om siktede kan døm-
mes på mistanke.6 Og tillates tortur eller annen umen-
neskelig behandling som middel til å oppnå en tilstå-
else eller andre bevis, er fremgangsmåten i seg selv en
krenkelse av § 93 andre ledd, mens anvendelsen av et
slikt bevis vil være i strid med kravet om rettferdig
rettergang i § 95.

Frem til 2014 var kravet i § 96 om «Dom» ved ileg-
gelse av straff altså den mest «utførlige» beskrivelse av
rettergangskravene man fant i Grunnloven. Men dette sa
jo ikke så meget om hva man forventet av selve retter-
gangen. Det var likevel enighet om å underforstå visse
basale krav til domstolene:7 Dommen må være avsagt
av et uavhengig organ (domstol) etter en kontradikto-
risk prosedyre.8 Det er nettopp disse krav, pluss noen
flere, som nå er nedfelt i den generelle § 95. Disse ret-
tergangskravene hører til de klassiske rettsstatsprinsip-
per. Selv om det er påfallende at de ikke ble nedfelt
uttrykkelig i Grunnloven før ved § 95,9 spilte de en vik-
tig rolle i norsk rett også tidligere. Særlig betydningsfull
i så måte var (og er) EMK artikkel 6. Det er nok den
konvensjonsbestemmelsen som i størst grad har påvir-
ket norsk prosessrett.10 Den har nå fått følge av Grunn-
loven § 95, som Høyesterett allerede har vist til i en
rekke saker.

Det er en nær innholdsmessig sammenheng mellom
de rettergangskravene som oppstilles i Grl. § 95. Mest
vidtfavnende – og på sett og vis overordnet – er kravet i
andre punktum om at «[r]ettergangen skal være rettfer-
dig». Man kunne kanskje klart seg med dette, fordi det
konsumerer de øvrige krav som er formulert i teksten: Er
ikke dommeren uavhengig eller saken avgjort innen
rimelig tid, blir ikke rettergangen rettferdig. Det valgte
system, hvor flere slike essensielle komponenter i en
rettferdig rettergang løftes frem, er likevel å foretrekke
av hensyn til klarhet og pedagogikk.

Hvilket restinnhold blir det så igjen i kravet om at ret-
tergangen skal være rettferdig? Det innbefatter kontra-
diksjon, men «rettferdig-begrepet» er vidt nok til å
omfatte også andre krav og komponenter (for eksempel

likestilling av partene og siktedes vern mot selvinkrimi-
nering). Grunnlovgiveren kunne ha gått lenger i å ned-
felle slike krav i teksten, men det ville ha tynget den. I
stedet er det nå altså «rettferdig»-begrepet som er for-
ankringspunktet for slike presiserende tolkninger i prak-
sis.

Grunnlovgiverne lot seg inspirere av den parallelle
og mer utførlige EMK artikkel 6 allerede ved utformin-
gen av § 95. Ifølge forarbeidene vil både nasjonal og
internasjonal praksis også være av betydning ved tolk-
ningen av grunnlovsbestemmelsen. Forarbeidene presi-
serer at

«for den nærmere forståelsen av hva som menes med rett-
ferdig rettergang, vil det være naturlig å se hen til tidli-
gere nasjonal rettspraksis på området og den omfattende
internasjonale praksis på dette området, særlig praksis fra
EMD».11

Denne invitten ble grepet begjærlig av Høyesterett alle-
rede kort tid etter at de nye grunnlovsbestemmelsene
trådte i kraft. EMK-inspirerte tolkninger av § 95 ble lagt
til grunn bl.a. i Rt. 2014 s. 1045 (se 3.2 nedenfor). Og i
Rt. 2015 s. 93 gjaldt det en utvisningssak hvor særlig
Grunnloven §§ 102 og 104 var særlig aktuelle. Med hen-
syn til tolkningen av grunnlovsbestemmelsene uttalte
Høyesterett:

«Jeg legger til grunn at § 102 skal tolkes i lys av de fol-
kerettslige forbildene, men likevel slik at fremtidig prak-
sis fra de internasjonale håndhevingsorganene ikke har
samme prejudikatsvirkning ved grunnlovstolkningen
som ved tolkningen av de parallelle konvensjonsbestem-
melsene: Det er etter vår forfatning Høyesterett – ikke de
internasjonale håndhevingsorganene – som har ansvaret
for å tolke, avklare og utvikle Grunnlovens menneske-
rettsbestemmelser.»12

Selv om det altså tas visse forbehold når det gjelder
betydningen av EMDs fremtidige praksis, er det lite
sannsynlig at Høyesterett bevisst vil tolke en parallell
grunnlovsbestemmelse annerledes enn EMK-bestem-

5 Se Lønning-utvalget s. 121.
6 Se kommentarer til Grl. § 96 med videre henvisninger.
7 Man søkte altså en reell, ikke kun en formell tilnærming, en tolkningslinje man i dag gjenfinner i særlig grad hos EMD.
8 Se kommentarer til Grl. § 96 med videre henvisninger.
9 Inspirert av den amerikanske og franske forfatning, inneholdt Adler-Falsens grunnlovsutkast imidlertid flere regler om rettergangen. Om dette, se

Maria Astrup Hjort, «Prosessreformen i Adler og Falsens grunnlovsutkast», (2008), s. 268–297.
10 Se bl.a. Jørgen Aall, Rettergang og menneskerettigheter, (1995), og senere f.eks. Jon Petter Rui, «Straffeprosessen i perspektiv», (2014), s. 382–

443 med videre henvisninger.
11 Lønning-utvalget s. 122. Se også Innst. 186 S (2013–2014), s. 20 hvor Konstitusjonskomitéen gir sin tilslutning til Lønning-utvalgets refleksjoner

rundt tolkningen av Grunnlovens rettighetsbestemmelser.
12 Rt 2015 s. 93 avsnitt 57. Se også kommentar til § 92.
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melsen der likhetstrekkene er stor og EMDs fortolkende
praksis fremstår som rimelig sikker.13 Bestemmelsene
om rettferdig rettergang i Grunnloven § 95 og EMK
artikkel 6 første ledd er temmelig like. Det overordnede
etter begge bestemmelser er nettopp at rettergangen skal
være rettferdig. Men EMK artikkel 6 er imidlertid mer
utførlig, særlig ved oppregningen av såkalte minimums-
rettigheter i tredje ledd. Disse utgjør likevel bare presi-
seringer av rettferdig-begrepet som må antas også å
være relevante ved tolkningen av § 95 (se særlig 3.3
nedenfor).

Kravet om at rettergangen skal være rettferdig gjaldt
altså fra før i norsk rett. Av særlig betydning var og er
menneskerettsloven, som ved inkorporasjon av EMK og
lignende konvensjoner, fastsetter hovedprinsippene. Og
domstolloven, straffeprosessloven og tvisteloven
utpensler prinsippene. Grunnlovfestingen bringer derfor
neppe noe nytt materielt sett.14 Men den vil bidra til syn-
liggjøring av et viktig rettsstatsprinsipp, altså ha en sym-
bolsk og politisk betydning. Rettslig viktigere er betyd-
ningen som tolkningsprinsipp for forvaltningen og dom-
stolene og som skranke for lovgiveren, både hvor konse-
kvenser av ny lovgivning er oversett og hvor en nedbyg-
ging av rettsstaten er villet.15

Rettsanvendende myndigheter er nå gitt et tydelig
demokratisk klarsignal til å presisere, supplere og sågar
korrigere praksis og lovgivning som menes å være i
strid med kravet om en rettferdig rettergang. Og rettig-
hetens karakter tilsier en høy prøvingsintensitet, dog
varierende med hvilket spørsmål og hvilken sak det er
tale om innenfor bestemmelsens vide anvendelsesom-
råde.16

2 Bestemmelsens begrunnelse og anvendelses-
område
Et samfunn som bekjenner seg til rettsstaten, jf. Grunn-
loven § 2, må tilby private parter et system for tvisteløs-
ning ved en uavhengig tredjepart, domstolene. Ellers
risikerer man at parten(e) tar saken i egne hender.17 Kra-
vet om adgang til domstolene er ikke mindre sentralt
hvor «den lille mann» står mot myndighetene, eventuelt
i omvendt rekkefølge: Både i sivile saker mot stat eller
kommune og i straffesaker anlagt mot den enkelte, er
uavhengige domstolers rolle fundamental. For å sikre
maktfordeling og derved forebygge myndighetsmisbruk,
må inngripende forvaltningsvedtak kunne prøves og
straff bare kunne ilegges av uavhengige domstoler.

Grunnloven § 95 tar konsekvensen av disse hensyn
ved å angi et generelt anvendelsesområde, ved ordene
«sin sak». Både straffesaker og sivile saker, herunder
saker mot det offentlige er hva «enhver kan kreve
avgjort … ved domstolene».18

Dersom myndighetene vil gjøre straffansvar gjel-
dende, er den eneste muligheten å bringe saken inn for
domstolene til avgjørelse (§ 96). Blir straffansvar søkt
gjort gjeldende, er altså både §§ 95 og 96 bestemmende
for behandlingen av tiltaltes «sak».19 I sivile saker kan
vurderingen av domstolsadgang være vanskeligere. Det
er bare den som er tilstrekkelig berørt som har rett til å
gå til domstolene, jf. ordene «sin sak». I dette ligger det
noen nødvendige begrensninger, men også en rekke
krav. Rettsapparatets begrensede ressurser må forbehol-
des den eller de som har tilstrekkelig tilknytning til et
aktuelt rettskrav.20 Også en rekke andre rettslige
begrensninger, som søksmålsfrister og regler om immu-

13 Se for øvrig Aall, Rettsstat og menneskerettigheter, (2018), s. 46–50 om EMK-inspirert tolkning av Grunnloven. Selv om viktige utgangs-
punkter er avklart, må fremtiden vise hvordan Høyesterett vil stille seg til for eksempel den situasjon at EMD endrer en praksis som Høyeste-
rett har innrettet seg etter ved tolkningen av en parallell grunnlovsbestemmelse. Understrekningen av Høyesteretts selvstendige ansvar ved
grunnlovstolkningen tilsier at man ikke nødvendigvis vil følge EMD i en slik situasjon, særlig ikke hvor endringen går til skade for rettighets-
haveren og den opprinnelige tolkning (etter en selvstendig vurdering) anses å gi uttrykk for en god regel. Et eksempel hvor Høyesterett, uten
klart mandat fra grunnlovgiveren, ser ut til å ha gitt § 95 et videre innhold enn EMK artikkel 6, er som grunnlag for en ankerett (se også note
34 nedenfor).

14 Se Lønning-utvalget s. 121
15 Sammenlignet med stillingen etter menneskerettsloven, gir de nye grunnlovsbestemmelsene større motstandskraft mot et fremtidig lovgiverønske

om å fravike eller redusere menneskerettsvernet. Mens forpliktelsene etter EMK og menneskerettsloven i prinsippet kan oppheves eller settes til
side til fordel for en konkret lovgiverpreferanse ved vanlig lov, står som kjent denne muligheten ikke åpen i forhold til de trinnhøyere grunnlovs-
forpliktelsene.

16 Generelt og i utgangspunktet må lovgivers avvikende syn på lovens grunnlovmessighet antas å bli tillagt minst vekt på straffesaksområdet, se bl.a.
Rt. 2010 s. 1445 og forutsetningsvis Rt. 2014 s. 1045. Også andre variabler vil være av betydning, som vi skal se.

17 Tidligere tillå det familien å håndheve retten, se for eksempel Erik Anners, Den europeiske rettens historie, (1983), s. 13–17.
18 Det er verd å merke at § 95 har et mer generelt (vidtrekkende) anvendelsesområde enn EMK artikkel 6: Sistnevnte gjelder ikke, som § 95 alle typer

sivile saker, bare de som angår såkalte «borgerlige rettigheter og forpliktelser». Se om tolkningen av dette uttrykket for eksempel Aall, Rettsstat og
menneskerettigheter, (2018), s. 425–429.

19 Dette utgangspunktet kan bare fravikes dersom den berørte samtykker i det; ved forelegg eller lignende forenklede avgjørelsesmåter i saker om bot
og lignende, se nærmere kommentarer til Grl. § 96. Spørsmålet om betydningen av et slikt avkall på rettigheter kan reises ikke bare når det gjelder
domstolsbehandlingen generelt, men også med hensyn til enkelte rettigheter under domstolsbehandlingen, se nærmere bl.a. Aall, op.cit., s. 515–
522 med videre henvisninger.

20 Tvisteloven § 1-3 gir her viktige presiseringer og vilkår, både med hensyn til hvem som kan reise sak, hva det kan reises sak om og når en sak kan
reises. Se nærmere for eksempel Inge Lorange Backer, Norsk sivilprosess (2016), s. 96 flg. med videre henvisninger.
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nitet, kan og bør oppstilles så langt de er formåls- og for-
holdsmessige.21 Til gjengjeld kan det være nødvendig å
skride inn med positive tiltak for å hjelpe en berettiget
part over visse faktiske hindre,22 typisk ved å yte retts-
hjelp.23

Selv om rettergangskravene i § 95 gjelder for alle
sakstyper, kan innholdet av enkelte av dem likevel vari-
ere med saken og sakstypen. Mens kravene til uavhen-
gighet og upartiskhet gjelder for domstolene helt gene-
relt, beror det på omstendighetene i den enkelte sak
hvordan kravet til offentlighet skal gjennomføres og hva
som kan anses som en rimelig behandlingstid. Hvilke
krav som må stilles for at rettergangen skal kunne anses
som «rettferdig» vil også kunne variere med sakstypen.

3 Rettergangen skal være rettferdig

3.1 Generelt

Når Grl. § 96 første ledd fastslår at straff bare kan ileg-
ges ved dom (altså ikke av forvaltningen eller direkte
ved lov), viser det den rettssikkerhetsmessige viktighe-
ten av en klar maktfordeling og et sterkt rettighetsvern
ved slike inngrep.24 Utenfor det formelle straffesakom-
rådet er ordningen ikke like streng. Det er likevel nærlig-
gende å anta at sanksjonspregede forvaltningssaker, som
etter sin karakter ligner straffesakene, utløser rettigheter
som må nærme seg de i straffesaker. Ellers kan ikke ret-
tergangen anses rettferdig etter § 95. Og i ordinære sivile
tvister mellom private parter vil de krav som stilles til

rettferdig rettergangen atter kunne avvike fra de som
gjelder i saker mot det offentlige. Da står vi overfor et
relativt «rettferdig»-begrep, som kan variere alt etter
hvilken type «sak» det er som bringes inn for domsto-
lene. De grunnleggende elementene i begrepet er likevel
felles.

3.2 Grunnleggende elementer av rettferdig rettergang 
som gjelder i alle sakstyper
Det sentrale elementet, som det lenge har vært enighet
om å underforstå i domskravet i § 96, at dommen må
bygge på en kontradiktorisk prosess, må gjelde like
meget i sivile saker. Dette er kjernepunktet i det «rettfer-
dig»-krav som nå oppstilles i § 95. Denne kjernen kan
sammenfattes slik: Parten har krav på en effektiv og like-
stilt adgang til å fremme og underbygge sitt syn på saken
og til å imøtegå motpartens. Både Høyesteretts og
EMDs praksis gir et ganske omfattende illustrasjonsma-
teriale vedrørende partslikestilling og effektiv kontradik-
sjon, som i utgangspunktet altså må anses retningsgi-
vende for innholdet av § 95.25

En viktig side av dette er partens rett til å være til stede
i rettsmøtet. I Rt. 2014 s. 1045 fastslo Høyesterett, under
henvisning til Grunnloven § 95 og EMK artikkel 6 sam-
menholdt med EMDs fortolkende praksis, at det ikke er
forenlig med kravet til en rettferdig rettergang at lag-
mannsretten avsier realitetsdom i skyldspørsmålet mot
en avdød person.26 Generelt må myndighetene bestrebe
seg på at partens rett til å være til stede i retten blir reell.
Det forutsetter betryggende prosedyrer for underretning

21 Se for eksempel EMDs dom i Ashingdane mot Storbritannia (28.05.1985) som med utgangspunkt i dette rettslige vurderingstemaet akspterte en
begrenset immunitet for helsepersonell mot søksmål fra pasienter. Se for øvrig generelt Backer, Norsk sivilprosess (2016), s. 96–99 og særlig om
EMDs praksis bl.a. Aall, Rettsstat og menneskerettigheter, (2018), s. 444–448. Fra norsk rettspraksis etter Grunnloven § 95 er HR-2016-867-A og
Rt. 2015 s. 385 av interesse. I den førstnevnte presiserte Høyesterett, selv om det ikke ble avgjørende i saken, at en søksmålsfrist, uansett hvordan
den fra lovgivers side måtte være innrettet, må praktiseres slik at den ikke kommer i konflikt med den retten til domstolsbehandling som følger av
Grunnloven § 95 og av Den europeiske menneskerettskonvensjon artikkel 6 nr. 1. I den sistnevnte ville Høyetserett, av hensyn til en reell domstols-
adgang, ikke akseptere erstatningsansvar for uberettiget søksmål utover det som følger av saksomkostningsansvaret, utenom i rene misbrukstilfel-
ler. Begrunnelsen var at et slikt ansvar i urimelig grad ville kunne skremme parter fra å prøve sin sak for domstolene. Kan hende bør saksøkerens
posisjon og økonomiske kapasitet og den belastning han har utsatt saksøkte for inngå i vurderingen. Det fremstår for eksempel ikke som urimelig
om staten eller en mektig privat enhet måtte ta et slikt ansvar i betraktning ved vurderingen av om et knusende nederlag i tingretten i sak mot en
ansatt skal ankes.

22 EMDs første dom om dette emnet, Golder mot Storbritannia (21.02.1975), gjaldt nettopp et slikt faktisk hinder: En fange ble hindret i å ta kontakt
med advokat med sikte på saksanlegg mot en fangevokter.

23 Det er de totale kostnadene ved å reise og føre sak (gebyrer, advokatutgifter mm) som kan utgjøre et urimelig hinder for domstolsadgangen. Et
omfattende illustrasjonsmateriale finnes i EMDs praksis. Det følger bl.a. av denne praksis at det kan være nødvendig å yte fri rettshjelp både til
saksøker og saksøkte. Det siste ble fastslått i Steel og Morris mot Storbritannia (15.02.2005) hvor to ubemidlede demonstranter var saksøkt for et
større beløp av gigantkonsernet McDonalds, altså en sak av inngripende betydning for parten. I norsk rett er særlig rettshjelploven (13.06.1980
med endring senest 18.12.2015) av betydning. Tvisteloven legger opp til å lette adgangen til domstolene samtidig som forenklinger og alternative
tvisteløsningsmekanismer løftes frem, se bl.a. Backer, Norsk sivilprosess (2016), s. 98–99 med videre henvisninger.

24 Se note 19 ovenfor om en viss adgang for siktede til å samtykke i en forenklet behandling i visse saker.
25 Se eksempelvis Rt. 2015 s. 619 hvor forsvarerne reelt ikke hadde anledning til å imøtegå aktors argumentasjon i påtegning på tiltaltes anke før lag-

mannsretten avgjorde saken (ved ankenektelse). Kontradiksjons- og likebehandlingsprinsippet i § 95 var da krenket. I HR-2017-1903-U var kon-
tradiksjonsprinsippet tilsidesatt i en sivil sak. Her hadde lagmannsretten nektet å fremme en anke uten at den ankende part hadde fått anledning til
å uttale seg om en sentral teknisk rapport som motparten hadde lagt frem. Se tilsvarende fra tiden før § 95, Rt. 2013 s. 65 (sivil sak).

26 Retten til «å dømme levende og døde» er altså stadig forbeholdt Vårherre.
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om og innkalling til rettsmøtet.27 Men har parten fått en
reell mulighet som han ikke har benyttet seg av, må det
også etter § 95 langt på vei aksepteres at saken behand-
les i hans fravær.28

Partslikestilling og kontradiksjon gjelder også det å
kunne fremstille egen sak og ta til motmæle mot mot-
partens fremstilling, inklusive ved innsyn i det som
anføres mot en og ved egen bevisførsel.29 Oftest reali-
seres disse hensyn best i en muntlig forhandling hvor
motpart og vitner kan konfronteres i rettens påsyn.
Men etter omstendighetene kan en skriftlig prosess
ivareta hensynet til effektiv kontradiksjon like godt
eller bedre, typisk hvor saken gjelder rent rettslige
eller utpreget tekniske spørsmål. I slike tilfeller er det
heller ikke alltid påkrevd at parten selv er til stede i
rettsmøtet, det kan være tilstrekkelig at hans advokat
fører saken.30

Ellers kan «rettferdig» tjene som basis for å slå ned på
en prosess som ut fra et totalinntrykk ikke er betryg-
gende: Alt fra dommerens tendensiøse prosessledelse til
at et av rettens medlemmer faller i søvn eller at rettsmø-
tet varer inn i de små timer, kan berøve prosessen dens
fairness.31

Domstolene har stor frihet når det gjelder bevis og
bevisføring. Men også her må det antas at § 95 setter
visse grenser. Føring av ulovlige bevis vil kunne frarøve
rettergangen dens fairness, iallfall der beviset er anskaf-
fet ved tortur eller lignende metoder. Dette er kanskje et
felt man lettest forbinder med straffeprosessen, men det
er klart nok relevant også i sivile saker.32

Noen aspekter ligger også i grenseland mot andre
regler i § 95: Massiv og tendensiøs medieomtale kan
påvirke dommerne slik at de ikke lenger kan anses upar-
tiske (se 6 nedenfor). Men også vitner kan påvirkes. Da
er det eventuelt rettergangens rettferdighet som rokkes.
Noe tilsvarende vil kunne være tilfellet ved såkalt singu-
lær lovgivning; det at lovgiveren prøver å sikre utfallet
av en allerede anlagt sak ved ny lovgivning. Under hen-
visning til § 95 må domstolene skjære igjennom slike
forsøk ved ikke å anvende loven i det konkrete tilfellet.

Rettferdig rettergang forutsetter, som utgangspunkt,
også at utfallet – dommen – begrunnes. Dette reiser
noen særlige utfordringer i de straffesakene som behand-
les med jury.33 Men problemer knyttet til manglende
eller mangelfull begrunnelse kan også reise seg i sivile
saker, sågar ved avvisningsspørsmål.34

27 I EMDs dom Colozza mot Italia (12.02.1985) var bestrebelsene ikke tilstrekkelige. Det samme må ha vært enda klarere i Yakovlev mot Russland
(15.03.2005) hvor parten hadde mottatt underretning om ankeforhandlingen fire dager etter at den hadde funnet sted. Fra EMDs praksis kan også
Botten mot Norge (19.02.1996) nevnes. Det gjaldt her en person som var tiltalt, men frifunnet i første instans, for uaktsomhet i forbindelse med en
redningsoperasjon han hadde ledet. Etter direkte anke avsa Høyesterett fellende dom basert på en strengere aktsomhetsvurdering. EMD kom til at
tiltaltes tilstedeværelse for den domstol som dømte ham til straff kunne være av betydning, særlig ved belysning av straffespørsmålet, og at det var
i strid med en rettferdig rettergang at han ikke var innkalt til ankebehandlingen i Høyesterett. Praksis i Norge er senere endret i samsvar med EMDs
dom slik at siktede orienteres om rettsmøtet der det kan være aktuelt å avsi ny dom i Høyesterett. Se også Høyesteretts dom i HR-2016-2385-U
hvor det klart nok ikke var tilstrekkelig å forkynne stevning for siktedes ektefelle.

28 Et slikt fravær kan i og for seg ses som et de facto avkall på retten til å være til stede (se note 19 ovenfor). Se tvl. § 16-10 og strpl. § 281 som opp-
stiller nærmere betingelser på sine respektive områder. De er rimeligvis strengest i straffesaker. Fra EMDs praksis er Idalov mot Russland
(22.05.2012) av interesse. Tiltalte var utvist fra retten på grunn av forstyrrende adferd uten forutgående advarsel. Siden han ikke hadde vært gitt
mulighet til fortsatt til stedeværelse ved å rette på sin adferd, hadde rettergangen ikke vært rettferdig.

29 I EMDs dom Walston mot Norge (03.06.2003) hadde saksøkeren, i strid med EMK artikkel 6, ikke mottatt kopi av motpartens tilsvar vedrørende
det habilitetsspørsmålet som var reist i saken. Se også f.eks. Rt. 2015 s. 506 som gjaldt en sak av stor velferdsmessig betydning for parten (anke i
en utvisningssak). Høyesteretts ankeutvalg kom til at det ikke hadde vært forsvarlig av lagmannsretten å behandle spørsmålet om ankenektelse
skriftlig. Det hadde ikke vært parts- og vitneforklaringer for lagmannsretten, og den var reelt henvist til å bygge på tingrettens vurdering av det
sentrale spørsmålet i saken, om det forelå pro forma ekteskap.

30 I Botten-saken (note 27 ovenfor) la staten stor vekt på at behandlingen for Høyesterett gjaldt rettsspørsmål og at forsvareren derfor ivaretok sikte-
des interesser på en fullverdig måte. EMD delte altså ikke denne oppfatningen helt ut.

31 Se HR-2016-217-A hvor søvn/uoppmerksomhet etter omstendighetene likevel ikke førte til opphevelse.
32 Se særlig FNs torturkonvensjon (1984) artikkel 15 som fastslår at enhver forklaring som er resultat av tortur, ikke skal bli påberopt som bevis i

noen rettergang. Se Runar Torgersen, Ulovlig beviserverv og bevisforbud i straffesaker (2009) og bl.a. Sverre Erik Jebens, «Ulovlig ervervet bevis
og utradisjonell etterforskning», (2015), s. 309–337.

33 I EMDs dom Taxquet mot Belgia (16.11.2010) førte de alt for generelle spørsmålene til at lagrettens ja-svar ikke ga siktede tilstrekkelig informa-
sjon om på hvilket faktisk grunnlag han ble ansett ansvarlig for medvirkning til drap. Ved lov 16. juni 2017 nr. 58 ble juryordningen opphevet og
erstattet av en stor meddomsrett bestående av to fagdommere og fem legdommere, se strpl. § 332. Meddomsretten begrunner sine dommer på ordi-
nær måte, se strpl. § 40. Endringen trådte i kraft 1. januar 2018. Med disse endringene vil hensynet til en begrunnet avgjørelse ivaretas.

34 I EMDs dom Hansen mot Norge (02.10.2014) hadde lagmannsretten nektet en anke fremmet etter tvl. § 29-13 (2), bare med en gjengivelse av
lovens formulering «at lagmannsretten finner det klart at anken ikke vil føre frem». Dette var for knapt når klageren hadde gjort gjeldende konkrete
innsigelser mot tingrettsdommen og lagmannsretten hadde full kompetanse. Loven er senere endret slik at begrunnelse nå kreves, se tvl. § 29-13
(5) andre punkt. Også i HR-2017-776-A var begrunnelsen for å nekte samtykke til ankebehandling – her etter tvl. § 36-10 tredje ledd – for knapp
når den bare gjenga lovteksten. Det er verd å bemerke at EMK artikkel 6 ikke i seg selv gir rett til anke, men gjelder for ankebehandlingen der sta-
ten har etablert en ankeordning. Det er vanskelig å finne støtte i forarbeidene for at man tenkte seg et videre anvendelsesområde for Grunnloven
§ 95, se Lønning-utvalget s. 121 og Innst. 186 S. (2013–2014), s. 23. Høyesterett synes likevel å ha lagt til grunn at § 95 omfatter en ankerett, se
Rt. 2015 s. 506. Se også kritiske merknader hos Backer, Norsk sivilprosess, (2016), s. 429.
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Endelig må prosessens endelighet respekteres. Dom-
mens rettskraft er av grunnleggende betydning for tilli-
ten til rettsstaten. Dersom myndighetene selv opptrer i
strid med en endelig dom (eller tillater at en privat part
gjør det), undermineres domstolenes sentrale rolle.35

Disse ikke-uttømmende presiseringene av «rettfer-
dig»-begrepet viser dets brede relevans både i sivile
saker og straffesaker.

3.3 Særlige elementer i straffesaker
I EMDs praksis har nøkkelordet «rettferdig» vært brukt
som grunnlag for å innfortolke mer spesifikke rettighe-
ter, særlig i straffesaker. Dette gjelder for eksempel ver-
net mot selvinkriminering.36 Kjernen i dette er et forbud
mot tvang eller press for å oppnå siktedes aktive bidrag
til sin egen domfellelse. Det er vanskelig å tenke seg at
rettergangen vil kunne kalles rettferdig dersom ikke
denne kjernen har vært respektert.37

Grunnloven § 95 må også anses krenket når myndig-
hetene er ansvarlig for provokasjon, typisk der politiet
opptrer overivrig i forbindelse med etterforskningen ved
å fremkalle en handling som ellers ikke ville ha blitt
begått.38

EMK artikkel 6.3. oppstiller en ikke uttømmende liste
av såkalte minimumsrettigheter i straffesaker. Disse er
etter sin natur presiseringer av det kontradiktoriske prin-
sipp, som igjen er det sentrale element i selve «rettferdig
rettergang»-kravet. Å underforstå dem i fairness-kravet i
§ 95 er derfor ingen utvidelse. Det dreier seg om infor-
masjon om anklagen, tid og anledning til å forberede seg
mot den, personlig eller ved forsvarer etter eget valg,
adgang til å føre vitner på like fot med aktor og til å
krysseksaminere sistnevntes vitner, samt rett til fri tolk.

Selv om kravene gjennomgående er strengest i straf-
fesaker, vil rekkevidden av selv så basale krav likevel
variere med omstendighetene i den enkelte sak. Det er
derfor av betydningen å se disse «minimumsrettighe-

tene» som utslag av «rettferdig»-kravet. Eksempelvis vil
det ikke være slik at siktede vil ha krav på offentlig
betalt forsvarer i enhver bagatellsak, særlig ikke hvis
han er vel bemidlet eller han har gode forutsetninger for
å føre saken selv.

Ulike spørsmål knyttet til forsvaret har allerede vært
prøvd av Høyesterett. Ett er spørsmålet om ransaking og
beslag i materiale som kan inneholde kommunikasjon
mellom advokat og klient. Under henvisning til Grunn-
loven § 95 og EMK artikkel 6 har Høyesterett håndhevet
taushetsplikten ved å stille strenge krav til at retten luker
ut sensitivt materiale før resten overleveres til politiet, se
HR-2018-699-A. I HR-2016-379-A hadde siktede gitt
avkall på forsvarer. Han kunne da ikke beklage seg over
manglende bistand. Dersom siktede bistås, kan spørsmå-
let melde seg om feil fra forsvarerens side skal komme
siktede til skade, m.a.o. om de to kan identifiseres med
hverandre. Det beror på omstendighetene, blant annet
siktedes forutsetninger. I Rt. 2015 s. 334 kom Høyeste-
rett til at en feilaktig håndtering av anken fra forsvare-
rens side ikke kunne komme siktede til skade.

Når det gjelder retten til krysseksaminasjon av aktors
vitner (EMK artikkel 6.1 og 6.3 d) foreligger det en
omfattende rettspraksis, både fra EMD og Høyesterett.
Kursen har vært noe justert underveis, både fra EMDs
og Høyesteretts side. Men den kan nå antagelig anses
konsolidert og er derfor, slik den foreligger i dag, egnet
som faktor ved tolkningen av § 95.39

3.4 Forvaltningsstraffesakene
Ovenfor er det nevnt at administrative reaksjoner med
strafferettslig (pønalt) preg, slike som refselser, tilleggs-
skatt og gebyrer, på sett og vis ligger i en grensesone
mellom ordinære straffesaker og ordinære sivile saker.
Siden det her ikke er snakk om formell straff, er § 96
ikke anvendelig (se senest Rt. 2014 s. 620). Sanksjonen
kan derfor ilegges på andre måter enn ved dom, det vil si

35 Fra EMDs praksis kan nevnes Ryabykh mot Russland (24.07.2003) hvor det uttales: «… One of the fundamental aspects of the rule of law is the
principle of legal certainty which requires, among other things, that where the courts have finally determined an issue, their ruling should not be
called into question … Legal certainty presupposes respect for the principle of res judicata …, that is the principle of finality of judgements».
Rettskraftprinsippets viktige rolle (også) i sivile saker er bekreftet i en rekke senere dommer, se bl.a. Chengelyan mfl. mot Bulgaria (21.04.2016). I
straffesaker utbygges rettskraftprinsippet ved det spesielle forbudet mot dobbeltstraff (EMK 7. TP artikkel 4). Dette ville grunnlovgiverne ikke ta
med i den nye grunnlovskatalogen under § 96, fordi det mentes å være uryddig med to forskjellige straffebegreper i § 96 (det formelle i første og
andre ledd og det reelle i det foreslåtte tredje ledd om dobbeltstraff), se Innst. 263 S. (2014–2015), s. 8–9. Siden kjernepunktet i res judicata alle-
rede ligger i rettferdig-begrepet i artikkel 6, som § 95 skal tolkes i samsvar med, er denne nissen likevel med på lasset.

36 Merk at selvinkrimineringsvernet er uttrykkelig artikulert i FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter (1966) artikkel 14. 3 g.
37 EMDs praksis er her omfattende og dekker ulike typesituasjoner. Det er ikke opplagt at alle disse aspekter nå er konstitusjonelle gjennom § 95.
38 Se Høyesteretts grunnleggende dom (altså før Grl. § 95) i Rt. 1984 s. 1076 og EMDs dommer i Teixeira de Castro mot Portugal (19.06.1998) og

Ramanauskas mot Litauen (05.08.2008).
39 Se særlig EMDs dom i Al-Khawaja og Tahery mot Storbritannia (15.12.2011) og Rt. 2013 s. 1412 som særlig understreker at det må foreligge en

tungtveiende grunn dersom avvik fra ordinær krysseksaminasjon i retten skal aksepteres. Dessuten fremheves det at den ulempen det er for forsva-
ret ikke å kunne krysseksaminere vitnet uansett må kompenseres ved tilstrekkelig betryggende alternative ordninger. Og jo mer vesentlig vitner er,
jo mer pålitelig må også slike surrogatgarantier være.
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ved forvaltningsvedtak. I dette systemet ligger det en
betydelig effektivitetsgevinst. De fleste vil akseptere
sanksjonen. Da avlastes domstolsapparatet. Også den
enkelte kan vurdere det slik at dette er en enkel måte å få
forholdet ut av verden på.

Ikke desto mindre er det viktig at den som mener seg
feilaktig eller urimelig sanksjonert, kan angripe vedtaket
for domstolene. En slik rett til å kreve domstolskontroll
med forvaltningsvedtak har den enkelte lenge hatt i
Norge.40 Men det er først ved § 95 at retten er fastslått i
Grunnloven. Den sanksjonerte har jo utvilsomt en «sak»
han kan bringe inn for domstolene om han er misfor-
nøyd. Samlet er §§ 96 og 95 nå på linje med EMK artik-
kel 6 når det gjelder spørsmålet om hvordan domstolsbe-
handlingen aktiveres i saker som er henholdsvis formell
og «bare» reell straff: Mens formell straff må ilegges ved
dom, er etterfølgende domstolskontroll tilstrekkelig ved
forvaltningsstraff.41

Anlegges en tilsvarende fleksibel tilnærming til andre
rettigheter i forvaltningsstraffesaker? Det kan stadig
være grunn til å se hen til EMDs praksis rundt EMK
artikkel 6. Av denne praksis følger det at slike uegentlige
straffesaker i større grad vil kunne behandles skriftlig,
dvs. uten en muntlig og offentlig høring.42 Og retten til
offentlig oppnevnt og betalt advokat vil kunne begrenses
i noe større grad enn i ordinære straffesaker, dog bero-
ende på velkjente variabler som reaksjonens alvor,
sakens kompleksitet og partens betalingsevne.43 Antage-
lig kan også et mindre strengt beviskrav enn i ordinære
straffesaker etter omstendighetene være akseptabelt.44

På samme måte som påtalemyndigheten bestemmer
om det skal reises straffesak, er det opp til vedkom-
mende forvaltningsorgan å bestemme om en forvalt-
ningssanksjon skal ilegges. Men blir sanksjonsvedtaket
bragt inn for domstolene, må både vilkårene for inngre-
pet («skyldspørsmålet») og hva det skal gå ut på («straf-

fespørsmålet») kunne prøves like inngående som i en
ordinær straffesak.

4 Offentlighetskravet
De er en nær sammenheng mellom kravene til at retter-
gangen skal være rettferdig og offentlig.45 Partenes og
allmennhetens tillit til at domstolene er uavhengige og
fungerer på en rettferdig måte er viktig, og dette hensy-
net får en helt annen effekt enn det ellers ville ha hatt ved
kravet om at rettergangen skal være offentlig. Den
engelske maksimen «Justice must not only be done, it
must also be seen to be done», gir uttrykk for dette. All-
mennhetens, særlig pressens, adgang til å være til stede i
og referere fra rettsmøtene må antas å gi offentlighets-
prinsippet ekstra slagkraft.46 Det har en forebyggende
effekt: Vet dommeren at han har et vaktsomt blikk på
seg, gir det et ekstra insentiv til å behandle parter og vit-
ner (like)verdig og rettferdig. Eventuelt kan offentlighe-
ten gi innsikt og grunnlag for kritikk som i sin tur kan
utløse rettsvirkninger, i ytterste konsekvens fjerning av
dommeren.47

Som ved andre rettigheter omfatter offentlighetskravet
både positive og negative komponenter. Det er derfor
ikke alltid tilstrekkelig med en rent formell overholdelse
av offentlighetskravet. Positive tiltak kan være påkrevd.
For eksempel kan manglende informasjon om rettsmøtet
medføre en krenkelse. Det samme gjelder mangelfull til-
rettelegging for partene og allmennheten, som for
eksempel hvor saken er omgitt med stor interesse og
rettslokalet er alt for lite. I det moderne kommunika-
sjonssamfunn har nye spørsmål meldt seg: Hvor langt
må man gå i å legge til rette for TV-overføring, tilgjen-
gelighet via internett og lignende? Slagkraften til slike
medier gjør det samtidig nødvendig å være årvåken med

40 Se den ofte siterte dom av 1818, hvor saksøkeren mente seg urettmessig beskattet og krevde å få ligningen kjent ugyldig. Høyesterett tillot søksmå-
let med den begrunnelse at «Et sted maa jo dog Borgerne kunde erholde rettet Øvrighedens Feil.» Dom av 28/10 1818, se Rep. for P.L. 1818, s. 34,
her sitert etter Gunnar Nissen, Finn Hiorthøy og Karsten Gaarder (red.), Den dømmende makt (1967), s. 165.

41 Som kjent opererer EMK artikkel 6 med et videre straffebegrep enn det i § 96, slik at også forvaltningssanksjoner kan omfattes. Men samtidig som
EMD åpnet for et videre reelt (altså ikke bare formelt) straffebegrep, åpnet man også for en mer fleksibel anvendelse av rettergangsgarantiene i
saker som «bare» er straffelignende: I slike «criminal charge»-saker som ikke er «hard core criminal law …, the criminal-head guarantees will not
necessarily apply with their full stringency», se EMDs dom i Jussila mot Finland (23.11.2006).

42 Se EMDs dom i Jussila (forrige note).
43 Se EMDs dom i Mikhaylova mot Russland (19.11.2015). Med rettferdighetsbegrepets relative natur i mente kan det ikke overraske at EMD har

ansett fri rettshjelp påkrevd også i ordinære sivile saker av inngripende betydning for parten, se note 23 ovenfor.
44 Iallfall er dette lagt til grunn av norske domstoler forut for vedtagelsen av § 95. Se Rt. 2012 s. 1556 (Konkurransetilsynets ileggelse av overtredel-

sesgebyr). Se også Rt. 2008 s. 1409 hvor klar sannsynlighetsovervekt ble ansett tilstrekkelig ved ileggelse av ordinær tilleggsskatt. Men i RG 2013
s. 713 (Frostating) ble det det alminnelige strafferettslige beviskravet – utover enhver rimelig tvil – krevd iakttatt ved ileggelse av den alvorligere
reaksjonen forhøyd tilleggsskatt. Det er nærliggende å forstå dommen slik at det var likheten til ordinær straff i karakter og alvor som tilsa at bevis-
kravet måtte være det samme.

45 Se bl.a. Ragna Aarli, Offentlig rettergang (2010), s. 27–29 og andre steder.
46 Mens sakens parter bygger kravet om offentlighet på § 95, må pressen og andre interesserte bygge på § 100 femte ledd (informasjonsretten).
47 Men se 6 nedenfor om dommeres sterke stillingsvern som følge av kravet til uavhengighet.
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hensyn til legitime begrensinger på offentligheten, for
eksempel av hensyn til partenes privatliv.48

Offentlighet er det eneste kravet i § 95 hvor visse for-
målsbaserte unntak uttrykkelig er formulert: «Retten kan
likevel lukke rettsmøtet dersom hensynet til partenes pri-
vatliv eller tungtveiende allmenne interesser gjør det
nødvendig.»49 For så vidt angår hensynet til allmenne
interesser følger det av ordlyden at det skal mye til for å
beslutte lukking; interessen skal være tungtveiende. Det
er den klart nok hvor hensynet til slike interesser som
rikets sikkerhet eller mindreårige vitner er inne i bildet.
Også når det gjelder partenes privatliv må utgangspunk-
tet være at det skal mye til for å lukke dørene.50 Men
sakstypen kan være slik at unntaket blir den praktiske
hovedregel, som i barnefordelingssaker og lignende tvis-
ter mellom familiemedlemmer.51 Dreier det seg derimot
om offentlige inngrep i privat- eller familielivet, som
omsorgsovertagelse, er behovet for allmenn kontroll
større og unntaksmuligheten tilsvarende mindre.

§ 95 knytter offentlighet til rettergangen og rettsmøtet,
men omtaler ikke dommen. Her er det likevel en sam-
menheng. Dersom det har vært nødvendig å lukke retts-
møtet av hensyn til rikets sikkerhet, kan ikke dette hen-
synet tillates forspilt ved at alt senere kan kreves offent-
liggjort i dommen. Også offentliggjøring av domsgrun-
nene må kunne begrenses ut fra de samme hensyn som
rettsmøtet og i utgangspunktet i samme utstrekning.52

Det er likevel oftest mulig å gjøre mindre inngrep i
domsoffentligheten: Mens den eneste muligheten til å
verne partenes privatliv under hovedforhandlingen kan
være å lukke dørene, kan anonymisering av sensitive
opplysninger i dommen være tilstrekkelig.

Offentlighet og muntlighet nevnes ofte i samme ånde-
drag. Men § 95 uttaler bare den første regel. Er likevel
også den andre dekket? Ikke nødvendigvis. De to er ikke
siamesiske tvillinger. Som vi har sett, kan man godt
tenke seg en ikke-offentlig muntlig behandling. Den må

i tilfellet begrunnes i hensynet til konfidensialitet. Men
der det aksepteres at behandlingen foregår skriftlig, føl-
ger ikke-offentlighet med på kjøpet. Begrunnelsen er her
typisk hensynet til en effektiv fremdrift av saken, i seg
selv et krav etter § 95.53

5 Rimelig tid-kravet
Også kravet om at saken skal avgjøres innen rimelig tid
har en nær forbindelseslinje til kravet om rettferdig ret-
tergang: «Justice delayed is justice denied». En rekke
forhold, bl.a. hvordan saken skjæres til og prosessen leg-
ges opp, vil være av betydning (se c nedenfor).

Utgangspunktet for fristberegningen er saksanlegget.
I sivile saker betyr det normalt stevningen, i straffesaker
normalt siktelsen. Og fristen avbrytes ikke før ved
endelig (rettskraftig) dom. Men det skal understrekes at
slike formelle knagger ikke uten videre er avgjørende. I
en sak om tilleggsskatt, for eksempel, kan det være nød-
vendig å se hen til den totale behandlingstid, også den
forutgående for forvaltningen. Og i samsvar med selve
formålet med kravet om konfliktløsning ved domsto-
lene, kan det være nødvendig å regne med også etterføl-
gende fullbyrdelsesskritt. Det hjelper ikke om parten
har fått dom på at han eier hesten, hvis ikke myndighe-
tene også hjelper ham med å få den tilbake fra den ube-
rettigede motpart.54

Fristens innhold, selve rimelighetskravet, kan selvsagt
ikke bestemmes eksakt. Hva som er en rimelig behand-
lingstid beror på sakens karakter og kompleksitet, og en
rekke andre omstendigheter. Generelt er kravene til hur-
tighet strengest i straffesaker hvor det står mye på spill
for siktede.55 Men på samme måte som det er forskjell
på straffesaker, er det også stor variasjon når det gjelder
sivile saker, også med hensyn til de forventninger som
med rimelighet kan stilles til hurtigheten. Er parten fri-

48 Domstolloven § 131a forbyr som hovedregel lyd- og bildeopptak av siktede i eller i tilknytning til rettsmøtet.
49 Som nevnt ovenfor bygger allmennhetens rett til offentlighet på § 100. Men også denne paragrafen oppstiller unntaksmuligheter, se § 100 tredje

ledd. Selv om formuleringene her er annerledes, må bestemmelsene klarligvis underkastes en harmoniserende tolkning. Se tilsvarende Backer,
Norsk sivilprosess, (2016), s. 106–107.

50 Forarbeidene uttaler generelt at det bør være en høy terskel for å lukke rettsmøtet, se Lønning-utvalget s. 123 første spalte. Der privatlivet kan
begrunne unntak bør retten lytte til partens ønske, men har selv ansvaret for å avveie dette mot hensynet til offentlighet. Fordi offentlighet også
skal ivareta andre interesser enn partens, har parten klart nok ikke noe krav på ikke-offentlighet.

51 Se dstl. §§ 125 andre ledd og 129 tredje ledd og tvl. § 14-4 første ledd. Som et eksempel fra EMDs praksis, se B og P mot Storbritannia
(24.04.2001) hvor EMD anså familiesaker som «… prime examples of cases where the exclusion of the press and public may be justified in order
to protect the privacy of the child and the parties …».

52 Se Rt. 2012 s. 606 (om forholdet til den tilsvarende EMK artikkel 6).
53 Det er for øvrig ikke noe i veien for å kombinere en i utgangspunktet skriftlig prosess med muntlig forhandling. Etter omstendighetene kan det

være påkrevd, typisk der effektiv kontradiksjon vedrørende faktiske sider av saken tilsier det, se Backer, Norsk sivilprosess, s. 101.
54 Se til illustrasjon fra EMDs praksis Silva Pontes (23.03.1994) og tvfl. kap. 4 som sikrer dette hensynet i Norge.
55 Sammenlign her også de særlige kravene til hurtighet som gjelder ved kontroll av straffeprosessuell og annen frihetsberøvelse Grl. § 94 andre ledd:

Den pågrepne skal snarest mulig fremstilles for en domstol. Andre som er berøvet sin frihet, kan få frihetsberøvelsen prøvet for domstolene uten
ugrunnet opphold. Mens det her er snakk om henholdsvis noen få dager og uker, kan det gå år før endelig avgjørelse (dom) foreligger uten at kra-
vet i § 95 er krenket.
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hetsberøvd,56 eller er det grepet inn i familielivet ved
omsorgsovertagelse eller samværsnekt, haster det mer enn
om bare et pengekrav er involvert. Men også i sistnevnte til-
feller kan bl.a. partens situasjon tilsi at saken prioriteres.57

Foruten sakens karakter, er særlig dens omfang og kom-
pleksitet av betydning. Det sier seg selv at det tar lengre tid
å etterforske en omfattende økokrim- eller terrorsak,
gjerne med bevisopptak i flere land, enn et simpelt tyveri.
Også partenes adferd påvirker den tid som medgår. En
legitim utøvelse av andre rettigheter etter § 95, som skifte
av advokat, vil lett medføre ekstra medgått tid uten at
denne kan anses urimelig. Men retten har et overordnet
ansvar for å balansere andre rettigheter mot «rimelig tid»-
kravet. Det kan for eksempel være nødvendig å tilsidesette
tiltaltes advokatvalg av hensyn til en rimelig effektiv frem-
drift av saken. Der myndighetene er motpart, og særlig i
straffesaker, forventes det effektivitet. Kan det påvises
dødperioder, vil lett «rimelig tid»-kravet være krenket.58

6 Uavhengighet og upartiskhet

6.1 Forholdet mellom uavhengighet og upartiskhet

Som berørt flere steder foran, er uavhengighet av de
øvrige statsmakter et kjennetegn ved selve domstolbe-
grepet. Grunnloven § 95 sier likevel uttrykkelig at saken
skal avgjøres av en uavhengig og upartisk domstol, og

sågar at disse kvaliteter skal sikres av statens myndig-
heter.59 Den siste passus viser grunnlovgivernes bevisst-
het om viktigheten av uavhengige domstoler. Det frem-
står likevel som uklart om § 95 andre ledd materielt sett
bringer noe utover den alminnelige sikreplikten etter
§ 92.60 Av hensyn til den alminnelige tilliten til dommer-
nes uavhengighet og upartiskhet er kravene til de gene-
relle virkemidlene og vurderingen i den enkelte sak
strenge.61

Upartiskhet og uavhengighet er tvilling-begreper. Det
skilles ikke alltid mellom dem i praksis.62 Det er likevel
både mulig og ønskelig å sondre. Mens uavhengigheten
angår overordnede organisatoriske krav om vern mot
påvirkning og innblanding fra de andre statsmakter,
angår upartiskheten mer konkrete innsigelser knyttet til
bånd mellom dommeren og partene i eller gjenstanden
for den enkelte sak.

6.2 Uavhengighetskravet
Uavhengigheten gjelder altså først og fremst i forholdet
til lovgiveren og forvaltningen. Det er særlig fra sist-
nevnte domstolenes uavhengighet har vært truet.63 Let-
tres de cachet i Frankrike, som sendte mistenkte i fengsel
uten rettergang ved en uavhengig domstol, og lignende
ordninger i andre land, også i enevoldstidens Norge,64 er
historiske skampletter. Lignende tilstander finnes stadig i
mange land.65 En ser også eksempler på at de organer

56 Merk her at vedkommende kan forbli frihetsberøvd selv om han har krevd rettslig prøving etter § 94 (forrige note). Da haster det med en endelig
avgjørelse etter § 95.

57 Fra EMDs praksis kan nevnes X mot Frankrike (31.03.1992) som gjaldt krav om erstatning etter overføring av HIV-infisert blod.
58 Se til illustrasjon Rt. 2015 s. 1165 hvor rimelig tid-kravet i § 95 ble ansett overskredet i en straffesak, blant annet ved at den hadde blitt liggende

hos politiet i 9 måneder og med en total behandlingstid på over tre år. En passende kompensasjon for dette var at seks måneder av straffen ble gjort
betinget. Se også HR-2018-491-A hvor det ble konstatert brudd på Grunnloven § 95 og EMK artikkel 6 som følge av lang saksbehandlingstid som
ikke kunne lastes tiltalte. Sml. HR-2016-225-S hvor den relativt lange saksbehandlingstiden ikke krenket § 95, men likevel ble tatt i betraktning og
førte til redusert straff.

59 En særskilt plikt for myndighetene til å sikre domstolenes og dommernes uavhengighet og upartiskhet i § 95 andre ledd var ikke med i Lønning-
utvalgets forslag. Det ble tatt med av forslagstillerne i Stortinget og anbefalt av Konstitusjonskomiteen av hensyn til «borgernes tilgjengelighet»,
se Dokument 12:30 (2011–2012) s. 177–178 og Innst. 186 S (2013–2014), s. 24.

60 Det er ingen tvil om at domstolenes uavhengighet og upartiskhet er av fundamental betydning i en demokratisk rettsstat. Prinsippet er da også gjen-
stand for omfattende internasjonal oppmerksomhet og regulering. Se foruten EMK artikkel 6 og FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter
(1966) artikkel 14, også bl.a. FNs Basic Principles on the Independence of the Judiciary (13.12.1985). Det er imidlertid uansett (om det uttales i
§ 95 andre ledd eller dette hadde vært utelatt) de tradisjonelle sikringsmidler staten må benytte. Blant disse, som altså følger av sikre-plikten i § 92,
står som kjent lovgivning sentralt, se generelt f.eks. Aall, Rettsstat og menneskerettigheter, (2018), s. 59 flg. Å fastslå domstolenes uavhengighet
og upartiskhet i selve Grunnloven (§ 95 første ledd) er i seg selv et viktig sikre-tiltak. Også andre grunnlovs- og lovbestemmelser er av betydning,
som vi skal komme til.

61 EMD sier gjerne at en objektiv test er avgjørende, se for eksempel Hauschildt mot Danmark (24.05.1989).
62 Se for eksempel EMDs dom i Findlay mot Storbritannia (25.02.1997) hvor det pekes på at de to krav er «closely linked» og hvor det ble foretatt en

samlet vurdering.
63 Se avsnitt 3.2 ovenfor om mulige trusler fra lovgiver og media. Uavhengigheten har også en «intern» side, mot andre domstoler og dommere. Den enkelte

dommer er uavhengig i sin dømmende virksomhet, se dstl. § 55 tredje ledd. Han kan ikke instrueres, f.eks. av domstolslederen. For så vidt angår legdom-
mere heter det i dstl. § 100 at «han skal dømme saaledes, som han vet sandest og rettest at være efter loven og sakens beviseligheter». Det er like klart at
den enkelte domstol ikke kan instrueres av andre domstoler, heller ikke overordnede. Se fra EMDs praksis særlig Salov mot Ukraina (06.09.2005) hvor
førsteinstansen først hadde funnet bevisene utilstrekkelige, men i neste omgang ble pålagt av overinstansen å dømme på grunnlag av dem.

64 Se bl.a. Karsten Alnæs, Under fremmed styre. Historien om Norge, bd. 2, (1997), s. 226–232.
65 Som ledd USAs kamp mot terror har en rekke fanger sittet fengslet i mer enn ti år uten dom på Guantanamo. Amnesty har dokumentert og rappor-

tert om dette og lignende forhold i en rekke land, bl.a. Russland, Kina og Egypt, se www.amnesty.no/aksjon og www.amnesty.no/aktuelt.

https://www.amnesty.no/aksjon
https://www.amnesty.no/aktuelt
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som er opprettet, bare i navnet fremstår som uavhengige
domstoler. Reelt er de myndighetslojale, mer eller mindre
direkte under den utøvende makts innflytelse. Slik inn-
flytelse oppnås gjerne ved måten dommere utnevnes eller
avskjediges på, eller ved mer eller mindre subtil inngri-
pen i selve den dømmende virksomhet.

Garantier knyttet til utnevnelsen av dommere bidrar til
å sikre deres og domstolens uavhengighet. Hos oss er det
etter Grunnloven § 21 Kongen (det vil si regjeringen) som
utnevner embetsmenn, herunder dommere. Det kan virke
påfallende at den makt som domstolene særlig har som
oppgave å kontrollere, utnevner kontrolløren. Dette er
likevel en vanlig ordning internasjonalt og ikke i seg selv
problematisk.66 Det avgjørende er hvordan ordningen
praktiseres. Dersom det er berettiget tvil knyttet til om det
ved utnevnelser kan tas utenforliggende hensyn, som for
eksempel at søkeren har «rett» partifarge, er generelt
statsvennlig e.l., rokkes tilliten til uavhengigheten. I
Norge sikres det godt mot slikt ved at et uavhengig tilset-
tingsråd avgir innstilling til Kongen ved dommerutnev-
nelser, se dstl. § 55 a.67 Også dommernes bakgrunn kan
tenkes å være av betydning, om ikke direkte for uavhen-
gigheten, så for voteringstendensen i saker hvor staten er
part. Består hele dommerkollegiet av personer med domi-
nerende bakgrunn fra departementene, regjeringsadvoka-
ten eller påtalemyndigheten, kan det oppfattes slik at den
private part starter i motbakke i en sak mot staten.68

Kan hende viktigere enn utnevnelsesprosedyrene, er
vernet mot avskjedigelse. Grunnloven § 22 andre ledd
fastslår derfor at embetsdommere (som andre embets-

menn) bare kan avskjediges eller forflyttes ved retter-
gang og dom (som altså må være i samsvar § 95). Prak-
sis viser at det skal sært mye til i form av klanderverdig
adferd.69 I lys av dette utgangspunktet er den, iallfall
etter ordlyden, svært vide adgangen Stortinget etter
Grunnloven § 86 har til å reise tiltale for riksrett mot
Høyesteretts dommere, betenkelig.70 Selv om ordningen
praktisk talt ikke er i bruk, kan muligheten for å bli stilt
til slikt ansvar og initiativ blant stortingspolitikere i den
retning tenkes å påvirke dommernes uavhengighet.

Tilsetting og avsettelse må ses i sammenheng når uav-
hengigheten vurderes. Det er betenkelig dersom domme-
ren kan tilsettes for en enkelt sak eller for en kortere
periode, særlig dersom vedkommende kan oppnevnes
igjen. Da øker risikoen for premiering av voteringer til
fordel for staten (som er den oppnevnende myndighet),
iallfall for at det kan oppfattes slik.71

Selv om de ytre rammene som stillingsvernet utgjør er
på plass, må uavhengigheten sikres ved garantier mot inn-
blanding i den dømmende virksomhet. At domstolene og
dommernes uavhengighet skal sikres er nå altså fastslått i
Grunnloven § 95 andre ledd, og samme paragrafs første
ledd og domstolloven § 55 tredje ledd gir uttrykk for det
samme. I dagens Norge er det nok en fremmed tanke for
myndighetsrepresentanter flest å ville blande seg inn i
domstolenes dømmende virksomhet ved instrukser, kri-
tikk, trusler, løfter om fordeler eller lignende.72

Selv i ekstraordinære situasjoner, hvor staten er under
press, følger det av Grunnloven at domstolenes uavhen-
gighet må respekteres.73

66 Administrativ utnevnelse av dommere er f.eks. uttrykkelig akseptert av EMD, se f.eks. Campbell og Fell mot Storbritannia (28.06.1984) og forut-
setningsvis i FNs Basic Principles (prinsipp 13).

67 Innstillingsrådets anbefaling blir i regelen fulgt, aller mest konsekvent ved utnevnelser til Høyesterett. Det kan likevel hevdes at en enda bedre sik-
ring av uavhengigheten ville oppnås ved en grunnlovsendring hvorved selve utnevnelseskompetansen legges til et slikt uavhengig organ.

68 Det er av den grunn domstolloven § 55 andre ledd andre punktum bestemmer: «Dommere til Høyesterett, lagmannsrettene og tingrettene bør
rekrutteres blant jurister med forskjellig yrkesbakgrunn.»

69 Det er bare ett eksempel fra moderne tid på at en dommer er avskjediget ved dom, se LB-2013-171610-2.
70 Etter ansvarlighetsloven § 17 første ledd bokstav c. kan en høyesterettsdommer tiltales for riksrett bl.a. dersom han «… bevirker noget som er stri-

dende mot lov eller Grunnlov». Det kan jo, etter ordlyden, for eksempel være det å tilsidesette en lov i strid med Stortingets oppfatning. Se også
Backer, Norsk sivilprosess (2016), s. 96.

71 I Rt. 1995 s. 506 uttaler Høyesterett seg kritisk til dommerkonstitusjoner. Men praksisen har fortsatt. Ut fra hensynet til uavhengighet har det likevel
funnet sted en styrking av uavhengighetsgarantiene ved at tilsettingsrådet som hovedregel har tilsettingskompetansen ved konstitusjoner, se dstl.
§ 55 f andre ledd. Men konstitusjoner utover ett år eller til Høyesterett er det kongen som beslutter, se dstl. § 55 f. Her står altså betenkelighetene ved
lag. Det samme gjelder for så vidt angår dommerfullmektiger. Disse tilsettes for to år, se dstl. § 55 g. Selv om tilsettingen foretas av domstolslederen,
gir denne perioden kongen et grunnlag for å vurdere vedkommende «vennlighet» når han senere eventuelt søker en fast dommerstilling. Grl. § 95
andre ledd taler for å sikre domstolenes uavhengighet også ad bevilgningsvei, slik at behovet for konstitusjoner reduseres.

72 Sml. FNs Basic Principles (prinsipp 2). Men fristelsen til å kommentere verserende saker kan nok være til stede hos enkelte. Og den fjerde
statsmakt (pressen) beveger seg ofte nær om ikke en innblanding i, så en omtale av verserende saker som gir grunn til å frykte at retten blir for-
håndspåvirket. Den omfattende dekningen av Baneheia- og Orderud-sakene, hvor pressen også hadde fått tilgang til detaljer, kan tjene som eksem-
pler. Da er det iallfall viktig at rettens formann formaner dommere og jurymedlemmer til å se bort fra alt slikt som ikke er fremkommet i retten.

73 Lønning-utvalget foreslo en derogasjonsbestemmelse (utkastets § 116), som imidlertid ikke kom med i Grunnloven. Forslaget tok sikte på å kodi-
fisere og presisere de vagere reglene om konstitusjonell nødrett (se s. 90). I forslaget ble det oppstilt en liste inspirert av, men ikke identisk med,
den man finner i EMK artikkel 15. Kravet om lov og dom ved ileggelse av straff (§ 96) var å finne på listen, men ikke § 95. Dette betyr likevel ikke
at uavhengighetskravet kan fravikes. Selv om det under en nødstilstand av effektivitetshensyn kan være nødvendig å begrense selve adgangen til
domstolene i sivile saker i større grad enn del som gjelder normalt, kan man ikke slutte til «det mindre» at uavhengigheten kan rokkes i de saker
som behandles for domstolene. Det ville underminere selve den tillit til domstolene som er nødvendig i et samfunn som bekjenner seg til «demo-
krati, rettsstat og menneskerettigheter», jf. Grunnloven § 2.
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6.3 Upartiskhetskravet
Grunnloven § 95 stiller også krav til at domstolen skal
være upartisk. Kravet er vidtrekkende. En rekke forhold
som tradisjonelt samles under betegnelsen habilitet, er
blitt konstitusjonelle anliggender i og med kravet i § 95
om at domstolen skal være upartisk.74 Det kan for
eksempel være at dommeren har kommet med en
uttalelse under saken som er egnet til å svekke tilliten til
hans upartiskhet,75 eller at han vil få en personlig fordel
av at saken faller ut på en bestemt måte.76 Også slikt
som at saken har vært omgitt av massiv og tendensiøs
forhåndsomtale i media kan gi grunn til å frykte at de
som skal dømme er forhåndspåvirket og derfor ikke
upartiske.77 Sågar visse former for bevisførsel vil unn-
taksvis måtte anses som (forsøk på) en usaklig påvirk-
ning av retten og derfor trø upartiskhetskravet i § 95 for
nær (eventuelt må det anses uforenlig med en rettferdig
rettergang): Dokumentasjon av en ti år gammel dom for
tyveri i en sak om voldtekt tjener reelt bare til å kaste et
negativt lys over tiltalte.78 Men gjelder det likeartede
forhold, stiller det seg annerledes, særlig om de også lig-
ger nærmere det aktuelle forhold i tid

Under innflytelse fra EMK-retten, og nå med betyd-
ning for tolkningen av Grunnloven § 95, har fokus de
siste ti-år i stor grad vært på det habilitetsproblem som
består i at dommeren har hatt en eller annen form for for-
håndsbefatning med den saken han så skal avgjøre: Han
deltar for eksempel ved hovedforhandling og dom etter
tidligere å ha besluttet fengsling av siktede under etter-
forskningen, eller han har tatt stilling til gyldigheten av
et akuttvedtak om omsorgsovertagelse og skal så avgjøre
saken om hvorvidt foreldrene skal få tilbake omsorgen

over barna. Det er lett å få øye på at dommeren i slike
situasjoner ikke alltid vil se saken med friske øyne. For-
håndsbefatning med en sak fører likevel ikke uten videre
til inhabilitet (partiskhet). I eksempelet med straffesaken
blir han ikke inhabil av under etterforskningen å ha kon-
statert at det foreligger «skjellig grunn til mistanke» mot
siktede (se strpl. § 171), mens han bør vike sete dersom
han har tatt det mer kvalifiserte forhåndsstandpunkt at
det foreligger «forhold som i særlig grad styrker mistan-
ken» (strpl. § 172), fordi det siste ligger nærmere et for-
håndsstandpunkt til skyldspørsmålet.79 Eksempelet med
den sivile saken bygger på Rt. 2015 s. 490 hvor den for-
utgående akuttplasseringen var begrunnet blant annet
med at «det var overveiende sannsynlig at barna ble
utsatt for vold i hjemmet». Dommeren hadde også gått
langt i å sette foreldrenes troverdighet til side. Da var det
grunn til å frykte at han var forutinntatt med hensyn til
det spørsmål som skulle avgjøres i hovedsaken, foreldre-
nes evne til å ivareta barnets beste.

7 Rettferdig rettergang i fremtiden
Grunnlovfestingen av kravene til en rettferdig rettergang
i 2014 var en milepæl. § 95 har allerede spilt en vesentlig
rolle i det praktiske rettsliv. Gir det en indikasjon for hva
som er i vente? Det er som kjent vanskelig å spå, særlig
om fremtiden. Det gjelder også med hensyn til hvilken
rolle Grunnloven § 95 vil komme til å spille i fortsettel-
sen. Tolkningen og anvendelsen av bestemmelsen vil
påvirkes av samfunnsforholdene, herunder de trusler fra
terrorisme og lignende, som fellesskapet eventuelt utset-

74 Se særlig dstl. § 106 (slektskap og andre spesielle grunner) og § 108 (andre «forhold som er skikket til å svekke tilliten til [dommerens] uhildet-
het».

75 EMDs dom i Kristiansen mot Norge (17.12.2015) er et eksempel i kategorien «klassiske inhabilitetsinnsigelser»: I en pause i ankebehandlingen for
lagmannsretten av en sak om forsøk på voldtekt, hvor påstand stod mot påstand, hadde et jurymedlem orientert rettens formann om at hun kjente
fornærmede fra noen år tilbake. Dette var ikke inhabiliserende. Men når hun hadde lagt til at hun hadde dannet seg et inntrykk av fornærmede som
en stille og rolig jente, kunne dette oppfattes slik at hun mente at fornærmede ikke kunne ha dikte opp historien. Hennes deltagelse medførte at
domstolen ikke hadde vært upartisk slik EMK artikkel 6 krever.

76 Fra Høyesteretts praksis rundt Grunnloven § 95 kan nevnes HR-2016-106-A hvor femten av Høyesteretts dommere ble kjent inhabile i sak om
regulering av en pensjonert stortingsrepresentants alderspensjon, fordi disse dommerne hadde en tilsvarende pensjonsordning som den omtvistede.
I HR-2016-2311-P ble det fastslått at tre høyesterettsdommere måtte vike sete i sak om en varslet boikott. Den ene hadde hatt advokatoppdrag for
NHO, som opptrådte som partshjelper i saken. Den andres ektefelle var ansatt som direktør i en av NHOs medlemsforeninger og den tredje dom-
mer var onkel til ektefellen til NHOs prosessfullmektig, og hadde hatt god familiær kontakt med ham. Også i HR-2018-451-A gjaldt det en høyes-
terettsdommers habilitet. Det var ikke inhabiliserende at han tidligere hadde diskutert med advokatkolleger rettslige spørsmål, som stod sentralt i
en sak han nå skulle være med å behandle. I alle sakene ble Grunnloven § 95 og EMK artikkel 6 trukket inn ved tolkningen av dstl. § 108. Normalt
vil heller ikke et standpunkt som en dommer tar til et rettsspørsmål i én sak gjøre ham inhabil i en senere lignende sak, se HR-2017-337-A. Men
her finnes grensetilfeller: I HR-2016-956-S var dommernes tidligere standpunkt til de samme rettslige og faktiske spørsmål inhabiliserende.

77 Spørsmålet har vært reist i enkelte saker for EMD, men så vidt vites uten i noen tilfeller å ha endt med krenkelse av artikkel 6. Dette må ses på bak-
grunn av at ytringsfriheten jo ligger i den annen vektskål, se nærmere særlig Aarli, Offentlig rettergang, (2010), kap. 7.

78 Se bl.a. EMDs dom McGlynn mot Storbritannia (16.10.2012) og Rt. 2013 s. 1501 hvor dokumentasjonen ble ansett å ha bevismessig verdi og der-
for ikke var i strid med EMK artikkel 6.

79 Det var en slik kvalifisert forhåndsbefatning som førte til at kravet til upartisk domstol var krenket i saken Hauschildt mot Danmark (24.05.1989).
Blant annet denne dommen har ført til en skjerpelse av de habilitetskravene som stilles i Høyesteretts praksis de siste tiår, se for eksempel Rt. 1996
s. 261 og Rt. 2009 s. 225. Det forekommer likevel fortsatt at EMD domfeller Norge for slike forhold, se for eksempel Ekeberg mfl. mot Norge
(31.07.2007).
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tes for. Men den lange historiske erfaring vi har med
prinsippet om en rettferdig rettergang under skiftende
forhold, viser at det har stått sterkt også i urolige tider.
Det er styrket ved grunnlovsreformen som i stor grad
hentet inspirasjon fra de internasjonale paralleller, særlig
EMK.

Hva som ligger i kravene til en rettferdig rettergang er
nå i stor grad avklart både gjennom nasjonal og interna-
sjonal rettspraksis. Men med det mangfold av situasjo-
ner hvor spørsmålet om rettferdighet i rettergangen kan
tenkes reist, vil siste ord neppe noen gang bli sagt, ver-
ken hjemme eller ute. Det er Høyesterett som har ansva-
ret for å tolke, avklare og utvikle § 95. I denne virksom-
heten vil det tallmessig rikere materialet som til enhver
tid vil ligge i EMDs praksis knyttet til den like EMK
artikkel 6 også i fortsettelsen ventelig spille en betydelig
rolle, slik grunnlovgiverne forutsatte.
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Tidlegare § 95

(1814–2014)

Ingen Dispensationer, Protektorier, Moratorier eller Opreisninger maa bevilges, efterat den nye
almindelige Lov er sat i Kraft.

Av Ola Mestad

1 Innleiing
Denne føresegna stod, bortsett frå ei lita språkleg end-
ring og språkreforma i 2014, uendra frå mai 1814 til
13. mai 2014. Då blei den erstatta av føresegna om rett-
ferdig rettargang, som såleis gjeld noko heilt anna, sjå
kommentaren til denne. Føresegna er prinsipielt interes-
sant, og var svært viktig særleg i dei første tiåra etter
1814, men har vore mindre viktig i praksis, iallfall dei
siste hundre åra. Den koplar seg til situasjonen under
eineveldet der kongen både hadde lovgivingsmakt og
makt til å vedta det vi no kan kalle enkeltvedtak. Dermed
ville alle avgjerder av kongen i prinsippet ha like stor
gjennomslagskraft.1 Ideen bak føresegna var at når den
nye lovboka, med sine generelle reglar, skulle bli sett i
verk, skulle ikkje lenger individuelle unntak bli gitt –
underforstått – av kongen. Ein kan sjå den som utslag av
eit likskapsprinsipp. Om den nye påtenkte lovboka, sjå
kommentaren til tidlegare § 94.

Ordlyden treng litt forklaring: Dispensasjonar tyder
unntak frå generelle tyngande reglar. Protektorium er fri-
tak frå personleg arrest. Moratorium er fritak frå å betale
gjeld. Og oppreising er fritak frå negative følgjer av å ha
oversite ein frist.2

Ein kan sjå § 95 i samanheng med to litt ulike gjen-
nomgåande grunntankar i grunnlova: eit prinsipp om

styring gjennom lovgiving og eit prinsipp om likskap
(for lova). I § 94 vart det fastsett at det skulle utarbei-
dast allmenne sivile og strafferettslovbøker, sjå kom-
mentaren til tidlegare § 94. Og i § 96 vart det fastsett at
ingen kunne dømast utan at det følgde av lova. Slik ser
ein at det var eit samanhengande resonnement om sty-
ring gjennom lovgiving mellom §§ 94, 95 og 96. Sam-
stundes fastsette § 94 at eineveldelovgiving som ikkje
var i strid med lov eller grunnlov, skulle gjelde inntil
vidare. Ein kan sjå § 95 som ein vidareføringsparallell
på det no vi no ville kalle forvaltningsrettsområdet: at
forvaltningspraksis kunne halde fram til den nye lovgi-
vinga, jf. § 94 («civil og criminel Lovbog») var på
plass.3 Ein kan òg sjå ein samanheng med den tidlegare
føresegna i § 101 om generell næringsfridom, med den
tidlegare føresegna i § 103 om at ingen heretter skulle
få fristad, altså individuelle unntak frå lovgivinga om
gjeldsinndriving, og med adelsforbodet i § 23 andre
ledd og § 108 om at særskilde eigedomskompleks med
unntak frå generell lovgiving ikkje lenger skulle kunne
bli oppretta. Alle desse siste eksempla kan ein sjå som
utslag av eit krav om likebehandling gjennom lovgi-
ving.

I nyare tid blei § 95 stort sett tolka slik at unntak frå
lovreglar måtte ha særskild heimel i lov, slik at forvalt-

1 Sjølv om J.F.W. Schlegel allereie før 1814 skilde mellom den eineveldige kongen som lovgivar og som innehavar av den utøvande makta, sjå
Mestad i Mestad (red.), Frihetens forskole (2013) s. 227 og s. 225 om at retten ril å gi dispensasjonar må liggje til suverenen, ikkje til regenten (den
utøvande makta), fordi dei inneber avvik frå lovene.

2 Slik t.d. Aschehoug, Statsforfatning II (1892) s. 193–194 (og om opphavet til omgrepet dispensasjon i kanonisk rett) og Andenæs, Statsforfatnin-
gen (1998) s. 363.

3 Sjå kommentar til § 94.
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).
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ninga ikkje kunne dispensere frå ein lovregel utan at det
framgjekk av lova.4

2 Omstridd på Eidsvoll
Adler og Falsens grunnlovsutkast § 28 omhandla spørs-
mål som var i slekt med det som blei § 95. Den hadde
følgjande ordlyd:

«Den Magt at suspendere Love, eller deres Exsecution,
kan blot udøves af den lovgivende Forsamling, eller efter
dens Autoritet, og endda blot i forud bestemte Tilfælde.
Derimod maa den udøvende magt have Ret til at give
temporaire Anordninger i de Tilfælde, som nærmere ved
Constitutionen bestemmes.»5

Denne var del av første kapittel i utkastet med «Grundsæt-
ninger». Den må vel vere eit krav om at alle dispensasjo-
nar må ha særskild heimel i lov og den regulerer ikkje for-
holdet til den lovboka som skulle kome og bruken av
eldre praksis inntil vidare. Den andre setninga i utkastet
må ta sikte på det som blei provisoriske anordningar.

I konstitusjonskomiteens første utkast var det ei føre-
segn som kom inn på emnet. Den fastsette: «Statens
nuværende Love vedblive i Kraft saa længe indtil de
hæves ved en constitutionsmæssig Beslutning af Kon-
gen og Storthinget.»6 Og i utkastet omhandla den påføl-
gjande føresegna lovbokkravet. I det endelege utkastet
frå konstitusjonskomiteen var derimot ordlyden om lag
likelydande med den vedtatte føresegna. Dette inneber at
konstitusjonskomiteen i mellomtida må ha tenkt praktisk
gjennom korleis landet skulle styrast på forvaltningsnivå
til den nye lovgivinga var komen i orden.

I Riksforsamlinga var det debatt om utkastet, både
språkleg og om innhaldet. Bondeføraren Teis Lundegaard
kravde «at høre hvorledes §en lød paa Norsk eller: hvad
Protectorier – Moratorier og Dispensationer betydede».
Det står ikkje i Bryns dagbok, som er kjelda, om dette blei
forklart. Men Bryn refererte eit prinsipielt poeng frå
Diriks, som var sekretær i konstitusjonskomiteen: «at Dis-

pensationer ingenlunde burde finde Sted, da de havde
deres Oprindelse i en skammelig Misbrug af den lovgi-
vende Magt, og nedbrød den Agtelse for Lovene, som
burde være hellig».7 Føresegna vart likevel vedtatt som
føreslått med 68 mot 38 røyster.8 Det er vanskeleg å forstå
konkret kva sjølve usemja gjaldt, men i Sibberns dagbok
kan det sjå ut som om Diriks ikkje ville ha med føresegna,
heller ikkje som ei mellombels ordning, i motsetning til
Christie som meinte at oppreisingar og dispensasjonar
«under enkelte Omstændigheder burde finde Sted».9

3 Historia etter 1814. Forvaltningspraksis
Frederik Stang drøfta utførleg spørsmålet om verknaden
av § 95 i 1833.10 Han skreiv at føresegna føreset at «Dis-
pensationsvæsenet» framleis må finne stad fram til den
alminnelege lova er sett i kraft. Det er tvillaust at det er
regjeringa som må ha rett til å gi dispensasjonar for elles
kunne dei ikkje bli gitt med «tilbørlig Hurtighed».11

Under eienveldet kunne ein på grunn av dispensasjons-
vesenet la vere å endre lovene fordi ein i staden kunne
dispensere. Om tidlegare praksis skreiv Stang at «Over-
hovedet meddeltes de allerfleste Dispensationer længe,
uden at Undersaatterne paa anden Maade end ved Praxis
vare gjort bekjendte med, at de kunde ventes».12 Ret-
ningslinja for dispensasjonar i medhald av § 95 måtte
derfor vere, «fordi Aanden i den hele nye Statsforfatning
maatte føre til Fordring om stræng Lovmæssighed i den
hele Stats- og Embedsforvaltning», følgjande:

«at den udøvende Magts Myndighed til at dispensere fra
Lovene ikke strækker sig til andre Retsmaterier end dem,
i Henseende til hvilke det ved den ældre Statsforfatnings
Ophør brugelige Dispensationsvæsen efter Praxis var
gjældende og var at ansee som en særskilt den alminde-
lige Lovgivning suplerende og forbedrende Retskilde».13

Dette innebar at det ikkje var krav om at det i noko
«almindeligen bekjendt Kongebud» var kunngjort at det
kunne bli gitt dispensjonar, men samstundes at dersom

4 Castberg, Statsforfatning II (1964) s. 12 (i samanheng med drøftinga av legalitetsprinsippet), s. 58 og s. 294 (som utslag av prinsippet om borgar-
leg likskap), Andenæs, Statsforfatningen (1998) s. 363 (i samanheng med prinsippet om borgarleg likskap), sjå òg Aschehoug, Statsforfatning II
(1892) s. 205 om «speciel Lov» som gir dispensasjon.

5 Riksforsamlingens forhandlinger III (1916) s. 14. Sjå òg § 50 i Sverdrup og Berghs utkast der det står at «Undtagelser fra Lovenes Virkning vil
Kongen ikke tillade sig» anna enn ved benåding etter innstilling frå Høgsterett, op.cit. s. 213.

6 Riksforsamlingens forhandlinger III (1916) s. 315.
7 Bryns Dagbog, i Rigsretssagen mod statsraad Vogt i 1845, (1846) s. 167–189 på s. 188, jf. Fure, Eidsvoll 1814 (2013) s. 265.
8 Riksforsamlingens forhandlinger I (1914) s. 457 (§ 113).
9 V.C.W. Sibberns Dagbog paa Eidsvold (1870) s. 57.
10 Stang, grundlovbestemte Ret (1833) s. 465–471
11 Op.cit. s. 466.
12 Op.cit. s. 467.
13 Op.cit. s. 468.
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dispensasjonar i praksis berre var blitt gitt på visse vilkår,
måtte det gjelde framleis. Stang nemnde fleire eksempel
på område der dispensasjonar kunne vere nødvendig.

T.H. Aschehoug gav i 1892 ei omfattande framstilling av
dispensasjonsspørsmålet og særleg § 95 i eit kapittel kalt
«Meddelelser af Forrettigheder og Fritagelser fra Lovene».14

Han peika m.a. på at § 95 ikkje kunne tolkast bokstavleg slik
at den forbaud dispensasjonar i det heile etter at den nye lov-
givinga var på plass, også med heimel i lovgiving. Det er litt
uklart om dette er ei tolking som nokon faktisk har hevda
eller om det er meir ei intellektuell øving Aschehoug her
utfører på veg til tolkingsresultatet. Eit slikt krav ville kvile
på «en Miskjendelse af Retsforholdenes Natur og den
menneskelige Abstractionsevne», sa Aschehoug.15

Aschehoug tok avstand frå tolkinga om at det var § 95
som gav rett til «å dispensere fra de før 1814 udgivne
Love». Den retten hadde nemleg kongen i medhald av
§ 94, meinte han. Hans tolking av § 94 var at det den ville
halde i kraft var «imidlertid ikke blot de skrevne Lovbud,
men hele den da practisk gjældende Retsforfatning,
forsaavidt den ikke stred mod Grundloven».16 Og det
måtte omfatta dispensasjonspraksis. Dette er dermed ei
anna tolking enn hos Frederik Stang. Uttrykket «Love» i
grunnlova omfatta både «den skrevne og uskrevne Ret».17

Men Aschehoug kom fram til same resultat som Stang når
det gjaldt vidareføring av ulovheimla dispensasjonsprak-
sis frå eineveldet. Han nemner ein del prosessuelle eksem-
pel, nokon frå arveretten, frå skyssvesenet og om mortifi-
kasjon.18 Og han er også villig til å godta ulovheimla dis-
pensasjonar «i forhen ikke indtrufne Tilfælde, som ere af
den Beskaffenhed, at Dispensation utvivlsomt vilde være
tilstaaet, hvis Spørgsmaal derom var fremkommet før
1814». To av dei døma han nemner er kyrkjeleg ordina-
sjon i Noreg av prestar som var kalt til «lutherske Frime-
nigheder i Amerika», som naturleg nok ikkje var lovregu-
lert før 1814, og løyve til å anke tukthusrettsdommar.19

I forlenginga av drøftinga om dispensasjonspraksis
drøfta Aschehoug også tildeling av privileg, så som sag-

bruksprivileg, som kongen heldt fram med etter 1814
utan særskild lovregulering, visse handverksprivileg
etc.20 Ein nærmare studie av forvaltningspraksis basert
på eineveldelovgiving fram gjennom 1800-talet vil nok
vise ei pragmatisk haldning til legalitetsprinsippet og lex
superior-prinsippet ved grunnlovsbruken.

Etter kvart vart fleire og fleire forvaltningsområde lov-
regulert. Men så seint som i 1906 la Høgsterett til grunn at
kongen utan lovheimel kunne gje løyve til separasjon etter
søknad frå ein ektemake og mot protest frå den andre, sjå
Rt. 1906 s. 404. Høgsterett oppfatta dette som lovleg
«Dispensationsmyndighed». Einsidig separasjonsløyve
hadde vore sikker praksis før 1814 og sjølv om det i 1906
ikkje hadde vore praktisert på tre mannsaldrar (ca. 80 år),
var det likevel ein praksis som kunne haldast oppe. Retten
uttalte at det «antages ikke, at der ved Meddelelsen af den
heromhandlede Separationsbevilling er gaaet udenfor den
Regjeringen ifølge Grundlovens §§ 94 og 95 tilkom-
mende Dispensationsmyndighed» (s. 405). Ein ser at
Høgsterett ikkje tok standpunkt til striden om dette følgde
av § 94 eller § 95, men viste til begge.21 Underinstansane,
som Høgsterett slutta seg til, bygde m.a. på ganske utfør-
lege gjennomgangar av separasjonspraksis i litteraturen.22

4 Opphevinga i 2014
I 2014 blei § 95 oppheva i grunnlovsrevisjonen med føl-
gjande grunngiving frå Menneskerettsutvalet:

«I dag har Grunnloven § 95 ingen praktisk eller rettslig
betydning, ut over det forhold at bestemmelsen kan sies å
være et utslag av et generelt likhetsprinsipp om at alle er
like for loven. … På denne bakgrunn anbefaler utvalget
at Grunnloven § 95 oppheves og erstattes med et generelt
likhetsprinsipp.»23

Og slik gjekk det.

14 Aschehoug, Statsforfatning II (1892) s. 179–217. Men ein ser frå Aschehougs drøfting at det har vore ein internasjonal statsrettsleg debatt om i kva
grad ein konge eller fyrste har rett til å gi dispensasjonar utan lovheimel.

15 Op.cit. s. 199 og 201–204.
16 Op.cit. s. 206.
17 Op.cit. s. 207.
18 Op.cit. s. 209.
19 Op.cit. s. 210. Dei siste var godtatt av Høgsterett i Rt. 1855 s. 620.
20 Op.cit. s. 213–214, sjå òg kritikken s. 212 note 1 av ei betenkning frå Det juridiske fakultet datert 3. mai 1857 om dispensasjon (privileg) til tollfri

innførsel av råsukker til «Sukkerraffineraderiene i Christiania, Throndhjem og Fredrikshald», der Aschehoug meinte at ein praksis knytt til delar
av ei forordning frå 1797 framleis kunne haldast oppe.

21 «Bevillinger til Ægteskabsseparation» er eit av eksempla på unntak i medhald av § 95 hos Stang, grundlovbestemte Ret (1833) s. 467.
22 Sjå særleg H. Gabrielsen, «Meddelelser om en Forandring i den norske Bevillingspraxis i Skilsmissesaker», i TfR 1894 s. 70–91, som gjennomgår

utførleg skilsmissepraksis, som òg kunne førast vidare frå tida før 1814, men òg separasjonspraksis (s. 88–91) og nemner eit anna eksempel på
separasjon innvilga mot protest frå den andre ektemaken (s. 91 note 1). Sjå òg Kirsti Strøm Bull, «Kravet til atskillelse ved separasjon», TfR 1974
s. 175–209, på s. 181–182 om den norske gjenopptakinga av den eldre praksis med løyve til separasjon etter ønske frå ein part.

23 Dok nr. 16 (2011–2012) s. 144.
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§ 96
Ingen kan dømmes uten etter lov eller straffes uten etter dom.

Enhver har rett til å bli ansett som uskyldig inntil skyld er bevist etter loven.
Ingen kan dømmes til å avstå fast eiendom eller samlet formue, med mindre verdiene er

benyttet til eller er utbytte fra en straffbar handling.

Ingen kan dømmast utan etter lov eller straffast utan etter dom.
Alle har rett til å bli rekna som uskuldige til skuld er prova etter lova.
Ingen kan dømmast til å avstå fast eigedom eller heile eiga si om ikkje verdiane er nytta til

eller er utbyte frå ei strafflagd handling.

Av Jørn Jacobsen

1 Allment om revisjonen av § 96 i 2014
Ordlyden etter revisjonen av § 96 i 2014 framgår ovan-
for. § 96 er den viktigaste delen av dei særlege statsretts-
lege rammene for strafferetten i den norske rettsord-
ninga. § 96 svarar til nokre av dei mest sentrale krava til
strafferettsleg maktutøving i ein rettsstat. Når Grunnlova
opererer med slike særlege krav til strafferetten, er det
fordi kriminalisering og straff er eit særleg alvorleg ver-
kemiddel for makthavaren. Å kriminalisere og straffe er
nært forbunde med moralsk sensur av den aktuelle hand-
linga, i tillegg til at straffreaksjonar typisk sett har ein
sterkt inngripande karakter.1 Alvoret ved strafferetten og
behovet for slike særlege rettsstatsstandardar som dei ein
finn i § 96, spring samstundes ut av historiske erfaringar
med strafferetten og misbruk av denne.

Tidlegare hadde § 96 ei knappare formulering: «Ingen
kan dømmes uden efter Lov, eller straffes uden efter
Dom. Pinligt Forhør maa ikke finde Sted». Då omfatta
altså paragrafen i første setning det såkalla legalitets-
prinsippet eller lovskravet, i andre setning torturforbo-

det. I sin rapport frå 2011 la Menneskerettsutvalget til
grunn at § 96 første setning skulle vidareførast.2 Grunn-
gjevinga var prega av dei same tankane som historisk
har bore fram dette legalitetsprinsippet eller lovskravet
som det er òg omtala som (vidare om terminologien
nedanfor).3 Utvalet vidareførte òg tanken om eit særleg
sterkt slikt krav på strafferettens område:

«Det er imidlertid tradisjon for å tolke lovskravet på straf-
ferettens område noe strengere enn man har tolket det
generelle kravet til legalitet på de øvrige rettsområder.
Dette har sammenheng med at straffereaksjoner rammer
den enkelte hardt og kan få store konsekvenser. Den noe
ulike tilnærmingen gjør at lovskravet i strafferetten bør
ha en selvstendig plass ved siden av et generelt legalitets-
prinsipp.»4

Utvalet framheva samstundes den sentrale rolla som
uskyldspresumsjonen hadde for å verkeleggjere det ver-
net av individet som lovskravet er meint å gje. Difor

1 Sjå òg til dømes Dokument 16 (2011–2012) Rapport til Stortinget presidentskap fra Menneskerettighetsutvalget om menneskerettigheter i Grunn-
loven avgitt 19. desember 2011, s. 125: «Et kjernepunkt i den europeiske rettsstatstradisjon er at straff bare kan ilegges som følge av en lovovertre-
delse og på bakgrunn av en rettferdig rettergang. Av den grunn tilhører rettigheter som verner om rettskaffenhet for den enkelte i strafferetten og i
straffeprosessen, de helt sentrale rettighetene i vårt samfunn.»

2 Dokument 16 (2011–2012) s. 128.
3 Sjå til dømes Linda Gröning, Erling Johannes Husabø og Jørn Jacobsen, Frihet, forbrytelse og straff – En systematisk framstilling av norsk straffe-

rett, 2. utg. (Bergen, 2019) s. 28–29.
4 Dokument 16 (2011–2012) s. 128.
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føreslo utvalet å ta inn uskuldspresumsjonen i § 96, som
eit nytt andre ledd, medan det torturforbodet som vi skal
sjå vart flytta ut av paragrafen. I dette arbeidet vart det
òg på andre punkt gjort endringar med samanheng med
det som i dag er regulert i § 96. Særleg relevant er det at
utvalet ville gje individet eit meir generelt og fullstendig
krav på ein rettvis rettargang, slik EMK artikkel 6 gjer.5
Utvalet føreslo difor ein ny § 95:

«Enhver har Ret til at faa sin Sag afgjort af en uafhængig
og upartisk Domstol inden rimelig Tid. Rettergangen skal
være retfærdig og offentlig. Retten kan imidlertid lukke
Retsmødet dersom Hensynet til Parternes Privatliv eller
tungtveiende almene Interesser gjøre det nødvendigt.»6

Med den ulike plasseringa av respektive uskuldspresum-
sjonen og kravet til rettvis rettargang, ville utvalet opp-
retthalde § 96 som heimel for krav som retta seg særleg
mot strafferettsleg maktutøving, medan meir generelle
reglar vart plassert anna stad.7

Denne strategien hadde òg andre implikasjonar. Fyrst
innebar det at då utvalet òg fann grunn til å grunnlovs-
feste forbodet mot dobbeltstraff, så vart det teke inn i
§ 96 som eit nytt tredje ledd. Vidare vart det føreslått å
oppheve § 104 og flytte forbodet mot inndraging av fast
eigedom og nokon sin heile formue til eit nytt fjerde ledd
i § 96. Alle desse spørsmåla vart handsama under punkt
24 i rapporten, med tittelen «Vernet på strafferettens
område».

For torturforbodet i andre punktum tilrådde utvalet
som nemnt òg visse endringar.8 Mest grunnleggande var
det at torturforbodet vart utvida slik at regelen ikkje
berre rettar seg mot avhøyrsituasjonen, men meir gene-
relt om eit forbod mot «tortur eller annen umenneskelig
eller nedverdigende behandling». Utvidinga skulle til-
passe Grunnlova sitt vern mot tortur til det vernet ein har
mot slike handlingar etter EMK artikkel 3. Då torturfor-
bodet dermed fekk eit innhald ut over det straffeproses-

suelle som § 96 andre punktum primært retta seg mot,
føreslo utvalet å ta torturforbodet ut av § 96 til fordel for
ei nytt andre ledd i § 93 om retten til liv: «Ingen maa
udsættes for Tortur eller anden umenneskelig eller ned-
værdigende Behandling eller Straf.»

I sum vart det føreslått ei vidareføring av fyrste ledd
fyrste punktum, i tillegg til å gje § 96 nye tillegg i andre
til fjerde ledd. Den vedtekne grunnlovsteksten følgde
framlegget om å ta inn uskuldspresumsjonen i andre
ledd, men tok derimot ikkje inn forbodet mot dobbelt-
straff.9 Konfiskasjonsforbodet i det føreslåtte fjerde led-
det vart vedteke, men med ein annan ordlyd: «Ingen kan
dømmast til å avstå fast eigedom eller heile eiga si om
ikkje verdiane er nytta til eller er utbyte frå ei strafflagd
handling.»

Første setning i § 96 inneheld slik sett den same rege-
len som tidlegare. Det gjer at det er desse krava på lov og
dom som dominerer den historiske utviklinga av § 96.
Dei vil difor stå i sentrum for den påfølgjande oversikten
i form av det omfangsrike punktet 2.2. Siste setning, tor-
turforbodet, er no flytta til § 93 andre ledd og vert nær-
are omtala i kommentaren til denne paragrafen.10 Dei to
siste ledda, som slik sett ikkje har noko lengre historie
som del av § 96, vert kort kommentert avslutningsvis i
punkt 1.3 og 1.4.

2 Første leddet: Lovs- og domskravet

2.1 Nokre generelle utgangspunkt om § 96 første ledd

Sjølv om ordlyden i § 96 første ledd er «dømmes», er det
brei semje om at § 96 er å lese som om det stod «straffe-
dømmes».11 «Straff» er såleis, utan å vere eksplisitt
nemnt, inngangsvilkåret til § 96 første ledd. Rettslege
sanksjonar spenner over eit vidt spekter, frå privatretts-
lege, via forvaltningsrettslege til straffereaksjonar. Men
det er berre dei sistnemnte som etter § 96 ligg under krava

5 Dokument 16 (2011–2012) s. 118–125.
6 Dokument 16 (2011–2012) s. 124.
7 Dokument 16 (2011–2012) s. 130.
8 Dokument 16 (2011–2012) s. 106–110.
9 Nærare om dobbeltstraff, sjå særleg Jon Petter Rui, Forbudet mot gjentatt straffeforfølgning (Oslo, 2009) og særleg s. 64–120 for den historiske

utviklinga av prinsippet om «ne bis in idem».
10 Sjå kommentar til Grl. § 93.
11 Sjå til dømes frå ulike epokar, Peder Krabbe Gaarder, Fortolkning over Grundloven og de øvrige Love, som danne Norges Riges offentlige Ret

(Kristiania, 1845) s. 440, Frede Castberg, Norges statsforfatning – Bind to, 3. utgave (1964), s. 53–54, Helge Røstad, Innkast i straffefeltet –
utvalgte emner i strafferett (Oslo, 1993) s. 70 og Eivind Smith, Konstitusjonelt demokrati – Statsforfatningsretten i prinsipielt og komparativt lys,
4. utg. (Bergen, 2017) s. 375. Jørn Øyrehagen Sunde, Speculum Legale – rettsspegelen (Bergen, 2005) s. 316 les likevel formuleringa på bakgrunn
av ein generell lovgjevingsoptimisme og som meint å dekke både sivil- og strafferetten, noko statsrettsforfattarar på 1800-talet fann det naudsynt å
argumentere mot. Sunde viser her til Frederik Stang, Systematisk Fremstilling Af Kongeriget Norges Constitutionelle Eller Grundlovsbestemte Ret
(Christiania, 1833) s. 538. Men, som påpeika mellom anna av Torkel Opsahl, Delegasjon av Stortingets myndighet (Oslo, 1965) s. 104, indikerer
samanhengen med resten av passusen – «straffes uden efter Dom» – at «dømmes» siktar til «straffedømmes», sjå her òg allereie T.H. Aschehoug,
Norges nuværende Statsforfatning, Bind 3, 2. gjennemseede og forøgede Udgave (Christiania), s. 13–14.
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om heimel i lov og ilegging av domstol gjennom dom.
Straffa sin særeigne karakter har gjort at ein som utgangs-
punkt har stilt strengare krav til grunnlaget for straffedo-
men enn for andre inngrep i individet si rettssfære. Ein har
såleis tradisjonelt skilt klart mellom det strafferettslege og
det forvaltningsrettslege legalitetsprinsippet.12

Grunnlova § 96 første ledd si sentrale rolle i den stats-
rettslege reguleringa av strafferettsleg maktutøving kjem
til uttrykk i at den ikkje berre er til vern om individet,
men samstundes avspeglar strukturen i det strafferetts-
lege maktapparatet.13 I § 96 første ledd kjem maktfordel-
ingsprinsippet særleg tydeleg til uttrykk.14 Retten til å
kriminalisere er lagt til dei folkevalde, som må vedta lov
om dette. Domstolen får ikkje avgjere kva handlingsty-
par som skal vere straffbare.15 Denne kjerna i § 96 kan
omtalast som «lovskravet». Kravet gjeld generelt og ver-
nar såleis òg til dømes medlemmar av statsmakta eller
personar i det militære.16 Retten til å halde einskildper-
sonar strafferettsleg ansvarleg er derimot lagt til dei uav-
hengige domstolane, ute av rekkjevidde for det politiske.
Denne delen av § 96 første ledd kan ein dermed omtale
som «domskravet». Det står samstundes i nær saman-
heng med uskuldspresumsjonen i paragrafen sitt andre
ledd. Desse utgangspunkta gjer samstundes at forvalt-
ningsapparatet si rolle primært vert å påtale brotsverk
etter lova, og å gjennomføre den straffa som domstolane
dømmer til. Straff med heimel «bare i et administrativt
dekret» er ikkje aktuelt.17 Som vi kjem attende til, har
likevel den nærare arbeidsfordelinga mellom institusjo-
nane vore ein sentral tematikk i § 96 si historie. Termi-
nologisk kjem vi i det vidare dermed til å nytte «lovskra-

vet» i ei snevrare meining, med tanke berre på første del
av § 96 første ledd, og «domskravet» for andre del.
Uttrykket «(det strafferettslige) legalitetsprinsippet»,
som ofte vert nytta for å dekke begge, vert i utgangs-
punktet ikkje nytta i det vidare.

Lovskravet sin sentrale plass i det statsrettslege ram-
meverket for strafferettsleg maktutøving ser ein att både
i internasjonale konvensjonar og i andre land sine kon-
stitusjonar, sjølv om der kan vere nærare skilnader imel-
lom dei.18 Lovs- og domskravet i strafferetten er begge
del av den svenske regjeringsforma 2. kap, 10 § og i den
finske grunnlova § 8 (sistnemnte stad omtala som «Den
straffrättsliga legalitetsprincipen»).19 Av internasjonale
konvensjonar er særleg lovskravet i EMK artikkel 7 å
trekke fram. Denne gjev heller ikkje rom for unntak frå
dette kravet, jf. EMK artikkel 7, jf. artikkel 15 nr. 2.
Menneskerettighetsutvalget vurderte i sin rapport frå
2011 det slik at det òg i Grunnlova burde verte teke inn
eit generelt forbod mot å derogere frå lovskravet.20 Det
forslaget vart likevel ikkje følgt opp. Vidare opnar EMK
her for at folkeretten er eit tilstrekkeleg rettsgrunnlag for
domfelling. På det punktet kan ein med Benedikte Mol-
tumyr Høgberg seie at «Grunnloven § 96 første punktum
vil dermed kunne fungere som et eget individvern mot
folkeretten».21

Sjølv om § 96 første ledd framleis har ei relativt enkel
og elegant utforming, er ikkje innhaldet i den på noko
vis enkelt, noko vi no skal gje ein kort oversikt over.

Første ledd av paragrafen har som nemnt ei side mot
grunnlaget for avgjerda om å straffe, og krev at avgjerda
skal ha heimel i lov.22 Lovgjevar må utforme ei gjer-

12 Men òg det sistnemnte kan stille strenge krav til heimelsgrunnlaget. Samanhengen mellom det strafferettslege og forvaltningsrettslege «hjemmels-
krav» er framheva av Nicolai V. Skjerdal, Kvalitative hjemmelskrav – Legalitetsprinsippet i norsk rett og lovskravet i Den europeiske menneskeret-
tighetskonvensjon med enkelte komparative linjer (Oslo, 1998) s. 62. Sjå òg Jørgen Aall, Rettsstat og menneskerettigheter, 5. utg. (Bergen, 2018)
s. 115 flg. Òg i straffeprosessen talar ein om eit legalitetsprinsipp, men det er av ein noko anna karakter enn det strafferettslege legalitetsprinsippet
som er regulert i § 96, sjå Asbjørn Strandbakken, «Grunnloven § 96», i Jussens venner 39 (2004), s. 166–216, s. 189–190.

13 Sjå òg mellom anna Bredo Morgenstierne, Lærebok i den norske statsforfatningsret – Andet Bind, tredie omarbeidede utgave (Oslo, 1927) s. 96.
14 Johs. Andenæs og Arne Fliflet, Statsforfatningen i Norge, 10. utgave (Oslo, 2006) s. 395. Denne boka føreligg òg i ei 11. utgåve frå 2017. Då den utgåva i

stor grad har prioritert andre sider ved statsforfatningsretten enn dei strafferettsleg relevante, visast det i det vidare først og fremst til 2006-utgåva.
15 Sjå for eit klassiske døme på den skranken Rt. 1952 s. 989 (telefonsjikanedommen). Her meinte Høgsterett at handlingane var «forkastelige og at

de burde være belagt med straff» (s. 989), men at dei samstundes ikkje vart ramma av strl. 1902 § 350, 1. ledd og ei heller av andre straffebod, og
slik ikkje kunne straffast. Domstolane kan heller ikkje skape eller vidareføre straffebod gjennom sedvane, sml. òg Jon Skeie, Den norske strafferett
– Den almindelige del, Første bind (Oslo, 1937) s. 208. Heller ikkje «alminnelige rettsgrunnssetninger» vil vere eit haldbart grunnlag, jf. Castberg
(1964, II) s. 279, sjå òg allereie Aschehoug (1893) om «naturlige Retsgrundsætninger eller herskende Sædvaner».

16 Sjå mellom anna Aschehoug (1893) s. 439 om «Statsraadets, Storthingets og Høiesteretts Medlemmer som andre».
17 Jf. Skeie (1937, I) s. 208 som meiner at dette følgjer allereie av Grl. § 75 bokstav a, ettersom det ligg til Stortinget å gje lover.
18 Sjå òg Dokument 16 (2011–2012) s. 127–128 for eit kort oversyn.
19 Sjå respektive Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, utfärdigat 1974-02-28, 2. kap. 10 § og Finlands grundlag, 11.6 1999/731

§ 10.
20 Dokument 16 (2011–2012) s. 97: «Etter utvalgets oppfatning bør det ikke være adgang til å derogere fra lovskravet i strafferetten. Det bør heller

ikke være adgang til å derogere fra kravet om dom for å straffe, uskyldspresumsjonen eller forbudet mot dobbeltstraff, alt foreslått inntatt i Grunn-
loven § 96. Det bør derfor inntas et generelt forbud mot å derogere fra forslaget til ny Grunnloven § 96.»

21 Benedikte Moltumyr Høgberg, «Strekker EMKs individvern seg utover det vern som følger av tilsvarende bestemmelser i Grunnloven?», Jussens
venner 45 (01) (2010) s. 68–84, s. 70.

22 Dette har særleg metodiske implikasjonar for strafferettsjuristen, sjå vidare Jørn Jacobsen, «Det strafferettslege lovskravet i eit metodeperspektiv»,
Alf Petter Høgberg og Jørn Øyrehagen Sunde, Juridisk metode og tenkemåte (Oslo, 2019) s. 527–561.
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ningsskildring for straffebodet, men òg ta stilling til
sanksjonssida.23 Grunnlova §§ 76–79 gjev den nærare
prosessen for vedtakinga av ei lov som kan vere grunnla-
get for avgjerda om straff. Provisorisk anordning etter
Grl. § 17 er her å likestille med formell lov.24 § 96 har
vidare ei side mot på kva måte straff kan verte ilagt ein
borgar. Det skal skje gjennom «Dom», noko som gjer at
berre ein uavhengig domstol (jf. Grl. § 22) kan fatte
avgjerda om straff, og då når visse minimumskrav til den
prosessen som resulterer i ei slik avgjerd, er respekterte.
Sentralt i desse minimumskrava stod det tidlegare § 96
andre punktum, som inneheld det nemnte torturforbodet
(«Pinligt Forhør maa ikke finde Sted.») som igjen var
forbunde med ytterlegare prosessuelle grunnkrav, men i
dag gjev § 95 om rettvis rettergang vidare krav.25 Der er
som nemnt òg nær samanheng mellom domskravet i før-
ste ledd og uskuldspresumsjonen i andre ledd av § 96.

Vidare spaltar dei einskilde av desse elementa i § 96
første ledd seg opp i noko ulike delar. Dette gjeld særleg
lovskravet, som normalt er forstått som samansett av
noko ulike komponentar. Desse er i utgangspunktet fire;
kravet om skriven lov (lex scripta); kravet om presis lov
(lex certa); forbodet mot analogi (praeter legem-forbu-
det) og forbodet mot tilbakeverkande straffelover.26 Det
siste har fått eit eige uttrykk i Grl. § 97: «Inga lov må
gjevast tilbakeverkande kraft.»27 Samanhengen mellom
desse fire krava er kompleks. Ein kan til dømes sjå presi-
sjonskravet som ei utdjuping av kravet om skriven lov;
ei upresis lov er kan ein hevde, inga lov i det heile.28

Gjennomslagskrafta til dei einskilde elementa kan sam-
stundes variere. Kravet om skriven lov har hatt ei relativ
sterk rolle, medan presisjonskravet i liten grad har vore
handheva av domstolane.29

Òg grunngjevinga for § 96 er samansett. Krava om lov
og dom har sider mot statsorganisasjonen og prinsippet
om maktfordeling, mot demokratiomsynet og prinsippet
om at berre den folkevalde lovgjevaren har demokratisk
legitimitet til å kriminalisere og gje grunnlag for straff,
mot omsynet til vern om borgaren og rettstryggleiken,
og til sist mot omsynet til allmennprevensjonen som eit
av dei berande omsyna for norsk strafferett.30 Sistnemnte
er likevel, trass i ein viktig idehistorisk bakgrunn, eit
empirisk og mindre haldbart argument.31 Fleire av desse
grunnane er òg relevante når det kjem til å grunngje at
det som den klare hovudregelen berre er domstolen som
kan felle til straff. Variasjonar i forståinga av grunnane
for dei ulike delane av § 96, vil ofte òg prege den nærare
forståinga av § 96. Det er særleg individvernperspekti-
vet som gjev styrke til krava om lov og dom.32

Samla sett inneber § 96 første ledd ulike delar av eit
system av krav på strafferettslege maktutøving, som del-
vis greiner seg vidare inn i andre grunnlovsbod. Som vi
skal sjå, er kvar del av dette systemet utvikla på noko
ulike tider, gjerne i samband med særlige hendingar og
saker.33 Å framstille særleg § 96 første ledd sin histo-
riske framevekst er dermed utfordrande.

2.2 Om organiseringa av den vidare gjennomgangen
I tillegg til utviklinga fram til og med vedtakinga av Grl.
§ 96 i 1814, kan utviklinga av krava til lov og dom slik
dei vart nedfelt i Grl. § 96 delast inn i noko ulike, heilt
overordna epokar. Den første epoken kan ein kalle «kon-
stitutiv», og handlar om prosessen knytt til etableringa
av lovs- og domskrava i norsk rett, ein epoke som varer
fram mot vedtaking av straffelova 1902. I denne epoken

23 Sjå m.a. Gröning, Husabø og Jacobsen (2019) s. 64–65.
24 Sjå til dømes Aschehoug (1893) s. 14, Morgenstierne (1927) s. 363, Castberg (1964, II) s. 54, Johs. Andenæs og Arne Fliflet, Statsforfatningen i

Norge, 11. utgave (Oslo, 2017) s. 500 og Strandbakken (2004) s. 192. Sistnemnte opnar for å lese Aschehoug (1893) s. 14 som at «løsningen er
tvilsom». Ståle Eskeland og Alf Petter Høgberg, Strafferett, 5. utgave (Oslo, 2017) s. 101 opnar òg for at straffebodet kan følgje av Grunnlova
sjølv, men legg til at det er «upraktisk».

25 Sjå vidare kommentaren til denne paragrafen.
26 Sjå òg til dømes Henry John Mæland, Norsk alminnelig strafferett (Bergen, 2012) s. 84, med noko andre uttrykksmåtar for det same.
27 For nærare omtale av tilbakeverknadsforbodet vert det vist til kommentaren til § 97.
28 Sjå til dømes Lon L. Fuller, The Morality of Law – Revised Edition (New Haven and London, 1977) s. 36 og den imaginære historia om kongen

Rex sine mislukka forsøk på å gje reglar for sitt folk: «The dismay of Rex’s subjects was all the more intense, therefore, when his code became
available and it was discovered that it was truly a masterpiece of obscurity. Legal experts who studied it declared that there was not a single sen-
tence in it that could be understood either by an ordinary citizen or by a trained lawyer. Indignation became general and soon a picket appeared
before the royal palace carrying a sign that read, ‘How can anybody follow a rule that nobody can understand?’»

29 Sjå vidare nedanfor.
30 Sjå til dømes Ot.prp. nr. 90 (2003–2004) s. 194 der fleire av desse momenta er trekt inn. Sjå vidare Jørn RT Jacobsen, Fragment til forståing av

den rettsstatlege strafferetten (Bergen, 2009) s. 352–380 for ei drøfting av desse omsyna med utgangspunkt i lex certa-kravet. Ulike forfattarar
fokuserer samstundes noko ulikt i denne samanhengen. Castberg (1964 II) s. 54 er til dømes blant dei som tydeleggjer dels den forfatningsmessige
sida ved § 96, dels individvernperspektivet.

31 Den historiske bakgrunnen er særleg Feuerbach og denne sin avskrekkingsteori, som vi kjem attende til.
32 Sjå m.a. HR-2018-2044-A avsn. 16 om «hensynet til forutberegnelighet og de rettssikkerhetshensyn som Grunnloven § 96 og § 97 er ment å

sikre». Sjå òg HR-2017-2429-A avsn. 18.
33 Sjå òg Lars Björne, Patrioter och institutionalister. Den nordiska rättsvetenskapens historia, Del I: Tiden före år 1815 (Lund, 1995), s. 327:

«Lärans olika delar är av mycket olika ålder».
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er det grovt sett tale om idealet om eit berre enno ikkje
konsekvent gjennomført lovs- og domskrav som står i
sentrum. Den påfølgande epoken frå tida rundt vedta-
kinga av straffelova 1902 er prega av eit meir etablert
lovskrav som stadig vert utfordra av samfunnsutviklinga
og moderne fenomen slik som ein meir vidtrekkande
strafferett og påfølgande massekriminalitet. Perioden er
prega av press på allereie etablert krav til lov og dom for
ilegging av straff. Til sist kjem spørsmålet om vi er i
denne epoken framleis, eller om den nyare utviklinga
særleg i høgsterettspraksis kan forståast som ein ny
«individrettsepoke», der tankane bak § 96 får ny næring
og meir fullstendig gjennomføring som følgje av inn-
verknaden frå EMK-retten. Denne inndelinga er for
grovkorna til å tene som formell disposisjon i det vidare,
men representerer likevel ei viktig meir underliggande
utviklingslinje som til tider vil verte framheve.

Denne samansette utviklingshistoria til § 96 første
ledd er meir presist søkt handtert ved at teksten i
utgangspunkt følgjer ei kronologisk utvikling av § 96
første ledd. Vi tek først for oss nokre punkt knytt til bak-
grunnen for § 96 første ledd (2.3) og dei ulike grunn-
lovsframlegga (2.4). Deretter følgjer vi utviklinga frå og
med kriminallova 1842 (2.5) og så straffelova 1902 fram
til den andre verdskrigen (2.6). Den andre verdskrigen,
oppgjeret etter den og den påfølgande beredskapslovgje-
vinga utgjer på mange vis ein heilt spesiell periode i § 96
si utvikling og omtalast difor for seg (2.7). Tema deretter
vert velferdsstaten (2.8) og så den nyare utviklinga knytt
til at EMK vert eit nytt normativt referansepunkt for
norsk rett (2.9). Vi tek så for oss nokre utviklingstrekk
og utfordringar knytt til vedtakinga av straffelova av
2005 (2.10). Endeleg ser vi på straffeprosesslovutvalgets
(NOU 2016: 24) framlegg om å grunnlovfeste påtale-
makta si uavhengigheit i § 96 (2.11). Samstundes som
teksten slik er krononologisk, vert sider ved § 96 første
ledd meir generelt omtala der dei har vore gjenstand for

særleg utvikling. På den måten vert både dei ulike
dimensjonane og den historiske utviklinga for kvar av
desse omtala.

Før vi går i gang er det òg på plass med ein reserva-
sjon: Med si rolle som formelt ankerpunkt for heile
strafferetten, har § 96 hatt ei rolle å spele i svært
mange samanhengar. Gjennomgangen i det vidare tek
slik sett ikkje sikte på å vere komplett, men nøyer seg
med å framheve dei viktigaste hendingane og utvik-
lingstrekka.

2.3 Bakgrunnen til § 96 første ledd
Rettsstatskrav til strafferettsleg maktutøving har som
nemnt samanheng med historiske erfaringar med mis-
bruk av straff.34 Historia gjev fleire døme på korleis
den strafferettslege maktutøvinga har vore prega av vil-
kårleg bruk av straff og bruk av brutale straffemåtar,
begge delar ikkje minst i politisk augemed.35 Nettopp
strafferetten var difor eit sentralt angrepspunkt for opp-
lysingstenkinga.36 Ein ville dels rasjonalisere bruk av
straff ut frå kva som var nyttig for samfunnet, og dels
ramme inn straffemakta på eit humant vis prega av rett-
vise og rettstryggleik for borgaren.37 Hjå enkelte for-
fattarar får ein då òg inntrykk av at opplysingstida vert
rekna som startpunktet for lovskravet.38 Men lovskra-
vet har likevel lengre røter. Trekk av lovskravet finn vi
tilbake i alle fall til romarretten.39 Her aksepterte ein
rett nok såkalla ekstraordinære brotsverk. Likevel finn
ein trekk av krav om binding til lovbrot som var defi-
nerte på førehand, gjennom formuleringar som
«[p]oena non irrogatur, nisi quae quaque lege vel quo
alio iure specialiter huic delicto imposita est».40 Tilsva-
rande var det skranker for kva straff som kunne nyttast
for brotsverket. Samstundes er det å merke seg at synet
på lova i seg sjølv har vore annleis og meir forbunde
med å vere varig, ikkje minst gjennom sine religiøse

34 Om den historiske bakgrunnen for lovskravet, sjå òg Skeie (1937, I) s. 199–206 og Dan Frände, Den straffrättsliga legalitetsprincipen (Ekenäs,
1989), særleg s. 70 flg. Ein forkorta versjon av den følgande gjennomgangen er å finne i Jacobsen (2019) s. 539 flg.

35 Sjå òg mellom anna Røstad (1993) s. 68–70. Døme i form av mellom anna dei britiske «bill of attainder» er omtala mellom anna i Skeie (1937, I)
s. 200–201. Merknad: Skeie si framstilling av strafferetten kom i to utgåver, i 1937 og 1946. Der eit verk har fleire utgåver, viser eg i det vidare
normalt til den nyaste. I Skeie sitt tilfelle er den historiske gjennomgangen særleg sterkt forkorta i den andre utgåva, og eg viser difor normalt til
1937-utgåva for akkurat dette verket.

36 Sjå generelt om opplysingstida og strafferetten særleg i Erik Anners, Humanitet och rationalism. Studier i upplysningstidens strafflagsreformer
(Lund, 1965), særlig s. 13–97.

37 Sjå òg mellom anna Francis Hagerup, Strafferettens almindelige del (Kristiania, 1911) s. 56–57, Björne (1995) s. 306 og Dag Michalsen, «Konsti-
tusjon og kodifikasjon – et perspektiv på legalitetsprinsippet og straff i Grunnlovens § 96», i Dag Michalsen (red.), Forfatningsteori møter 1814
(Oslo, 2008) s. 145–181, s. 146–147.

38 Eit av fleire døme er Røstad (1993) s. 69–70.
39 For den tidlege bakgrunnen til lovskravet byggjer eg særleg på Jerome Hall, «Nulla poena sine lege», 47 (2) The Yale Law Journal (1937) s. 165–

193, særleg s. 165–170, der ein finn ei kompakt, men inngåande oversikt over lovskravet sin framvekst. Sjå vidare òg mellom anna nemnde Frände
(1989).

40 Sjå Digestene, 50.16.131. Hall omset denne setninga til engelsk som «a penalty is not inflicted unless it is expressly imposed by law, or by some
other authority», og viser samstundes til Digestene 50. 16. 244: «an appeal cannot be taken from a penalty, for where anyone is convicted of an
offense, the penalty for it is fixed, and must be paid at once».
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koplingar, enn det som er utgangspunktet for notidig
lovgjeving. Magnus Lagabøtes landslov presiserte
såleis at kongen stod over lova og kunne endre den.41

Ein sentral del av ikkje minst opplysingstenkinga sitt
arbeid mot vilkårlege straffer var å binde straffa til dom
og dommaren til lova.42 Lovgjevar skulle ikkje lenger
kunne straffe direkte gjennom lov. Ei heller skulle det
administrative apparatet, med kongen i spissen, kunne
nytte straff til dømes mot politiske motstandarar, slik
dei franske lettres de cachet var kjende for.43 Domsto-
len på si side skulle ikkje fritt og vilkårleg seie dom
over borgarane sine handlingar. Kva (delar) av dei
ulike krava ein finn i § 96 første ledd (lovskravet, doms-
kravet og tidlegare; torturforbodet) som vart sett på
som mest sentrale, varierte med kva historiske erfarin-
gar ein hadde. I Frankrike til dømes hadde ein rikeleg
erfaring med korrupte domstolar, noko som var annleis
her i Norden. Det var med på å forma resepsjonen av
tenkinga her.44 Men Skeie påpeikar at det òg under
eineveldet i Danmark-Noreg vart ilagt straff utan lov-
heimel, på grunnlag av fritt skjønn og med bruk av
både mistankestraffar og at kongen «utøvet domsmyn-
dighet».45

Lovskravet sitt gjennomslag i litteraturen skjedde
gradvis. Den rasjonalistiske naturretten og læra om
samfunnskontraka var sentral i samanhengen.46 Mon-
tesquieu si maktfordelingslære er som nemnt ein viktig
bakgrunn for § 96 første ledd, sjølv om innverknaden
til denne forfattaren må vurderast meir nyansert enn
ofte hevda.47 Særleg hjå Beccaria kjem lovkravet tyde-
leg fram. Prinsippet trer fram som den fyrste konse-
kvensen av Beccaria sine politisk-filosofiske grunnset-
ningar:

«Den første konsekvens af disse principper er, at alene
lovene kan foreskrive straffe for forbrydelser, og beføjel-
sen hertil kan kun bero hos lovgiveren, som repræsente-
rer hele samfundet, der er forenet af en samfundspagt.

Ingen embedsmand (der selv er en del af samfundet) kan
retmæssigt pålægge et andet medlem af det samme sam-
fund straf».48

Hjå Beccaria har lovskravet samstundes ei side mot å
vilkårleg dommarskjønn:

«Heller ikke beføjelsen til at fortolke straffelovene kan
bero hos kriminaldommerne netop af den grund, at de
ikke er lovgivere. … Ved enhver forbrydelse bør domme-
ren drage en fuldstændig, syllogistisk slutning. Den over-
ordnede præmis bør være den almene lov, den underord-
nede præmis, om handlingen er i overensstemmelse med
loven eller ej, og konklusionen frifindelse eller straf. Hvis
dommeren er nødsaget til eller selv ønsker at drage blot
to syllogistiske slutninger, åbnes døren for usikkerheden
… Ethvert menneske har sit synspunkt, og dette varierer
fra tid til anden. Lovenes ånd ville følgelig være resultatet
af en dommers gode eller dårlige logik, af hans lette eller
besværlige fordøjelse, den ville være afhængig af hans
lidenskabers voldsomhed, af svagheden hos den, der
lider, af dommerens forhold til ofret, og alle disse bitte
små kræfter, der forandrer alle tings udseende i men-
neskets ustadige sind.»49

Av same grunnar vart uklare lover sett på som eit vonde;
òg dei dreg fortolking med seg.50 I epoken tok òg (deler
av) lovskravet til å få gjennomslag i straffelover, slik den
habsburgske straffelova Josephina av 1787 forbaud ana-
logislutningar.51 Lovskravet fekk òg uttrykk i til dømes
den franske konstitusjonen av 1791.

Gradvis vert lovskravet vanlegare i strafferettslittera-
turen. Den innverknadsrike tyske strafferettsteoretika-
ren Paul Johan Anselm von Feuerbach – med sin spen-
ningsfylte posisjon i spennet mellom kantiansk rettsfi-
losofi og allmennpreventiv strafferettsteori – er rekna
som opphavsmann for lovskravet og den latinske sat-
sen av det; nulla poena sine lege, nulla poena sine cri-

41 Sjå vidare Jørn Øyrehagen Sunde, «Above the Law – Norwegian Constitutionalism and the Code of 1274» i den same (red.), Constitutionalism
before 1789 – Constitutional arrangements from the High middle Ages to the French Revolution, Oslo 2014 s. 165–185 om setninga «Dui at hann
er ifir login skipadr».

42 Sjå her mellom anna Røstad (1993) s. 68–69, sjå òg Björne (1995) s. 326–327.
43 Andenæs og Fliflet (2006) s. 395, sjå òg mellom anna Morgenstierne (1927) s. 360.
44 Sjå her òg Björne (1995) s. 335–336.
45 Jf. Skeie (1937, I) s. 205–206.
46 Björne (1995) s. 327.
47 Montesquieu, De l’espirit des lois (1784), sjå òg mellom anna Björne (1995) s. 327. Grunnlag for ei nyansert lesing av Montesquieu sin inn-

verknad gjev Eirik Holmøyvik, Maktfordeling og 1814 (Bergen, 2012), oppsummert på s. 533–534.
48 Sitert frå dansk oversetting i Cesare Beccaria, Om forbrydelse og straf & Voltaires Kommentar [1764], oversat med indledning og noter af Sven

Helles, efterskrift ved Ditlev Tamm (København, 1998), § III.
49 Beccaria (1998) § IV, sjå òg Björne (1995) s. 327–328.
50 Beccaria (1998) § V.
51 Sjå mellom anna Carl Ludwig von Bar, A History of Continental Criminal Law, engelsk oversetting ved Thomas S. Bell (Boston, 1916) s. 252: «For

the first time, the judicial condemnation of an act by analogy to some other crime was now completely prohibited».



E.  Menneskerettigheter1006
mine, nullum crimen sine poena legai.52 Han stod bak
den bayerske straffelova 1813, som var modell for
fleire straffelover. Gjennom påverknaden særleg på
straffelova av Hannover av 1840 prega den òg vår
kriminallov av 1842.53

Prinsippa som § 96 første ledd gjev uttrykk for var
såleis kjende i Noreg òg før 1814. Den dansk-norske lit-
teraturen tok i perioden gradvis til å hevde eit lovskrav.
Lauritz Nørregaard utleia av naturrettslige grunnprin-
sipp eit krav om tydeleg og fullstendig forklaring av dei
straffbare handlingane i lov.54 Nørregaard verkar, som vi
skal sjå, ikkje å ha vore heilt konsekvent her. Men sjølv
om lovskravet hadde nedslagsfelt i litteraturen, var det
ikkje fullstendig akseptert på dette tidspunktet, ikkje
minst på grunn av den ufullstendige straffelovgjevinga i
perioden.55 I staden hadde læra om naturlege brotsverk
stor innverknad. Denne læra innebar kort sagt at visse
brotsverk av ein så fundamental, (u)fornuftsmessig
karakter at lovgjevar si avgjerd og lova sitt uttrykk for
dei var overflødig.56

Den varierande gjennomslagskrafta til lovskravet ser
ein til dømes i innverknadsrike Johan Frederik Wilhelm
Schlegel sine tekstar. Trass i ei prinsipiell tilslutning til
lovskravet, meinte han at dommaren hadde ein betyde-
leg straffekompetanse ut over lova: Dommaren fekk
«paa grund af alle Europæiske Loves nærværende Ufull-
kommenhed Ret at bestemme Straffe for extraordiniarie
eller ulovbestemte Fordbrydelser d.e saadanne, der ei
udtrykkelig ere nævnte i Lovene».57 Meir konkrete

påstandar om ulovfesta brotsverk finn ein til dømes i
Nørregaard sine «Forelæsninger over den danske og nor-
ske Privatret» (del IV, «Om Kriminalretten», 1788),
noko som modererer det nemnte naturrettslege utgangs-
punktet om eit strengt lovskrav.58 Dei døma som Nørre-
gaard gjev synest å innebere ein aksept av analogi når
samfunnet sitt allmenne vel eller tryggleik nødvendig-
gjorde det.59 Stadig er det ufullkomne lovverket ein sen-
tral del av bakgrunnen. I den nordiske litteraturen rådde
fyrst og fremst ei praktisk innstilling til spørsmålet om
lovskravet.60 Tilslutninga til lovskravet var heller ikkje
unison i den dansk-norske litteraturen. Ørsted, her i
opposisjon til Feuerbach, gjekk til dømes langt i å aksep-
tere både straff for ikkje-lovbestemte brotsverk, bruk av
analogi ved tolkinga av straffebod og strafferettsleg sed-
vanerett.61

Det var såleis ikkje primært strafferettsvitskapleg lit-
teratur, men kanskje mest merksemda rundt prinsippa på
kontinentet som særleg grunngav at dei vart teke inn i
Grunnlova.62 § 96 første ledd er då òg inspirert av fra-
mande konstitusjonar og menneskerettserklæringar som
før 1814 hadde utvikla skrankar for strafferettsleg mak-
tutøving og rettar til vern om einskildindividet.63 Særleg
inntrykk frå Frankrike er rekna som viktig for § 96 første
ledd.64 Samstundes hadde lovskravet allereie kome til
uttrykk i offisielle dokument, slik det i ein kongeleg for-
ordning av 1793 vart uttala at «[d]et strider imod Retfær-
digheds Grundsætninger, at nogen skulde ansees skyldig

52 Sjå til dømes Hall (1937) s. 169. Feuerbach sine synspunkt er særleg å finne i Lehrbuch des gemeinen in Deutschland geltenden peinlichen Rechts
(fleire utgåver, mellom anna 14. utgåve revidert av Mittermaier, Giessen, 1847) § 20 flg., sjå òg til dømes Michalsen (2008) s. 147 (og nærare om
Feuerbach same stad s. 163–170). Lovskravet kjem òg til uttrykk i tidlegare arbeid av Feuerbach, sjå Revision der Grundsätze und Grundbegriffe
des positiven peinlichen Rechts, Teil I (Erfurt, 1799) særleg s. 148. Det er slik sett ikkje utan vidare korrekt når Andenæs (2004) s. 105 skriv: «Sat-
sen nulla poena sine lege (ingen straff uten lov) skriver seg frå opplysningstiden». Den latinske formuleringa er altså noko seinare, samstundes
som prinsippet som vist har ein lengre historisk bakgrunn – sjølv om opplysingstida openbert var viktig i utviklinga.

53 Skeie (1937, I) s. 187 nemner den bayerske straffelova, den oldenburgske straffelova av 1814 og utkast til ei straffelov for Hannover som vikti-
gaste i denne samanhengen.

54 Lauritz Nørregaard, Natur-Rettens første Grunde (København, 1784) s. 342 og 420, sjå vidare Björne (1995) s. 331.
55 Sjå Björne (1995) s. 328 med vidare referanse. Som peika på av Hagerup gjorde ein òg lite for å utbetre manglane i Christian Vs norske lov, sjå

Hagerup (1911) s. 65.
56 Sjå Björne (1995) s. 328 med vidare referanse.
57 J.F.W. Schlegel, «Ere Domstolene berettigede til at tilfinde Straffe for ulovbestemte Forbrydelser?», Astræa (2) (1799) s. 366–377. Om Schlegel

som kjelde for Eidsvollsjuristane, sjå Michalsen (2008) s. 149 med vidare referansar og ulike bidrag i Ola Mestad (red.), Frihetens forskole – Pro-
fessor Schlegel og eidsvollsmennenes læretid i København (Oslo, 2013) s. 260–282, særleg Dag Michalsen, «J.F.W. Schlegel og samfunnets kon-
stitusjonalisering, 1797–1799» s. 244–259, med omtale av Schlegel sitt syn på «ulovbestemte Forbrydelser» (s. 249–250).

58 Lauritz Nørregaard, Forelæsninger over den Danske og Norske Private Ret, Bind Tre, Om Criminal-Retten (København, 1788) til dømes s. 23, sjå
her òg Røstad (1993) s. 68 og Björne (1995) s. 332.

59 Jf. Björne (1995) s. 332.
60 Björne (1995) s. 335.
61 Sjå til dømes Anders Sandøe Ørsted, «Endu et Par Ord til Retfærdiggjørelse for Begrebet af ulovbestemte Forbrydelser», Juridisk Arkiv (1809)

s. 242–260, sjå òg i «Over de første grundregler for straffelovgivningen», Eunomia 2. bind (1817) s. 96–117. Sjå meir om Ørsted i Skeie (1937, I)
s. 209 (som påpeikar samstundes Ørsted sitt manglande blikk for § 96) og Björne (1995) s. 333–335.

62 I den angloamerikanske retten har til dømes lex scripta-delen av lovskravet stått svakt heilt fram til nyare tid. Sjå òg mellom anna Strandbakken
(2004) s. 190.

63 Sjå m.a. Røstad (1993) s. 70, Strandbakken (2004) s. 167 og Asbjørn Strandbakken, Uskyldspresumsjonen – «In dubio pro reo», (Bergen, 2003)
s. 131–136.

64 Sunde (2005) s. 315 trekk fram konstitusjonen frå 1791, Hagerup (1911) s. 77 trekk fram den franske menneskerettserklæringa av 1789 art. 8.
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til Straf, førend han dertil paa lovlig Maade er bleven
dømt».65

2.4 Dei ulike grunnlovsframlegga
Dei ulike grunnlovsframlegga har i ulik grad element av
det som skulle verte § 96 innbakt i seg. Her som elles er
det Adler-Falsen-utkastet det viktigaste.66 Utkastet, som
var prega av eit «Tænkesprog», inneheld ikkje ei formu-
lering lik den som vart nedfelt i § 96.67 Men her var ele-
ment av eit system som danna bakgrunnen for § 96, mest
grunnleggande i § 14 som i første setning om at: «Folket
kan ikke forpligtes ved andre Love end dem, som det,
ved sine frit valgte Repræsentanter, har givet sig selv.»68

Dette utgangspunktet vil særleg gjelde for strafferetten i
kraft av dei nemnte særtrekka ved dette rettsinstituttet.
Særlege strafferettslege regelframlegg finn ein i § 24 og
§ 25. § 24 hevda at «Ingen maa dømmes, uden efter en
Lov, der var publiceret, da Forbrydelsen blev begaaet. At
give en Lov tilbagevirkende Kraft (effectum retro-
activum) er uretfærdigt.» § 25 hevda vidare at «Loven
bør ikke bestemme andre Straffe end saadanne, som ere
absolutte og øiensynligen nødvendige. Straffen bør være
proportionert efter Forbrydelsen, og, saavidt muligt, nyt-
tig for Staten.»69 Element av dei prinsippa som kjem til
uttrykk i § 96 første ledd finn ein òg i andre paragrafar,
som i § 19: «Ingen i Staten maa anholdes eller arresteres,
Ingen maa berøves sin Eiendom, sine Rettigheder eller
Friheder, uden efter Lands-loven, og paa den i Samme
foreskrevne Maade; Ingen maa forvises, straffes paa Liv,
Frihed, eller Ære, med mindre han er dømt skyldig af
sine Lige (judicium parium, Eedsvorne)», i § 21:
«Ethvert Foretagende imod en Indvaaner, uden for de
Tilfælde, og imod den Form, som Lovene bestemme, er
vilkaarligt og forbrydersk», og § 191: «Erklære de Eeds-
vorne ham skyldig, saa har Underdommeren blot i Loven
at eftersee, hvad Straf der bestemmes for den paatalte
Forbrydelse, den han da paalægger den Anklagede med
Lovens egne Ord.»

Sjølv om det Adler-Falsen-utkastet var det viktigaste,
kan ein òg finne element av prinsippa i første ledd i

andre grunnlovsutkast. I Nicolai Wergeland sitt utkast
heiter det i § 10 at:

«Enhver Nordmand har Frihed til alt, hvad som ikke er
forbudt i Lovene. – Ingen kan straffes uden i Kraft af en
etableret, før Forbrydelsen bekjendtgjort, og legaliter
appliceret Lov. Hvis nogen begaaer en skadelig og for-
nærmelig Handling, hvorimod Staten intet Lovforbud
har, da være han ustraffelig. Det lovgivende Korps har
derefter at forordne det fornødne til sammes fremtidige
Forebyggelse».70

Vidare heiter det i § 11 at «Ligesom det, Loven ikke for-
byder, ikke kan hindres; saa kan heller ingen tvinges til
at gjøre, hvad Loven ej befaler» og i § 14:

«Da enhver antages uskyldig, indtil han lovmæssigen
dømmes skyldig, saa bør enhver Slags Strænghed, som ej
er fornøden til at sikkre Personens Nærværelse, strænge-
lig forebygges. Der maa, saameget som mueligt, ikke
straffes, førend Dom er falden. En fængslet Persons Sag
maa undersøges og paadømmes, førend nogen anden.»71

Òg andre, men ikkje alle, av grunnlovsutkasta inneheld i
større eller mindre grad element av dei same prinsippa
som er nedfelt i § 96. Men desse utkasta var mindre vik-
tige for dei utkasta som skulle leie fram til 1814-grunn-
lova.

I konstitusjonskomiteen sitt første utkast finn ein
§ 106 andre setning: «Ingen kan dømmes uden paa den i
Loven foreskrevne Maade» og § 110: «Pinligt Forhør
maa aldrig finde Sted». I Udkast til en Constitution for
Kongeriget Norge av 30. april, var desse samla i utkastet
sin § 104: «Ingen kan dømmes uden efter Lov eller straf-
fes uden efter Dom. Piinligt Forhør maae ikke finde
Sted.» Grunnlova endte som kjent opp med ein tilsva-
rande § 96: «Ingen kan dømmes uden efter Lov, eller
straffes uden efter Dom. Pinligt Forhør maa ikke finde
Sted». I nordisk samanheng har kodifikasjonen av prin-
sippet gjort at Noreg er omtala som eit historisk føre-
gangsland.72

65 Sitert etter Andenæs og Fliflet (2006) s. 395. Sjå òg Røstad (1993) s. 69 som gjev døme på utsegner om lova si utforming i mandatet til ei islandsk
lovbok, frå omkring 1760.

66 Sjå generelt, Holmøyvik (2012) s. 2920, i forhold til § 96, Michalsen (2008) s. 178.
67 Framheva av Michalsen (2008) s. 178–179 med referanse til Niels Treschow, Om Norges Grundlov, Udgivet efter Forfatterens Død (Christiania,

1834) s. 186.
68 Dette og dei andre grunnlovsutkasta er gjengjevne etter Riksforsamlingens forhandlinger, 3 (Kristiania, 1916).
69 Kursivert her.
70 Òg gjengjeve i Nicolai Wergeland og G. Tank, «Nicolai Wergelands Udkast Til Grundlov for Kongeriget Norge Paa Rigsforsamlingen Paa Eids-

vold 1814», i Historiske Samlinger – Tredie Bind (Christiania 1908).
71 § 14 er av Castberg (1964, II) s. 177 peika på som den «umiddelbare kilde» til § 96.
72 Sjå Frände (1989) s. 23.
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2.5 Tida rundt Kriminallova av 1842
I tillegg til å ha ulike fordringar på den strafferettslege
maktutøvinga, hadde Grunnlova i § 94 fyrste setning òg
eit krav om ei «ny almindelig … criminel Lovbog» som
skulle «foranstaltes udgivet paa første eller, om dette
ikke er muligt, paa andet ordentlige Storthing».73 Det
resulterte i kriminallova 1842, i kraft 1. januar 1843.74

Samstundes gjorde § 94 andre setning det klart at fram
til ei slik lov låg føre, så var framleis «Statens nu gjæl-
dende Love i Kraft, forsaavidt de ei stride imod denne
Grundlov eller de provisoriske Anordninger, som imid-
lertid maatte udgives». § 96 var slik sett blant dei som
«mere vare beregnede paa den forventede nye Lovgiv-
ning».75 Det skulle gå ein lengre periode frå 1814 til
vedtaking av Kriminallova, noko som gav reservasjonen
i § 94 andre setning særleg relevans.

Før kriminallova var den norske straffelovgjevinga,
som var basert på Christian Vs norske lov av 1687, i stor
grad ufullstendig.76 Tidleg forfatningsteori la med
utgangspunkt i § 96 til grunn eit krav om streng lovmes-
sigheit på strafferetten sitt område, men likevel eit krav
som var «suspendert» i vent på den den kriminallova
som § 94 fordra.77 I denne perioden fekk ein fleire døme
ikkje berre på utvidande, men òg analogisk bruk av
straffebod.78 Nettopp skillet mellom analogi og utvi-
dande tolking er eit gjennomgåande tema i § 96 første
ledd si historie. Rettsteoretisk kan likevel skillet forstå-
ast på noko ulike vis. Det inneber at utsegner i litteratu-
ren med same uttrykksmåtar kan ha ulikt meiningsinn-
hald i denne samanhengen.79

Trass i at lovskravet vart vurdert som suspendert i
påvente av ny lovgjeving, vart § 96 i denne perioden
likevel gjeve merksemd og referert til. § 96 fekk natur-
leg nok merksemd av Christian Krohg, som hadde fått
oppgåva med å utarbeide kriminallova. Krohg var iføl-
gje Røstad ingen «talsmann for en streng ordfortolkning

på strafferettens område».80 I § 76 av grunnprinsippa
heitte det:

«Grundloven bestemmer vel at Ingen kan dømmes uden
efter Lov eller straffes uden efter Dom; men dette kan for-
nuftigviis ikke fortolkes derhen, at den bogstavelige For-
tolkning altid skulde anvendes paa Lovene. Den nye Cri-
minallov maa derfor ikke forfattes paa en Maade, der
skulde forudsætte nysnævnte Fortolkning.»81

§ 96 vart òg vist til i andre samanhengar, som når eit par
sterkt injurierande artiklar mot Christian Magnus Falsen,
sette fram i Nationalbladet mai 1821, førte til at Jonas
Anton Hielm i 1822 vart suspendert og i 1825 avsett som
regjeringsadvokat. Avgjerda vart kritisert av Henrik Ste-
enbuch for å mangle heimel og dermed bryte med «en af
de Grundsætninger, hvorpaa vort Borgersamfund hvi-
ler»:

«Betræffende Den af Retten sidstanførte Bigrund, at Til-
talte som Advocat saa ofte skal være bleven mulcteret,
hvilket viser, hvorlidet Mulcter have udrettet, da holder
jeg for, at denne Betragtning kuns i et eneste Tilfælde
kunde gives Indflydelse paa Straffen, nemlig da, naar der
existerede en udtrykkelig Lov, hvorunder nærværende
Tilfælde kunde subsumeres, og denne lod Dommeren frit
Valg mellem alle borgerlige Straffe, efter Sagens Beskaf-
fenhed; men en slig Lov existerer ikke for dette Tilfælde.
Dommeren kan kun dømme efter udtrykkelig Lov eller
bestemt Lovanalogie; dette følger af Begrebet om en
Dommers Myndighed, og er en af de Grundsætninger,
hvorpaa vort Borgersamfund hviler: ‘Ingen kan dømmes
uden efter Lov,’ Norges Grundlov § 96.»82

Ein kunne vente seg at tilkomsten av kriminallova
skulle medføre endringar i det aksepterande synet på

73 Se kommentar til § 94.
74 Sjå m.a. L.M.B. Aubert, Den norske Privatrets almindelige Del. 1, De norske Retskilder og deres Anvendelse (Christiania, 1877) s. 236 flg. Lov-

gjevingsarbeidet etter vedtakinga av Grunnlova. Om samanhengen mellom kriminallova og den eldre strafferetten, sjå A. (Anton Martin) Schwei-
gaard, Commentar over Den norske Criminallov – Første Deel (Christiania, 1844) s. 5–22.

75 [Ole] Munch-Ræder, Den norske Statsforfatnings Historie og Væsen (Kjöbenhavn, 1841) s. 180.
76 Sjå òg m.a. Aschehoug (1893) s. 15, Per Augdahl, Rettskilder, 3. utgave (Oslo, 1973) s. 145 om straffelovgjevinga sin «høist kasuistiske natur», og

Andenæs, Rieber-Mohn og Sæther (2004) s. 118.
77 Sjå særleg Stang (1833) s. 541–542.
78 Sjå om bruk av analogi i rettspraksis i denne perioden; Peder Carl Lasson, Haandbog i Criminalretten – Den almindelige Deel (Christiania, 1848)

s. 89 som peikar på «daglige Exempler paa Straffedomme, begrundede alene ved Analogie». Lasson var på denne tida dommar i Høgsterett – sei-
nare justitiarius der.

79 Sjå til dømes Andenæs, Rieber-Mohn og Sæther (2016) s. 117 som peikar på ulikt meiningsinnhald i Skeie og Gjelsvik sine respektive avvisingar
av analogi.

80 Røstad (1993) s. 72.
81 § 76 i Krohg sine prinsipp (1814). Desse kan finnast både i Juridiske Samlinger IV, 2 s. 35 og i vedlegg 4 i Dag Michalsen og Hilde Sandvik (red.),

Kodifikasjon og konstitusjon – Grunnloven § 94s krav til lovbøker i norsk historie: Nye Perspektiver på Grunnloven 1814–2014 (Oslo, 2013), og
er her sitert frå sistnemnte stad.

82 Henrik Steenbuch, Kritiske Bemærkninger over Præmisserne til den ved Christiania Bythingsret under 18de Januar dette Aar afsagte Dom i
Justitssagen mod Regjerings- og Høiesterets-Advokat Hielm (Christiania, 1823) s. 25–26.
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analogi, særleg i lys av den systematiske karakteren til
denne lova. Den er forstått som «eit strengt logisk, strin-
gent og systematisk lovverk med mange freistnader på
presise definisjonar».83 Såleis uttrykte då òg den eine
sentrale forfattaren i samtida, Schweigaard, eit «ekse-
getisk» syn på lovtolking som la stor vekt på ordly-
den.84 Schweigaard var noko restriktiv i synet på ana-
logi og oppfatta i større grad lova sitt ord som bin-
dande.85 Men stringens står i spenning med fleksibilitet
og tilpassingsevne, og den andre av dei to fyrste norske
strafferettslege forfattarane, Peder Carl Lasson, argu-
menterte alt i 1848 for at § 96 ikkje hindra analogisk
bruk av straffelover.86 Tilkomsten av kriminallova med-
førte såleis ikkje at behovet for analogi vart oppfatta
som å vere borte. Aksept av analogi finn ein hjå stats-
rettsprofessoren Torkel Halvorsen Aschehoug i 1883 og
seinare av Bredo Morgenstierne.87 Aschehoug grunn-
gav synet mellom anna i ei samanlikning av Adler-Fal-
sen-utkastet og Grunnlova. Det vart òg peika på den
nemnte grenseoppgangen mellom utvidande tolking og
analogi og at denne grensa var «næsten forsvin-
dende».88 Rettspraksis for perioden viser òg at ein her
straffedømde på grunnlag av både analogi og sedvane,
som i den ofte framheva saka i Rt. 1897 s. 727 om Frel-
sesarmeen i Stavanger.89 Fyrst noko seinare vart bruken
av analogi som grunnlag for straffedomar mindre syn-
leg. Det er forstått som at dommargenerasjonen frå før
kriminallova heldt fram med sin analogipraksis etter
vedtakinga av denne lova, og at endringa kom fyrst med
ein ny dommargenerasjon.90

Særleg merksemd, både i samtida og ettertida, har
saka mot Marcus Thrane i 1855 fått. Ein del av diskusjo-
nen omkring denne avgjerda har krinsa rundt om Høg-
sterett hadde grunnlag i «Lov», meir spesifikt i kriminal-
lova kapittel 9 § 30, for å dømme Thrane (som i varetekt
sjølv las nemnte Schlegel sine vurderingar om ulovfesta
brotsverk).91 Jens Aarup Seip var seinare sterkt kritisk
her og meinte at «Høyesterettsdommerne stilte seg til
disposisjon på en måte som, iallfall når det gjaldt dom-
men over Thrane personlig, var et klart justismord, –
stygt … i sin tilsidesettelse av lovens ord … Denne sak
er et skoleeksempel på at retsanvendelse kan være
kamuflert maktanvendelse.»92 Saka stod likevel ikkje
sentralt i Andenæs sin respons på Seip, og det var i liten
grad Grl. § 96 som stod i sentrum for den kjende ord-
vekslinga dei i mellom.93 Meir nyansert kritikk ytra
Castberg, som meinte at «selve anvendelsen av de
strenge streffelovparagrafer høyesterett gjorde bruk av,
og som gjaldt angrep på forfatningen, var i høy grad dis-
kutabel».94 Diskusjonen kan illustrere korleis allereie mis-
tanken om maktmisbruk, i seg sjølv eit alvorleg problem i
ein rettsstat, lett aktualiserer seg utan eit trygt lovgrunnlag
for ein straffedom overfor politiske motstandarar.95

Slik § 96 er lagt opp, er straffeomgrepet sentralt. Det
er det som bringer ein inn under krava om lov og dom.96

§ 96 første ledd innebar eit materielt (autonomt) straf-
feomgrep, og omfattar òg reaksjonar som etter straf-
felova ikkje er «straff», til dømes inndraging.97 Anna
«fengslig forvaring» vart regulert av § 99, no § 94.98

Lovgjevar si klassifisering er ikkje i seg sjølv avgjerande

83 Sunde (2005) s. 319.
84 Sjå Dag Michalsen, «Schweigaard og Lasson som straffe- og prosessrettslige forfattere – en sammenligning», Tidsskrift for Rettsvitenskap (1997)

s. 365–388, s. 374–375. Michalsen peikar her elles på at det «finnes ingen tilfredsstillende historisk undersøkelse av den rettskildemessige betyd-
ning av Grl § 96 i norsk 1800-talls rettslitteratur, langt mindre av bestemmelsens praktiske anvendelse».

85 Schweigaard (1844) s. 116–120, sjå òg Michalsen (1997) s. 374–375. Schweigaard hadde for sin del vore med på å vedta lova på Stortinget. Sjå for
tilsvarande syn på analogi, med referanse mellom anna til Schweigaard, Skeie (1937, I) s. 209–213.

86 Lasson (1848) særleg s. 86–96. Sjå òg Michalsen (1997) s. 374–377 om dei ulike syna, og om implikasjonar av desse.
87 Aschehoug (1893) s. 15–16 og Morgenstierne (1927) s. 362, som likevel mana til ein «viss forsiktighet i anvendelsen av den analogiske fortolk-

ning av straffebestemmelser». Sjå nærare Sunde (2005) s. 316–318. Skeie les – med kritisk blikk – Aschehoug som å gå særleg langt i retning av å
akseptere analogi, sjå Skeie (1937, I) s. 209–211.

88 Aschehoug (1893) s. 15. Argumentet er òg nytta av til dømes Hagerup (1911) s. 80.
89 Hagerup (1911) s. 80 (sjå òg Hagerup i tredje utgåve av Schweigaard sin kommentar frå 1882, s. 105). Sjå vidare Johs Andenæs, Straffbar unnla-

telse (Oslo, 1943) s. 233–238, Røstad (1993) s. 73, Sunde (2005) s. 317–318. Skeie (1937, I), s. 212, stilte seg kritisk til Hagerup sin omtale av
rettspraksis: «ingen av de her anførte dommer er analogiske anvendelser», men vedkjente seg likevel analogi i nemnte avgjerd frå 1897. I andre
utgåva, Jon Skeie, Den norske strafferett – Første bind, Den almindelige del (Oslo, 1946, I) s. 57–58 heldt han fast ved kritikken, men vedgjekk
samstundes at ein breiare gjennomgang slik som då gjennomført i Andenæs (1943), viste «analogisk anvendelse i større utstrekning enn eg antok».

90 Sunde (2005) s. 317–318.
91 Sjå Mona Ringvej, «Høyesteretts unntakstilstand og Marcus Thranes revolusjon», i Dag Michalsen (red.) Unntakstilstand og forfatning – Brudd og

kontinuitet i konstitusjonell rett (Oslo, 2013) s. 195–238, s. 236.
92 Jf. Jens Aarup Seip, «Den norske høyesterett som politisk organ», Lov og Rett (1965) s. 1–21, s. 4.
93 Johs. Andenæs, «Høyesterett som politisk organ», Lov og Rett (1965) s. 22–43, der Seip sin omtale berre er kort kommentert på s. 29.
94 Frede Castberg, Rett og revolusjon (Oslo, 1974) s. 40 (skrivefeilen er i originalteksten). Sjå òg om diskusjonen i Ringvej (2013) særleg s. 235–238.
95 Skeie (1937, I) s. 210 framheva dette tillitsaspektet som grunn til å forby analogisk bruk av straffebod.
96 Sjå òg mellom anna Morgenstierne (1927) s. 360.
97 Sjå Ot.prp. nr. 90 (2003–2004) s. 195.
98 Slik Andenæs og Fliflet (2006) s. 397.
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for rekkjevidda av § 96 første ledd, og lovgjevar kan slik
sett ikkje definere seg ut av § 96. Men har lovgjevar
klassifisert noko som straff, vil reaksjonen kome under
krava etter § 96.99 Derimot er det ikkje tilstrekkeleg at
den er regulert i straffelova.100

Trass i at straffeomgrepet slik sett er sentralt i § 96
første ledd, var ein i norsk rett lenge utan ein etablert
definisjon av straff.101 Definisjonar førekom i litteratu-
ren. Ein meir etablert definisjon fekk ein likevel først i
etterkrigstida, noko vi kjem attende til nedanfor. Men
med kriminallova fekk ein i alle fall eit sett av reaksjonar
som var å rekne som straff òg etter § 96. Det gjekk klart
fram av kriminallova sitt andre kapittel 2 § 1. Her var
livsstraff (dødsstraff), straffarbeid på livstid, straffarbeid
i fem grader, fengsel og bøter rekna som «almindelige
Strafarter». I tillegg kom dei spesielle straffartane.102

2.6 Tilkomsten av straffelova av 1902
Etter 1800-talet har prinsippa som i dag kjem til uttrykk
i § 96 første ledd hatt ei relativt etablert stilling i både
norsk og europeisk strafferett. Dermed har vi flytta oss
ut av det som kan omtalast som den konstitutive epoken
for § 96. Men den nærare forståing av prinsippa og sær-
leg grunngjevinga for og gjennomslagskrafta av dei,
særleg då lovskravet, har vore gjenstand for diskusjon.

I 1902 fekk Noreg ei ny straffelov. Denne gongen var
den konstitusjonelle dimensjonen langt mindre sentral i
bakgrunnen for lova. Lovreforma sprang primært ut av
strafferettslege og straffeprosessuelle grunnar, mellom
anna relatert til mellom anna innføring av juryen og tyde-
lege sosiale endringar og utfordringar ved inngangen til
moderniteten.103 Sentralt i dette arbeidet stod særleg
professorane Bernhard Getz og Francis Hagerup. Getz

var sentral særleg som leiar av straffelovkommisjonen
(og straffeprosesslovkommisjonen).104 Hagerup var vik-
tig både i kraft av sitt strafferettsteoretiske engasjement
og sine ulike politiske posisjonar i epoken, inkludert
som statsminister og justisminister.

Straffelova 1902 var på ein del punkt annleis enn
kriminallova, til dømes ved at ein hadde ein eigen del
om «forseelser».105 Vedtakinga av straffelova 1902
innebar eit mindre press på analogi, ettersom ein no fekk
ein meir «moderne» brotsverkskatalog, ein katalog som
var meir tilpassa si tid. Getz hadde likevel ikkje noko
tydeleg avvisande syn på analogi, og var trygg på at
«Domstolene i intet Tilfælde vil skride til analogisk
Retsanvendelse, med mindre særdeles stærke Grunder
taler derfor».106 Hagerup understreka for sin del at beho-
vet no var mindre, men verka likevel ikkje ha avvist ana-
logi.107 Ei meir avvisande haldning til analogi gjorde seg
fyrst noko seinare gjeldande i Høgsterett. Etter inngan-
gen til 1900-talet går likevel tendensen i retning av at det
ikkje vart argumentert eksplisitt med analogi, det er
færre tilfelle som kan skildrast i slike termar og ein ser
òg ei meir restriktiv haldning til utvidande tolking.108 I
litteraturen er det samstundes trekt fram ei rekkje saker
som går langt i å stille seg relativt fritt i forhold til ordly-
den.109 Rettspraksis har vore forstått som at § 96 «ikke i
praksis har virket som et konsekvent konstitusjonelt for-
bud mot å gå utover ordlyden».110

Med 1902-lova gjekk ein samstundes noko vekk frå
kriminallova sine ambisjonar om særs presise gjernings-
skildringar. I straffeboda i straffelova 1902 var der rela-
tivt mange såkalla «rettslege standarder».111 Sjølv om eit
presisjonskrav generelt er akseptert som del av § 96, har
då dette kravet berre i liten grad aktualisert ein prøvings-
problematikk for domstolen sin del.112 Illustrerande er

99 Strandbakken (2004) s. 169.
100 I strl. 1902 § 39 var dom på overføring til tvungent psykisk helsevern heimla, men denne reaksjonen var likevel ikkje rekna som å falle under § 96.

Sjå elles Andenæs og Fliflet (2006) s. 398–401, Strandbakken (2004) s. 171 og vidare nedanfor. Tilsvarande gjeld for straffelova 2005 § 62.
101 Spørsmålet var til dømes ikkje avklart på Eidsvold, og er i liten grad omtalt i litteraturen i den første tida etter 1814, slik Ståle Eskeland, Fangerett

– En studie av rettssikkerhet ved fullbyrdelse av fengselsstraff (Oslo, 1989) s. 312.
102 Sjå vidare òg Skeie (1937, I) s. 188–190.
103 Sjå vidare om denne lova i Sverre Flaatten og Geir Heivoll (red.), Straff, lov, historie – Historiske perspektiver på straffeloven av 1902 (Oslo,

2014).
104 Getz vart òg i 1889 Riksadvokat for å få implementert straffeprosessreforma.
105 Sjå nærare Røstad (1993) s. 74–75.
106 Bernhard Getz, Foreløbigt Udkast til Almindelig borgerlig Straffelov for Kongeriget Norge, Förste Del med Motiver. Udarbeidet af professor dr. B.

Getz, Formand i den kgl. Straffelovkommisjonen (Kristiania, 1887), s. 26.
107 Sjå Hagerup (1911) s. 80–81.
108 Gjennomgangen i Andenæs (1943) s. 238–240 viste få eller ingen straffedommar bygd på analogi. Tilsvarande meinte Skeie i 1946 (Den norske

strafferett, Først bind, Den alminnelige del, andre utgave (Oslo, 1946, I) s. 59) at ein «neppe» hadde hatt tilfelle domfelling ut frå analogi etter
straffelova 1902. Castberg (1964, II) s. 280–281 verkar knytte grensa til skillet mellom utvidande og analogisk tolking, men kritiserer berre høgste-
rettspraksis med utgangspunkt i eldre lover.

109 Andenæs, Rieber-Mohn og Sæther (2016) s. 118 trekk i tillegg til nemnte Rt. 1897.727, fram til dømes Rt. 1918 I s. 858, Rt. 1929 s. 330, Rt. 1959
s. 501, Rt. 1961 s. 547, Rt. 1973 s. 433, Rt. 1989 s. 963 og Rt. 1994 s. 1414.

110 Andenæs, Rieber-Mohn og Sæther (2016) s. 120, sjå allereie Andenæs (1943) s. 240.
111 Sjå særleg Ragnar Knoph, Rettslige standarder (Oslo, 1939).
112 Sjå nærare om presisjonskravet mellom anna Skeie (1937, I) s. 214 og Jacobsen (2009) s. 320 flg.
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Rt. 1956 s. 497. Det var reist tiltale etter strl. 1902 § 211,
1 b mot Agnar Mykle og mot Harald Grieg (adminis-
trerande direktør i Gyldendal Norsk Forlag A/S).113

Avgjerande var om «Sangen om den røde rubin» var eit
«utuktig skrift».114 Her gjekk forsvaret under ankebe-
handlinga for Høgsterett vekk frå sin argumentasjon om
at § 211 nr. 1 b var i strid med § 96. Høgsterett var på
dette punkt samrøystes klar på at ein slik påstand ikkje
ville føre fram. Enno har inga gjerningsskildring vorte
vurdert som for vag og såleis i strid med § 96.115 Høg-
sterett har likevel, i møte med slike vage gjerningsut-
trykk, sagt at slike gjerningsuttrykk må verte tolka med
varsemd.116 Det vart mellom anna eksplisitt sagt i Rt.
2005 s. 1628, der det var spørsmål om eit pornografisk
blad kunne verte felt ettersom «kjønnslige skildringer
som virker støtende», jf. straffelova § 204 andre ledd
fyrste punktum.

Det har òg vore brei semje om at det var sjølve gjer-
ningsskildringa og ikkje alle vilkår for straffansvar som
måtte vere fastlagt i lov.117 Dermed var òg straffelova
1902 knapp i forhold til fleire av dei sentrale ansvarsvil-
kåra, som ein heller ville overlate til rettspraksis og teori
å utmeisle nærare.118 I dei tilfella tolkinga er til den til-
talte sin ulempe, vil likevel Grl. § 96 kunne gjere seg
gjeldande. Ei omdiskutert tolking i så måte, var slut-
ninga frå strl. 1902 § 45 om at medvitsløyse som skul-
dast rus som gjerningspersonen sjølv var ansvarleg for,
til at det òg gjaldt der gjerningspersonen mangla forsett.
Høgsterett drøfta eksplisitt problematikken knytta til
analogisk tolking, men fann innvendinga ikkje avgje-
rande: «Man fant at dette var nødvendig for å få en rime-
lig sammenheng i lovens regler, og satte seg derfor ut
over de betenkeligheter som knytter seg til en analogisk
lovanvendelse til skade for tiltalte».119 Lova vart i 1997
revidert med tanke på dette.120 Ei ny utfordring opp mot
lovskravet i samanhengen oppstod seinare med tanke på
om òg rusframkalla psykoser kunne omfattast av strl.
1902 § 45 og uttrykket «bevisstløs», sjå Rt. 2008 s. 549.

Igjen vart ikkje lovskravet avgjerande: «Når jeg, til tross
for legalitetsprinsippets sterke stilling i strafferetten,
likevel finner å måtte akseptere dette, er det fordi det –
som jeg har vist – er en lang tradisjon for at reglene er
slik å forstå.»121

Ein anna problematikk knytt til utforming av straffe-
boda var delegasjon. Tematikken er oftast forbunde med
såkalla «blankettstraffebud» som inneber ei kompetan-
seoverføring frå lovgjevar til forvaltning, og særleg med
den generelle «sekkebestemmelsen» som vart teke inn i
straffelova 1902 § 339 nr. 2. Den knytte straff til brot på
forskrifter der lovgjevar ikkje hadde fått med ein straffe-
trugsel. Meir spesifikke delegasjonsreglar fann ein alt i
eldre lovgjeving.122 Med framveksten av velferdsstaten
og auken i offentlegrettsleg regulering skulle delegasjon
få stadig større relevans. Vi kjem der attende til denne
regelen.

Vidare innebar straffelova av 1902 eit steg i retning av
større dommarskjønn når det kom til utmåling av straff.
Det er særleg i reaksjonslæra at ein ser inntrykk av den
såkalla positivistiske strafferettstenkinga.123 Den gav
dommaren rom for i større grad å gjere individuelle vur-
deringar av kva som var føremålstenleg straff for den
individuelle lovbrytaren. Det synes ikkje på noko punkt
å ha vore vurdert som problematisk etter § 96 at lova slik
opererte med vide strafferammer.124

Samla sett kan ein seie om § 96 og straffelova 1902 at
førstnemnte ikkje viste seg vere ei særleg sterk binding,
verken av lovgjevar til å nytte vage uttrykk i gjernings-
skildringa eller vide rammer for straffene, eller av dom-
stolen sin kompetanse til å tilpasse straffelovgjevinga til
nye situasjonar som ikkje utan vidare er dekka av ordly-
den. I den grad straffelova 1902 innebar ei utfordring
sett frå § 96, så var det på eit anna plan. Straffelova var
del av eit større lovprosjekt som innebar ei rekkje andre
tiltak mot kriminalitet, tiltak som primært var av forvalt-
ningsrettsleg karakter. Slike tiltak var særleg innretta
mot visse grupper som særleg var forbunde mot krimi-

113 Om saka, sjå Erling Sandmo, Siste ord – Høyesterett i norsk historie 1814–1965, Bind II, 1905–1965 (Oslo, 2005) s. 388–397.
114 Straffebodet vart seinare oppheva.
115 Eskeland og Høgberg (2017) s. 106 meiner likevel at strl. 1902 § 412 som ramma tenestefolk som utviste «særlig slett forhold» var i strid med

§ 96.
116 Sjå samstundes allereie Skeie (1946, I) s. 60–61 og omtalen av Rt. 1919 s. 432 og Rt. 1916 s. 1246.
117 Sjå til dømes Hagerup (1911) s. 78–79.
118 Sjå til dømes i Udkast til Almindelig borgerlig Straffelov for Kongeriget Norge – Motiver, Udarbeidet af den ved kgl. Resolution af 14de Novem-

ber 1885 nedsatte Kommission (Christiania, 1896) s. 56.
119 Johs. Andenæs, Alminnelig strafferett, 4. utgave (Oslo, 1997) s. 289. Høgsterett drøfta problematikken særleg i Rt. 1961 s. 547 s. 548–551.
120 Andenæs (1997) s. 288.
121 Rt. 2008 s. 549 avsn. 43.
122 Sjå til dømes Morgenstierne (1927) s. 184 og Helge Røstad, «Blankestraffebud», Lov og Rett (1995) s. 565–594 for ein gjennomgang av den histo-

riske framveksten, frå 1860 då ein fekk tre lover med straffetrugsel, men der forvaltninga fekk kompetanse til å utfylle lova.
123 Sjå mellom anna Jørn Jacobsen, «‘i selve Dybderne af den menneskelige Bevidsthed om Ret og Moral’: Straffelova av 1902 og den tyske skulestri-

den», i Sverre Flaatten og Geir Heivoll (red.) «Straff, lov, historie» – Historiske perspektiver på straffeloven av 1902 (Oslo, 2014) s. 44–85.
124 Sjå likevel Skeie (1937, I) s. 213.
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nogene faktorar. Alkohol var ein slik faktor, institusjona-
lisering («anbringelse») av alkoholikarar eit tiltak mot
det. Med eit slikt breiare sett av tiltak mot kriminalitet
oppstod det spørsmål om rekkjevidda av § 96 i grense-
gangen mellom strafferett og forvaltning, og mest
grunnleggande sjølve omgrepet «straff» i § 96.

Det er dermed særleg her vi trer inn i den andre epoken
av § 96 si historie, der ein etablert § 96 vert utfordra av
nye sosiale utfordringar og nye måtar å handtere dei på –
begge i skjeringspunktet til strafferetten. Førearbeida til
straffelova gjev her eit komplekst bilete. Getz ville på den
eine sida supplere strafferetten med nye verkemiddel, men
var samstundes skeptisk til å gje forvaltninga for stor
kompetanse når det kom til slike avgjerder – eit synspunkt
som reflekterer rolla til § 96 òg som berar av rett-
stryggleiksstandarar ved ilegging av reaksjonar. Gjennom
historia har skiljet mellom straff og preventive inngrep
som særreaksjonar og andre tiltak variert noko. I den sam-
tidige statsrettslitteraturen vart det hevda at slike inngrep
nærma seg karakteren av straff, slik at dom i tilfelle måtte
til. Både Aschehoug og Morgenstierne fann det å legge
slike verkemiddel til politi (eller amtmann) tvilsamt i rela-
sjon til § 96.125 Seinare vart det då òg stilt krav om dom
her.126 Om tvangsarbeid for vernepliktige sivilarbeidarar,
konkluderte Høgsterett i Rt. 1928 s. 1051 med at det ikkje
var tale om straff. Problematikken skulle seinare kome
opp igjen i samband med den såkalla «beredskapsloven»,
som vi kjem til i påfølgande punkt.

2.7 Krig, krigsoppgjer og beredskapslovgjeving
Okkupasjonen påverka det norske rettssystemet på ein
dramatisk måte. Nasjonalsosialistisk tankegods stod ofte i
kontrast til rettsstatlege prinsipp, lovskravet inkludert.
Lovskravet vart då òg gjenstand for kritikk frå førstnem-
nte hald, omtala mellom anna som først og fremst eit vern
om forbrytaren. Kritikken av rettsstaten fann òg uttrykk i
norsk nasjonalsosialisme og rettstenking knytt til denne.
Hans Petter Graver har i denne samanhengen særleg trekt
fram Sigurd Østrem og denne sin kritikk av lovskravet.127

Sistnemnte hevda til dømes eit sterkt fokus på ordlyden
«bidrar jo i høi grad til å gjøre straffeloven om til karika-

turen ‘forbryterens store frihetsbrev’ ved den smarte for-
utberegnelighet som skarpt tilskårne grenser gir anledning
til.»128 Passusen spelar på den tyske nasjonalsosialistiske
kritikken av lovskravet som eit «Magna Charta des Ver-
brechentums».129 Det har derimot vore noko ulike syn på
i kva grad okkupasjonen medførte ein praksis som innebar
klare brot mot lovs- og domskravet. Willy Brandt skreiv
til dømes om SS- und Polizeigericht Nord at dette var ein
standsrett som «tilsidesatte fullstendig prinsippet om at
ingen må straffes uten etter lov», ei skildring som Graver
omtaler som «ikke en treffende beskrivelse».130

Oppgjeret etter den andre verdskrigen innebar fleire
særlege utfordringar for både lovs- og domskravet i
§ 96. Den mest kjende utfordringa som oppstod i etter-
krigstida er knytt til den mykje omtala Klinge-saka i Rt.
1946 s. 198, som reiste spørsmål om straffansvar og lov-
heimel. Sjølv om spørsmålet hadde ei side mot § 97, så
har saka òg relevans for forståinga av «lov» i § 96.131

Saka gjaldt ein tysk torturist, Klinge, som i lagmannsret-
ten var dømd til døden for brot på strl. 1902 §§ 228 og
229 sett saman med provisorisk anordning av 4. mai
1945 om straff for utenlandske krigsforbrytere § 3 a, b
og c, jf. § 1 og § 62.132 Til samanhengen høyrer det òg at
to juridiske professorar, Frede Castberg og Johs.
Andenæs, den 29. juni 1945 gav fråsegner om problema
med den aktuelle reguleringa opp mot § 97. Det førte til
at Andenæs, som på tidspunktet dommar i Høgsterett,
vart inhabil i handsaming av Klingesaka, sjå Rt. 1946
s. 196. Høgsterett fann i Klinge-saka grunnlag i folkeret-
ten til å dømme til dødsstraff sjølv om denne sanksjonen
ikkje var heimla i formell norsk lov på gjerningstids-
punktet. Tortur var ikkje berre forbode gjennom § 96
andre setning, men òg eit krigsbrotsverk etter folkeret-
ten, tortur var «i strid med ‘menneskelighetens lover’ og
‘den offentlige samvittighets krav’». Folkeretten gav då
heimel for dødsstraff:

«For handlinger som de som domfelte gjorde seg skyldig
i, var såvel straffbarheten som rammen for straffereaksjo-
nen på forhånd gitt i folkerettens regler om ‘krigens lover
og sedvaner’. Og folkerettens regler om ‘krigens lover og
sedvaner’ gjelder også for Norge som krigførende.»133

125 Aschehoug (1893) s. 17–18 med tilvising til Fattiglovene av 20. september 1845 som opna for bruk av tvangsarbeidshus inntil 6 månader for per-
sonar som dreiv «Ørkesløshed og Drukkenskab» og som ikkje lovleg klarte å ernære seg – disse skulle etter Aschehoug si meining «nemlig efter
Lovens næstforegaaende Paragrapher ogsaa benyttes som virkelige Strafanstalter for Betlere». Sjå òg Morgenstierne (1927) s. 362–363.

126 Morgenstierne (1927) s. 363.
127 Sjå Hans Petter Graver, Dommernes krig – Den tyske okkupasjonen 1940–1945 og den norske rettsstaten (Oslo, 2015) s. 50.
128 Sigurd Østrem, Rettskildenes teori og forhold til det praktiske rettsliv I, Rettskildenes teori (stensil, Oslo, 1942), sitert etter Graver (2015) s. 50.
129 Slik òg Graver (2015) s. 50.
130 Willy Brandt, Krigen i Norge II (Oslo, 1945) s. 69 og Graver (2015) s. 32.
131 Sjå mellom anna Graver (2015) s. 195 som trekk fram det siste som det sentrale i avgjerda.
132 Sjå mellom anna Sandmo (2005) s. 329–339.
133 Rt. 1946 s. 198, s. 200.
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Dermed vert fokus flytta over til § 96, men fleirtalet let vere
å ta stilling til om ein kunne bygge direkte på folkeretten
utan å kome i strid med § 96, då ein meinte at den proviso-
riske anordningen gav den nødvendige inkorporeringa.134

Mindretalet var tydelegare på at folkeretten i seg sjølv var
utilstrekkeleg som heimel, noko som òg var utgangspunktet
i proposisjonen til anordningen. Her heitte det:

«Norske domstoler kan bare straffedømme i henhold til
norsk straffelov, borgerlig eller militær. Prinsippet i Grunn-
loven § 96 må i denne sammenheng føre til at det ikke er
anledning til arbitrær anvendelse av en ubestemt folke-
rettslig sanksjon. Folkeretten utgjør ikke hos oss som etter
forskjellige fremmede rettssystemer en integrerende del av
den indre rett. For at en forskrift av materiell lovs karakter
skal kunne anvendes av norske domstoler, må den ved en
særskilt lovgivningsakt være opptatt i norsk rett.»135

Saka, og særleg mindretalet sitt votum, illustrerer såleis
det nære forholdet mellom dei ulike sidene ved lovskra-
vet som i Grunnlova er delt opp i § 96 og § 97:

«Grunnlovens § 97 må med andre ord oppfattes således
at den fullstendiggjør det fundamentale prinsipp som er
uttalt i § 96, at ingen kan straffedømmes uten etter lov.
Dette prinsipp forutsetter at loven er vedtatt allerede før
den forbryterske handling er forøvet, og denne konse-
kvens er det vår Grunnlov har trukket i sin § 97.»136

Avgjerda har seinare vore omdiskutert. Nokre har for-
stått den som eit utslag av spesielle historiske omstende,

andre har meint at Høgsterett her resonnerte riktig.137

Seinare har Høgsterett sjølv eksplisitt gått vekk frå
denne forståinga av §§ 96 og 97. Det skjedde i Rt. 2010
s. 1445, der det spørsmål om ein person kunne verte
dømd for krigsbrotsverk og brotsverk mot menneske-
slekta for handlingar som vart utført i 1992, men som
kom fyrst inn i norsk lov i 2008. Ein folkerettsleg plikt
til å strafflegge handlingar er ikkje tilstrekkeleg når
norsk lovgjeving manglar eit dekkande straffebod.138

Det er slik sett klart at «Lov» i § 96 åleine kan vere
norsk lov – folkeretten gjev i ingen tilfelle tilstrekkeleg
heimel.139

Det same gjeld ikkje for domskravet, då det her er eit
visst rom for fullbyrding av utanlandske dommar.140

Men òg i relasjon til domskravet oppstod det utfordrin-
gar under krigsoppgjeret. Ei stor mengd saker for dom-
stolane skulle aktualisere eit behov for alternative ord-
ningar. Spørsmålet vart då kva som kunne tilfredsstille
kravet til ein «Dom». Utgangspunktet her har vore at
§ 96 på dette punktet har vore forstått som å referere til
visse grunnleggande prosessuelle prinsipp, primært kra-
vet om kontradiksjon framfor ein uavhengig domstol.141

Dette synet var relativt konsistent hevda gjennom
tidene.142 Òg andre grunnleggande krav til prosessen,
slik som uskuldspresumsjonen eller prinsipp relatert til
denne, vart seinare tolka inn i § 96.143 Slike grunnkrav
til prosessen vart sett som eit viktig supplement til lovs-
kravet.

Allereie under krigen var det likevel ført diskusjonar
og utgreiingar om korleis rettsoppgjeret skulle verte
gjennomført. Professor Wilhelm Keilhaug, som var

134 Sjå òg til dømes Johs. Andenæs, Det vanskelige oppgjøret – Rettsoppgjøret etter okkupasjonen (Oslo, 1998) s. 238 om mindretalet ved dommer
Holmboe.

135 Rt. 1946 s. 198 s. 205.
136 Rt. 1946 s. 198, s. 208.
137 I førstnemnte lei, Strandbakken (2004) s. 194 som hevdar at «[a]vgjørelsen må ses i sin historiske kontekst, og under normale forhold er det lite

sannsynlig at folkeretten vil bli brukt på en slik måte igjen.» For eit forsvar av avgjerda, sjå Hans Petter Graver, «Okkupasjon, folkerett og døds-
dommen mot Klinge», Lov og Rett 52 (04) (2013) s. 275–294, sjå òg Graver (2015) s. 184 – 1960 og 217 flg.

138 Sjå òg Rt. 1999 s. 1192, s. 1196: «Om det skulle bestå en folkerettslig forpliktelse for Norge til å gjøre formidlingsvirksomhet av den type A har
drevet straffbar, noe jeg ikke tar standpunkt til, kan dette ikke gi grunnlag for straff. Dette følger både av Grunnloven § 96 og av EMK art. 7 som
er en del av norsk rett.»

139 Sjå òg til dømes Dokument 16 (2011–2012) s. 126.
140 Sjå til dømes Aschehoug (1893) s. 16–17 om særlege reglar om dette i forholdet Norge-Sverige, og seinare lov om fullbyrding av nordiske dom-

mer på straff mv. av 15. november 1963 og lov om europeiske straffedommer m.m. av 22. februar 1974 nr. 9. Sjå òg mellom anna Morgenstierne
(1927) s. 360.

141 Sjå til dømes Dokument 16 (2011–2012) s. 118.
142 Sjå til dømes Aschehoug (1893) s. 301, Castberg (1964, II) s. 151, Andenæs og Fliflet (2006) s. 396, Strandbakken (2004) s. 186 og Høgberg

(2010) s. 72.
143 Samanhengen er peika på av Torkel Opsahl, «Menneskerettighetene i straffeprosessen», i Anders Bratholm, Nils Christie og Torkel Opsahl (red),

Lov og frihet – Festskrift til Johs. Andenæs på 70-årsdagen, 7. september 1982 (Oslo, 1982) s. 487–506, s. 491–493, Asbjørn Eide, «Menneskeret-
tigheter i det norske rettssystem fra 1814 til ca. 1970», Tidsskrift for Rettsvitenskap (1990) s. 39–59, s. 50 og Strandbakken (2003) s. 133–140, som
konkludere med «at Grl. § 96 krever at rettergangen må bygge på visse regler som kan utledes av uskyldspresumsjonen: Nemlig prinsippet om at
påtalemyndigheten har bevisbyrden og at man må operere med et strengt beviskrav i straffesaker.» Tidlegare hadde òg Johan Hjort argumentert for
at uskuldspresumsjonen har konstitusjonell karakter, sjå mellom anna J.B. Hjort, Justismord (Oslo, 1952) s. 13. Anders Løvlie har òg argumentert
for at om uskuldspresumsjonen hadde konstitusjonell status, så burde prinsippet om fri bevisvurdering òg ha det, sjå Anders Løvlie, Rettslige fak-
tabegreper (Oslo, 2014), s. 298–301.
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krigsadvokat i London under krigen, la stor vekt på
behovet for eit raskt og strengt oppgjer etter krigen, og
gjorde framlegg om ei ny lov om rettergangsordningen i
forrederisaker under og etter den nåværende krigssitua-
sjon.144 Ein del av framlegget var å opprette særdomsto-
lar som skulle gjere «kort prosess» med «Terbovens
leiesvenner».145 Det var likevel delte meiningar om ei
slik løysing. Ein enda opp med å halde seg til dei ordi-
nære domstolane, mellom anna ut frå omsyna som
grunngjev domskravet i § 96.146

Vidare var det òg diskusjonar om i kva grad proses-
sen kunne verte forenkla gjennom frivillig akseptert
straff i form av førelegg. Her skjedde det samstundes ei
utviding, særleg med lov av 22. februar 1946 om til-
legg til straffeprosessen, der fridomstap i opptil eit år
kunne verte vedteke ved førelegg.147 Lov om retter-
gang i landssviksaker av 21. februar 1947 nr. 2 § 15
opna for det same. Det skjedde på bakgrunn mellom
anna av at til dømes Aschehoug i tidleg statsrettslittera-
tur fann det openbert at § 96 ikkje var meint å vere til
hinder for at ein kunne vedta bøtestraff: «Ingen vil
antage at dette er Grundlovens sande Villie, og det er
denne som skal følges.»148 Den etablerte meininga var
at frivillig akseptert straff der høvet til domstols-
prøving var ope, var å foreine med § 96.149 Men det var
noko ulike meiningar om kor langt ein kunne gå i så
måte. Aschehoug opnar for bruk av ordninga i forhold
til «lettere Frihedsstraffe».150 Morgenstierne var meir
tilbakehalden men avviste det ikkje når det kom til
«offentlig disciplinærmyndighet».151 Seinare var til
dømes Castberg open for vedtaking av kort fridoms-
straff dersom det var høve til domstolsoverprøving,
noko òg Skeie hadde opna for ved refsing av disipli-
nære grunnar.152 Andenæs og Fliflet avviser derimot
klart årelang fridomsstraff gjennom vedtaking som
akseptabelt etter § 96.153 Denne problematikken om

frivillig akseptert straff skulle òg verte aktuell, men då
i mindre dramatiske former.

I kjølvatnet av den andre verdskrigen og inngangen til
den kalde krigen kom så beredskapslovgjevinga i fokus.
Den gav ulike særlege heimlar for det tilfelle at unntaks-
situasjonar skulle oppstå og dermed eit behov for å frå-
vike normale prosedyrar og reglar. Særleg gjaldt dette
spørsmål om administrative tryggleikstiltak når staten
sitt sjølvstende eller tryggleik stod på spel. Diskusjo-
nane, som stod i «klar samanheng» med rettsoppgjeret,
materialiserte seg i Lov om særlige rådgjerder under
krig, krigsfare og liknende forhold (beredskapsloven) av
15. desember 1950.154 Denne lovgjevinga aktualiserte
òg § 96. I førebuinga av denne lova vart mellom anna
Castberg og Andenæs førespurt om forholdet mellom
delar av lovframlegget og Grunnlova, inkludert § 96.155

Det var særleg to spørsmål som vart diskutert. For det
første var kravet om «Dom» som var oppe til vurdering,
særleg om ein såkalla forræderidomstol (eller standrett)
tilfredsstilte krava med tanke på å vere domstol. Dei
fann ingen problem i forhold til krava til domstol, noko
som avspegla vurderinga av dei tyske særdomstolane i
Rt. 1948. s. 1088.156 For det andre vart omgrepet «straff»
diskutert, og då i forhold til bruk av sikringstiltak over-
for individ som i handling demonstrerte ein fare for riket
sin tryggleik (såkalla femtekolonnistar). Her var det større
tvil. Tiltaka hadde eit preventivt føremål og fall slik sett
utanfor straffeomgrepet, som tradisjonelt er forstått som
å ha ein tilbakeskodande klanderfunksjon. Andenæs dis-
kuterte likevel nærare om det var grunn til ei utvidande
tolking av § 96 på dette punktet, ut frå det grunnleg-
gande føremålet å sikre mot maktmisbruk overfor poli-
tiske motstandarar. Han konkluderte med at både i krig
og i ein beredskapssituasjon gav Grunnlova rom for lov-
gjevar til å legge kompetansen til å internere til administ-
rative myndigheter.157 Ein presserande situasjon vart

144 Sjå nærare Lars-Erik Vaale, Dommen til døden – Dødsstraffen i Norge 1945–50 (Oslo, 2004) s. 38–39.
145 Sitert etter Vaale (2004) s. 39. Sjå der om det nærare innhaldet i dette framlegget.
146 Sjå nærare i Vaale (2004) s. 39–43, sjå òg Andenæs (1998) s. 94–101. Domstolsarrangementet førte òg til andre diskusjonar ut frå grunnar liknande

dei som grunngjev domskravet i § 96 – som til dømes i Skeie sin kritikk av manglande habilitet i enkelte tilfelle, sjå nærare Vaale (2004) s. 67–68.
147 Andenæs (1998) s. 99.
148 T.H. Aschehoug, Norges nuværende Statsforfatning, Bind 1, 2. gjennemseede og forøgede Udgave (Christiania, 1891) s. 78, tilsvarande mellom

anna And. Færden, Almenfattelig Udsigt over Norges Statsforfatning (Kristiania, 1894) s. 151.
149 Sjå mellom anna Stang (1833) s. 534, Gaarder (1845) s. 445, og i seinare tid, Strandbakken (2004) s. 187–188.
150 Aschehoug (1893) s. 18.
151 Morgenstierne (1927) s. 362.
152 Castberg (1964, II) s. 177, for Skeie sin del sjå særleg Skeie (1937, I) s. 207.
153 Andenæs og Fliflet (2006) s. 397.
154 Det siterte er frå Graver (2015) s. 206. Sjå nærare om beredskapslovgjevinga i Anders Løvlie, «Internering og normering – Om bruk og ikke-bruk

av formell lov til å regulere forvaring av farlige personer i krisesituasjoner», i Dag Michalsen, Unntakstilstand og forfatning – Brudd og kontinuitet
i konstitusjonell rett (Oslo, 2013) s. 279–298 og Graver (2015) s. 206–216.

155 Castberg og Andenæs sine vurderingar er teke inn i Dokument nr. 11 (1950) s. 2–36.
156 Slik Graver (2015) s. 209 flg. Graver finn det for sin del «ganske ubegripelig» at avgjerda vart trekt fram av Andenæs i denne samanhengen

(s. 210).
157 Andenæs i Dokument 11 (1950) s. 22.



§ 96 1015
vurdert som god nok grunngjeving til å internere både
utanlandske og innanlandske borgarar når det kjem til
forræderi, spionasje eller liknande.158 Lova enda opp
utan slike forvaringsreglar og forræderidomstolar. Men
Stortinget føresette samstundes at ekstraordinære situa-
sjonar kunne gje behov for ekstraordinære tiltak, og
slutta seg såleis til desse vurderingane av § 96.159

2.8 Velferdsstaten
Med framveksten av velferdsstaten og ei omfattande for-
valtningsrettsleg regulering av, og bruk av sanksjonar
på, forskjellige livsområde oppstod det nye utfordringar.
Igjen var det for § 96 sin del særleg to problem som fekk
aktualitet, eit knytt til rekkjevidda av lovskravet, eitt til
rekkjevidda av domskravet. For lovskravet sin del var
spørsmålet kva rom § 96 gjev for delegasjon av kompe-
tanse til å avgjere kva handlingar som skal vere straff-
bare og ikkje. Her kjem vi attende til den «sekkebestem-
melsen» som vart nedfelt i straffelova 1902 § 339 nr. 2.
For domskravet sin del, var bakgrunnen framveksten av
forvaltningsrettslege reaksjonsformer, og spørsmålet i
kva grad slike reaksjonsformer er «straff» og dermed
berre kunne ileggast ved dom.

Delegasjon var eit utbredt fenomen i straffelova
1902.160 Ei rekkje reglar opna i ulik grad for at forval-
tinga gjennom forskrift fekk utfylle handlenorma, slik
tilfelle var til dømes i strl. 1902 § 357 første ledd:
«Med Bøder eller med Fængsel indtil 3 Maaneder
straffes den, som overtræder de her i Riget ved Lov
eller i Henhold til Lov givne Forskrifter, sigtende til
Forebyggelse eller Modarbeidelse af smitsomme Syg-
domme eller til den almindelige Sundheds Beskyt-
telse». Delegasjon førekom som vist òg før denne
lova. Mest omdiskutert var likevel regelen i strl. 1902

§ 339 nr. 2.161 Regelen slo fast at ein kunne straffe den
med bot som «overtræder nogen af offentlig Myndig-
hed i Henhold til Lov og under Trusel med Straf given
Forskrift».162 Her var det med andre ord nok at for-
skrifta hadde ein straffetrussel. Regelen var gjeven for
å ta høgde for at lovgjevar hadde gløymt å ta inn straf-
fetrugsel i heimelslova.163 Regelen var lenge heimelen
for å straffe brot på kommunale politivedtekter.164

Opsahl viser mellom anna til tal frå Oslo politidistrikt
som dokumenterer relevansen av regelen. Til dømes
var i 1960 førelegga som vart vedtekne etter § 339
nr. 2 fleire enn for dei andre «foreseelsene» i straf-
felova til saman.165

Spørsmålet har likevel vore om § 96 set ein skranke
for slik delegasjon – eller om delegasjon eventuelt berre
er regulert på anna grunnlag. Tidleg litteratur verkar å ha
sett § 96 som ei skranke for delegasjon. At lovgjevar
ikkje kan tildele andre kompetanse til å gje eit straffebud
verkar klart.166 Mellom anna Skeie stilte seg skeptisk til
delegering av den reelle kriminaliseringa til forvaltninga
og peika på brot med § 96 i nokre tilfelle her.167 Men
delegasjon har likevel vore generelt akseptert som eit
viktig institusjonelt grep for å sikre nødvendig fleksibili-
tet med tanke på livsområde i stadig endring at forvalt-
ninga kan utforme handlenorma når lovgjevar har gjeve
ein straffetrugsel. Såleis aksepterte òg Skeie det om «vir-
kelig er nødvendig».168 Føresetnaden har vore at forvalt-
ninga held seg innanfor det heimelslova gjev kompe-
tanse til.169

Den aktuelle paragrafen, § 339 nr. 2, gjekk likevel
langt i så måte: «Dette er derfor en mer generell dele-
gasjon enn kanskje noen annen i vår lovgivning, og på
et område hvor altså teorien stort sett har lært at dele-
gasjon ikke er tillatt.»170 I litteraturen var det ulike syn
på den.171 Rettspraksis aksepterte likevel denne rege-

158 Sjå mellom anna Andenæs og Fliflet (2006) s. 399.
159 Sjå vidare om denne løysinga i Løvlie (2013).
160 Sjå mellom anna Røstad (1995) og Johs. Andenæs, Magnus Matningsdal og Georg Fr. Rieber-Mohn, Alminnelig strafferett, 5. utgave (Oslo, 2004)

s. 24.
161 I litteraturen var tematikken kommentert òg tidlegare. Til dømes meinte Færden (1894) s. 150 at «Kongen, Kommunebestyrelser eller «andre»

kunne presisere innholdet i straffebudet.
162 Om tolkinga av § 339 nr. 2, sjå nærare mellom anna Anders Bratholm og Magnus Matningsdal (red.), Straffeloven med kommentarer – Tredje del.

Forseelser (Oslo, 1998) s. 62–64, Røstad (1995) s. 572–573 jf. s. 577–579, s. 584–585 og s. 592–594.
163 Sjå Udkast til almindelig borgerlig Straffelov med Motiver. Utarbeidet av Straffelovkommisjonen fra 1885 (Kristiania 1896) (SKM) s. 268–

269.
164 Sjå Andenæs og Fliflet (2006) s. 250. Seinare vart politiloven 4. august 1995 nr. 53 § 30 nr. 4 heimel for brot på kommunale politivedtekter.
165 Sjå Opsahl (1965) s. 107.
166 Sjå til dømes Castberg (1964, II) s. 54.
167 Skeie (1937, I) s. 213–214,
168 Skeie (1937, I) s. 213. Sjå vidare Strandbakken (2004) s. 192–193 og 201.
169 Sjå til dømes Rt. 1922 s. 41.
170 Opsahl (1965) s. 105.
171 Frå litteraturen; Castberg (1964, II) s. 54–55 verkar generelt akseptere regelen. Kritisk på noko ulikt grunnlag var derimot mellom anna Morgensti-

erne (1927) s. 184 (gaar til delegasjonens yderste grænse» og Opsahl (1965) s. 109 («altfor langt»). Andenæs og Fliflet (2006) s. 250 meiner at «de
konstitusjonelle betenkeligheter» ville ha vært større om det hadde vore heimel for strengare straff enn bot åleine.
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len.172 Utviklinga i litteraturen verkar generelt å ha gått i
retning vekk frå å sjå § 96 som ein skranke for delega-
sjon.173 Etter Opsahl sitt syn måtte grensene for delegasjon
stillast opp på anna grunnlag, samstundes som Opsahl opp-
rettheldt sin rettspolitiske kritikk av regelen i § 339 nr. 2.
Regelen er ikkje vidareført i straffelova 2005.174

Den andre nemnte problemstillinga knytt til velferds-
staten sin framvekst og utvikling knytte seg til framveks-
ten av ulike former for reaksjonar av forvaltningsrettsleg
karakter. Problemstillinga knytt til kva reaksjonar som i
det heile fell under § 96, og slik sett krev domstolsprosess,
var likevel ikkje ny. Til dømes klargjorde Aschehoug alle-
reie i 1893 at mulkt som skulle tene til oppfylling av hand-
leplikter ikkje fell under § 96.175 Veksten i forvaltningsap-
paratet i etterkrigstida aktualiserte likevel problematikken
på eit nytt og større sett. Slik sett er det kanskje naturleg at
det i denne perioden at ein òg fekk ein meir etablert ein
definisjon av straffeomgrepet. Definisjonar av straff finn
ein alt hjå Krohg, i prinsippa for arbeidet med
kriminallova og hjå Aschehoug. Begge byggjer på ein
preventivt orientert definisjon av straff. Hjå Krohg heiter
det at «Straf er et Onde, hvormed Staten truer, for at fore-
bygge handlinger, der maatte stride mod dens Øiemed, og
som den paa ingen anden Maade maatte see sig istand til
at forebygge».176 Aschehoug omtalar straff som «et
Onde, som paalægges Lovovertrædere i det Øiemed,
hvortil den gjældende Straffelovgivning sigter, nemlig hos
os at afskrække ham og andre fra en lignende Forse-
else».177 Her synes innverknaden frå Feuerbach sterk.
Den definisjonen som derimot skulle få gjennomslag kom

til uttrykk hjå Andenæs, som bygde vidare på Hagerup sin
definisjon. Hagerup definerte, med referansar til naturrett-
stenkaren Hugo Grotius, straff som «i juridisk forstand …
et onde (en lidelse), der af staten i dens egenskab af retsor-
denens haandhæver tilføies lovovertræderen af en rets-
norm paa grund af denne overtrædelse og i den hensigt, at
han skal lide derfor».178 Liknande definsjon finn ein hjå
Morgenstierne, som ut frå denne fann at hustukt i familien
og disiplinær refs innanfor visse rammer fall utanfor
§ 96.179 Andenæs si liknande formulering i Statsforfatnin-
gen i Norge, fekk i sin tur tilslutning av Høgsterett i Rt.
1977 s. 1207.180 Definisjonen har i stor grad vore felles-
gods for nyare norsk strafferettslitteratur- og praksis, men
kan kritiserast for i for stor grad å vektlegge påføring av et
vonde framfor det klanderaspektet som til sist kjenne-
teiknar straff.181

Kva reaksjonar som ut frå ein slik definisjon er å
rekne som straff etter Grunnlova er likevel ikkje gjeve.
Ifølgje Castberg er grensa mellom straff og andre reak-
sjonar «nødvendigvis uviss».182 Fleire har lagt til grunn
som eit sterkt rettleiande synspunkt at så lenge det ikkje
er tale om fridomstap, vil lovgjevar si rubrisering vere
avgjerande.183 Der det er tale om fridomstap, vil derimot
ikkje lovgjevar si vurdering vere «ubetinget bindende»,
«mange måneders innesperring som ‘refselse’» ville
måtte reknast som straff.184 Fleire gonger er det hevda at
det må i grensetilfelle vere høve til domsprøving av ved-
taket for at § 96 skal vere ivareteke. Når det gjeld ulike
former for mildare disiplinærreaksjonar, har det tradisjo-
nelle synet vore at slike ikkje er straff etter § 96.185 For-

172 Jf. Rt. 1917 s. 31 og Rt. 1962 s. 1081. Grunngjevinga i førstnemnte sak er likevel lite substansiell: «At straffelovens § 339,2 ikke strider mot
grundlovens § 96, finder man det unødvendig nærmere at paavise. Jf. forøvrig Morgenstiernes lærebok i den norske statsforfatningsret side 475–
485, specielt side 483 samt side 647.» (s. 32). Opsahl (1965) s. 106 peiker på at avgjerda frå 1917 si tilvising til Morgenstierne er på eit punkt der
Morgenstierne verkar å ha hatt eit anna og meir reservert syn.

173 Sjå mellom anna Opsahl (1965) s. 107 og Andenæs og Fliflet (2006) s. 250: «Det blir etter praksis ikke særlig realitet i forbudet mot delegasjon.
Det kan nok være grunn til å sette et spørsmålstegn ved læren om at grunnloven § 96 i det hele inneholder et slikt forbud.»

174 NOU 1983: 57 s. 128, NOU 1992: 23 s. 74 og NOU 2002: 4 s. 416–417.
175 Aschehoug (1893) s. 18. Synspunktet har stått seg, sjå mellom anna Castberg (1964, II) s. 179 og Strandbakken (2004) s. 168. Men sjå samstundes

Bjørn O. Berg, Forvaltningssanksjoner (Oslo, 2005) s. 322–332 for ei meir nyansert drøfting av administrativ tvangsmulkt.
176 Krohg (1814) § 4.
177 Aschehoug (1893) s. 17.
178 Hagerup (1911) s. 351.
179 Morgenstierne (1927) s. 360–361.
180 Rt. 1977.1207 som viste til Johs. Andenæs, Statsforfatningen i Norge, Fjerde reviderte utgave (Oslo, 1976) s. 352: «Straff er et onde som staten til-

føyer en lovovertreder på grunn av lovovertredelsen, i den hensikt at han skal føle det som et onde.» Sjå samstundes allereie Dokument 11 (1950)
s. 20. For døme på tilvising til den etablerte definisjonen i lovgjevingssamanheng, sjå til dømes NOU 2003: 15, s. 54. For eitt av mange døme i lit-
teraturen sjå Aall (2018) s. 429, som omtalar definisjonen som den «gjengse», og Berg (2005) s. 126. Berg meiner likevel at denne definisjonen
ikkje kan leggast til grunn for straffeomgrepet i § 96, sjå s. 152.

181 Gröning, Husabø og Jacobsen (2019) argumenterer for ein meir klanderorientert forståing av straffeomgrepet, sjå særleg s. 7–9 og s. 28–45.
182 Castberg (1964, II) s. 179.
183 Sjå mellom anna NOU 2003: 15, s. 54–55. Mellom anna Carl August Fleischer, Rettskilder og juridisk metode (Oslo, 1998) s. 235 og Aall (2018)

s. 431 går langt i å sjå lovgjevarsynspunktet som tradisjonelt sett avgjerande. Berg (2005) s. 139–142 gjennomgår litteraturen her med utgangs-
punkt i «administrative bøter», og finn Eivind Smith, Høyesterett og folkestyret (Oslo, 1993) som unntaket i denne samanheng.

184 Castberg (1964, II) s. 179.
185 Stang (1833) s. 535, Gaarder (1845) s. 445–446, Aschehoug (1893) s. 17, Morgenstierne (1927) s. 360–361, Skeie (1937, I) s. 207–208 og Cast-

berg (1964, II) s. 179. Ein nærare gjennomgang av litteraturen fram til 1989 finn ein i Eskeland (1989) s. 322–324.
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holdet til § 96 kom først opp i førearbeida til
fengselslova 1857, men òg i seinare tilfelle.186 Eskeland
konkluderer:

«All tidligere lovgivning bygger på en stilltiende eller
uttrykkelig forutsetning om at grl. § 96 ikke er til hinder
for lovbestemmelser som gir fengselsmyndighetene
adgang til å ilegge disiplinærstraffer. Fengselslovene av
1857 og 1933 bygger imidlertid på en uttrykkelig forut-
setning om at refselsene ikke må være for inngripende.
Overskrides denne grensen, kommer grl. § 96 til anven-
delse. Avveiningen av hvor inngripende refselsene kan
være før grl. § 96 får anvendelse, falt imidlertid ulikt ut i
1857 og 1933: Loven av 1933 ga hjemmel for refselse i
form av forlenget straffetid og vann- og brød-kost i inntil
12 dager, mens de tilsvarende forslag ble avvist i 1857
under henvisning til grl. § 96.»187

Forholdet til § 96 vart ikkje drøfta i samband med feng-
selslova 1958.188 Reaksjonane heimla etter gjeldande
straffgjennomføringslov (§§ 39 og 40), er ikkje vurdert
som problematiske etter § 96.189 Er det tale om meir
alvorlege reaksjonar, typisk sett lengre fridomstap, så er
forholdet meir problematisk.190 I så måte var særleg
fengselslova 1958 § 26 nr. 5 omdiskutert. Den opna for
refs i form av fridomstap i inntil ein månad.191 I dag er
det berre lov om militær disiplinærmyndighet som gjev
heimel for å ilegge fridomsstraff administrativt – mest
alvorleg arrest inntil 20 dagar etter § 5 nr 1.

Seinare har problematikken kome opp i samband med
ulike variantar av gebyr og liknande ilagt av administra-

tiv myndigheit. Slike dukka allereie opp på midten av
1800-talet, men då utan at tilhøvet til § 96 vart drøfta.192

Det skjedde først i seinare tid, mellom anna i samband
med framveksten av parkeringsgebyr.193 Gjennomgå-
ande har likevel både lovgjevar sjølv og teorien vurdert
slike reaksjonar som ikkje å vere straff etter § 96.194 Hel-
ler ikkje konkurskarantene har vore vurdert som å vere
straff.195 Andre reaksjonar som er rekna for å falle utan-
for § 96 er vinningsavståingsførelegg og «overtredelses-
gebyr» mellom anna etter kringkastingslova, børslova og
konkurranselova.196 Særleg sistnemnte, som har ei tyde-
leg EU-rettsleg forankring, har reist spørsmål om vurde-
ringane etter § 96 er tilsvarande for reint internrettslege
sanksjonar som for overnasjonale ordningar.197 Men det
har variert noko i kva grad tilhøvet til § 96 har vore drøfta
i førearbeida til dei ulike sanksjonane.198

Høgsterett har stort sett kome til same resultat som
lovgjevar. I Rt. 1973 s. 846 vart overlastgebyr ikkje
rekna som straff. Tilsvarande vart ikkje gebyr for mang-
lande bilbelte rekna som straff i Rt. 2001 s. 545. Tap av
førarrett etter vegtrafikklova § 33 nr. 1 er heller ikkje
vurdert som straff etter § 96.199 Tilleggsskatt har lenge
vore vurdert som ikkje å vere straff, noko som kom til
uttrykk mellom anna i Rt. 1950 s. 674, Rt. 1961 s. 1217
og Rt. 2000 s. 996.200 Dei tidlegare dommane var sam-
stundes gjenstand for kritikk: «Begrunnelsen var lite
overbevisende; den bygget vesentlig på at reaksjonen
ikke var straff i straffelovens eller straffeprosesslovens
forstand, og drøftet ikke om dette kunne være avgjør-
ende i forhold til grunnloven.»201 Òg Zimmer var kritisk
til grunngjevinga, men konkluderte likevel med at til-

186 Slik Eskeland (1989) s. 316.
187 Sjå Eskeland (1989) s. 319–320, som òg (s. 320–321) drøftar kvifor ikkje Getz tok problematikken opp til drøfting når den tidlegare var vurdert

som problematisk. Eskeland trekk fram Getz si grunnhaldning til straff som ei forklaring.
188 Slik Eskeland (1989) s. 321.
189 Sjå til dømes Strandbakken (2004) s. 179.
190 Sjå mellom anna Morgenstierne (1927) s. 361 og Castberg (1964, II) s. 179.
191 Om regelen, sjå Eskeland (1989) s. 297 flg., og same stad s. 232–337 om synspunkt på denne regelen. Eskeland (s. 336) konkluderer med at rege-

len var i strid med domskravet i § 96, tilsvarande for § 26 nr. 4 som opna for innsetting i einerom i inntil ein månad, og – under tvil – òg nr. 3 som
inndraging av godskrivne arbeidspengar.

192 Den historiske framveksten av slike vert omtala av Berg (2005) s. 111 flg.
193 Sjå nærare Ot.prp. nr. 52 (1967–1968), særleg s. 7, og Berg (2005) s. 117–118.
194 Lovgjevarsynspunkt er gjennomgått i Berg (2005) s. 142–144. Frå litteraturen, forutan dei tidlegare nemnte, sjå mellom anna Andenæs og Fliflet

(2006) s. 397–401.
195 Sjå vidare m.a. Strandbakken (2004) s. 182.
196 Om kringkastingslova, sjå Karl Harald Søvig, «Grunnloven § 96 og overtredelsesgebyr etter kringkastingsloven», i David R. Doublet m.fl., Stat,

politikk og folkestyre – Festskrift til Per Stavang (Bergen, 1998) s. 353–368. Strandbakken (2004) gjennomgår på s. 175–177 synspunkta som er
lagt til grunn for desse lovene, og stiller spørsmål ved det etablerte synspunktet.

197 I ei høyringsutsegn til overtredelsesgebyr etter kringkastingslova uttalte Justisdepartementet at «[m]an kan imidlertid ikke uten videre legge til
grunn at rent interne sanksjonssystemer vil bli vurdert på samme måte i forhold til Grunnloven § 96 som overnasjonale ordninger», her sitert etter
NOU 2003: 15 s. 56.

198 Sjå òg mellom anna NOU 2003: 15 s. 55–56.
199 Strandbakken (2004) s. 181.
200 Problematikken har vore drøfta mellom anna av Frederik Zimmer, «Tilleggsskatt og Grunnloven § 96», i Anders Bratholm, Nils Christie og Torkel Opsahl

(red), Lov og frihet – Festskrift til Johs. Andenæs på 70-årsdagen 7. september 1982 (Oslo, 1982) s. 557–565. Sjå òg Strandbakken (2004) s. 180–181.
201 Andenæs og Fliflet (2006) s. 399.
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leggsskatt gjekk klar av § 96.202 Eit særtilfelle var opp-
drettslova sin § 17 (no § 22) som gjev heimel for tvangs-
mulkt. Ordninga vart diskutert i Rt. 2002 s. 1298, der
Høgsterett avviste at § 17 gav heimel for tiltaket slik det
var nytta i den aktuelle saka, noko som ville skape pro-
blem etter § 96. Seinare har likevel forvaltningslova
vorte endra med tanke på eit nytt system for forvalt-
ningsrettslege reaksjonar (sjå nedanfor).

2.9 Innverknaden frå EMK
Av nyare utviklingstrekk er det særleg Den europeiske
menneskerettskonvensjonen og praksisen knytt til denne
frå Den europeiske menneskerettsdomstolen, som krev
merksemd. Utviklinga i den samanhengen har prega nor-
ske domstolar si forståing av lovskravet og vidare
bidrege til ei utvikling av norsk straffeprosessrett. Alle
dei tre kjerneelementa i § 96 har forankring i EMK. I
EMK artikkel 7 er lovskravet etablert og framheva som
eit kjerneelement i rettsstaten.203 Artikkel 6 utløyser ved
«criminal charge» ei rekkje rettstryggleiksgarantiar.
Vidare følgjer eit forbod mot gjenteken forfølging i «cri-
minal proceedings» i tilleggsprotokoll nr. 7 artikkel 4.
EMK har såleis sitt eige straffeomgrep, som er styrande
for rekkjevidda av dei aktuelle rettane. I lys av EMK har
både lovs- og domskravet vorte gjenstand for diskusjon
og utvikling, ikkje minst i norsk høgsterettspraksis.

Det rådande synet er at straffeomgrepa i respektive
§ 96 og EMK kvar står på eigne bein. Det kan illustrerast
med tilleggsskattproblematikken. Etter § 96 har det som
nemnt lenge vore klart ikkje å rekne som «straff». Høg-
sterett har samstundes i Rt. 2000 s. 996 og Rt. 2002
s. 509 kome til at tilleggsskatt både på 60 og 30 prosent
er straff etter EMK.204 EMK har her altså ikkje i vesent-
leg grad påverka straffeomgrepet i Grunnlova. Aall
opnar likevel for ei utvikling her, med utgangspunkt i Rt.
2002. 1298:

«Vurderingen av straff i forhold til Grunnloven § 96 kan
med dette være endret i retning av det reelle. Selv om
dommen i Rt. 2002 s. 1298 ikke uttaler noe om det, er det
ikke urimelig å tenke seg at EMDs – etterhvert også Høy-
esteretts egen – praksis rundt EMK artikkel 6 har hatt en
viss ‘overrislingseffekt’ på tolkningen av § 96.»205

Løysinga synes likevel ligge langs eit anna spor. Kombi-
nasjonen av at ein i norsk rett har brukt strafferetten som
primært sanksjonsspor òg for brot på administrativ lov-
gjeving, blant anna ut frå eit ønske om å sikre dei retts-
tryggleikgarantiane som er forbunde med domstolspro-
sesssen, har medført ei effektivitetsutfordring. I NOU
2003: 15 drøfta det såkalla Sanksjonsutvalet denne pro-
blematikken, og føreslo der ei omlegging til eit forvalt-
ningsrettsleg sanksjonsspor. Dette er no lagt til rette for i
eit nytt kapittel i forvaltningslova, kap. IX om «Admi-
nistrative sanksjoner». Reguleringa her er samstundes
lagt opp med tanke på det vidare straffeomgrepet i EMK
artikkel 6. «Administrativ sanksjon» er nettopp definert
som «en negativ reaksjon som kan ilegges av et forvalt-
ningsorgan, som retter seg mot en begått overtredelse av
lov, forskrift eller individuell avgjørelse, og som regnes
som straff etter den europeiske menneskerettskonven-
sjon» (fvl. § 43 andre ledd). Dermed kjem for desse utan
vidare under sentrale rettstryggleiksgarantiar, slik at
behovet for å strekke Grunnlova sitt straffeomgrep
vidare og på den måten sikre ei forsvarleg handtering av
desse, no ikkje lenger gjer seg gjeldande på same vis.

Der straffeomgrepet har ulik rekkjevidde i respektive
Grunnlova og EMK, er situasjonen meir samansett når
det gjeld lovskravet. I alle fall på eitt punkt går lovskra-
vet i Grunnlova lenger enn EMK. Det har vore sikker
rett at § 96 krev skriven lov – sedvanerett er ikkje til-
strekkeleg.206 Etter EMK kan ein med tanke på common
law-rettsordningane òg akseptere uskriven rett (sjølv om
utviklinga til dømes i Storbritannia går i retning av lov-
festing av strafferetten).207 Men mellom anna når det
gjeld grensa for utvidande og analogisk tolking, har
EMD stilt strengare krav enn det Høgsterett tradisjonelt
har gjort ut frå § 96.208 I lys av det har Høgsterett i sei-
nare tid stramma inn på sin praksis her. Medan diskusjo-
nen om § 96 tidlegare som vist særleg retta seg om i kva
grad ein kunne gjere analogisk bruk av straffebod, hand-
lar diskusjonen i dag, ikkje minst i lys av EMD sin prak-
sis, først og fremst om i kva grad utvidande tolking er
akseptabelt. Analogisk tolking vert i dag generelt avvist,
eksplisitt allereie til dømes i Rt. 1989 s. 963.

Høgsterett sin praksis når det kjem til utvidande tol-
king, har tidlegare vore noko vekslande.209 Nokre
avgjerder har vore teke i favør av ei streng haldning til

202 Zimmer (1982) s. 562–565.
203 S.W. v. United Kingom, Application no. 20166/92, Judgment of 22 November 1995, para. 34.
204 Sjå òg Strandbakken (2004) s. 180–181 òg med omtale av EMD-praksis.
205 Aall (2018) s. 430.
206 Andenæs og Fliflet (2017) s. 500.
207 Sjå her òg til dømes Andenæs, Rieber-Mohn og Sæther (2016) s. 106.
208 Sjå òg Moltumyr Høgberg (2010) s. 71.
209 Sjå òg E. Smith (2017) s. 376: «Eldre rettspraksis var meir lemfeldig, og eksempler som står i et tvilsomt forhold til hjemmelskravet, finnes også i

nyere tid.» For ein gjennomgang av sentral rettspraksis, sjå til dømes Strandbakken (2004) s. 206–208.
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dette, slik som den såkalla telefonsjikanedommen i Rt.
1952 s. 989. Andre avgjerder har derimot vore teke til
inntrykk for eit stort spelerom for utvidande tolking,
slik som passbåtdommen i Rt. 1973 s. 433, der ein som
hadde kjørt ein 17-fots passbåt i promille vart dømt etter
straffelova 1902 § 422, 2. ledd for som «fører av skip» å
ha rusa seg «under tjenesten». Fleire har tona ned § 96
si rolle som skranke for domstolane i så måte.210 I dag
er biletet klart meir eintydig i favør av eit mindre spe-
lerom for utvidande tolking.211 Ei av fleire sentrale
avgjerder i så måte er Rt. 2014 s. 238, der det var tale
om avliving av ein totalfreda hønsehauk som hadde gått
til åtak på ei høne. Gjerningspersonen var tiltalt etter
naturmangfoldloven § 75 jf. § 15 første ledd, men vart
frifunnen ettersom Høgsterett var uvilleg til å tolke nød-
verjeregelen i § 17 andre ledd andre punktum innskren-
kande. Det ville vere til tiltalte sin ulempe, og då måtte
ein i tråd med lovskravet avstå frå ei slik tolking.212

Avgjerdene reflekterer såleis ei strengare tolking av
§ 96 og inneber såleis ei forfatningsmessig avgrensing
av domstolen sin kompetanse til å tilpasse straffeboda
til nye situasjonar.213

Som Frøberg viser, har utviklinga dermed gått i ret-
ning av å sjå krava etter § 96 og EMK som like, noko òg
Høgsterett gav uttrykk for i Rt. 2014 s. 238.214 Lov-
gjevar får dermed òg oppmaning til sjølv å tilpasse straf-
felovgjevinga. Illustrerande her er den såkalla Blogger-
avgjerda i Rt. 2012 s. 1211. Ein person oppmoda til drap
på politimenn på bloggen sin, og i samband med spørs-
mål om varetektsfengsling kom det opp spørsmål om
dette var dekka av straffelova 1902 § 140 som inneheldt
vilkåret «trykt Skrift». Fleirtalet (dissens 2–1) kom til at
internettformidling, i lys av «[k]larhetskravet etter
Grunnloven § 95 og EMK artikkel 7» ikkje var dekka av
dette. Kort tid etter avgjerda vart lova endra for å ta
høgde for utviklinga av såkalla sosiale medium.

Høgsterett har halde fram denne praksisen med eit
innskjerpa lovskrav. Fleire avgjerder frå tida etter at
straffelova 2005 trådde i kraft i 2015, avspeglar det. I
HR-2016-1458-A, til dømes, minna førstvoterande om:

«lovkravet i strafferetten, slik dette følger av Grunnloven §
96 og Den europeiske menneskerettskonvensjon artikkel
7. Dette omfatter dels et krav om at straffebudene utformes
tilstrekkelig presist til å gi nødvendig veiledning om gren-
sen mellom rett og galt på det aktuelle området, og dels en
instruks om at domstolene ved tolkningen og anvendelsen
av straffebestemmelser må påse at straffansvar ikke ileg-
ges utover de situasjoner som selve ordlyden i straffebudet
dekker. […] Den forståelsen av lovkravet som ligger til
grunn for disse dommene, utelukker også straff per analogi
– altså med den begrunnelse at det forholdet som er til
pådømmelse, har så store likhetstrekk med det som omfat-
tes av et straffebud, at det bør bedømmes likt.»215

I liknande retning vart det til dømes i HR-2016-1836-A
streka under at «straffansvar ikke kan ilegges ut over de
situasjoner som selve ordlyden i straffebudet dekker»,
og i HR-2018-1781-A peika Høgsterett mellom anna på
at spørsmålet i saka var:

«innenfor lovskravets kjerneområde, jf. Grunnloven § 96 og
Den europeiske menneskerettskonvensjon artikkel 7. Bak-
grunnen for bestemmelsene er at borgerne på forhånd med
rimelighet skal kunne forutse hvilke handlinger som er straff-
bare og dermed ha mulighet til å handle i tråd med dette».216

Gradvis har òg § 96 kome i framgrunnen der tidlegare
fokuset var på EMK. I HR-2019-676-A refererte Høg-
sterett åleine til Grunnlova:

«Tiltalte er etter dette med rette domfelt for underslag.
Jeg kan ikke se at en slik løsning strider mot kravet til
tydelighet og forutberegnelighet som følger av legalitets-
prinsippet, jf. Grunnloven § 96 og Rt. 2012 s. 387 avsnitt
22, samt HR-2016-1458-A avsnitt 8 med ytterligere hen-
visninger».217

I HR-2019-900-A, likevel, var tema åleine EMK artikkel
7 – Grl. § 96 var ikkje nemnt i det heile. Her uttalte før-
stvoterande samstundes følgande:

210 Sjå til dømes Augdahl (1973) s. 146 som hevda at «der findes i dag neppe nogen dommer som av hensyn til grunnlovens § 96 vil gi avkall på en
utvidelse som han om § 96 ikke hadde eksistert, vilde ha anset berettiget».

211 Sjå òg til dømes Dokument 16 (2011–2012) s. 126, Thomas Frøberg, «Nyere praksis om det strafferettslige legalitetsprinsippet», Jussens Venner
50 (2015) s. 46–71, Magnus Matningsdal, Straffeloven – Lov. 20 mai 2005 nr. 28 om straff, Alminnelige bestemmelser, Kommentarutgave (Oslo,
2015) s. 93–99, Aall (2018) s. 143 og Gröning, Husabø og Jacobsen (2019) s. 68–72, alle med gjennomgang av rettspraksis.

212 Avgjerda gav opphav til diskusjon, sjå Inge Lorange Backer, «Hønsehauk i Høyesterett: Rt. 2014 s. 238», Lov og Rett 54 (7) (2014) s. 399–406, og
Ørnulf Øyen, «En hauk mot en høne, og en viktig ideell verdi mot et rettsstatsprinsipp – en replikk til Inge Lorange Backer», Lov og Rett 54 (9)
(2014) s. 582–588.

213 Sjå Moltumyr Høgberg (2010) s. 71, sjå òg til dømes E. Smith (2017) s. 377.
214 Rt. 2014 s. 238 avsn. 18. Høgsterett viser her attende til Rt. 2012.313 avsn. 29, som igjen viser til Rt. 2011.469 (avsn. 9), men utan at desse avgjer-

dene er like tydelige på at krava er like etter dei to rettsgrunnlaga.
215 HR-2016-1458-A avsn. 8.
216 HR-2018-1781-A avsn. 23.
217 HR-2019-676-A avsn. 35 (kursivert her).
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«At innholdet i straffebestemmelser må kunne klargjøres
fra sak til sak, er altså en naturlig del av juridisk metode.
Forutsetningen er likevel at bestemmelsens kjerne etter
denne tolkningsprosessen forblir den samme slik at hen-
synet til forutberegnelighet ivaretas.»218

Det skjerpa lovskravet har samstundes ført til at det
oftare vert vist til og/eller prosedert på tilhøvet til Grl.
§ 96, men fleire gonger utan at Høgsterett ser nokon kon-
flikt i så måte. Eit døme i så måte er HR-2019-1715-A
om kor vidt ei såkalla dokke kunne rammast av straffe-
bodet mot barnepornografi i strl. 2005 § 311. Her var det
prosedert på tilhøvet til Grl. § 96 og EMK artikkel 7,
men Høgsterett fann inga konflikt her:

«Som det fremgår av drøftelsen over, er jeg av den opp-
fatning at lovteksten er adekvat utformet og at handlingen
faller innenfor en normal språklig forståelse av loven.
Den tilfredsstiller derfor kravet til klarhet i Grunnloven
§ 96 og EMK artikkel 7, slik disse bestemmelsene er for-
stått i praksis, jf. blant annet HR-2018-1650-A avsnitt 34
flg.»219

Med desse merknadane har vi allereie kome i gang med
den siste delen av vår gjennomgang, som omhandlar
straffelova 2005.

2.10 Straffelova 2005
Høgsterett si orientering mot eit strengare lovskrav har
som vist halde fram òg etter at straffelova 2005 trådde i
kraft. Ser ein det opp mot av tendensane til ei større kon-
stitusjonell orientering som følgje av den utvida katalo-
gen av individrettar i Grunnlova, vert spørsmålet om vi
har entra ein tredje epoke i § 96 si utvikling. Dei nemnte
utviklingstrekka kan indikere ein slags «individrettse-
poke», prega av ei meir gjennomført realisering av dei
ideala frå § 96 sin konstitutive epoke. Sjølv om
utviklinga kan ha element av det, er likevel det ei for-
hasta og forenkla slutning. Vi har i dag snarare med eit
meir samansett landskap å gjere, ikkje minst fordi lov-
gjevinga i seg er meir spenningsfylt i samanhengen.
Epoken som vi no er inne i kan såleis kanskje mest av alt
vere prega av ulike institusjonelle vektleggingar av § 96.

Lovskravet sitt stadig større nedslagsfelt avspeglar
seg i og for seg i straffelova 2005. Her har lovskravet fått

eit ytterlegare uttrykk gjennom § 14: «Strafferettslige
reaksjoner … kan bare ilegges med hjemmel i lov.»
Uttrykket «strafferettslige reaksjoner» er noko vidare
enn uttrykket «straffast» i § 96, og omfattar òg påtale-
unnlating og overføring til konfliktråd.220 Domskravet
vart derimot ikkje teke med, ettersom det vart vurdert
som ikkje å ha den same sterke tilknytinga til den mate-
rielle strafferetten.221

Meir konkrete endringar i straffelovgjevinga gjev eit
meir negativt bilete. Lovgjevinga si utvikling i retning
vekk frå dei ideala som mellom anna forma kriminal-
lova, og § 96 i det heile, ser ein trekk av allereie i perio-
den fram mot straffelova 2005. Lova vart som kjent til
over ein lang periode, frå startskotet for arbeidet i 1978
til ikraftsettinga i 2015. Allereie lovgjevinga i denne
perioden viser konturane av ei mindre presis straffelov-
gjeving. Eit døme på det er framveksten av dei generelle
reglane om føretaksstraff, som vart lagt til straffelova
1902 allereie i 1991. Den særeigne karakteren ved juri-
diske personar har mellom anna resultert i at reglane er
bygd opp omkring eit domstolsskjønn, der domstolane
«kan» ilegge straff alt etter om det verkar føremålstenleg
i den konkrete saka.222 Eit slikt domstolsskjønn inneber
ei kompetanseoverføring som harmonerer dårleg med
§ 96 første ledd. Måten departementet resonnerte er van-
skeleg å foreine med § 96 første ledd, all den tid det vert
lagt slik vekt ved at føretaksstraff skal vere nettopp
straff:

«Departementet foreslår at ileggelse av foretaksstraff
skal være avhengig av et skjønn hos påtalemyndigheten
og domstolene. Et slikt fakultativt ansvar kan ses som en
nødvendig motvekt mot det prinsipielt sett meget vidtrek-
kende foretaksansvaret som departementet går inn for
ved en generell hjemmel i straffeloven. […] Departemen-
tet har tillit til at det her vil bli utøvet et forsvarlig skjønn.
I hvert fall må det anses som en bedre ordning å legge
skjønnsutøvelsen til påtalemyndigheten og domstolene i
den konkrete avhengig av et skjønn hos påtalemyndighe-
ten saken enn at lovgiveren (det vil i praksis si det enkelte
fagdepartementet) skal foreta en forhåndsvurdering av
hvilke særlover som også bør ramme kumulative feil, og
hvilke som ikke bør det, slik mindretallet i Straffelov-
kommisjonen og enkelte høringsinstanser har gått inn for.
Det kan være vanskelig å forestille seg alle de ulike situ-
asjonene hvor det vil kunne bli aktuelt å anvende bestem-

218 HR-2019-900-A avsn. 32.
219 HR-2019-1715-A avsn. 31. Sjå òg HR-2019-599-A avsn. 47. Noko meir inngåande er her HR-2019-1675-A avsn. 29. Døme på at § 96 åleine vert

vist til som bakgrunn for tolkinga er HR-2019-1788-A avsn. 27 og HR-2019-2205-A avsn. 55.
220 Sjå Ot.prp. nr. 90 (2003–2004) s. 410.
221 Ot.prp. nr. 90 (2003–2004) s. 196.
222 Det var tilfelle i straffelova 1902 §§ 48 a og 48 b, som er vidareført i straffelova 2005 §§ 27 og 28.
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melsene om foretaksstraff også for kumulative feil. Det er
derfor grunn til å frykte at resultatet av en slik forhånds-
vurdering lett ville bli svært tilfeldig.»223

Desse synspunkta frå 1990 står i ein slåande kontrast til
tankane frå lovskravet si historiske etablering. Straf-
felova 2005 vidareførte likevel reguleringa. I strl. 2005
§ 27 første ledd andre setning tek ein til og med ytterle-
gare steg i retning av ei relativisering av vilkåra for ileg-
ging av føretaksansvar, og dermed ei ytterlegare forsky-
ving av vurderinga av straffansvar over på domstolen
gjennom kan-skjønnet.224 Straffelova 2005 har òg fleire
døme på at domstolen vert tildelt eit «kan»-skjønn.
Straffelova 1902 hadde i § 48 fjerde ledd ein regel om
overskriding av nødvergeretten. Om overskridinga var
utslag av «Sindsbevægelse eller Bestyrtelse» skulle gjer-
ningspersonen frifinnast. Denne regelen er i straffelova
2005 § 81 konventert til ein breiare «kan»-regel for til-
felle av overskriding av rettferdiggjeringsgrunnane
nødrett, nødverje og sjølvtekt, som gjer domstolsskjøn-
net avgjerande. Frå reaksjonslæra kan ungdomsstraffa,
regulert i straffelova 2005 kapittel 8a, trekkast fram som
eit anna døme på ei utgliding av den maktfordelingstan-
ken som § 96 første ledd byggjer på, men då i forholdet
mellom domstol og forvaltinga. Her har lovgjevar ved-
teke ein straffereaksjon som kan vare inntil 2 år, og med
høgst varierande innhald, men samstundes heilt skote
fastlegginga av det nærare innhaldet skal ha overfor den
enkelte, ut til det forvaltningsapparatet som skal admi-
nistrere straffa. Domstolen idømmer såleis reaksjonen,
men med andre ord utan å spesifisere omfanget i den
konkrete saka.

Straffelova 2005 er òg eigna til å sette lys på andre
utfordringar for lovskravet i samtida. Ein stadig større
del av straffeboda i straffelova har til dømes sin bak-
grunn i konvensjonar og andre internasjonale rettslege
instrument. Ser ein grunngjevinga for lovskravet i sik-
ring av den demokratisk forankringa av kriminalise-
ringa (nulla poena sine parlamentaria) kan den fram-
veksande transnasjonale strafferetten, trass i nasjonal
implementering, skape utfordringar. Ser ein derimot

grunngjevinga i at individet skal kunne føresjå gren-
sene for handlefridomen, er ikkje utviklinga utan
vidare eit problem.

Eit anna trekk ved straffelova 2005 er at førebuings-
handlingar i større grad enn tidlegare er kriminaliserte.
Det har difor vore diskutert om § 96 òg kan innebere
grenser for kva handlingar som kan verte kriminaliserte,
særleg med tanke på at ei utvida førebuingskriminalise-
ring legg vekta på den hensikta som handlinga er utført
med. Det har vore delte meiningar om det spørsmålet.225

At den noverande terrorstraffelovgjevinga utfordrar lovs-
kravet av andre grunnar enn gjennom vektlegginga av
førebuingshensikta, synes likevel klart. Terrorstraffelov-
gjevinga, og særleg dei mange nye førebuingsstraffe-
boda, er på mange punkt klart upresis.226

For lovskravet sin del kan ein òg peike på den stadig
meir uoversiktelege strafflovgjevinga. Det kjem stadig
nye straffebod til, straffeboda gjennomgår hyppige
endringar, ofte utan den ønskelege kvaliteten. Fram-
veksten av særeigne, overlappande spesialstraffebod
illustrerer fleire av utfordringane. Desse inneber ofte
forsøk på å kombinere norsk strafferettstradisjon med
kriminaliseringsplikter som følgje av internasjonale
konvensjonar. Resultatet er relativt komplisert saman-
sette og uklare gjerningsskildringar som utfordrar pre-
sisjonskravet, noko menneskehandelstraffebodet i
§ 224 i straffelova 1902 var døme på. Med straffelova
2005 har ein på ei rekkje punkt forsøkt å utbetre straf-
feboda i så måte. Men ustabiliteten i straffelovgjevinga
vert på noko tidspunkt eit meir uoversiktleg og uklart
system, både i einskilde straffebod og i samanhengen
mellom dei. Dermed kan den tradisjonelt høge syste-
matiske kvaliteten på strafferettslovgjevinga, historisk
ikkje minst er eit resultat av fordringane i § 96, kome
under press. Det er for framtida behov for meir merk-
semd rundt (gode) lovgjevingsprosedyrar. Her må vi
mellom anna returnere til dei for Grunnlova i 1814
samtidige diskusjonane om korleis lovgjevar, rettsprak-
sis og ikkje minst rettsvitskap kan samverke for å sikre
ei straffelovgjeving som tilfredsstiller slike grunnkrav i
rettsstaten.227

223 Det siterte er frå Ot.prp. nr. 27 (1990–1991) Om lov om endringer i straffeloven m.m. (straffansvar for foretak), første del frå s. 22, den andre delen
er frå s. 17, der knytt til spørsmålet om ansvar for såkalla kumulative feil, men likevel med referansar til føretaksansvarskonstruksjonen allment.
Strandbakken (2004) s. 191 er ikkje samd i denne kritikken.

224 Etter § 27 første ledd andre setning kan ansvar verte idømt òg om «ingen enkeltperson har utvist skyld eller oppfylt vilkåret om tilregnelig-
het».

225 Sml. Erling Johannes Husabø, «Strafferetten og kampen mot terrorismen», Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab (2004) s. 180–193, s. 173,
Knut H. Kallerud, «Terrorbekjempelse og menneskerettigheter – hvordan sikres den enkeltes beskyttelse», Forhandlingerne ved Det 37. nordiske
juristmøde i Reykjavik 18.–20. august 2005 I (2005) s. 191–205, s. 201, Jørgen Aall, Rettsstat og menneskerettigheter – En innføring i vernet om
individets sivile og politiske rettigheter etter den norske forfatning og etter den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, 4. utg. (Bergen, 2015)
s. 138, og motsett Jacobsen (2009) s. 311–383.

226 Sjå til dømes Erling Johannes Husabø, Terrorisme i norsk strafferett – Ein analyse av straffelova kapittel 18 (Bergen, 2018), s. 329.
227 Sjå mellom anna Dag Michalsen, «Den tyske kodifikasjonsdebatten 1814–1820 og Grunnlovens § 94», i Michalsen og Sandvik (2013) s. 42–

65.
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2.11 Framlegg om endring av § 96 første ledd – 
påtalemakta si uavhengigheit
Første ledd i § 96 avspeglar som nemnt maktfordelings-
prinsippet: Lovgjevar har rolla med å gje reglane om kva
handlingar som er straffbare, domstolen skal dømme
etter reglane og forvaltinga skal gjennomføre straff. Ein
annan viktig institusjon i strafferettsapparatet er påtale-
makta, som avgjer når nokon skal tiltalast for ei (påstått)
straffbar handling, og dermed er avgjerande for når det i
det heile kjem til straffesak mot nokon. Gjeve den sen-
trale stillinga som påtalemakta har i norsk strafferett,
gjorde Straffeprosesslovutvalget i NOU 2016: 24 fram-
legg om å grunnlovfeste påtalemakta si uavhengigheit i
§ 96, sjølv om der kunne vere systematiske omsyn som
tilsa det. Utvalget ønska å la § 96 første ledd elles vere
intakt, slik at framlegget vart: «Ingen kan dømmes uten
etter lov og uavhengig anklage, eller straffes uten
dom.»228 I grunngjevinga heiter det:

«Etter utvalgets syn er straff et så alvorlig inngrep overfor
borgere at alle statsmaktene bør involveres og gi sitt sam-
tykke før noen kan utsettes for dette ondet. Anklageprin-
sippets stilling i vårt system og de grunner dagens regule-
ring hviler på, taler for at prinsippet også bør forankres i
Grunnloven. … Funksjonsfordeling i strafforfølgningen
mellom lovgivende, utøvende og dømmende makt er ikke
alene en tilstrekkelig garanti mot misbruk av straffesaksap-
paratet. Politiske vurderinger på feltet bør få gjennomslag
ved lovvedtak og andre uttrykk for mer langsiktige vurde-
ringer, og det er grunn til å sikre seg mot at det kan «gå
politikk» i den enkelte straffesak. Etter utvalgets syn er det
helt sentralt at anklagefunksjonen utøves objektivt og etter
strengt faglige vurderinger. En viktig garanti for dette er
påtalemyndighetens uavhengighet fra øvrige deler av den
utøvende makt ved behandling av enkeltsaker.»229

I mai 2020 vart det i forlenginga sett fram eit grunnlovs-
framlegg av Solveig Schytz, Terje Breivik og Carl-Erik

Grimstad.230 Då var det allereie gjort ei endring i straffe-
prosesslova.231 Framlegget til ny § 96 bygde på Straffe-
prosesslovutvalget sine vurderingar og hadde i nynorsk
versjon følgande formulering:

«Ingen kan dømmast utan etter lov og uavhengig påtale
eller straffast utan etter dom. Det kan i lov gjerast unntak
frå kravet til påtale for rettargangsstraff som domstolane
gjev.»

Eit slikt tillegg vil gjere § 96 enno meir dekkande for
den institusjonelle strukturen i norsk strafferett, men
særleg med det naudsynte tillegget om rettargangsstraff,
samstundes unekteleg ta frå § 96 første ledd noko av den
kompakte elegansen som § 96 første ledd har hatt.

3 Andre leddet: Uskuldspresumsjonen
Den eksplisitte reguleringa av uskyldspresumsjonen i
Grunnlova er ny.232 Som nemnt vart i norsk teori seinare
uskuldspresumsjonen eller prinsipp relatert til denne
tolka inn i § 96.233 Men i fråver av eksplisitt regulering
har difor uskuldspresumsjonen i EMK tent som rettsleg
grunnlag for norsk rett dei seinare åra. Uskuldspresum-
sjonen er likevel eit «universelt og grunnleggende straf-
ferettslig prinsipp», med ei lengre historie.234

Uskuldspresumsjonen inneber mest grunnleggande at
ein kvar skal reknast som uskuldig til straffeskuld er
bevist. Prinsippet er hjå oss av naturlege grunnar særleg
prega av den europeiske rettsutviklinga.235 I sentrum for
utviklinga hjå oss står det at det er påtalemakta som har
bevisbyrda, og at det for domfelling i straffesaker som
utgangspunkt må verte bevist ut over «enhver rimelig
tvil» at vedkommande er skuldig. Samstundes har
uskuldspresumsjonen verknad i ei rekkje samanhen-
gar.236 Dermed stenger uskuldspresumsjonen for feno-
men slik som «mistankestraff» og inngrep overfor indi-

228 NOU 2016: 24 s. 201.
229 NOU 2016: 24 s. 201.
230 Grunnlovsforslag 2 (2019–2020) Grunnlovsforslag fra Solveig Schytz, Terje Breivik og Carl-Erik Grimstad Dokument 12:2 (2019–2020).
231 Ved lov av 1. november 2019 nr. 71 fekk straffeprosesslova ny § 55, som slår fast: «Påtalemyndigheten er uavhengig ved behandlingen av den

enkelte straffesak. Ingen kan instruere påtalemyndigheten i enkeltsaker eller omgjøre en påtaleavgjørelse.»
232 Men sjå avslutningsvis i punktet.
233 Sjå òg E. Smith (2017) s. 377 som legg til grunn at uskuldspresumsjonen har «lenge vært lagt til grunn også i norsk rett».
234 Sjå særleg Strandbakken (2003) s. 83–127, sitat frå s. 83. Òg til dømes Aall (2018) s. 476 framhevar uskuldspresumsjonen som «et av de mest

klassiske og fundamentale rettsstatsprinsipper», medan den i Dokument 16 (2011–2012) s. 130 er omtala som eit «særlig viktig rettsstatsprinsipp»,
sjå vidare òg nedanfor.

235 Strandbakken (2003) s. 83.
236 Om rekkjevidda av uskuldspresumsjonen, sjå Strandbakken (2003) og Aall (2018) s. 476–495. For EMK art. 6 (2) sin del, er plenumssaka Barberà,

Messegué and Jabardo v. Spain, Application no. 10590/83, Judgment of 6 desember 1988, den sentrale avgjerda. Her vart uskuldspresumsjonen for-
klart som at «Paragraph 2 (art. 6-2) embodies the principle of the presumption of innocence. It requires, inter alia, that when carrying out their duties,
the members of a court should not start with the preconceived idea that the accused has committed the offence charged; the burden of proof is on the
prosecution, and any doubt should benefit the accused. It also follows that it is for the prosecution to inform the accused of the case that will be made
against him, so that he may prepare and present his defence accordingly, and to adduce evidence sufficient to convict him.» (avsn. 77).
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videt på det grunnlag. Uskuldspresumsjonen samspelar
slik sett med lovskravet i § 96 første ledd: Individet skal
ikkje kunne straffast utan heimel i lov og med tilstrekke-
leg bevis for at vedkommande har handla i strid med
lova. Første og andre ledd i § 96 har slik sett naturleg
samanheng med kvarandre.

Det er omtvista om romarretten inneheldt ein
uskuldspresumsjon eller element av det. Lesingar av
Digestene tilseier i alle fall at det eksisterte reglar som
låg nært opp til eit slikt prinsipp, sjølv om ein ikkje finn
uskuldspresumsjonen uttrykkeleg fastlagt der.237 Kon-
sillatorane Albertus Gandinus (1235–1305) og Angelus
Aretinus (d. 1450) vert tilskrive «in dubio pro reo»-sat-
sen, men òg i middelalderen var ikkje prinsippet fullt
gjennomført.238 Den kanonske retten hadde truleg ikkje
eit slikt prinsipp, i alle fall ikkje med stort gjennomslag i
praksis.239 I tidlege epokar verkar uskuldspresumsjonen
berre vere ein av fleire (legale) bevisreglar. Den tidlege
norske retten hadde langt på vei den same utviklinga, der
legale bevisreglar dominerte. Vitneprov og partseid stod
opphavleg, til dømes i Gulatingslova, sentralt.240 Deri-
mot var tortur noko mindre brukt enn mange andre sta-
der.241 Og i tida fram mot Magnus Lagabøtes landslov
var det auka fokus på å få fram den materielle sanninga.
Landslova vidareførte i stor grad bevisreglane i lagtings-
lovene, men der var samstundes ei utvikling i retning av
fri bevisvurdering.242 Christian Vs Norske Lov av 1687
bygde likevel enno på legale bevisreglar. Etter kvart som
prinsippet om fri bevisvurdering fekk innpass både i
Noreg og i Europa generelt vart det òg lagt til rette for
uskuldspresumsjonen.243 Gradvis vart uskuldspresum-
sjonen løfta fram i litteraturen, samstundes som tortur,
«et stort hinder for uskyldspresumsjonen», vart avskaffa
fleire stader.244 Utviklinga i retning av fri bevisvurde-
ring og i retning av uskuldspresumsjonen var prega av
nytt tankegods som vaks fram, som i England gjennom
Locke sin empirisk-orienterte erkjenningsteori.245 Og
særleg opplysingsfilosofien gav sentrale bidrag. Som på

mange andre område var Beccaria ein av dei sentrale
premissleverandørane for utviklinga:

«En mand kan ikke kaldes skyldig, før han er blevet dømt
af en dommer. Ej heller kan samfundet berøve ham sin
offentlige beskyttelse, før det er fastslået, at han har
krænket forudsætningerne for, at denne beskyttelse blev
ydet ham. Er det altså andet end en magtens ret, der giver
en dommer beføjelse til at straffe en borger, så længe der
hersker tvivl om, hvorvidt han er skyldig eller uskyldig?
Dette dilemma er ikke nyt: Forbrydelsen er enten uom-
tvistelig eller omtvistelig. Hvis den er uomtvistelig, bør
den alene straffes med den af lovene fastsatte straf, og
tortur er da overflødig, fordi den skyldiges tilståelse er
overflødig. Hvis den er omtvistelig, bør man ikke under-
kaste en uskyldig tortur. En mand, hvis forbrydelse ikke
er bevist, er nemlig uskyldig ifølge lovene.»246

I epoken rundt vedtakinga av Grunnlova etablerte
uskuldspresumsjonen seg i praksis på kontinentet. Ein
finn spor av uskuldspresumsjonen i utkasta til Grunn-
lova. På dette punkt er det særleg Nicolai Wergeland sitt
utkast, § 14 trekt fram – som i delar bygger direkte på
artikkel 9 i den franske Erklæring om menneskets og
borgernes rettigheter av 26. august 1789:

«Da enhver antages uskyldig, indtil han lovmæssigen
dømmes skyldig, saa bør enhver Slags Strænghed, som ej
er fornøden til at sikkre Personens Nærværelse, strænge-
lig forebygges. Der maa, saameget som mueligt, ikke
straffes, førend Dom er falden. En fængslet Persons Sag
maa undersøges og paadømmes, førend nogen anden.»247

I Grunnlova slik den vart vedteken i 1814 fekk
uskuldspresumsjonen likevel ikkje noko eige uttrykk.

Med straffeprosessloven av 1887, der anklageprinsip-
pet fekk gjennomslag, var òg prinsippet om at det er
påtalemakta som har bevisbyrda, klart etablert.248 I

237 Slik Strandbakken (2003) s. 89, sjå same stad s. 86–89 for ein nærare oversikt over diskusjonen. Strandbakken gjev her ein nærare gjennomgang
av den historiske utviklinga, som framstillinga her i stor grad vil bygge på.

238 Sjå Strandbakken (2003) s. 90.
239 Strandbakken (2003) s. 93 finn det vanskeleg å trekke ein klar konklusjon for denne epoken.
240 Sjå vidare mellom anna Fr. Brandt, Forelæsninger over Den Norske Retshistorie, Andre Bind (Kristiania, 1883) s. 224 og Strandbakken (2003)

s. 114.
241 Sjå til dømes Sunde (2005) s. 189, som peikar på at det var meir vanleg med bruk av lovnader og trugsmål. Sistnemte vil etter ei notidig forståing

under visse omstende likevel kunne omfattast av torturomgrepet.
242 Strandbakken (2003) s. 119.
243 Sjå om samanhengen bl.a. Strandbakken (2003) s. 83–84.
244 Slik Strandbakken (2003) s. 103.
245 Sjå òg Strandbakken (2003) s. 106.
246 Beccaria (1998) § XVI.
247 Framheva av Strandbakken (2003) s. 132 som «en sentral kilde til § 96».
248 Sjå Indstilling fra Jurykommissionen indeholdende Udkast til Lov om Rettergangsmaaden i Strafsager og Udkast til Lov om Ophævelse av Stifts-

overretterne m. v. med Bilage, samt Forslag til Lov om Forandring i Straflovens kap. 6, § 2. Kristiania 1885, s. 481 og Strandbakken (2003) s. 125.
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straffeprosessloven av 1887 § 349 andre punktum vart
òg prinsippet om fri bevisbedømming fastslått. Straffe-
prosessloven av 1981 bygde på dei same utgangspunkta.
Strandbakken skildra i 2003 uskuldspresumsjonen som
«en selvsagt del av den norske straffeprosessen».249

Uskuldspresumsjonen fekk seinare ei sterk forankring i
ulike sentrale menneskerettsdokument- og konvensjo-
nar, slik som FN-erklæringa artikkel 11 nr. 1, SP artikkel
14 og EMK artikkel 6 nr. 2 der det i norsk omsetjing hei-
ter at «Enhver som blir siktet for en straffbar handling,
skal antas uskyldig inntil skyld er bevist etter loven».
Det har vore saker for EMD der Noreg har vore dømd
for brot på uskuldspresumsjonen. Den 11. februar 2002
vart fire saker mot Noreg avgjort i Strasbourg, i tre av
dei vart Noreg domfelt for brot på uskuldspresumsjonen.
Domfelling kom mellom anna i tilknyting til ei sak som
sprang ut av Bjugn-saka der det var mistanke om
utbreidde seksuelle overgrep, utført av fleire personar,
mot barn i ein barnehage i Bjugn. Lagmannsretten fri-
fann ein av dei som vart tiltala i saka, men uttalte seg i
den seinare om erstatning for urett forfølging (straffe-
prosessloven §§ 444–446) i vendingar som var eigna til
å skape tvil om frifinninga. Det var etter EMD sitt syn
brot på uskuldspresumsjonen.250 Tilsvarande vart resul-
tatet i O mot Noreg. Y mot Noreg sprang ut av Karmøy-
saka, og det var spørsmål om det var rom for å ilegge eit
erstatningsansvar for handling ein var frifunnen for. Òg
der fann EMD brot på uskuldspresumsjonen.251 Norsk
rett har òg i andre samanhengar erfart domfelling av
uskuldige. Det har særleg vore avdekka gjennom gran-
skingane av Liland-saka og seinare av saka mot Fritz
Moen.252 Etter kvart som EMD-praksis om uskuldspre-
sumsjonen utvikla seg, vart det òg i norsk teori og prak-

sis diskusjon om konsekvensane for norsk rett.253 Tol-
king av uskuldspresumsjonen låg til dømes til grunn for
at Høgsterett i plenumsavgjerda i Rt. 2005 s. 833 under-
kjente ordninga med såkalla objektivt straffansvar i for-
hold til kunnskap om barnets alder ved seksuelle over-
grep mot barn.254

Rettstilstanden, særleg med tanke på den konstitusjo-
nelle forankringa, var på tidspunktet for Menneske-
rettsutvalet sitt arbeid ikkje heilt klar, noko utvalet
ikkje heilt verkar å ha teke inn over seg.255 Der heftar i
alle fall visse problem med formuleringa som er nytta
og grunngjevinga. Formuleringa «Alle har rett til å bli
rekna som uskuldige til skuld er prova etter lova», som
synest bygge på den norske oversettinga av EMK artik-
kel 6 nr. 2,256 seier i utgangspunktet ikkje anna enn at
lovgjevar skal fastsette krav for når skuld er bevist, og
gjev såleis i liten grad garantiar av den art som
uskuldspresumsjonen tradisjonelt er forbunden med,
det vil seie eit krav om at påtalemakta har bevisbyrden
og at bevis i straffesaker skal vere ført ut over «enhver
rimelig tvil». Det går rett nok klart fram av Menneske-
rettsutvalet at ein tilsikta å grunnlovsfeste det kravet
som følgte av gjeldande rett:

«Den foreslåtte formuleringen til ny § 96 annet ledd vil
ikke gå lenger enn det som allerede følger av gjeldende
rett. Formuleringen vil i stedet oppsummere i én setning
de ulike sidene ved uskyldspresumsjonen, herunder sær-
lig at rimelig tvil skal komme tiltalte til gode.»257

Rekkjevidda av § 96 andre ledd er slik sett noko uklar.
Den må likevel lesast i lys av utviklinga i EMD-praksis
på dette punktet.258

249 Strandbakken (2003) s. 127.
250 O v. Norway, Application no. 29327/95, Judgment of 11 February 2003; Hammern v. Norway, Application no. 30287/96, Judgment of 11 February

2003; Ringvold v. Norway, Application no. 34964/97, Judgment of 11 February 2003 og Y. v. Norway, Application no. 56568/00, Judgment of 11
February 2003.

251 Nærare om Y v. Norway og Ringvold v. Norway (der Noreg vart frifunnen), sjå Asbjørn Strandbakken, «Simpson i Strasbourg», Lov og Rett 42 (4–
5) (2003) s. 231–248.

252 Sjå granskingsrapportane NOU 1996: 15 og NOU 2007: 7. Andre saker har derimot vore sterkt omdiskuterte i denne samanhengen, seinast dom-
men mot den eine involverte i den såkalla Baneheia-saka, sjå Frode Helmich Pedersen, «Domsfortellingens plausibilitet. En analyse av rettens for-
telling i Baneheiasaken», Retfærd – Nordisk Juridisk Tidsskrift 40 (2017) s. 4–23.

253 Av rettspraksis har særleg storkammaravgjerda i Rt. 2008 s. 1409 om tilleggsskatt (dissens 7–4) stått sentralt. Frå litteraturen, sjå mellom anna Jør-
gen Aall, «Uskyldspresumsjonen etter frifinnende dom», Lov og Rett 42 (4–5) (2003) s. 249–256.

254 Saka, på bakgrunn mellom anna av utsegner i litteraturen om spørsmålet i saka, er omtala i Benedicte Malling og Erik Keiserud, «Om straffelovens
§ 195 tredje ledd og forholdet til uskyldspresumsjonen i EMK artikkel 6 nr. 2», Kritisk Juss 32 (2006) s. 369–382. Sjå òg Gemetchu Hika, «Objek-
tivt straffansvar – unntak fra skyldkravet i norsk strafferett og forholdet til uskyldspresumsjonen i EMK artikkel 6 (2)», Tidsskrift for Rettsviten-
skap 123 (2010) s. 505–547 og, i lys av den seinare avgjerda frå EMD (G v. United Kingdom, Application no. 37334/08, Decision of 30 August
2011) sjå Hans Petter Jahre og Morten Holmboe, «Alderen som objektivt straffbarhetsvilkår: dit og tilbake igjen?», Lov og Rett 51 (10) (2012),
s. 579–597. Sjå no regelen i straffelova 2005 § 307.

255 Påpeika òg i NOU 2014: 10, s. 180.
256 Sjå òg HR-2018-1783-A avsn. 21: «er inspirert av EMK artikkel 6 nr. 2». Sjå òg HR-2018-1909-A avsn. 42 med referanse til Rt. 2014.1292 avsn.

14.
257 Dokument 16 (2011–2012) s. 130.
258 Sjå til dømes E. Smith (2017) s. 377 som peiker på at § 96 andre ledd er ei forenkling av EMK art. 6 (2) før han skriv at den: «og vil sikkert bli tol-

ket med utgangspunkt i praksis etter EMK art. 6».



§ 96 1025
Uskuldspresumsjonen har òg vorte tema i høgsteretts-
praksis, særleg knytt til ulike prosessuelle spørsmål. I
til dømes HR-2019-440-A peika Høgsterett på at det
«foreligger en relativt omfattende rettspraksis omkring
brudd på uskyldspresumsjonen fra både Høyesterett og
de lavere rettsinstanser».259 Sentralt i så måte er
avgjerda HR-2018-1783-A, som òg avgjerda frå 2019
viste til. Saka gjaldt ordninga med frifinning frå straffan-
svar, men dom på oppreisingsansvar på grunn av det
lågare beviskravet som der gjeld. I denne avgjerda flytta
Høgsterett raskt fokus frå Grunnlova til EMK:

«De krav som stilles til begrunnelsen for å idømme erstat-
ning for handlinger som skadevolder i samme sak straffe-
rettslig er frifunnet for å ha begått, er utførlig behandlet
av EMD i flere avgjørelser. «Jeg finner ikke holdepunkter
for at Grunnloven § 96 annet ledd skulle stille andre krav
i så måte, og vil i det følgende drøfte spørsmålet med
utgangspunkt i EMDs praksis. Det er naturlig å ta
utgangspunkt i storkammerdommen 12. juli 2013 Allen
mot UK …»260

EMD-praksis har i det heile vore heilt sentral i den nor-
ske diskusjonen, noko som er naturleg då det saman-
likningsvis med krava om lov og dom ikkje over tid er
bygd opp noko tilsvarande nasjonal «dogmatikk»
omkring uskuldspresumsjonen som omkring § 96 første
ledd.261

Uskuldspresumsjonen har i nyare tid òg vore tema for
Høgsterett i fleire andre saker, mellom anna med tanke
på ordninga med lagmannsretten si tilsidesetting av
lagretten si avgjerd av skuldspørsmålet, men igjen utan
at Høgsterett har konstatert brot på uskuldspresumsjo-
nen.262 I ei sak, HR-2018-1909-A, fann likevel Høgste-
rett krenking av uskuldspresumsjonen i Grl. § 96. Igjen
var det oppreisingsansvaret saka handla om.263 Mennes-
kerettsutvalet sin omtale av uskuldspresumsjonen som
«et særlig viktig rettsstatsprinsipp»,264 tilsa «en forsik-

tighet med å innsnevre virkeområdet for bestem-
melse».265 Uskuldspresumsjonen måtte òg respekterast
der tiltalte var frifunnen for eit alvorleg forhold, men
dømd for eit mildare, i dette tilfelle frifinning for forsett-
leg valdtekt men domfelling for grovt aktlaus vald-
tekt.266 Høgsterett uttala mellom anna: «Generelt kan en
slik delvis frifinnelse være avgjørende for strafferam-
men og straffenivået, og ha meget stor betydning for
hvordan forholdet oppfattes i samfunnet.»267 Utgangs-
punkta innebar at «at en etterfølgende avgjørelse av et
sivilt krav ikke kan utformes slik at den i realiteten setter
til side en delvis frifinnelse eller i praksis innebærer en
fornyet prøving av skyldspørsmålet til domfeltes
skade».268 På dette punkt hadde lagmannsretten i utmå-
linga av oppreisingserstatninga skapa tvil om frifinninga
for forsettleg valdtekt var riktig.269

4 Tredje leddet: Forbodet mot eigedomsavståing
Grunnlova i sin tidlegare versjon hadde i § 104 eit for-
bod mot konfiskasjon av «Jord og Boslod». «Jord» viser
her til fast eigedom. «Boslod» siktar til formuen. Tidle-
gare var det vanleg at ein inndrog eigedomen til nokon
som hadde gjort ei straffbar handling. Eit særleg døme
var inndraging av eigedomen til den som tok sjølvmord,
etter den tida ei alvorleg synd. Vedkommande vart etter
både Eidsivatingslova og etter Magnus Lagabøtes
landslov rekna som fredlaus («ubotamål»), noko som
førte til tap av eigedomen.270 Regelen vart vidareført
med Christian IV Norske Lov frå 1604.271 Formuen til-
fall kongen.

Med det seinare fokuset på strafferettsleg maktutøving
som eit medium for maktmisbruk vart problema med ein
slik utstrakt konfiskasjon synleg. Inndraging av heile
eigedomen ville vere ein effektiv måte å gjere politiske
motstandarar makteslause, noko ein enno ser døme på i
visse regimer rundt om i verda. Regelen i Grunnlova

259 HR-2019-440-A
260 HR-2018-1783-A avsn. 25–26.
261 Sistnemnte sak frå EMD i det siterte frå HR-2018-1783-A avsn. 25–26, Allen vs. Storbritannia, reknast til dømes no som sentral i samanhengen og

er nærare omtala i Jon Petter Rui, «Uskyldspresumsjonens vern mot omtale av straffesaker», Tidsskrift for strafferett 14 (2014) s. 119–143. s. 121–
128, sjå til dømes tidlegare frå same felt Jorun I Pedersen, «Uskyldspresumsjonen og uttalelser om straffeskyld før skyldspørsmålet er avgjort»,
Tidsskrift for strafferett 6 (4) (2006) s. 258–293. Meir allmenne framstillingar av uskuldspresumsjonen i lys av EMD-praksis finn ein Sverre Erik
Jebens, Menneskerettigheter i straffeprosessen (Oslo, 2004) s. 435–468 og Strandbakken (2003).

262 HR-2019-361-U avsn. 39–40. Heller ikkje i HR-2018-2427-A vart det konstatert brot på uskuldspresumsjonen, sjå særleg avsn. 45–50.
263 Sjå HR-2018-1909-A avsn. 40 flg.
264 Òg sitert ovanfor.
265 Sjå HR-2018-1909-A avsn. 45.
266 Jf. strl. 2005 § 291 (med tilhøyrande straffeskjerpande reglar i §§ 292 og 293) og § 294.
267 HR-2018-1909-A avsn. 50.
268 HR-2018-1909-A avsn. 53.
269 HR-2018-1909-A avsn. 63–65.
270 Sjå Erling Johannes Husabø, Rett til sjølvvalt livsavslutning? (Oslo, 1994) s. 66.
271 Husabø (1994) s. 76.
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§ 104 kom for sin del med særleg av omsyn til den
dømde sin familie.272 I Adler-Falsen-utkastet sin § 25
tredje setning heitte det meir generelt at «Ingen Straf
maa ramme Forbryderens Familie, og ligesaalidt hans
Gods eller Eiendomme, uden forsaavidt Skades-Erstat-
ning, Bøder og Processens Omkostninger betræffer.»

Menneskerettsutvalget hadde ei noko meir samansett
lesing av § 104:

«Prinsippet i Grunnloven § 104 verner likevel i noen grad
også domfelte selv, ved at det settes absolutte skranker
for hva straffen kan innebære. I dag kan dette begrunnes
med et grunnleggende strafferettslig prinsipp om at straf-
fen skal være forholdsmessig. Det kan samtidig begrun-
nes med at domfeltes mulighet for å vende tilbake til sam-
funnet som en hederlig samfunnsdeltaker etter endt
fengselsopphold reduseres drastisk dersom han i mellom-
tiden har blitt fratatt fast eiendom og den samlede for-
mue. I noen grad må også forbudet mot å frata noen fast
eiendom som straff leses i sammenheng med bestemmel-
sen om ekspropriasjonserstatning i Grunnloven
§ 105.»273

Regelen i § 104 var lenge ein «sovande» paragraf. Den
har ikkje vore tema for Høgsterett, og er lite omtala i kom-
mentarlitteraturen.274 Den fekk likevel fornya aktualitet i
samband med revisjon av reglane om inndragning av
utbytte av straffbare handlingar. Seinare fekk ein her eit
tillegg om såkalla «utvida inndragning» i strl. 1902
§ 34 a, no strl. 2005 § 68.275 Det er inndraging som i min-
dre grad bygger på krav om konkretisering i forhold til
kva straffbar handling utbytte skal stamme frå.276 Slik har
ein meint å ramme personar med såkalla kriminell livsstil.
Regelen opnar for at «alle formuesgoder som tilhører lov-
overtrederen, [kan] inndras hvis han ikke sannsynliggjør
at formuesgodene er ervervet på lovlig måte». Departe-
mentet vurderte i den samanhengen forholdet til Grl.
§ 104, men konkluderte med at regelen ikkje var i strid
med Grunnlova.277 Vurderingane til departementet er
nærmare diskutert av Johan Boucht, som argumenterer for
at forholdet til dåverande § 104 var meir problematisk enn
det departementet gav uttrykk for.278

§ 96 tredje ledd presiserer eksplisitt at forbodet mot
inndraging ikkje gjeld der «verdiane er nytta til eller er
utbyte frå ei strafflagd handling».

272 Gaarder (1845) s. 477 og Andenæs og Fliflet (2006) s. 409–410.
273 Dokument 16 (2011–2012) s. 134.
274 Av dei meir inngåande kommentarane er Gaarder (1845) s. 476–478.
275 Om bakgrunnen, sjå nærmare NOU 1996: 21 og Ot.prp. nr. 8 (1998–1999), særleg kap. 10.
276 Sjå mellom anna Johan Boucht, «Utvidgat förverkande enligt norska straffeloven § 34a – ökad funktionalitet eller obefogat avsteg från hävdvunna

rättssäkerhetskrav?», 12 (4) Tidsskrift for strafferett (2012) s. 382–423, s. 386.
277 Ot.prp. nr. 8 (1998–1999) s. 32.
278 Boucht (2012) s. 415 flg.
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§ 97
Ingen lov må gis tilbakevirkende kraft.

Inga lov må gjevast tilbakeverkande kraft.

Av Benedikte Moltumyr Høgberg

1 Oversikt over tilbakevirkningsforbudet
Bestemmelsen i § 97 forbyr tilbakevirkende lover. For-
budet er i første omgang rettet mot Stortinget som lovgi-
vende myndighet, men også øvrige statsmakter må over-
holde forbudet. Den utøvende myndighet må bl.a. se hen
til forbudet i lovforberedelsen og ved vedtakelsen av for-
skrifter, mens den dømmende myndighet må håndheve
forbudet i tråd med læren om domstolenes prøvelsesrett.

Tilbakevirkningsforbudet i Grunnloven har spilt en
betydelig rolle i Norges to hundre år lange konstitu-
sjonshistorie. Forbudet har stått sentralt i tunge politiske
stridigheter, bl.a. om alkohol, apoteker, hjemfall, tomte-
feste, trygderettigheter, natur- og ressursforvaltning,
landsforræderi og krigsforbrytelser. En viktig konse-
kvens av dette er at § 97 har stått sentralt for utviklingen
av domstolenes prøvelsesrett. En annen konsekvens er
at det rettslige nedslagsfeltet til § 97 til tider har beveget
seg i politikkens grenseland – med de utfordringer dette
har gitt til domstolene ved prøving av konkrete rettstvis-
ter.

Hensikten med et tilbakevirkningsforbud er ivareta-
kelse av idealer som rettssikkerhet og forutberegnelig-
het: Borgerne skal til enhver tid kunne sette seg inn i
hvilke lover de har å forholde seg til. Bare da vil bor-
gerne være i stand til å forutse hvilke rettslige konse-
kvenser deres handlinger og beslutninger kan få. I noen
grad ivaretas også et rettferdighets- og likhetsideal gjen-
nom tilbakevirkningsforbudet. Når lovene er vedtatt før
de kan anvendes på konkrete situasjoner, reduseres risi-
koen for at myndighetene på tilfeldig grunnlag særbe-
handler enkeltpersoner, enten det er tale om positiv eller
negativ særbehandling.

Tilbakevirkningsforbudet gjelder på alle rettsområder,
men har siden 1814 vært forstått slik at det særlig er på
strafferettens område at vernet er sterkest.1 Lest i sam-
menheng med § 96 første ledd om at ingen kan straffes
uten hjemmel i lov, har § 97 vært tolket slik at straffe-
hjemmelen må foreligge på det tidspunkt hvor den
straffbare handling ble begått, jf. bl.a. Rt. 2010 s. 1445
(krigsforbrytersaken). Koblingen mellom tilbakevirk-
ningsforbudet og normkravet i strafferetten er i nyere tid
kommet mer eksplisitt til uttrykk i EMK artikkel 7, der
det i norsk oversettelse heter at «ingen skal bli funnet
skyldig i en straffbar handling på grunn av noen gjerning
eller unnlatelse som ikke utgjorde en straffbar handling
etter nasjonal eller internasjonal rett på den tid den ble
begått».

Utenfor strafferettens område foreligger det i noen
grad også et slektskap mellom § 97 og § 105. Mens
tvangsavståelse av eiendom gir grunnlag for full erstat-
ning etter § 105, kan § 97 tenkes å gi et vern mot øvrige
inngrep i eiendomsretten dersom begrensningene inn-
treffer etter at man har ervervet eiendomsretten – gjerne
omtalt som rådighetsbegrensninger. De to grunnlovsbe-
stemmelsene overlappes delvis av EMK tilleggsproto-
koll 1 artikkel 1 (P1-1). I henhold til P1-1 foreligger en
krenkelse av rettighetsvernet dersom det gjøres ufor-
holdsmessige inngrep i eiendomsrettigheter. Avhengig
av det enkelte sakskompleks kan derfor P1-1 lede til
erstatning for både tvangsavståelse av eiendom (§ 105)
og inngrep i bestående rettsposisjoner (§ 97). Dette gjør
at P1-1 kan utgjøre et alternativt rettsgrunnlag i tilbake-
virkningssaker for norske domstoler.2

1 Se bl.a. Frederik Stang, Systematisk Fremstilling af Kongeriget Norges constitutionelle eller grundlovsbestemte Ret (1833), s. 607.
2 EMK P1-1 ble bl.a. anført som subsidiært rettsgrunnlag i Rt. 2007 s. 1281 (Øvre Ullern Terrasse) og Rt. 2013 s. 1345 (Voldstad).
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Uavhengig av hvilket rettsområde man befinner seg
på foreligger enkelte sikre tolkningsutgangspunkter for
§ 97: Tradisjonelt er det lagt til grunn at bestemmelsen
ikke skal forstås slik at den er til hinder for gunstige lov-
endringer.3 Bare lovendringer til skade eller ulempe kan
rammes av forbudet. På strafferettens område innebærer
dette at § 97 ikke er til hinder for at man anvender ny
straffelovgivning til fordel for tiltalte. Dette er også
kommet til uttrykk i straffeloven § 3.

Videre må understrekes at § 97 bare verner mot lovers
tilbakevirkende kraft. Foruten formelle lover gitt etter
Grunnloven §§ 76 flg., omfatter lovsbegrepet i denne
sammenhengen også forskrifter, provisoriske anordnin-
ger og Stortingets skattebeslutninger. Lovsbegrepet
omfatter imidlertid ikke forvaltningens enkeltvedtak.
Eventuelle tilbakevirkende effekter ved enkeltvedtak
reguleres i stedet av forvaltningslovens omgjøringsregler,
med mindre den direkte foranledning til enkeltvedtaket er
lov- eller forskriftsendring, slik tilfellet bl.a. var i Rt.
2010 s. 143 (rederiskatt). Lovsbegrepet omfatter heller
ikke domstolenes egne avgjørelser, hvilket innebærer at
domstolene kan fravike sine prejudikater uhindret av
§ 97. Høyesterett har like fullt uttalt at domstolene må
utvise varsomhet med endringer som innebærer «omfat-
tende tilbakevirkning», jf. Rt. 2003 s. 359.4

Utfordringene ved § 97 har i fremste rekke vært knyt-
tet til forståelsen av uttrykket «tilbakevirkende kraft».
Det er innlysende at loven må berøre fortidige forhold
for at vernet etter § 97 skal aktualiseres, men i samtlige
teoretiske fremstillinger som omhandler § 97 er det lagt
til grunn at bestemmelsen ikke kan tas helt på ordet. Til-
bakevirkningen må m.a.o. være av kvalifisert karakter
for å være rettsstridig. Hvordan man går frem for å ta
stilling til hvilke tilfeller som er av kvalifisert karakter,
har imidlertid variert gjennom årenes løp. Selv etter to
hundre år foreligger ingen entydige svar på dette spørs-
målet.

2 Tilbakevirkningsforbudet frem mot 1814
Flere av representantene til Riksforsamlingen hadde
med seg utkast som inneholdt forbud mot tilbakevir-

kende lover. Forbudet må ha vært velkjent for de unge
jurister og teologer på Eidsvoll. Også under eneveldet
ble det lært at lovgiver ikke skulle gi tilbakevirkende
lover og domstolene skulle ikke anvende nye lover på
eldre rettsforhold, bortsett fra til gunst for tiltalte i straf-
fesaker.

Den ledende eneveldejuristen Henrik Stampe skrev i
1768 bl.a. følgende om anvendelsen av en ny forordning
på to eldre handlinger:

«Men, da disse tvende Misgierninger ere forøvede over et
halvt Aar, førend Forordningen … udkom, saa er det lige-
saa klart, at Høiesteret ikke kunde eller burde dømme
Delinqventerne efter denne Forordning, men har derimod
havt gandske god Grund til at ansee dem … efter den
eldre Forordningen …, alt i Følge den almindelige og
noksom bekiendte Regel: lex non promulgata non obli-
gat, hvilken aldeles ingen Undtagelse taaler, og allermin-
dst in criminalibus, hvor det vilde være af en meget farlig
Følge, om en Straflov kunde tillægges vis retroactiva, saa
at den i Følge deraf skulde være anvendelig paa de Gier-
ninger, som vare forøvede, førend den udkom.»

Dette skulle etter hans oppfatning være «saa almindelig
bekiendt, at ingen Dommer kan eller bør derom være uvi-
dende …».5 Stampes erklæringer var velkjente før 1814
fordi de fra 1793 til 1807 ble utgitt i en omfattende sam-
ling. Også i pensum ved Universitetet i København ble
spørsmålene behandlet. Professor Lauritz Nørregaard
skrev i sin lærebok i 1784, benyttet av de kommende eids-
vollsfedre, at lovene ikke har tilbakevirkende kraft med
mindre de gir medlidenhet til forbryteren.6 Tilsvarende
syn inntok de kommende eidsvollsfedrenes privatrettslæ-
rer. Fredrik Theodor Hurtigkarl skrev i sin lærebok fra
1813 at det er «klart» at de borgerlige lovene ikke kan til-
legges tilbakevirkende kraft.7 Også den ledende dansk-
norske jurist Anders Sandøe Ørsted behandlet omfattende
tilbakevirkningsspørsmål både før og etter 1814. I sin
Haandbog skrev han om visse typer privilegier:

«Da de ere givne ved de almindelige Love og for Det
Almindeliges Skyld, saa kunne de igjen ophæves, naar
det, efter forandrede Forestillingsmaader eller forandrede

3 Se Stang, op.cit., s. 607–608; P.K. Gaarder, Fortolkning over Grundloven (1845), s. 449–451; T.H. Aschehoug, Norges nuværende statsforfatning,
bd. III, 2. utgave (1893), s. 91; Frede Castberg, Grunnlovens forbud mot å gi lover tilbakevirkende kraft (1919), s. 39; Bredo Morgenstierne, Lære-
bok i den norske statsforfatningsret, bd. II, 3. utgave (1927), s. 367 og s. 397; Carl August Fleischer, «Grunnlovens § 97» (1975), s. 184–185; Johs.
Andenæs og Arne Fliflet, Statsforfatningen i Norge, 10. utgave (2006), s. 445; Benedikte Moltumyr Høgberg, Forbud mot tilbakevirkende lover
(2010), s. 172 flg.

4 Rt. 2003 s. 359 avsnitt 94. Se også Høgberg, op.cit., s. 159–171 og Jens Edvin A. Skoghøy, «I hvilken utstrekning bør rettsoppfatninger av Høyes-
terett kunne fravikes?» (2015), s. 277–279.

5 Henrik Stampes Erklæringer, Breve og Forestillinger, bd. V (1797), s. 541ff
6 Lauritz Nørregaard, Forelæsninger over den Danske og Norske Private Ret, Første Deel (1784), s. 33.
7 Fredrik Theodor Hurtigkarl, Den Danske og Norske private Rets første Grunde, Første Deel (1813), s. 39.
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Tidsomstændigheder, findes, at de ikke stemme med det
Almindeliges Tarv. Dog bør naturligvis Reglen, at en Lov
ikke har tilbagevirkende Kraft, behørigen tages i Agt.»8

Det er videre sannsynlig at de unge jurister og teologer
på Eidsvoll hadde lest romerrett og kjente til litteratur
med betydning for utviklingen av tilbakevirkningsforbu-
det i Europa, særlig Aristoteles, Aquinas, Bracton,
Locke og Voltaire: Tolvtavlelovene ble reist på Forum
Romanum ca 450 f.Kr. som et direkte resultat av plebei-
ernes krav om at lovene de skulle dømmes etter var
kunngjort på forhånd. Om lag tusen år senere ble forbu-
det nedfelt i keiser Justinians lovgivning Corpus Juris
Civilis. Derfra fant det veien inn i den anglosaksiske
rettskultur som en del av the rule of law og inn i opplys-
ningsfilosofenes arbeider, før tilbakevirkningsforbudet
ble nedfelt i både den franske menneskerettighetserklæ-
ringen og den amerikanske konstitusjonen.9

Det er derfor ikke uventet at Adler og Falsen hadde til-
bakevirkningsforbudet med i sitt grunnlovsutkast § 24,
formulert i to setninger. Den første av disse setningene var
nærmest en tro kopi av forbudet i den franske menneske-
rettighetserklæringen, mens den andre setningen minnet
om forbudet i den amerikanske konstitusjonen:

«Ingen maa dømmes, uden efter en Lov, der var publice-
ret, da Forbrydelsen ble begaaet. At give en Lov tilbage-
virkende Kraft (effectum retroactivum) er uretfærdigt.»10

I tillegg til Adler-Falsens grunnlovsutkast gjenfinnes til-
bakevirkningsforbudet i Nicolai Wergelands utkast § 10,
Holstein Holsteinborgs utkast del II § 24 og sorenskriver
Weidemanns utkast § 77.11 Weidemanns utkast synes ster-
kest å ha påvirket den vedtatte ordlyden. Hans utkast lød:

«Ingen Lov skal kunne anvendes paa Undersaatterne
førend den ved den ordinaire Underret er oplæst og der-
ved publiceret.

Ingen Lov skal tillægges eller have tilbagevirkende
Kraft.»

Tilbakevirkningsforbudet ble ikke inntatt som en av de ti
grunnsetninger vedtatt på Eidsvoll, men prosessen frem

mot vedtakelsen av § 97 tyder på at det var bred enighet
om at forbudet skulle med i den nye konstitusjonen. For-
budet var med i førsteutkastet fra Riksforsamlingens
konstitusjonskomité i slutten av april 1814 som forslag
til § 108. Den samme ordlyden ble enstemmig vedtatt i
Riksforsamlingens utkast 11. mai 1814 som § 105.12

Bestemmelsen lød da som følger:

«Ingen lov maa gives tilbagevirkende kraft, eller gjælde
før den er bekjendtgjort.»

Da Grunnloven skulle settes i stil og orden ble formule-
ringen «eller gjælde før den er bekjendtgjort» tatt ut.
Dagens ordlyd ble deretter vedtatt som § 97 den 16. mai
1814.

Det finnes ingen dagboknotater eller senere nedtegnel-
ser som redegjør for hvorfor den siste delen av setningen
ble fjernet. Enhver forklaring på hvorfor dette skjedde vil
derfor være usikker. To forklaringer er likevel mer nærlig-
gende enn de øvrige: Den første er at det ble ansett som
unødvendig å ta den siste delen av setningen om bekjent-
gjøring inn i Grunnloven fordi den ga uttrykk for en selv-
følgelig forståelse av tilbakevirkningsforbudet. For
eksempel knyttet den franske menneskerettighetserklæ-
ringen nettopp tilbakevirkningsforbudet direkte til tids-
punktet for bekjentgjøring av lover.13

Den andre forklaringen kan være motsatt, nemlig at
man anså formuleringen som for streng, i den forstand at
man ønsket at tilbakevirkningsforbudet bare skulle
sperre for anvendelse av lover før de formelt var vedtatt.
Det er denne siste fortolkningen som er lagt til grunn i
litteraturen og siden av Høyesterett.14 Noen nærmere
begrunnelse for dette tolkningsutgangspunktet er imid-
lertid ikke gitt. T.H. Aschehoug skrev følgende i sine
statsrettsverker fra 1880-årene om utelatelsen av siste
del av setningen i § 97:

«Om Udeladelsen er skeet af Vanvare, af Misforstaaelse
eller i den Tanke, at Bestemmelsen ei var fuldt Hensigts-
mæssig, vides ikke og bliver i ethvert Fald ligegyldigt.
Grundloven er altsaa ikke til Hinder for, at en Lov tillæg-
ger sine Bestemmelser bindende Kraft for enhver, som
efter Udfærdigelsen, men før Bekjendtgjørelsen kommer
til Kundskab om dem …»15

8 Anders Sandøe Ørsted, Haandbog over den danske og norske Lovkyndighed, bd. I (1822) s. 143–144. Ørsted behandler videre tilbakevirknings-
spørsmål over nesten 100 sider, se op.cit. s. 164–259.

9 Se Høgberg, Forbud mot tilbakevirkende lover (2010), s. 74–80 med videre henvisninger.
10 Riksforsamlingens forhandlinger, bd. III (1916), s. 13.
11 Se op.cit., s. 263 og 138 og Riksforsamlingens forhandlinger, bd. I (1914), s. 154.
12 Se Wilhelm F.K. Christie, «W.F.K. Christies Dagbog» (1860), på s. 610.
13 Den franske menneskerettighetserklæringen av 1789 artikkel 8.
14 Se særlig Rt. 2004 s. 357.
15 Aschehoug, Norges nuværende statsforfatning, bd. III (1893), s. 88.
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I forbindelse med forhandlingene om Grunnloven i
november 1814 ble det ikke gjort endringer i § 97. Ord-
lyden har dermed stått urørt siden 16. mai 1814 og frem
til den språklige revisjonen 6. mai 2014. Paragrafnum-
mereringen er ikke endret, heller ikke ved rettighetsre-
formen 13. mai 2014. Grunnen var nettopp den sentrale
betydning som § 97 hadde hatt i norsk rett sammen med
§§ 96, 100 og 105.16 De øvrige rettigheter i Grunnloven
ble derfor bygget opp rundt disse sentrale grunnlovspa-
ragrafene.

3 De første hundre år: 1814–1918
Selv om § 97 var klar nok i sin ordlyd, var bestemmelsen
ordknapp og ga få føringer på hvordan man skulle gripe
an vanskelige tolkningsspørsmål. Allerede tidlig etter
1814 ble det klart at den strenge ordlyden i § 97 ikke
kunne tas bokstavelig. I en viss forstand kan all lovgiv-
ning sies å ha tilbakevirkende elementer, og en streng
ordlydsfortolkning ble ansett for å være et alvorlig hin-
der for lovgivers mulighet til å holde tritt med samfunns-
utviklingen. Frederik Stang skrev om dette allerede i
1833:

«Skulde enhver Skade, som indirecte vil resultere for
Nogen af en nye Lov, være tilstrækkelig til at hindre den-
nes Udgivelse, vilde al videre Udvikling og Udbedring af
Samfundsindretningerne være umulig.»17

En presisering av § 97 ble dermed at bestemmelsen bare
skulle komme til anvendelse dersom tilbakevirkningen
var til skade eller ugunst for den enkelte.18 Bestemmel-
sen skulle for eksempel ikke være til hinder for å
anvende ny lovgivning som ville lede til mildere straffe-
dom eller til forvaltningsrettslige fordeler for den
enkelte. Parallelt utviklet det seg raskt etter 1814 en
tolkningstradisjon der samfunnsinteresser generelt
kunne berettige tilbakevirkende lover.19 Aschehoug
beskrev denne tolkningstradisjonen slik at § 97 bare var
til hinder for «overgrep» fra myndighetene.20

Ved siden av disse prinsipielle utgangspunkter, utvik-
let det seg tidlig enkelte mer spesifikke fortolkninger.
Bl.a. skulle § 97 ikke være til hinder for at Stortingets
skattebeslutninger etter § 75 bokstav a ble truffet ved
utgangen av året med virkning også for inneværende
år.21 Likeledes ble det tidlig tatt til orde for at § 97 ikke
skulle være til hinder for ny lovregulering på områder
som tidligere ikke hadde vært regulert, selv om den nye
lovreguleringen kom til å endre etablerte rettsposisjo-
ner.22 Det var kun tilfeller hvor myndighetene uttrykke-
lig hadde opprettet eksklusive rettigheter for enkeltper-
soner at rettighetene kunne være vernet mot senere lov-
regulering, og da på det vilkår at endringene var å anse
som «urettferdige», jf. bl.a. Rt. 1849 s. 558 (Drøbak).

Selv om § 97 ikke skulle tas bokstavelig, ble det lagt
til grunn en streng ordlydsforståelse hva gjaldt spørsmål
om straff.23 I kombinasjon med kravet til lovhjemmel
for straff i § 96, innebar § 97 at den utøvende makt ble
avskåret fra å drive vilkårlig straffeforfølgning – en sys-
sel som ikke var ukjent blant enevoldskongene i datidens
Europa. For at § 97 skulle utgjøre en effektiv skranke for
myndighetene, måtte uttrykket «lov» i § 97 forstås utvi-
dende til ikke bare å omfatte Stortingets lovgivning, men
alle positivrettslige normer, inklusive Kongens proviso-
riske anordninger og forskrifter.24 Slik sikret man at
ingen regler kunne gis tilbakevirkende kraft på straffe-
rettens område.

I den første tiden etter 1814 synes Stortingets oppfat-
ninger – eller det man antok ville være Stortingets syn –
å utgjøre den viktigste tolkningsfaktor ved fortolkningen
av § 97. Dette var naturlig i og med at den nye konstitu-
sjonen etablerte Stortinget som nasjonens folkevalgte
organ. Frem mot 1860-årene ble § 97 kun benyttet som
et tolkningsmoment ved domstolenes fortolkning av
annen lovgivning, ikke som direkte skranke for lovgi-
ver.25 I sin statsrettslige fremstilling fra 1833 advarte
også Stang mot at domstolene skulle gis kompetanse til å
overprøve den tolkningen som Stortinget til enhver tid la
til grunn for § 97.26 Dette synes fulgt opp av Høyesterett
i sentrale tilbakevirkningsavgjørelser fra denne tiden, se
f.eks. Rt. 1841 s. 274 og Rt. 1845 s. 513.

16 Se Dokument 16 (2011–2012), s. 98–99.
17 Stang, Systematisk Fremstilling af Kongeriget Norges constitutionelle eller grundlovsbestemte Ret (1833), s. 608. Se også Gaarder, Fortolkning

over Grundloven (1845), s. 447 og 448–449.
18 Se Stang, op.cit., s. 605 og Gaarder, op.cit., s. 447.
19 Stang, op.cit., s. 610.
20 Aschehoug, op.cit., s. 107.
21 Se Frede Castberg, Norges Statsforfatning del II, 2. utgave (1947), s. 356.
22 Se Stang, op.cit., s. 608–609 og Gaarder, op.cit., s. 481.
23 Se Stang, op.cit., s. 607 og Gaarder, op.cit., s. 447. Se også Ragnar Knoph, Rettslige standarder: Særlig grunnlovens § 97 (1939), s. 48.
24 Se Gaarder, op.cit., s. 348–349.
25 Se Torstein Eckhoff, «Høyesterett som Grunnlovens vokter» (1976), på s. 5. Se også Arnfinn Bårdsen, «Norges Høyesterett som konstitusjons-

domstol» (2015), s. 295.
26 Stang, op.cit., s. 610–611.
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Mot slutten av 1800-tallet kom domstolene sterkere på
banen. Dette fikk stor betydning for anvendelsen av
§ 97. Bestemmelsen ble ikke lengre bare benyttet som et
tolkningsmoment for domstolene, men også som
skranke for lovgiver. Rettsvirkningene av at en lov kom i
konflikt med tilbakevirkningsforbudet, kunne dermed
være tilsidesettelse av den tilbakevirkende lovbestem-
melsen for det konkrete tilfellet som ble prøvet for dom-
stolene. Eventuelle forvaltningsvedtak som bygget på
lovbestemmelsen kunne på denne bakgrunn kjennes
ugyldige.

Høyesterett bekreftet riktignok den tolkningen av § 97
som var lagt til grunn i årene etter 1814, men omkring
1890 skjedde det en gradvis økning i antall saker som
ble prøvet – og overprøvet – av domstolene. De tidligere
tolkningsutgangspunkter ble i prinsippet stående ved
lag, men domstolene etablerte en åpning for å sette lov-
givning uttrykkelig til side. Dette gjaldt særlig de tilfel-
ler der lovgivning grep inn i eksisterende rettigheter.
Eksempelvis kom Høyesterett i Rt. 1890 s. 455 og Rt.
1909 s. 156 til at den som var gitt rett til å skjenke alko-
hol i handelsbrev eller borgerbrev, ikke kunne fratas
denne rettigheten ved senere lovgivning.

At Høyesterett i større utstrekning enn tidligere vernet
om bestående rettsposisjoner i samfunnet, kan bl.a. for-
klares med amerikansk påvirkning. I USA hadde rettig-
hetstenkning og domstolsprøving vært utviklet over len-
gre tid, og i Norge lot Høyesterett og T.H. Aschehoug
seg inspirere.27 Aschehoug skrev mot slutten av 1800-
tallet at «nye Love ikke maa gives Indflytelse paa alle-
rede erhvervede Rettigheder».28 I noen grad gikk slike
uttalelser på tvers av den tenkningen som så langt hadde
preget tolkningen av § 97. I fellesskap etablerte dermed
Aschehoug og Høyesterett et nytt utgangspunkt for § 97,
også omtalt som rettighetsteorien.

For å ta stilling til hvilke rettigheter som var såkalt
«velervervet», ble det i litteraturen nødvendig med en
kasuistisk, og til tider nokså hypotetisk, oversikt over de
enkelte rettsområder. Hensikten var å avdekke – før retts-
tvister oppsto – hvorvidt tilbakevirkende lover kunne
aksepteres for ulike typer av regler, for eksempel regler
om skilsmisse, hogstrettigheter, veiretter osv. Asche-
houg benyttet i alt 160 sider i sitt statsrettslige standard-
verk på en slik kasuistisk gjennomgang.29 Denne tilnær-

mingen ble av Andenæs senere omtalt som «rettsregelte-
orien».30 I realiteten var «rettsregelteorien» likevel ikke
noe annet eller mer enn en idé om at betydningen av § 97
kunne variere fra rettsområde til rettsområde, avhengig
av den rettsposisjon man var i besittelse av. I stor
utstrekning overlappet derfor rettsregelteorien og rettig-
hetsteorien hverandre.

De nyere teoriene ble, sammen med den eldre teorien
om at § 97 skulle verne mot myndighetenes «overgrep»,
de sentrale rettslige utgangspunkter for behandlingen av
tilbakevirkningsspørsmål på slutten av 1800-tallet og
begynnelsen av 1900-tallet. Politiske stridsspørsmål som
i sin kjerne også berørte § 97, ble bl.a. løst med utgangs-
punkt i disse teoriene. Dette var tunge politiske saker
som preget datidens Norge: Fredning av hval, forbud
mot notfiske, retten til å skjenke alkohol, forbud mot
overdragelse av apotekerbevillinger, samt striden om
hjemfall til staten.31

I den sistnevnte saken oppstilte både lov om erverv av
vannfall av 1909 og industrikonsesjonsloven av 1917
regler om hjemfall til staten etter 60–80 år for vannfall
overdratt til private.32 Etter en del stridigheter ble det
vedtatt at lovene skulle ta høyde for at overdragelse av
vannfall forut for lovene var å anse som velervervede
rettigheter vernet etter § 97. Overdragelse av vannfall
forut for lovenes vedtakelse skulle derfor ikke være
gjenstand for senere hjemfall til staten. Slik ble § 97 en
viktig brikke i utformingen av det endelige regelverk.
Det ble imidlertid ikke lagt opp til kompensasjon for
hjemfall dersom overdragelse hadde funnet sted etter
lovenes vedtakelse, og i Rt. 1918 s. 403 (konsesjonssa-
ken) ble det derfor reist sak om hjemfallsrett til staten
uten slik kompensasjon var i strid med § 105.

Et foreløpig høydepunkt for rettighetsteorien ble stri-
den om apotekerbevillingene.33 Striden fant en midlerti-
dig løsning i Høyesterett i Rt. 1917 s. 392. Mens rettig-
heter til å handle med alkohol gjerne fulgte av personlige
handelsbrev e.l., hadde det på 1800-tallet utviklet seg en
sedvanerett som innebar at retten til å drive apotek
kunne omsettes eller gå i arv. Med den nye apotekerlo-
ven av 1909 ble det besluttet at apotekerbevilling ikke
lenger kunne gå i arv. Det ble også oppstilt lovbestemte
krav til den som skulle overta et apotek. I Rt. 1917 s. 392
satte Høyesterett loven av 1909 til side som stridende

27 Se også Eirik Holmøyvik, «Årsaker til utviklinga av prøvingsretten i Noreg og Danmark» (2007), på s. 740 flg.
28 Aschehoug, Norges nuværende statsforfatning, bd. III (1893), s. 105.
29 Op.cit., s. 129–287.
30 Andenæs og Fliflet, Statsforfatningen i Norge (2017), s. 576–578.
31 Mens lovvedtaket om fredning av hval i 1903 og lovforbud mot notfiske i 1892 og 1897 ikke ble prøvet for Høyesterett, fant de øvrige sakene

veien til landets øverste domstol. Se Rt. 1890 s. 455 og Rt. 1909 s. 156 for retten til å skjenke alkohol, samt Rt. 1917 s. 392 (apotekerbevilling) og
Rt. 1918 s. 403 (hjemfall).

32 Se særlig Anine Kierulf, Taking Judicial Review Seriously – The Case of Norway (2014), s. 185 flg.
33 Se Benedikte Moltumyr Høgberg (2013), «Hvordan samfunnet har påvirket tolkningen av Grunnloven §§ 97 og 105», s. 379 og 381.
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mot § 97 for de personer som allerede var i besittelse av
apotekerprivilegier, med den hovedbegrunnelse at loven
ledet til et vesentlig inngrep i privilegiets verdi. Rettig-
hetsteorien gjorde seg således tungt gjeldende i måten
Høyesterett argumenterte på. Dommen sto dermed i
kontrast til tidligere høyesterettsavgjørelser, bl.a. Rt.
1849 s. 558 (Drøbak).

Utviklingen de første hundre årene hadde dermed gått
fra en tolkning av § 97 som lå nær opp til Stortingets syn
og hvor domstolenes rolle var ytterst beskjeden, til en
mer aktiv Høyesterett som la betydelig større vekt på ret-
tighetsperspektivet ved fortolkningen av § 97. Bakgrun-
nen for utviklingen er trolig sammensatt. Én forklaring
er amerikansk import av rettighetsteori og prøvelses-
kompetanse. Men noe av forklaringen kan også være å
finne i samfunnsforholdene: Den historiske perioden er
preget av større befolkningsvekst enn tidligere, industri-
utviklingen skyter fart, arbeiderklassen vokser i de store
byene og levestandarden øker hos middelklassen. Frem
mot første verdenskrig rådet generelle økonomiske opp-
gangstider og en folkelig optimisme som kan ha smittet
over på domstolene.34

4 Mellomkrigstid: 1918–1940
I mellomkrigstiden ble rettighetsteori gradvis erstattet av
politisk fellesskapstenkning og en ny, rettslig standardte-
ori. Det er neppe tilfeldig at rettighetsteorien ble utfor-
dret av fellesskapstenkning i denne perioden. Krise og
rasjonering fra slutten av første verdenskrig ble i 1920-
årene erstattet med dyrtid og forbudstid. Og etter få år
brøt den internasjonale økonomiske krisen ut. Ringvirk-
ningene for Norge ble alvorlige; utover på 1930-tallet
gikk bedrifter og banker overende, mens fattigdom og
arbeidsledighet økte dramatisk. Behovet for en lovgiv-
ning som i noen grad kunne demme opp for krisen ledet
til at hensynet til samfunnets beste og lovgivers vurde-
ring av grunnlovsspørsmål på ny fikk større tyngde ved
fortolkningen av § 97.35

Rettighetsteorien møtte i første omgang en økende
motstand i Justisdepartementet og Høyesterett. I mel-
lomkrigstiden satte Høyesterett ingen lover til side som
stridende mot § 97. Særlig viktig for datiden var det at

rettighetsteorien i noen grad måtte vike i apotekerbevil-
lingssaken som hadde fått sin midlertidige løsning i
Høyesterett i 1917. I stedet for å videreføre apotekerpri-
vilegiene i tråd med Høyesteretts avgjørelse, innløste
staten samtlige privilegier.36 Dermed kunne staten starte
på nytt hva gjaldt organisering av apoteker, denne gan-
gen med utdeling av begrensede og ikke-overdragelige
konsesjoner til apotekervirksomhet. Dette var utvilsomt
i statens interesse, og innløsningsvedtakene ble ikke
utfordret av domstolene.

Høyesterett snudde også i alkoholsakene. Et sentralt
eksempel på dette er Rt. 1922 s. 624. I likhet med Rt.
1890 s. 455 og Rt. 1909 s. 156, reiste saken spørsmål om
rett til salg av alkohol i henhold til borgerskapsbrev
kunne endres ved senere lovregulering. Men i motset-
ning til de to forutgående sakene kom Høyesterett denne
gangen til at slike tillatelser kunne endres gjennom
senere lovgivning. Høyesterett viste ikke til de tidligere
avgjørelser i 1890 og 1909, men ga i stedet uttrykk for at
man måtte være varsom med å legge til grunn en retts-
oppfatning der rettigheter kunne stå seg mot senere lov-
regulering som følge av sedvanerettsdannelse. Dette
standpunktet synes å bygge på professor Jon Skeies
omfattende utredning av grunnlovsvernet for rettigheter
til å servere alkohol.37

Til tross for motstanden mot rettighetsteorien i Høyes-
terett og Justisdepartementet ble læren videreutviklet av
Bredo Morgenstierne i hans lærebøker over statsforfat-
ningsretten utover på 1920-tallet.38 Morgenstierne sto
også i front for kritikken mot Frede Castbergs doktorav-
handling om § 97 fra 1918, bl.a. med den begrunnelse at
Castberg tok for lite hensyn til rettighetsteorien. Utover
på 1930-tallet stilte Per Augdahl og Ragnar Knoph seg
på sin side kritiske til at Castberg tok for mye hensyn til
rettighetsteorien. Castbergs doktoravhandling er imid-
lertid preget av et forsøk på å kombinere rettighetsteo-
rien med rettsregelteori og den gamle overgrepslæren,39

men avhandlingen ble av samtiden vurdert som «tynn»
og lite nyskapende.40 Da Castberg senere søkte profes-
sorat ved Det juridiske fakultet i 1927 var bedømmelses-
komiteen og kollegiet dypt splittet, og flere var av den
oppfatning at Castbergs doktoravhandling var så faglig
svak at han ikke kunne anses kvalifisert for stillingen.
Castberg ble ansatt under skarp dissens. I løpet av de

34 Se op.cit., s. 376 flg. For generelle historiske trekk, se Aschehougs Norgeshistorie (2005) bd. 9, s. 183 flg. og bd. 10, s. 45 flg.
35 Se Høgberg, Forbud mot tilbakevirkende lover (2010), s. 283 flg. og Bårdsen, «Norges Høyesterett som konstitusjonsdomstol» (2015), s. 298.
36 Se Per Augdahl, «Ingen lov må gis tilbakevirkende kraft (Grunnloven § 97)» (1938), på s. 397.
37 Se Jon Skeie, «Om statens pligt til at yde erstatning, naar lovgivningen indskrænker eller ophæver en tidligere adgang til salg eller skjænkning av

alkoholholdige drikkevarer eller stiller nye vilkaar for utøvelsen av denne virksomhet», bilag 4 til Alkoholkommissionens indstilling (1915).
38 Morgenstierne, Lærebok i den norske statsforfatningsret, bd. II (1927), s. 370 flg. Morgenstierne møtte krass og ironisk kritikk fra Skeie, se Jon

Skeie, «Grundloven og handelslovgivningen» (1916).
39 Se Høgberg, op.cit., s. 257.
40 Se Johs. Andenæs, «Frede Castberg» (1997), på s. 294 flg.
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neste tiårene skulle han bli en av de mest fremtredende
juridiske skikkelsene i norsk rettsliv.

Størst preg på mellomkrigstidens tilbakevirkningsfor-
bud satte likevel fremstillingene til Augdahl og Knoph.
Begge tok aktivt avstand fra rettighetsteorien og eta-
blerte det som siden har blitt omtalt som «standardteo-
rien». Uttrykket kom til etter at Knoph allerede i 1921,
senere utdypet i 1939, omtalte § 97 som en «relativ» ret-
tighet og en «rettslig standard».41 Augdahl benyttet
uttrykket «rettferdighetsstandard» om § 97 i sine arbei-
der om tilbakevirkning fra 1935 og 1938.42

Begge forfattere tok til orde for at § 97 på alle retts-
områder, unntatt strafferettens område, måtte tolkes
slik at det bare var den urimelige eller urettferdige til-
bakevirkning som kom i strid med grunnlovsforbu-
det.43 For å legitimere en slik tolkning, tok Augdahl og
Knoph utgangspunkt i den eldre presiseringen av § 97
om at ordlyden ikke kunne forstås bokstavelig. De var
klar over at en vurdering basert på urimelig eller urett-
ferdig tilbakevirkning ville heve terskelen for prøving
sammenliknet med domstolspraksis omkring århun-
dreskiftet, men dette var også hensikten. Dermed flyt-
tet Augdahl og Knoph vurderingsfokus for § 97 fra et
individuelt rettighetsperspektiv til et kollektivt sam-
funnsperspektiv. Hensikten var å gi de politiske myn-
digheter et større spillerom for sosiale og økonomiske
virkemidler enn det tilfellet hadde vært ved århundre-
skiftet.

5 Krig og rettsoppgjør: 1940–1955
Hva gjaldt straffelovgivning i mellomkrigstiden, sto
utgangspunktet fra 1800-tallet om et absolutt forbud ved
lag. Den eldre lovgivning synes konsekvent utformet
med det siktemål å unngå at tilbakevirkningsspørsmål i
strafferetten skulle komme på spissen. Rettsoppgjøret
etter annen verdenskrig endret dette utgangspunktet dra-
matisk.44 Under rettsoppgjøret strakk Høyesteretts fler-
tall tolkningen av § 97 langt, gjennom å konstatere at det
ikke forelå tilbakevirkning der man tidligere nok ville
konkludert annerledes. Høyesterett oppstilte heller ikke
krav om at påtalemyndighet og underretter redegjorde
for hvilke straffehjemler som var overtrådt. Dermed ble
vurderingen av om straffehjemlene var gitt tilbakevir-

kende kraft ikke synlig eller etterprøvbar, stikk i strid
med tidligere strafferettspleie.45

Et av London-regjeringens viktigste styringsverktøy
under krigen var provisoriske anordninger, gitt i med-
hold av Grunnloven § 17. Gjennom de provisoriske
anordninger ga London-regjeringen løpende regler på en
rekke livsområder. Flere anordninger ble publisert etter
lengre tid, samtidig som anordningene tok sikte på å
regulere ulike former for reaksjoner på landsforræderi,
NS-medlemskap mv. For disse anordningene ble prin-
sippet om et absolutt tilbakevirkningsforbud på straffe-
rettens område radikalt utfordret. Dette gjaldt særlig
saker som omhandlet skyld og straffenivå, men forbudet
kom også på spissen i saker vedrørende konfiskering og
beslag av eiendom, samt suspensjon fra stilling.

For den alvorligste straffereaksjonen, nemlig døds-
straff, kom tilbakevirkningsforbudet på spissen for nor-
ske statsborgere som hadde begått straffbare handlinger
forut for 3. oktober 1941. På dette tidspunkt vedtok Lon-
don-regjeringen en provisorisk anordning som fastsatte
dødsstraff for landsforræderi. Straffeansvaret ble ytterli-
gere skjerpet i landssvikanordningen, gitt av London-
regjeringen i 1944. Etter den tidligere sivile straffelov
var livslang frihetsberøvelse samfunnets strengeste
straff.

I Rt. 1947 s. 25 (dissens 3–2) ble en norsk statsborger
dømt til døden, i første rekke for handlinger begått forut
for vedtakelse av 1941-anordningen. Til tross for at det
ikke forelå ett sammenhengende straffbart forhold, men
flere alvorlige kriminelle handlinger, kom Høyesteretts
flertall til at handlingene samlet sett kvalifiserte til døds-
straff. Dommen levner liten tvil om at det var handlin-
gene forut for 3. oktober 1941 som var av en slik kvalifi-
sert karakter at lovens strengeste straff ble tatt i bruk, i
det handlingene forut for 1941-anordningen utgjorde
«overmåte skjerpende omstendigheter».46

Høyesteretts mindretall viste i denne saken til tilbake-
virkningsforbudet, og mente at når handlingene som
kvalifiserte til lovens strengeste straff var begått på et
tidspunkt hvor lovens strengeste straff var livsvarig fri-
hetsberøvelse, kunne ikke senere og mindre alvorlige
forhold lede til dødsstraff. Mindretallets syn var i over-
ensstemmelse med de resonnementer som var ført av
Høyesterett før krigen. I ettertid uttrykte særlig Andenæs
seg kritisk til at landssvikanordningen generelt ble gitt

41 Se Ragnar Knoph, Hensiktens betydning for grensen mellom rett og urett, Kristiania (1921), s. 47–56, særlig s. 54 og Knoph, Rettslige standarder:
Særlig grunnlovens § 97 (1939), særlig s. 4–5 og 21–22.

42 Se Per Augdahl, «Nogen bemerkninger om grunnlovens § 97 og § 105» (1935), s. 33 og Augdahl, «Ingen lov må gis tilbakevirkende kraft (Grunn-
lovens § 97)» (1938), s. 379–407.

43 Augdahl, op.cit., s. 391 og Knoph, op.cit., s. 29 flg.
44 Høgberg, op.cit., s. 240–245.
45 Se særlig Rt. 1946 s. 500.
46 Rt. 1947 s. 25, på s. 27–28.
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tilbakevirkende kraft. Han gikk samtidig langt i å antyde
at anordningen var kommet i stand under påtrykk fra
motstandsbevegelsen og dermed farget av deres følelses-
ladede forhold til motstandskampen i Norge.47

Som et ledd i oppmykingen av det absolutte forbudet
på strafferettens område, fravek også Høyesteretts fler-
tall den forståelse man tidligere hadde lagt til grunn hva
gjaldt forholdet mellom §§ 96 og 97, nemlig at det måtte
foreligge formell lovhjemmel på tidspunktet for den
straffbare handling. Dette kom på spissen i Rt. 1946
s. 198 (Klinge), der en tysk offiser ble dømt til døden av
Høyesteretts flertall fordi handlingene han hadde begått
kunne straffes med døden i henhold til folkeretten på det
tidspunkt handlingene ble begått. Som et svar på Klinges
anførsler om at dødsstraff ville være i strid med Grunn-
loven §§ 96 og 97, uttalte justitiarius og tidligere mot-
standsmann Paal Berg, riktignok uten direkte tilslutning
fra de øvrige dommere:

«Fiender som bryter inn i landet vårt og overfaller folket,
står utenfor det norske rettssamfunnet. Vi har ingen andre
rettsplikter mot dem enn de som følger av folkeretten.»48

Klinge-saken fikk mye medieoppmerksomhet i samti-
den, og Andenæs og Castberg sto i bresjen for kritikken
av dommen, både før og etter at den ble avsagt. De to
professorene hadde i fellesskap forfattet en uttalelse til
Stortingets justiskomité i juni 1945 der de konkluderte
med at det ville være i strid med §§ 96 og 97 å dømme
personer til døden med hjemmel i de provisoriske anord-
ninger.49 Under behandlingen av Klinge-saken i Høyes-
terett noen måneder senere, ble konstituert dommer
Andenæs kjent inhabil til å behandle saken som følge av
uttalelsene til Justiskomiteen.50 Klinge ble henrettet på
Akershus festning i mars 1946.

I likhet med svært mange andre straffedommer i Høy-
esterett i tiden etter Tysklands kapitulasjon, reiste også
dommen mot Vidkun Quisling tilbakevirkningsspørs-
mål, se Rt. 1945 s. 109. I henhold til den militære straf-
felov kunne dødsstraff idømt for forbrytelser i krig bare
fullbyrdes i krigstid. En ikke-fullbyrdet dødsstraff
skulle, i henhold til den militære straffelov, omgjøres til

fengsel på livstid etter krigstilstandens opphør. Ved den
provisoriske anordning av 3. oktober 1941 ble det imid-
lertid bestemt at dødsstraff også kunne fullbyrdes etter
krigens opphør. Quisling gjorde forgjeves gjeldende at
den provisoriske anordning ikke kunne komme til
anvendelse på straffbare forhold han hadde begått før
anordningen ble vedtatt. Ved vurderingen av dette spørs-
målet la Høyesterett vekt på at på det tidspunkt hvor den
provisoriske anordning ble vedtatt, hadde personer som
hadde begått handlinger som kvalifiserte til dødsstraff
etter den militære straffelov, ingen legitim forventning
om å unnslippe dødsstraff.51 Som et tilleggsargument
ble understreket at tidligere teori hadde antatt at regler
om fullbyrdelse av straff kunne endres uavhengig av til-
bakevirkningsforbudet. Hvorvidt endringer av fullbyr-
delsesregler kan gjøres gjeldende der det er tale om liv
eller død, er nok tvilsomt. Men uansett synes Høyeste-
retts hovedargument om at Quisling ikke kunne hatt for-
ventning om å unnslippe dødsstraff for handlinger som
var belagt med dødsstraff på det tidspunkt de ble begått,
å være i tråd med den tidligere rettstilstanden. Det var
således ikke behov for å tøye eller endre den tradisjo-
nelle tolkningen av § 97 for å oppnå fellende døds-
straffdom mot Quisling.

Som et ledd i rettsoppgjøret ble det også avsagt flere
dommer vedrørende suspensjon fra offentlige stillinger.
Den 24. november 1944 ble det gitt en provisorisk
anordning som fastslo at norske embetsmenn som var
medlem av Nasjonal Samling skulle suspenderes fra sine
stillinger uten lønn. Da frigjøringen kom, ble en rekke
embetsmenn suspendert uten lønn, og flere av dem reiste
sak med påstand om at den provisoriske anordning var i
strid med § 97. Spørsmålet ble avgjort individuelt i flere
høyesterettsavgjørelser,52 med det resultat at den provi-
soriske anordning bare ble satt til side i de tilfeller der
embetsmennene hadde meldt seg ut av Nasjonal Samling
før den 24. november 1944.53 De personer som var med-
lemmer også etter dette tidspunkt vant ikke frem med
sine lønnskrav, det til tross for at anordningen ikke ble
offentlig kjent før etter 8. mai 1945.

Det er sannsynlig at saker som dette ville fått en annen
løsning dersom de hadde blitt avsagt forut for annen ver-

47 Johs. Andenæs, Det vanskelige oppgjøret. Rettsoppgjøret etter okkupasjonen (1979), s. 121. Se særlig Rt. 1946 s. 198; Rt. 1947 s. 25; Rt. 1947
s. 434; Rt. 1950 s. 453; Rt. 1951 s. 833; Rt. 1954 s. 1165; Rt 1955 s. 439; Rt. 1956 s. 234 og Rt. 1956 s. 1266 som alle støtter opp under Andenæs’
poeng på tilbakevirkningsområdet.

48 Rt. 1946 s. 198, på s. 213.
49 Se uttalelse fra Castberg og Andenæs (sistnevnte universitetslektor på det tidspunkt), datert 29. juni 1945. I nyere teori er Klinge-saken behandlet

av Thomas Frøberg, «Kan den strafferettslige klassifikasjonen av en handling gis tilbakevirkende kraft?» (2008), på s. 351–355; Hans Petter Gra-
ver, «Okkupasjon, folkerett og dødsdommen mot Klinge» (2013) og Høgberg, Forbud mot tilbakevirkende lover (2010), særlig s. 245–249. Frem-
stillingen til Graver gir, i motsetning til øvrige fremstillinger på dette området, støtte til flertallet i Klinge-saken.

50 Rt. 1946 s. 196 (dissens 11–2).
51 Rt. 1945 s. 109, på s. 117.
52 Rt. 1951 s. 189; Rt. 1952 s. 932 og Rt. 1953 s. 1181. Se også Rt. 1959 s. 306.
53 Rt. 1952 s. 932.
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denskrig, dvs. i en periode hvor rettighetstenkningen sto
sterkere. Sakene viser også hvor vanskelig rettsoppgjøret
var og hvilken påvirkning krigen fikk for tolkningen av
§ 97. Selv om det tilsynelatende kan fremstå som harmløst
at tolkningen av § 97 ble tøyd, var tilbakevirkningsforbu-
det en av de fremste rettsstatlige bestemmelser som kunne
gi vern til enkeltindividene i det massive rettsoppgjøret
etter krigen. Endret tolkningspraksis for § 97 fikk dermed
vidtrekkende konsekvenser for flere tusen personer. For
enkelte utgjorde det forskjellen mellom liv og død.

6 Naturvern, olje og velferd: 1955–2020
6.1 Oversikt
I løpet av 1950-årene ble rettsoppgjøret avsluttet og for
de fleste normaliserte livssituasjonen seg. Samfunns-
tenkningen fra 1930-årene ble videreført i en slags felles
dugnadsånd for gjenoppbygging av landet etter krigen.
Dette satte også sitt preg på tolkningen av § 97.

Frem mot begynnelsen av 1990-årene var hensynet til
samfunnets og fellesskapets beste avgjørende for Høyes-
terett ved vurderingen av om lovgivning kunne gis tilba-
kevirkende kraft. På 1990-tallet og i det første tiåret etter
tusenårsskiftet oppsto igjen en dreining i retning av mer
rettighetsorientert tenkning, trolig influert av nye økono-
miske oppgangstider og en økende rettighetstenkning i
Europa for øvrig.54 I Rt. 1991 s. 1439 (Norsk Hydro) og
Rt. 1992 s. 1511 gikk Høyesterett langt i å benytte § 97
som et tolkningsmoment for å tolke loven mot sin ord-
lyd.55 Og i Rt. 1992 s. 182 (Polar) kom den første klare
tilsidesettelsen av lovgivning i Høyesterett siden apote-
kersaken i 1917. Riktignok gjaldt tilsidesettelsen en for-
skrift, ikke Stortingets egen lovgivning, og Høyesterett
presiserte at det måtte være lavere terskel for å sette for-
skrifter til side enn formelle lover. Men etter årtusenskif-
tet kom Høyesteretts klare tilsidesettelser også av Stor-
tingets egen lovgivning, særlig Rt. 2010 s. 143 (rede-
riskatt) og Rt. 2010 s. 1445 (krigsforbryter).

6.2 De rettslige konfliktene om 
tilbakevirkningsforbudet
De store stridsspørsmål om tilbakevirkning i perioden
etter 1955 var innløsning av gullklausuler, reduksjon av
pensjon og trygd, oljeskatt og rederiskatt, tomtefeste,

eiendomsrett, ressurs- og naturforvaltning, samt krigs-
forbrytelser. Flere av disse stridsspørsmålene ble løst i
Høyesterett. En av datidens viktigste saker var Rt. 1962
s. 369 (Gullklausul), der Høyesterett kom til at det ikke
var i strid med tilbakevirkningsforbudet å nekte innløs-
ning av statslån i gullverdi, selv om det var inngått kon-
trakt om at innløsning kunne skje på denne måten.
Begrunnelsen var å finne i samfunnsmessige hensyn og
behovet for en stabil pengeverdi.

Velferdsstatens vekst i 1960-årene og fremover ledet
til stadig flere tvistespørsmål om pensjons- og trygderet-
tigheter. Reduksjon i slike rettigheter berørte omfattende
og prinsipielle tilbakevirkningsspørsmål, hvorav enkelte
av tvistene fant sin endelige løsning i Høyesterett. I Rt.
1962 s. 332 (Statens Pensjonskasse) kom Høyesterett til
at det ikke var i strid med § 97 å redusere statspensjo-
nene, slik det var gjort i denne konkrete saken. Tilsva-
rende kom Høyesterett i Rt. 1996 s. 1415 (Borthen), Rt.
1996 s. 1440 (Thunheim) og Rt. 2006 s. 262 (enkepen-
sjon) til at samfunnsmessige hensyn talte for at trygdeut-
betalinger kunne fryses eller reduseres. I en juridisk
betenkning avgitt av Hans Petter Graver vedrørende
statspensjonene i 2004, konkluderte han like fullt med at
det ikke kunne gjøres like alvorlige inngrep i statspen-
sjonene som øvrige pensjonsrettigheter.56 Synspunktet
har i noen grad vært fulgt opp av Justisdepartementets
lovavdeling,57 og dermed fått betydning for utformingen
av nytt system for alderspensjon.

Ved siden av tvistene om pensjons- og trygderettighe-
ter har denne perioden i større grad enn tidligere vært
preget av konflikter vedrørende fredning, naturvern og
ressursforvaltning. I Rt. 1961 s. 554 (Notfiske) reiste
fiskebåtredere forgjeves søksmål mot staten med
påstand om at forbud mot notfiske i Lofoten i årene 1959
og 1960 var i strid med §§ 97 og 105. Tilsvarende ble
ressurs- og naturvernhensyn tillagt vekt for løsningen av
tilbakevirkningsspørsmål i sentrale saker som Rt. 1970
s. 67 (Strandlov), Rt. 1980 s. 94 (Fiskumvannet), Rt.
1982 s. 850 (Arekilen), Rt. 2008 s. 1747 (Hopen) og Rt.
2013 s. 1345 (Voldstad). I Strandlovsaken kom Høyeste-
rett til at et midlertidig forbud mot bygging i strandsonen
ikke var i strid med § 97: For eieren av Sauholmen inne-
bar byggeforbud i strandsonen et totalt byggeforbud på
eiendommen, siden det ikke var noe sted på holmen som
lå mer enn 100 meter fra vannkanten. I utgangspunktet
var derfor inngrepet nær sagt altomfattende. Høyesterett

54 Se bl.a. Anine Kierulf, «Rettsstatens overnasjonale vending: den andre prøvingsretten» (2009).
55 Se også Rt. 2007 s. 246 (Rocknes).
56 Hans Petter Graver, «Statspensjonens grunnlovsvern» (2004). Kjønstad og Høgberg har sluttet seg til det prinsipielle utgangspunkt om at pensjons-

rettigheter basert på avtale eller tarifforhandlinger har et sterkere vern, se Asbjørn Kjønstad, «Grunnlovsvern for sosiale rettigheter, særlig enke-
pensjon» (2008), på s. 67 og Høgberg, Forbud mot tilbakevirkende lover (2010), s. 434–435.

57 Se bl.a. Lovavdelingens brev av 09.03.2009 vedrørende «Pensjonsreformen – vurdering av grunnlovsvernet for offentlig tjenestepensjon og AFP i
offentlig sektor».
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la likevel avgjørende vekt på at byggeforbudet var av
midlertidig karakter, og at lovens formål var å stanse en
generelt uheldig økning i byggeaktiviteten i strandso-
nen.58 Tilfellet ble heller ikke vurdert etter § 105 fordi
det kun var tale om begrensning i eiendomsrådighet,
ikke avståelse av eiendom.

Den sentrale grenseoppgangen mellom §§ 97 og 105,
der § 97 regulerer rådighetsbegrensninger i eiendomsrett
og § 105 regulerer tvangsavståelse av eiendom, ble eta-
blert kort tid etter 1814. Grenseoppgangen ble imidlertid
utfordret av Høyesterett ved et par anledninger i nettopp
fredningssakene. I Rt. 1978 s. 442 (Lamyra) pekte Høy-
esteretts flertall på at rådighetsbegrensingen var «total»
og at den måtte sidestilles med ekspropriasjon. Men alle-
rede i Rt. 1987 s. 80 (Rønnåsmyra II) tok Høyesterett i
plenum et oppgjør med Lamyra-saken. I Rønnåsmyra II
presiserte Høyesterett at fredningsvedtak kun utgjorde
rådighetsbegrensning, uansett hvor vidtrekkende fred-
ningen var.59

Grenseoppgangen mellom §§ 97 og 105 ble også
utfordret i den første av de store tomtefestesakene fra
2007, jf. Rt. 2007 s. 1281 (Øvre Ullern Terrasse). Mens
Høyesterett i Lamyra-saken tok til orde for en utvidet
forståelse av § 105, tok Høyesterett i Øvre Ullern Ter-
rasse-saken til orde for en innskrenket forståelse av
§ 105, samtidig som anvendelsesområdet til § 97 ble til-
svarende utvidet: Øvre Ullern Terrasse-saken reiste
spørsmål om lovgivning som ga tomtefestere rett til fort-
satt feste på ubestemt tid på samme vilkår som tidligere
var i strid med § 97 eller § 105. Høyesterett kom
enstemmig til at slik motstrid ikke forelå, selv om lov-
givningen åpenbart grep inn i tidligere rettsposisjoner
etablert av partene gjennom avtale. Førstvoterende frem-
holdt at forholdet riktignok var å karakterisere som
avståelse av eiendom, men uten å følge opp med en vur-
dering av § 105. Førstvoterende begrunnet dette med at
det forelå tradisjon for å løse slike situasjoner etter
§ 97.60 Resonnementet ble også lagt til grunn for Rt.
2007 s. 1306 (Lindheim). Tomtefestedommene er på
dette punkt kritisert av Frode Innjord, Eivind Smith og
Benedikte M. Høgberg fordi synspunktet brøt med eta-
blert rettsoppfatning vedrørende grenseoppgangen mel-
lom §§ 97 og 105.61

I EMDs sak Lindheim m.fl. mot Norge fra 2012 kon-
kluderte EMD med at tomtefestereguleringen behandlet
i Øvre Ullern Terrasse-dommen og Lindheim-dommen
innebar en krenkelse av EMK P1-1 fordi lovgiver, og
senere Høyesterett, ikke hadde foretatt en rimelig balan-
sering av partenes interesser i saken.62 EMD tok naturlig
nok ikke stilling til grunnlovsspørsmålene, men Lind-
heim-dommen i EMD ledet til en prosess i Justisdeparte-
mentet, der lovgivningen på feltet ble endret nok en
gang for å samsvare bedre med P1-1.63 Endringen ledet
samtidig til at de tilbakevirkende elementene ved lovgiv-
ningen ble mindre fremtredende enn tidligere. Slik bidro
Lindheim-dommen i EMD til en lovregel som samsvarte
bedre med Grunnloven §§ 97 og 105. Samtidig bidro
EMDs dom til at senere høyesterettsavgjørelser vedrø-
rende tomtefeste har blitt løst på bakgrunn av EMK P1-
1, ikke Grunnloven §§ 97 og 105, jf. Rt. 2015 s. 421.

I likhet med velferdsstatlige rettigheter, ressurs- og
naturforvaltning og eiendomsrettigheter, kom det i
denne perioden også flere større skattesaker som reiste
spørsmål om tilbakevirkende lovgivning. Den første
store konflikten inntraff på 1970-tallet og reiste spørs-
mål om den omfattende skattebyrden for utvinning av
olje på norsk kontinentalsokkel. Stridigheten ble aldri
prøvd for domstolene, men satte dype spor ved Det juri-
diske fakultet i Oslo. Sjur Brækhus skrev en omfattende
betenkning, der han konkluderte med at de nye skattere-
glene representerte tilbakevirkning i strid med § 97.64

For dette spørsmålet fikk han støtte av Johs Andenæs,
mens Carl August Fleischer ga sin tilslutning til Finans-
departementets konklusjon om at slik motstrid ikke
forelå.65 Skattleggingen ble gjennomført som planlagt
og oljeselskapene reiste ikke sak mot staten for å få
spørsmålet prøvd for retten.

Etter årtusenskiftet endret det rettslige klimaet seg:
Med unntak av straff og straffeutmåling, hadde Høyeste-
rett vært restriktive med å gi private medhold i tilbake-
virkningsspørsmål i tiden etter rettsoppgjøret. En tidlig
prøvestein ble Rt. 1992 s. 182 (Polar) om transportstøtte
til fiskeindustribedrifter, men en mer markant vending
skulle overraskende nok komme i skatte- og avgiftssa-
kene. Overraskende fordi det hadde vært en fastspikret
praksis siden 1814 at § 97 i liten grad skulle utgjøre en

58 Rt. 1970 s. 67, på s. 73–74.
59 For en nærmere omtale av disse dommene, se særlig Frode Innjord i betenkning til Miljøverndepartementet som sekretariat for Biomangfoldlovut-

valget, inntatt i NOU 2004: 28.
60 Rt. 2007 s. 1281, avsnitt 91 flg.
61 Se Frode Innjord, «Forholdet mellom Grunnloven § 97 og § 105» (2008); Eivind Smith, Konstitusjonelt demokrati (2017), s. 420 og Høgberg,

op.cit., s. 395 flg.
62 EMD 13221/08 og 2139/10 Lindheim m.fl. v. Norge (12. juni 2012).
63 Lov om endringer i tomtefesteloven (festeavgift ved forlengelse m.m.) av 19. juni 2015 nr. 63. Se også Prop. 73 L (2014–2015).
64 Sjur Brækhus, «Tillatelser til utvinning av petroleum på den norske del av kontinentalsokkelen» (1978).
65 Se bl.a. Carl August Fleischer, «Striden om statens kontrakter» (1978).
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skranke for den beskattende myndighet. Også overras-
kende fordi sakene omhandlet økonomiske rettigheter, et
område hvor Høyesterett selv hadde uttalt at prøving av
lovers grunnlovsmessighet skal være mindre intens enn
der sakene berører den personlige frihet og sikkerhet, jf.
særlig Rt. 1976 s. 1 (Kløfta) og senere saker som Rt.
1996 s. 1415 (Borthen), Rt. 1997 s. 1821 (Kjuus) og Rt.
2007 s. 1281 (Øvre Ullern Terrasse).66

I løpet av få år avgjorde Høyesterett tre skatte- og
avgiftssaker i skatteyters favør under henvisning til § 97:
Rt. 2005 s. 855 (Allseas I), Rt. 2006 s. 293 (Arves Tra-
fikkskole) og Rt. 2010 s. 143 (rederiskatt). I Arves Tra-
fikkskole-saken konkluderte Høyesterett med at lovgiv-
ning om fremføring av et tidligere lovlig ført momsfra-
drag var i strid med § 97. Og i rederiskattesaken kom
Høyesterett til at særskilte endringer i skattlegging av
rederivirksomheten var i strid med § 97. Den sistnevnte
saken var det meget politisk strid om, og den ble til sist
avsagt i den sittende regjeringens disfavør under skarp
dissens (6–5) i Høyesterett.

Samme år som rederiskattesaken ble behandlet i Høy-
esterett, fikk den såkalte krigsforbrytersaken også sin
avklaring. For første gang siden Klinge-saken i 1946
kom den tilsvarende problemstillingen om forholdet
mellom §§ 96 og 97 på spissen, jf. Rt. 2010 s. 1445.
Saken reiste spørsmål om en person fra det tidligere
Jugoslavia kunne straffedømmes i Norge for krigsfor-
brytelser, selv om handlingene var begått forut for vedta-
kelsen av de nye bestemmelsene om krigsforbrytelser
mv. i straffeloven av 1902 kapittel 16. Det var på det
rene at handlingene var å karakterisere som krigsforbry-
telser i henhold til folkeretten, og Stortinget hadde
enstemmig gått inn for å benytte det nye kapittel 16 på
tilfeller som ble reist i nettopp krigsforbrytersaken. Høy-
esteretts flertall (dissens 11–6) tok imidlertid uttrykkelig
avstand fra både Stortingets syn og Klinge-dommen.
Flertallet støttet seg bl.a. på argumenter som også ble
benyttet av Castberg og Andenæs i deres uttalelse til Jus-
tiskomiteen i 1945. Høyesteretts flertall slo bl.a. fast at
tilbakevirkningsforbudet på strafferettens område er
absolutt og at det skal leses i nær sammenheng med
lovskravet i § 96. Krigsforbryterdommen ble dermed
den endelige stadfestelsen på at rettsoppgjørets tolkning
av § 97 ble forlatt av Høyesterett. Dommen ble samtidig

en bekreftelse på at tilbakevirkningsforbudet, i tråd med
rettsregelteorien, skulle være absolutt på strafferettens
område.67

6.3 De rettslige tilnærmingene til 
tilbakevirkningsforbudet
Utenfor strafferettens område skulle også rettsvitenska-
pen komme til å spille en betydelig rolle for tolkningen
og utviklingen av § 97 i denne perioden, og da i delvis
samspill med Høyesteretts avgjørelser. Det viktigste teo-
retiske bidraget har utvilsomt Fleischer stått for. I sin
prøveforelesning over oppgitt emne i 1964 ble Fleischer
utfordret til å forelese over § 97.68 Han delte forbudet
inn i to «rettsregler» med ulikt nedslagsfelt, i ettertid
omtalt som egentlig og uegentlig tilbakevirkning. Med
egentlig tilbakevirkning siktet Fleischer til det forhold at
det legges nye byrder på eldre handlinger, mens uegent-
lig tilbakevirkning representerte inngrep i etablerte ret-
tigheter eller rettsposisjoner.69

I noen grad var sondringen mellom egentlig og
uegentlig tilbakevirkning inspirert av rettighetsteorien
fra Aschehoug, Morgenstierne og Castberg, men med
motsatt fortegn: Der rettighetsteorien tok til orde for å
verne om etablerte rettsposisjoner, tok Fleischer det mot-
satte utgangspunkt og slo fast at etablerte rettsposisjoner
ikke kunne være vernet mot tilbakevirkende lover, med
mindre det var tale om særlige tilfeller. Sondringen mel-
lom egentlig og uegentlig tilbakevirkning ble umiddel-
bart kritisert av Andenæs og Brækhus fordi den tok for
lite hensyn til etablerte rettsposisjoner.70 Senere er
sondringen kritisert av Hans Christian Bugge og Bene-
dikte M. Høgberg fordi den leder til omfattende gråsone-
problemer.71

Rt. 1996 s. 1415 (Borthen) ble den første av Høyes-
teretts avgjørelser som kommenterte de ulike tolk-
ningsteoriene for § 97. Saken reiste spørsmål om det
var i strid med § 97 å fryse utbetalingene av trygd til et
fastsatt kronebeløp når det forelå forventninger om
gradvis økning i trygdeutbetalingene. Til støtte for den
trygdede var anført den eldre rettighetsteorien fra tiden
omkring 1900, mens regjeringsadvokaten på sin side
viste til Knophs standardteori fra 1930-tallet og
Fleischers sondring mellom egentlig og uegentlig tilba-

66 Se mer om prøvingens intensitet i kapitlet om Grunnloven § 89.
67 Enkelte grensespørsmål vil imidlertid fortsatt kunne være gjenstand for konkrete vurderinger, for eksempel inndragning og fullbyrdelse av straff,

se Høgberg, Forbud mot tilbakevirkende lover (2010), s. 226–250.
68 Carl August Fleischer, «I hvilken utstrekning er det etter Grunnloven adgang til ved lov, uten erstatning, å gjøre inngrep eller fastsette begrensnin-

ger i private rettssubjekters eierrådighet?» (1964).
69 Carl August Fleischer, Grunnlovens grenser (1968), s. 12 flg.
70 Se særlig Johs. Andenæs, Statsforfatningen i Norge (2004), s. 367–368.
71 Se særlig Hans Christian Bugge, «Grunnloven § 97: En oversikt over teori og nyere rettspraksis» (1999), på s. 70 og Høgberg, «Tilbakevirknings-

forbudet – mer enn én rettsregel?» (2006).
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kevirkning fra 1970-årene. Høyesterett falt ikke ned på
et universelt tolkningsutgangspunkt for § 97, men ga
uttrykk for at i denne konkrete saken skulle standardte-
orien legges til grunn, i første rekke fordi saken reiste
spørsmål om hvor langt vernet for en bestående retts-
posisjon strakk seg. Dermed koblet Høyesterett stan-
dardteorien til de tilfeller som Fleischer hadde omtalt
som uegentlig tilbakevirkning.72 Videre formulerte
Høyesterett standardteorien på en slik måte at det bare
var den klart urimelige eller urettferdige tilbake-
virkning som ville være i strid med tilbakevirknings-
forbudet.

I litteraturen ble Borthen-dommen tidlig kritisert av
Asbjørn Kjønstad, først og fremst fordi Høyesterett
gjennom klart urimelig eller urettferdig-normen la for
stor vekt på samfunnets interesser og på Stortingets egne
vurderinger av grunnlovsspørsmål.73 Samtidig tok Kjøn-
stad til orde for en sterkere rettighetstenkning ved tolk-
ningen av grunnlovsvernet etter § 97.

Økt rettighetstenkning ble etter hvert synlig i skatte-
og avgiftssakene, som ble avsagt av Høyesterett i perio-
den 2005 til 2010. Flertallet i disse sakene benyttet ikke
den samme vurderingsnormen som Borthen-dommen. I
Rt. 2006 s. 293 (Arves Trafikkskole) og Rt. 2010 s. 143
(rederiskatt) mente Høyesteretts flertall at det kan tenkes
«mellomvarianter» mellom rettighetsteori og standardte-
ori, og at man i de foreliggende sakene sto overfor tilfel-
ler som minnet mer om egentlig enn uegentlig tilbake-
virkning.74 Av den grunn oppstilte Høyesterett for disse
situasjonene en vurderingsnorm der tilbakevirkning bare
kunne finne sted dersom det forelå sterke samfunnsmes-
sige hensyn.

I tillegg til de to vurderingsnormene, klart urimelig
eller urettferdig og sterke samfunnsmessige hensyn, ble
et tredje rettslig utgangspunkt for Høyesteretts vurdering
utenfor strafferetten lagt til grunn i Øvre Ullern Ter-
rasse-saken fra 2007. Her het det at vurderingen skulle
bero på en interesseavveining mellom partene. Dette
begrunnes ikke nærmere, men kan trolig forklares med
at saken kom opp som en tvist mellom to private par-
ter.75

Verdt å merke seg er også at Høyesterett, til tross for
de ulike vurderingsnormene, uttalte i både Øvre Ullern

Terrasse-saken og rederiskattesaken at vurderingen av
om tilbakevirkningsforbudet var overtrådt ville bero på
en helhetsvurdering. I rederiskattesaken ble det samtidig
uttalt at det reelt sett ble foretatt en slik helhetsvurdering
også i den tidligere Borthen-dommen. Dermed knyttet
Høyesterett helhetsvurderingen an til samtlige vurde-
ringsnormer som de selv hadde etablert.

Høyesteretts betydelige mindretall i Rt. 2013 s. 1345
(Voldstad) (dissens 9–5–3) understreket i tillegg at hel-
hetsvurderingen skulle inkludere en vurdering av om
tilbakevirkningen utgjorde et uforholdsmessig inn-
grep.76 Tilsvarende uttalelser ble lagt til grunn for den
enstemmige avgjørelsen om reduksjon i stortingspen-
sjonene i HR-2016-389-A (Carl I. Hagen), der førstvo-
terende uttalte at «uavhengig av normvalg må det skje
en avveining mellom de vernede interesser på den ene
siden, og de samfunnsmessige hensynene på den
annen».77 I HR-2018-1258-A (Gassled) går Høyeste-
rett enda et skritt videre og valgte å løse konflikten om
nedjustering av tariffer for transport av gass i rørled-
ninger gjennom en uforholdsmessighetsvurdering kun
forankret i EMK P1-1. Denne tilnærmingen var sam-
menfallende med den minste fraksjonen i Voldstad-
saken fem år tidligere.

En helhetsvurdering basert på forholdsmessighet ved
løsningen av tilbakevirkningsspørsmål utenfor straffe-
retten, er også lagt til grunn i nyere litteratur. Særlig er
det fremme i Gravers betenkning om statspensjoner fra
2004, Høgbergs doktoravhandling fra 2009 og Jens
Edvin Skoghøys artikkel fra 2011.78 Begrunnelsen for
en slik tilnærming er bl.a. at grensen mellom egentlig og
uegentlig tilbakevirkning ofte vil være vanskelig å
trekke, med den konsekvens at det blir problematisk for
lovgiver og øvrige rettsanvendere å forutsi hvilken vur-
deringsnorm Høyesterett vil legge til grunn neste gang
domstolen får seg forelagt et tilbakevirkningsspørsmål.
Vurderinger basert på forholdsmessighet er imidlertid
velkjent fra både forvaltningsretten generelt og øvrige
menneskerettigheter, særlig etter at EØS-rett og EMK-
rett har gjort sitt inntog i norsk rett. Med Gassled-saken
kan det heller ikke utelukkes at utviklingen går i retning
av at P1-1 i noen grad overtar for § 97, slik tendensen
har vært for § 105.

72 Se Rt. 1996 s. 1415, på s. 1424. Tilsvarende øvelse gjøres også av mindretallet i Rt. 2010 s. 143.
73 Se Asbjørn Kjønstad, «Trygderettigheter, Grunnloven og Høyesterett» (1997), på s. 251.
74 Se særlig Rt. 2006 s. 293 avsnitt 69–70. I den senere saken om strukturkvoter i havflåten i Rt. 2013 s. 1345 (Voldstad) var imidlertid førstvoterende

og annenvoterende (dissens 9–5–3) i sine obiter dicta skarpt uenige om tolkningen av Rt. 2006 s. 293 og Rt. 2010 s. 143 på dette punkt, se Vold-
stad-dommens avsnitt 85–98 og 190–193.

75 Se særlig Jens Edvin A. Skoghøy, «Forbud mot tilbakevirkende lovgivning» (2011).
76 Rt. 2013 s. 1345 avsnitt 189 flg.
77 HR-2016-389-A avsnitt 77. Se også særlig avsnitt 76–78, 87 og 89, der uttrykket «forholdsmessighetsvurdering» benyttes i avsnitt 87.
78 Se særlig Graver, «Statspensjonens grunnlovsvern» (2004), s. 23; Høgberg, Forbud mot tilbakevirkende lover (2010), s. 313–323 og Skoghøy,

op.cit., s. 277.
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7 Nye tider for tilbakevirkningsforbudet?
Selv om tohundreårsjubileet for Grunnloven ikke bidro
til øvrige endringer i § 97 enn en rent språklig moderni-
sering, er det likevel nærliggende å anta at fremtidens
lovreguleringer, rettspraksis og litteratur vil sette sitt
preg på tolkningen av tilbakevirkningsforbudet. Per i
dag er det særlig tre forhold som peker seg ut for fremti-
den. Det ene er forholdet til eiendomsrettsvernet i EMK
P1-1, det andre er forholdet til lovskravet i strafferetten i
Grunnloven § 96 og EMK artikkel 7, og det tredje er
påvirkning fra Høyesteretts praksis vedrørende begrens-
ning og inngrep i øvrige grunnlovsrettigheter.

Hva gjelder påvirkning fra eiendomsrettsvernet i
EMK P1-1, er det nå tendenser i Høyesterett som trekker
i retning av at denne bestemmelsen enten vil kunne
influere på tolkningen av § 97 eller ta over for § 97 ved
løsningen av enkelte rettspørsmål, slik som i Gassled-
saken. Overlapp med § 97 blir synbart der inngrepet
etter grunnlovstradisjonen faller utenfor § 105 fordi det
ikke er tale om eiendomsoverdragelse, men i stedet rei-
ser spørsmål om inngrep i eiendomsrettigheter eller
andre rettsposisjoner. Eksempler på slike inngrep kan
være fredningsvedtak og husleiereguleringer relatert til
fast eiendom, eller endringer i bevillinger, tillatelser, for-
sikringer og pensjoner. For saker vedrørende tomtefeste,
synes nå P1-1 å ha tatt over for Grunnloven §§ 97 og 105
ved den rettslige prøvingen, jf. Rt. 2015 s. 421. Det er
imidlertid for tidlig å si om P1-1 på sikt vil ta over mye
av den funksjonen som § 97 er satt til å ivareta, eller om
det på sikt vil være tolkningen av § 97 som påvirkes av
EMDs praksis relatert til P1-1.

Ved siden av EMK P1-1 vil særlig EMK artikkel 7 og
Grunnloven § 96 kunne øve innflytelse på tolkningen av
§ 97, men da på strafferettens område. Flere rettslige
spørsmål kan tenkes oppstå i grenseland mellom disse
bestemmelsene. Et av de alvorlige rettsspørsmål som har
vært gjenstand for mye diskusjon, har vært spørsmålet
om adgangen til å straffe med hjemmel i folkeretten.
Mens Høyesteretts flertall i prinsippet svarte bekreftende
på dette spørsmålet i Rt. 1946 s. 198 (Klinge), svarte
Høyesteretts flertall benektende på det samme rettsspørs-
målet i Rt. 2010 s. 1445 (krigsforbryter). Den siste saken
avstedkom i 2012 et forslag om nytt annet ledd i § 97,
fremsatt av enkeltmedlemmer i Stortingets kontroll- og
konstitusjonskomité. Forslagets alternativ 1B lød:

«Tilbakevirkningsforbudet er absolutt på strafferettens
område, med unntak for en handling som på gjernings-
tidspunktet var forutberegnelig straffbar i overensstem-
melse med menneskerettighetene og direkte straffbar
etter folkeretten.»79

Menneskerettighetsutvalget, som utredet nye rettigheter
i Grunnloven, uttalte seg kritisk til endringer i § 97, bl.a.
med den begrunnelse at presiseringer av tilbakevirk-
ningsforbudet på enkelte rettsområder ville øke presset
om rettslige presiseringer også på andre områder.80 Kon-
troll- og konstitusjonskomiteen avga en enstemmig inn-
stilling der forslaget om å endre § 97 ikke ble bifalt.81

Forslaget til nytt annet ledd i § 97 fikk heller ingen stem-
mer under stortingsbehandlingen 1. juni 2015.82

Vel så viktig som påvirkning fra konkrete konvensjons-
bestemmelser, er vurderinger av hvordan begrensninger
eller inngrep i tilbakevirkningsforbudet kan, vil og bør skje
i tiden fremover. Rettighetsteori, rettsregelteori, standardte-
ori og læren om egentlig og uegentlig tilbakevirkning er
nasjonale teorier, delvis påvirket av internasjonale strøm-
ninger over tid. Menneskerettighetsutvalget foreslo en fel-
les begrensningshjemmel for samtlige rettigheter i Grunnlo-
ven som i noen grad kunne påvirket den rettslige tilnærmin-
gen til tilbakevirkningsvurderingen. En slik felles begrens-
ningshjemmel er foreløpig ikke vedtatt, og et flertall i Kon-
troll- og konstitusjonskomiteen har så langt uttalt seg kritisk
til en felles begrensningshjemmel.83 Høyesterett har imid-
lertid ved anvendelsen av enkelte nye grunnlovsbestem-
melser slått fast hvilke vilkår som må være oppfylt før det
kan gjøres begrensninger i de nye grunnlovsrettighetene.84

På lengre sikt er det ikke usannsynlig at den begrens-
ningslæren som vil utvikle seg i Høyesterett for øvrige
grunnlovsrettigheter, også vil kunne påvirke domstole-
nes tilnærming til § 97. Testen for om tilbakevirkningen
er rettsstridig eller ikke, kan derfor i større grad enn i dag
måtte bero på vurderinger av om lovgiver har et legitimt
formål og om inngrepet som tilbakevirkningen represen-
terer er forholdsmessig. På sikt er det derfor mulig at
vurderingen etter § 97 vil ta mindre hensyn til 1900-tal-
lets nasjonale teorier om hvordan tilbakevirkningsrege-
len er å forstå, og desto mer hensyn til felleseuropeiske
strømninger og menneskerettighetstradisjoner – på til-
svarende vis som slike strømninger påvirket Riksfor-
samlingen den gang § 97 ble utformet og vedtatt.

79 Grunnlovsforslag nr. 36 (2011–2012).
80 Dokument 16 (2011–2012), s. 137–139.
81 Innst. 261 S (2014–2015), avgitt 5. mai 2015.
82 Se stortingsbehandling 1. juni 2015 sak nr. 4.
83 Forslaget i Dokument 16 (2011–2012), s. 72–76, jf. Innst. 187 S (2013–2014) s. 26 om utsatt behandling. Forslaget fremsatt på nytt som ny § 113

a i Dokument 12:8 (2015–2016). Flertallet i kontroll- og konstitusjonskomiteen, alle unntatt Arbeiderpartiet, innstilte på at forslaget ikke skulle
vedtas, se Innst. 287 S (2018–2019). Stortinget sluttet seg 3. juni 2019 til dette med 117 mot 50 stemmer.

84 Se fremstilling av Høyesteretts begrensningspraksis i nyere tid i kommentaren til § 102.
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§ 98
Alle er like for loven.
Intet menneske må utsettes for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling.

Alle er like for lova.
Ikkje noko menneske må utsetjast for usakleg eller mishøveleg forskjellsbehandling.

Av Jørgen Aall

1 Innledning
Prinsippet om likhet for loven og forbudet mot usaklig
eller uforholdsmessig forskjellsbehandling (diskrimine-
ring) som nå er nedfelt i § 98, kom først inn i Grunnlo-
ven i 2014. Rett nok fantes det fra først enkeltbestem-
melser som ga uttrykk for en likhetstankegang, for
eksempel forbudene i de opprinnelige §§ 95 (mot visse
dispensasjoner), 103 (mot å gi konkursskyldnere fristed)
og 108 (mot adel).1 I tillegg viste rettspraksis leilighets-
vis til eksistensen av ulovfestede prinsipper av grunn-
lovs rang, nettopp i saker der diskriminering var et
tema.2 Det var likevel en lakune som ble tettet ved
reglene i § 98.

Diskrimineringsforbudet i § 98 andre ledd ble gene-
relt. Det var likevel ingen opplagt løsning.3 Det kunne
for eksempel ha blitt aksessorisk ved å avgrense seg til å

forby diskriminering på området for grunnlovsrettighe-
tene, eller til å forby visse former for diskriminering.

Diskrimineringsforbudet i andre ledd suppleres av prin-
sippet i første ledd om at «alle er like for loven». All den
stund diskrimineringsforbudet er generelt, fremstår det
som uklart om påbudet om likhet for loven gir paragrafen
ytterligere rettslig substans, eller om det bare tjener til å
understreke lovgiverens særlige ansvar for å forebygge
diskriminering ved å foreskrive likhet. Selv om det ikke
fremkommer like klart i teksten, er det utvilsomt at lik-
hetskravet i første ledd, på samme måte som diskrimine-
ringsforbudet i andre ledd, bare hindrer den usaklige eller
uforholdsmessige forskjellsbehandling. Likhet for loven
betyr selvsagt ikke at lovgiveren må sikre pensjon for
unge og friske på like fot med gamle og syke. Det er de
urimelige privilegier bestemmelsen tar sikte på å forby.4

1 I § 14 i Adler-Falsens grunnlovsforslag var imidlertid likhetsprinsippet inntatt: «Loven … maa være eens for alle», se Riksforsamlingens forhand-
linger, bd. III (1916), s. 11, jfr § 31 på s. 14, og § 143 s. 39. Se også hos Wergeland art 17, op.cit., s. 265. En av tidens store læremestre, Schlegel,
hadde også skrevet om likhetsprinsippet: mellom undersåtter «bør juridisk Lighed … finde Sted», se Ola Mestad (red.), Frihetens forskole (2013),
s. 223. Nesten alle prinsippformuleringer ble likevel utelatt i Grunnloven. Det var konkrete rettsregler juristene i konstitusjonskomiteen ville ha. §
105 er symptomatisk. Den omtaler som kjent ikke eiendomsretten som menneskerettighet, men går rett på ved å fastslå dens viktigste konsekvens:
retten til full erstatning ved ekspropriasjon. Dette er jo likevel utvilsomt uttrykk for et prinsipp om lik fordeling av rettigheter og byrder. Enkelte
nevner også § 109 om verneplikten som uttrykk for en likhetstanke. Men merk at selv om paragrafen oppstiller verneplikten for «enhver statens
borger», var det i 1814 selvsagt at den bare gjaldt for menn. Det var først ved endring av vernepliktsloven i 2014 (med virkning fra 2015) at verne-
plikten reelt ble alminnelig ved at også kvinner ble omfattet. Synet på hva som innebærer diskriminering er dynamisk (se 6 nedenfor). Se videre
forfatningshistorisk Mestad, «Likskapsprinsippet i Eidsvollsgrunnlova» (2018).

2 I Rt. 1997 s. 1821, som gjaldt tiltale etter rasismeparagrafen for uttalelser i programmet til partiet Hvit Valgallianse om tvangssterilisering eller
utsendelse av fremmedkulturelle, uttalte Høyesterett obiter dictum: «Jeg tilføyer også at de tiltak Hvit Valgallianse foreslår, i vesentlig grad strider
mot grunnleggende rettsprinsipper og i tilfelle måtte settes til side av domstolene», s. 1836. Se også Rt. 1983 s. 1004 (Børre Knudsen) hvor det
uttales: «Jeg anser det i og for seg klart at kravet om respekt for menneskelivet, også det ufødte liv, er ett av de rettsprinsipper som vil kunne anses
overordnet den positive lovgivning. I prinsippet er det ikke vanskelig å tenke seg at en abortlovgivning, for eksempel basert på nazistisk raseideo-
logi, kunne krenke menneskeverdet på en slik måte at den ville måtte tilbakevises som stridende mot uskrevne rettsnormer av grunnlovskarakter».

3 Se Lønning-utvalget, Dokument 16 (2011–2012), s. 149 og Konstitusjonskomiteens mindretalls preferanse i Innst. 186 S (2013–2014), s. 26
4 Se note 8 nedenfor om bl.a. endringer i odelsloven.
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§ 98 1041
Men disse forpliktelsene har lovgiveren allerede i kraft
av den generelle forpliktelsen etter § 92 til å sikre
grunnlovsrettighetene, herunder altså også forpliktel-
sene til å sikre likebehandling og forebygge usaklig
eller uforholdsmessig forskjellsbehandling (diskrimi-
nering), jf. § 98 andre ledd.

Gitt det vidtrekkende og generelle diskrimineringsfor-
budet i § 98 andre ledd, er kravet om likhet for loven i
første ledd strengt tatt overflødig. Det kan best beskrives
som en prinsipp-bestemmelse, som adresserer seg til
lovgiveren med en formaning om å iaktta likhet i sin lov-
givende virksomhet og dermed bidra til å forebygge dis-
kriminering i praksis.5

Der forvaltningen og domstolene utøver myndighet
(herunder kontrollerer myndighetsutøvelse) overfor den
enkelte, er det diskrimineringsforbudet som vil spille
hovedrollen. I praktisk rettsanvendelse kommer jo
spørsmålet gjerne opp i form av saksanlegg fra en mis-
fornøyd part som mener seg utsatt for «usaklig eller
uforholdsmessig forskjellsbehandling». Argumentet
impliserer en konkret sammenligning med andre i en
sammenlignbar situasjon. Da er vi over i det som tradi-
sjonelt beskrives som diskrimineringsproblematikk, og
det er her det mest presise analyseverktøyet er utviklet,
både nasjonalt og internasjonalt.6

Selv om Grunnloven § 98 er mer vidtrekkende enn
EMK artikkel 14, vil sistnevnte, slik den er tolket i
EMDs praksis, likevel være av betydning for tolkningen
av grunnlovsbestemmelsen så langt bestemmelsene
overlapper.

2 Diskriminering – begrepsavklaringer

2.1 Negativ forskjellsbehandling
Ikke enhver forskjellsbehandling innebærer diskrimine-
ring; bare den kvalifisert urimelige. Dette kommer klart
frem i teksten i § 98 andre ledd ved at det er «usaklig
eller uforholdsmessig forskjellsbehandling» som forbys.
Diskriminering er navnet på resultatet av vurderingen,
der en altså konkluderer med at forskjellsbehandlingen
er uakseptabel av de nevnte grunner. Det er ingen betin-
gelse for en slik konklusjon at det foreligger en diskrimi-
nerende hensikt. Det er virkningen som teller. Dersom
myndighetene stiller krav om at en søker behersker
norsk for å kunne tilsettes i en stilling, vil jo det faktisk
favorisere norske søkere. Selv om det ikke har vært hen-
sikten å favorisere nordmenn, vil en forbigått søker som
ikke er norsktalende kunne vinne frem på grunnlag av
§ 98 dersom vilkåret ikke er saklig begrunnet og for-
holdsmessig.

Sondringen mellom slik tilsiktet og utilsiktet diskrimi-
nering faller også langt på vei sammen med skillet mel-
lom åpen og skjult forskjellsbehandling. Det kan fore-
ligge en favoriseringshensikt både ved åpen og skjult
forskjellsbehandling. En skjult forskjellsbehandling
benyttes gjerne fordi man antar at den åpne ikke vil stå
seg. Hvorvidt den kan aksepteres som ikke-diskrimine-
rende, beror igjen på om den er saklig begrunnet og for-
holdsmessig. Der forskjellsbehandlingen er åpen, for
eksempel der loven uttrykkelig sier at menn går foran
kvinner, foreligger det en favoriseringshensikt som nor-
malt vil bli ansett diskriminerende.7 Det er likevel ikke
uten videre slik (se 2.2 nedenfor).

5 Forarbeidene synes å bekrefte den nevnte prinsipp-forståelsen av Grunnloven § 98 første ledd, men gir ikke klare holdepunkter for noen selv-
stendig rettslig betydning utover dette, se Lønning-utvalget s. 149. Se også Innst. 186 S (2013–2014), hvor det uttales «Konsekvensen skal
leses som at lovgiver ikke vil ha adgang til å gi privilegier til enkelte personer eller grupper i samfunnet.», s. 26. Selv om det ikke fremgår klart
av forarbeidene, er det nærliggende å trekke linjene tilbake til rettsstatstenkningen i 1814. Den gang var det likhet for loven, ikke diskrimine-
ringsvern, som ble diskutert (se note 1 ovenfor). Og når formålsbestemmelsen i Grunnloven § 2 nå (fra 2012) løfter frem rettsstaten, kan det ha
fremstått som naturlig for grunnlovgiveren i 2014 å la dette klassiske rettsstatsprinsippet komme til uttrykk i § 98. Se også Michalsen i kom-
mentaren til § 2. Vel og bra. Men fra en rent rettslig synsvinkel kan det altså hevdes at man var noe overivrig når man vedtok både første og
andre ledd. Dersom andre ledd hadde begrenset seg til å forby diskriminering ved gjennomføring av grunnlovsrettigheter, ville det ha vært let-
tere å forstå at likhet for loven-prinsippet i første ledd ville ha gitt § 98 ytterligere rettslig substans. En sammenligning med den parallelle regu-
leringen i EMK-systemet kaster lys over problematikken: I motsetning til Grunnloven § 98 andre ledd fastslår EMK artikkel 14 et begrenset
aksessorisk diskrimineringsforbud. Innen EMK-systemet er det senere vedtatt en 12. Tilleggsprotokoll som knesetter prinsippet om likhet for
loven. Men denne har Norge ikke villet undertegne. Begrunnelsen er at man mener prinsippet er for uklart og potensielt vidtrekkende, se NOU
2009: 14, kap. 24.6. Uansett hva man måtte mene om den politiske ønskeligheten av å slutte seg til Protokollen er standpunktet rettlogisk, iso-
lert sett, fordi likhetsprinsippet der utvider forpliktelsene i forhold til de Norge har fra før etter det begrensede diskrimineringsforbudet i artik-
kel 14. (Det skal i parentes bemerkes at standpunktet likevel fremstår som noe pussig, for vi har jo allerede ratifisert og inkorporert det
likelydende prinsippet i SPR artikkel 26, som i første setning slår fast: Alle er like for loven og har uten noen form for forskjellsbehandling rett
til lik beskyttelse av loven.)

6 Det finnes syv menneskerettighetskonvensjoner som forbyr og regulerer tiltak mot diskriminering. Fem av dem: EMK, SPR ØSK, BK, og KDK er
inkorporert gjennom menneskerettsloven, se dens § 2. I tillegg kommer rasediskrimineringskonvensjonen og Konvensjonen mot diskriminering av
personer med funksjonshemming. Også i EU- og EØS-retten står forbud mot diskriminering sentralt.

7 Klare eksempler i norsk rett var Grunnloven § 6 om menns fortrinnsrett til tronen (opphevd fra 1990) og Odelsloven 1821 § 3 som også
bestemte at menn skulle gå foran kvinner ved odelsrett til landbrukseiendom (sml. någjeldende odelslov § 12 som likestiller menn og kvin-
ner).
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2.2 Positiv forskjellsbehandling
Et sammenlignende perspektiv er en forutsetning for løs-
ning av diskrimineringsproblematikken, også etter § 98.
Det typiske er at rettssubjekt A mener seg utsatt for et
tyngende inngrep som andre (B) har sluppet. Men det
kan også være A er misfornøyd selv om det ikke er gre-
pet inn overfor ham, fordi B er tilstått visse goder som A
ikke har fått. I alle tilfeller er det avgjørende om for-
skjellsbehandlingen bygger på gode grunner og er rime-
lig (forholdsmessig).

Et eksempel på den sistnevnte typesituasjon er den rett
myndighetene har til aktivt å favorisere visse grupper på
bekostning av andre der siktemålet er å rette opp en histo-
risk betinget faktisk forskjellsbehandling (såkalt ‘affirma-
tive action’). Det kan gjelde særskilte studieplasser for det
ene kjønn eller en etnisk gruppe som har vært underrepre-
sentert over tid.8 Eller det kan være at spesielle «privile-
gier» i visse sammenhenger bare tilstås personer med
ulike typer handicap, for eksempel en rett bare for svak-
synte til å ta hund med inn i en offentlig bygning.

Det sammenlignende perspektiv leder ikke like klart
til en plikt til å forskjellsbehandle forskjellige tilfeller.
Men også dette har slått igjennom som prinsipp interna-
sjonalt, og må legges til grunn også ved tolkningen av
Grunnloven § 98. Selv om lovgivningen skulle fastslå
helt generelt at plettfri vandel er et vilkår for å oppnå et
bestemt rettsgode, typisk opptak til en utdannelse, auto-
risasjon eller stilling, kan det være påkrevd å gjøre unn-
tak fra dette dersom formålet med reguleringen, typisk
tillit til en profesjon, ikke slår til.9 Det er med andre ord
ikke bare slik at det like skal behandles likt, det kan også
være en plikt å behandle det ulike ulikt.

3 Nærmere om bestemmelsens anvendelses-
område
3.1 Diskrimineringsforbudet i § 98 er selvstendig og 
generelt
Som alt nevnt er diskrimineringsforbudet i Grunnloven
§ 98 selvstendig og generelt. Det gjelder ikke bare ved
sikring av grunnlovsrettighetene og det begrenser seg

ikke til visse oppregnede forbudte grunnlag for for-
skjellsbehandling, men forbyr enhver «usaklig eller
uforholdsmessig forskjellsbehandling». Mens grunnlov-
giverne ser ut til å ha vært enige om det første,10 var det
delte meninger om det siste.11

Forskjellen på den utformingen som ble valgt og alter-
nativet med en oppregning er likevel neppe vesentlig.
Slike grunnlag som vi finner i parallelle «oppregnings-
bestemmelser», som EMK artikkel 14 – kjønn, rase,
farge, språk, religion og lignende – vil uansett måtte stå
sentralt også ved saklig- og forholdsmessighetsvurderin-
gen etter § 98.

Slike grunnlag som er nevnt uttrykkelig i EMK artik-
kel 14 og lignende bestemmelser må anses som særlig
viktige, de kan gjerne kalles «suspekte kategorier». Det
er likevel forskjell også på disse: Mens forskjellsbehand-
ling på grunnlag av rase uten videre må antas å lede til at
forskjellsbehandlingen anses «usaklig og uforholdsmes-
sig», er det lettere å tenke seg at det kan være akseptabelt
å forskjellsbehandle på grunnlag av språk, for eksempel
der rask og presis kommunikasjon er viktig, som ved
ansettelse i en nøkkelstilling på en sykehusavdeling eller
et passasjerskip.

3.2 Myndighetene er forpliktet
Det fremgår ikke direkte av ordlyden hvem som er for-
pliktet. Den åpne formuleringen «Intet menneske må
utsettes for …» omfatter i og for seg også private aktø-
rer. For eksempel kan også en privat arbeidsgiver utvil-
somt utsette noen for diskriminering. Blant annet fordi
det er uklart hvilke konsekvenser en slik privat overtre-
delse kunne føre til når Grunnloven ikke nevner noe om
det, må det imidlertid antas at det bare er offentlige myn-
digheter som er direkte pliktsubjekt etter § 98.12 I lys av
den generelle bestemmelsen i § 92 om at «Statens myn-
digheter skal respektere og sikre menneskerettighetene»
er det også naturlig å kreve tydeligere holdepunkter for å
legge til grunn at en direkte forpliktelse for private føl-
ger Grunnloven. Men nå følger det jo nettopp av § 92 at
«Statens myndigheter» må sikre menneskerettighetene,
blant annet diskrimineringsvernet i § 98, ved et tilstrek-

8 Se bl.a. Kvinnediskrimineringskonvensjonen artikkel 4.1. og Rasediskrimineringskonvensjonens artikkel 1.4.
9 I EMDs dom Thlimmenos mot Hellas (06.04.2000) var klageren nektet autorisasjon som revisor på grunn av en tidligere straffedom. Men domfel-

lelsen gjaldt militærnekting av samvittighetsgrunner. En slik domfellelse svekket ikke tilliten til ham som revisor, og EMD kom til at det var et
brudd på diskrimineringsforbudet sett i sammenheng med vernet om tros- og samvittighetsfriheten å behandle ham på samme måte som domfelte
for underslag eller lignende forbrytelser.

10 Se Lønning-utvalget s. 149 og Innst. 186 S (2013–2014), s. 26.
11 Flertallet i Konstitusjonskomiteen sluttet seg til Lønning-utvalgets anbefaling av et generelt forbud. Mindretallet (medlemmene fra Venstre og

Sosialistisk Venstreparti) ville prinsipalt ha en opplisting av diskrimineringsgrunnlag fordi det ville gi «en lettere forståelse for hvilke personlige
kjennetegn man ikke kan diskriminere på grunnlag av». Mindretallet påpekte også at hensynet til fleksibilitet kunne varetas ved å supplere de opp-
regnede grunnlag med «andre lignende vesentlige forhold ved en person», se Innst. 186 S (2013–2014), s. 26. Mindretallet ville m.a.o. ta modell av
EMK artikkel 14.

12 Forarbeidene gir også klar støtte for dette, se Lønning-utvalget s. 148.
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kelig effektivt lovverk som beskytter den enkelte mot
krenkelser fra private aktører. Her er både straffe- og
annen lovgivning relevante virkemidler.13

3.3 Individet er berettiget
Ved formuleringen «[i]ntet menneske må utsettes for
…» gjør Grunnloven § 98 det klart at bare fysiske per-
soner omfattes av vernet. Det var bevisst å avgrense
mot juridiske personer. Men det kan diskuteres hvor
velgrunnet valget var. Enda man nettopp hadde vist til
at EMK artikkel 14, som ikke begrenser seg til fysiske
personer, «kun i helt særlige tilfeller» har vært anvendt
til fordel for juridiske personer, var man redd for at
man ved å inkludere slike «kunne endre dagens rettstil-
stand».14

4 Usaklig eller uforholdsmessig forskjells-
behandling
4.1 Oversikt
Det avgjørende spørsmålet i de fleste saker er når en for-
skjellsbehandling er «usaklig eller uforholdsmessig» og
derfor å anse som diskriminerende. Grunnloven § 98 er
mer pedagogisk enn teksten i mange av dens paralleller.
Den avgjørende betingelse at det må foreligge en for-
skjellsbehandling nevnes. Det gjøres også klart at ikke
enhver forskjellsbehandling, bare den usaklige eller
uforholdsmessige, rammes av forbudet. Men om den
sammenlignbare EMK artikkel 14 ikke nevner disse kri-
terier og er mer omstendelig, byr EMDs praksis på nyt-
tige avklaringer. Den gir et analyseskjema som er anven-
delig også ved vurderingen etter Grunnloven § 98: Fore-
ligger det en relevant forskjellsbehandling, det vil si en
forskjellsbehandling av personer i analoge situasjoner
(4.2 nedenfor). På dette punkt er det saksøkeren (den
som påstår seg diskriminert) som har bevisbyrden. Der-
som dette temaet bevises, er det opp til saksøkte (staten)
å bevise at forskjellsbehandlingen likevel er saklig og
forholdsmessig (4.3 nedenfor).

4.2 Relevant forskjellsbehandling
Spørsmålet om det foreligger en forskjellsbehandling
kan kanskje virke elementært, men svaret er ikke alltid
enkelt, fordi ikke enhver forskjellsbehandling er rele-
vant. Vurderingstemaet forskjellsbehandling forutsetter
for det første en sammenligning; tilfelle B menes å være
behandlet annerledes enn tilfelle A. Det ligger videre i
sakens natur at det må dreie seg om en eller annen form
ufordelaktig forskjellsbehandling. Man kan godt tenke
seg at saksøkeren (A) høres med at han er behandlet
annerledes enn referansepersonen (B), men ikke med at
han er behandlet mindre gunstig – altså bare annerledes.
Det kan for eksempel være at en innsatt i et fengsel kla-
ger på han er behandlet mindre gunstig enn andre fanger.
Klageren vil gjerne fokusere på ett enkelt aspekt i et mer
komplekst situasjonsbilde. Ser man på totaliteten i situa-
sjonene for A og B, viser det seg kanskje at den misfor-
nøyde ikke er behandlet mindre gunstig, bare annerle-
des, typisk som følge av at personene har forskjellige
behov. Den ene kan ha fordeler og ulemper som den
andre ikke har og vice versa.15

Fra spørsmålet om A i det hele tatt er behandlet min-
dre gunstig enn B, er det en sømløs overgang til spørs-
målet om de to befinner seg i analoge situasjoner.16 En
nyutdannet lege eller tannlege kan være pålagt plikter
som andre profesjoner det sammenlignes med ikke har.
En slik forskjellsbehandling kan være i samsvar med
§ 98 fordi de to grupper ikke er i analoge situasjoner. For
å sikre både praktisk erfaring for vedkommende vor-
dende helsepersonell og dekning av helsetjenester for
befolkningen, også i distriktene, kan det være så vel
pedagogisk og kvalitetsmessig ønskelig som folkehelse-
messig nødvendig, å kombinere teoretisk utdannelse
med en obligatorisk turnusperiode.17

Tilsvarende betraktninger kan gjøre seg gjeldende på
helt andre områder: I HR-2018-872-A var det et spørs-
mål om det objektive solidaransvaret for skade voldt av
beitende rein (reindriftsloven § 67), en ansvarsordning
som er strengere enn for andre beitende dyr, var i strid
med Grunnloven § 98. Høyesterett pekte på de store for-
skjellene mellom reindrift og andre næringer, særlig at

13 Se bl.a. foruten strl. § 185 også bl.a. diskrimineringsloven § 23 (oppreisning og erstatning til den diskriminerte) og § 26 (om straff i visse tilfeller).
14 Se Lønning-utvalget s. 152.
15 Avgjørelsen i Nelson mot Storbritannia, en sak for den europeiske menneskerettighetskommisjon (klagenr. 11077/84), er illustrerende. Klageren,

som var 15 år da han ble dømt til ni års frihetsstraff for drapsforsøk, sonet under et annet regime enn voksne. Han kunne ikke, som voksne, søke
om benådning («remission»). På den annen side var adgangen til prøveløslatelse («conditional release») videre og mer fleksibel for ungdomskrimi-
nelle. Denne forskjellen var styrt av behovet for større fleksibilitet når det gjaldt denne gruppen: «remission is considered too rigid a system in
Section 206 cases. Persons sentenced as children may change considerably in the course of their sentence. Continuous assessment and conditional
release on licence is considered a more flexible and desirable system». Han ble derfor ikke hørt med at det forelå noen relevant forskjellsbehand-
ling og derfor ikke diskriminering på grunn av alder («annen status»), jf. EMK artikkel 14 sammenholdt med artikkel 5.

16 Ofte skilles det ikke mellom disse stasjoner, man vurderer samlet om det foreligger en negativ forskjellsbehandling av personer i analoge situasjo-
ner. Nelson-saken (forrige note) er, så vidt skjønnes et eksempel.

17 Se fra EMDs praksis Van der Müssele mot Belgia (23.11.1983) hvor en advokatfullmektig med tjenesteplikt forgjeves sammenlignet seg med
yrkesgrupper uten tilsvarende tjenesteplikt.
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det dreier seg om et stort antall dyr med flere eiere og
derfor vanskeligere identifikasjon av skadevolder. For-
skjellsbehandlingen ble derfor ikke ansett diskrimine-
rende i saken (dommens avsnitt 69). Et annerledes fak-
tum, for eksempel at en reineier kan bevise at hans rein
ikke har beitet i området, ville ha styrket analogien til
annet beiteansvar. I en slik situasjon ville det kunne være
nødvendig å tolke solidaransvarsbestemmelsen i rein-
driftsloven § 67 innskrenkende av hensyn til Grunn-
loven § 98 (se uttalelser i dommens avsnitt 70).

Noen eksempler fra et annet område: Samboere treffer
ikke nødvendigvis i sin argumentasjon om analog situa-
sjon når de sammenligner seg med ektefeller med hen-
syn til underhold, pensjon eller adopsjon.18 Og søsken
behøver ikke nødvendigvis liketilles med ektefeller når
det gjelder arveavgift ved eiendomsovergang.19 Ulike
permisjonsordninger gir også gode eksempler her: Mens
kvinner og menn ikke er i analoge situasjoner når det
gjelder fødselspermisjon, som skal tjene til at den
nybakte mor kommer seg etter fødselen og kan amme
sitt barn, er stillingen annerledes når det gjelder den
omsorgspermisjon som kommer når barnet er blitt noe
eldre. Her er foreldrene i analoge situasjoner,20 og spørs-
målet blir da om en eventuell forskjellsbehandling er
usaklig eller uforholdsmessig.

4.3 Usaklig og uforholdsmessig forskjellsbehandling
Der saksøkeren har godtgjort at det foreligger en rele-
vant forskjellsbehandling, er det etter § 98 opp til staten
å påvise at denne likevel bygger på saklige grunner og er
forholdsmessig. At forskjellsbehandlingen skal være
saklig betyr at den skal være formålsrasjonell, tilsikte å
realisere et akseptabelt formål. Det kreves videre at den
er forholdsmessig. Forholdsmessighetskravet innebærer

at forskjellsbehandlingen bygger på vektige grunner og
ikke rammer unødvendig hardt.21

Dette er velkjent tematikk, som også går igjen når det
gjelder vilkårene for inngrep i menneskerettigheter
generelt, de vil si også der det ikke påstås at inngrepet er
diskriminerende.22

Selv om tematikken – formål og forholdsmessighet –
er den samme som ved inngrep i menneskerettigheter
mer generelt, er likevel ikke vurderingen sammenfal-
lende. Selve forskjellsbehandlingen er et forhold som
krever en særskilt begrunnelse. Man kan med andre ord
godt tenke seg at et i utgangspunktet akseptabelt inngrep
blir uforholdsmessig (og dermed uakseptabelt) på grunn
av forskjellsbehandling.23

Lovgiveren må altså gi en overbevisende begrunnelse
for forskjellsbehandlingen, for at den er nødvendig for å
realisere et akseptabelt formål. Og det må i utgangs-
punktet forventes at domstolene vil prøve både den
anførte begrunnelse for ordningen og virkningen av den
inngående. Hvor inngående prøvingen vil være, vil like-
vel variere.

En første variabel er hvilket diskrimineringsgrunnlag
som er involvert. Selv om man altså valgte å utforme
§ 98 som en generell bestemmelse, uten å nevne noen
diskrimineringsgrunnlag eksplisitt, betyr ikke det at
grunnlaget for diskrimineringen er uten betydning.24

Etter alt å dømme vil man ved tolkningen av § 98 se hen
til de grunnlag som er regnet opp i EMK artikkel 14 og
lignende internasjonale bestemmelser, samt de presise-
ringer som har vært gjort av EMD og andre relevante
gjennomføringsorganer.

Grunnlovsrettighetene tilkommer alle mennesker (jf.
«alle» og negasjonen «Intet menneske» i § 98, henholds-
vis første og andre ledd). Det betyr at det som hovedre-
gel ikke er anledning til å diskriminere på grunnlag av

18 Når det gjelder det siste er EMDs dommer i Gas og Dubois mot Frankrike (31.08.2010) og X mot Østerrike (19.02.2013) av interesse. I den først-
nevnte var det ikke diskriminerende å nekte en lesbisk å adoptere samboerens biologiske barn fordi heller ikke heterofile samboere hadde en slik
rett. Det var denne gruppen, ikke ektefeller, det var relevant å sammenligne med. I tråd med dette ble det i den sistnevnte dom konstaterte kren-
kelse av en tilsvarende adopsjonsnektelse, siden retten til stebarnsadopsjon der stod åpen bare for samboere av forskjellig kjønn.

19 Se fra EMDs praksis Burden mot Storbritannia (29.04.2008) hvor søsken som levde sammen forgjeves gjorde gjeldende at det var diskriminerende
når de, i motsetning til ektefeller og samboere, måtte svare arveavgift.

20 Se folketrygdloven § 14-12 og fra EMDs praksis Konstantin Markin mot Russland (22.03.2012) hvor forskjellen understrekes.
21 Se EMDs presisering for eksempel i Konstantin Markin mot Russland (forrige note).
22 Lønning-utvalget foreslo en generell bestemmelse om vilkår for inngrep i menneskerettigheter, forslagets § 115. De avgjørende vilkår for inngrep

var her nettopp lov, formål og forholdsmessighet. Som kjent ble forslaget ikke vedtatt ved 2014-reformen. Se kritiske merknader hos Jørgen Aall,
Rettsstat og menneskerettigheter (2018), s. 148–149, men annerledes Eivind Smith, Konstitusjonelt demokrati (2017) s. 316–318. Høyesterett har
reparert grunnlovens mangler her ved å innfortolke disse betingelsene for inngrep i grunnlovsrettighetene, se Rt. 2014 s. 1105 og senere praksis.

23 EMDs dom i Konstantin Markin mot Russland (note 21 ovenfor) er illustrerende. Saken gjaldt omsorgspermisjon for ansatte i det russiske forsva-
ret. EMD aksepterte at staten har en vid skjønnsmargin når det gjelder omfanget av lønnet permisjon og lignende positive ytelser, ikke minst når
spørsmålet kan berøre nasjonal sikkerhet, som i saken. Generelle begrensninger i lønnet omsorgspermisjon ville derfor etter alt å dømme ha blitt
akseptert. Men når menn fikk vesentlig kortere permisjon enn kvinner (tre måneder mot to år), forelå det en krenkelse av artikkel 14 sammenholdt
med artikkel 8. Det er ingen grunn til å tolke Grunnloven § 98 annerledes på dette punkt.

24 Se Lønning-utvalget s. 145–146 og Innst. 186 S (2013–2014), s. 25–26 hvor flertallet i konstitusjonskomiteen ga uttrykk for ønsket om å unngå de
politiske og rettslige utfordringer som oppstår ved å skille skarpt mellom de forhold som listes opp og de forhold som ikke listes opp. Som nevnt
foretrakk et mindretall oppregning av diskrimineringsgrunnlag, se Innst. 186 S (2013–2014), s. 26.



§ 98 1045
statsborgerskap. Man kan for eksempel ikke begrense
retten til en offentlig oppnevnt forsvarer for norske dom-
stoler (jf. § 95) i større grad for en siktet utlending enn
for en nordmann. Men det gjelder visse viktige unntak
fra forbudet mot forskjellsbehandling på grunnlag av
statsborgerskap; enkelte rettigheter forbeholdes stats-
borgere. Av særlig betydning er bestemmelsene om
stemmerett og valgbarhet ved stortingsvalg (§§ 50 og
61). Uten disse ‘lex superior specialis’ ville holdbarhe-
ten av denne forskjellsbehandlingen måtte vurderes etter
§ 98. Tilsvarende må gjelde for selve retten til å opp-
holde seg i riket. Denne er ikke omtalt i Grunnloven,
men kan i henhold til folkeretten reserveres statens egne
borgere.25

Forbudet mot diskriminering på grunnlag av rase og
hudfarge er absolutte forbud.26 Også ved forskjellsbe-
handling på grunn av kjønn stilles det svært strenge krav
til begrunnelsen, om konklusjonen usaklig eller ufor-
holdsmessig skal unngås. Ved andre diskriminerings-
grunnlag, som alder, nasjonal opprinnelse, bopel eller
fange-status, må det antas at lovgivers frihet er noe
større. En forskjellsbehandling på disse grunnlag vil
med andre ord noe lettere kunne la seg begrunne og for-
svare.27

Det er kontursvake overganger fra slike statuskjenne-
tegn, til den situasjonen den påstått diskriminerte
befinner seg i. Den som utfører militærtjeneste eller er
innsatt i fengsel, må finne seg i større restriksjoner med
hensyn til bevegelses-, ytrings- og organisasjonsfrihet
enn en sivilist. Men begrensningen krever likevel sin
begrunnelse i situasjonen. Om frihetsberøvelsen med
nødvendighet må legge begrensninger på fangens fami-
lieliv, betyr ikke det at han kan nektes all omgang med
sin familie.

Selv om § 98 ikke bare gjelder ved sikringen av
grunnlovsrettigheter – den er som kjent generell – vil
likevel rettighetsområdet være av betydning for vurde-
ringen av hvorvidt forskjellsbehandlingen kan aksepte-
res. I tråd med velkjente variabler etablert i rettspraksis,
må det antas at prøvingen av lovgivers begrunnelse for
forskjellsbehandlingen vil være mer inngående på områ-
det for personlige rettigheter enn for økonomiske rettig-
heter.28 En skal likevel være oppmerksom på at selv om

lovgiver står friere når det gjelder omfanget og fordelin-
gen av ytelser og inngrep på det økonomiske området
enn ved inngrep i personlige rettigheter, kan det som i
utgangspunktet ser ut til å angå det første samtidig være
av direkte betydning for det siste.

Ta igjen omfanget av lønnet permisjon i forbindelse
med fødsel og omsorg for barn som eksempel. Regule-
ringen er åpenbart av betydning ikke bare for den enkel-
tes økonomi, men også for hans og hennes privat- og
familieliv. Den angår sågar kjernen av disse rettigheter,
forholdet til eget barn. Derfor kreves en god begrunnelse
for forskjellsbehandling, og en inngående prøving. Det
beror særlig på formålet og forholdsmessigheten om for-
skjellsbehandlingen kan aksepteres. Ved fødselspermi-
sjon er formålet dels å legge til rette for mors rekonvale-
sens etter fødselen, dels for at hun skal kunne amme bar-
net. Gitt dette formålet er det klart nok ikke en ufor-
holdsmessig (diskriminerende) forskjellsbehandling å
tilstå henne en romsligere fødselspermisjon enn menn.
Omsorgspermisjonen kommer i en annen stilling. Her er
formålet dels omsorgen for felles barn, dels foreldres
mulighet til å delta i yrkeslivet. I disse henseender står
mor og far på like fot. Følgelig vil det være mer kre-
vende å begrunne en forskjellsbehandling, typisk i form
av romsligere permisjon for mor i sistnevnte tilfelle, iall-
fall om den er vesentlig.29

5 Kan samtykke til forskjellsbehandling fjerne 
karakteren av diskriminering?
Er det av betydning for vurderingen at rettighetshaveren
har samtykket i et forhold som iallfall ellers ville måtte
anses som diskriminering etter Grunnloven § 98? Spørs-
målet er ikke upraktisk. Det kan blant annet (antagelig
særlig) komme opp i ansettelsesforhold og lignende hvor
vedkommende har undertegnet på kontraktsvilkår som
er diskriminerende, for eksempel for å oppnå eller
beholde en jobb. Grunnleggende kontraktsrettslige
betingelser, særlig at viljeserklæringen er informert og
utvunget, må selvsagt være til stede. I en ansettelsessam-
menheng vil det allerede her kunne være riktig å se bort
fra samtykket, fordi arbeidstakeren har måttet velge mel-

25 Se for eksempel EMDs uttalelser i Jeunesse mot Nederland (03.10.2014). Det gjelder likevel unntak fra unntaket, særlig som følge av vernet mot
utvisning som vil innebære en umenneskelig behandling (§ 93 andre ledd) eller et uforholdsmessig inngrep i familielivet (§§ 102 og 104, eksem-
plifisert ved Rt. 2014 s. 93).

26 Rasediskrimineringskonvensjonen og Kvinnediskrimineringskonvensjonen er internasjonale manifestasjoner av den brede enighet om å avskaffe
forskjellsbehandling på disse grunnlag. Se også EMDs understrekninger i bl.a. Timishev mot Russland (13.12.2005) og Konstantin Markin mot
Russland (note 21).

27 Se Nelson-saken (nevnt ovenfor) om alder-status, og fra EMDs praksis for eksempel Carson mot Storbritannia (16.03.2010) om bopel-status og
Stummer mot Østerrike (07.07.2011) om fange-status.

28 Se generelt om variasjoner i domstolenes prøvingsintensitet vis-a-vis lovgiveren, bl.a. Rt. 1976 s. 1 (Kløfta) og Rt. 2010 s. 1445 (krigsforbryter).
29 Se folketrygdloven § 14-12.
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lom å akseptere vilkåret, for eksempel en dårligere per-
misjonsordning enn det annet kjønn, eller stå uten
arbeid. Også om en slik tvangssituasjon ikke gjør seg
gjeldende, vil det i mange situasjoner være riktig å se
bort fra at det er samtykket til det diskriminerende for-
hold. Ved vurderingen vil det her måtte tas hensyn bl.a.
til hvilket diskrimineringsgrunnlag som er involvert
(rase eller kjønn på den ene side, alder eller bopel på den
annen), hvilket rettighetsområde det gjelder og generelt
hvor inngripende vilkåret er overfor vedkommende. Vi
er med andre ord tilbake i det generelle vurderingste-
maet (se 4 ovenfor), men likevel slik at samtykket kan
påvirke vurderingen av hva som kan anses som saklig og
forholdsmessig.30

6 Diskrimineringsforbudets dynamiske karakter
Det som en gang var en akseptabel forskjellsbehandling,
kan med tiden bli ansett diskriminerende. Utviklingen i
synet på foreldrenes rolle med hensyn til barneoppdra-
gelse, er illustrerende. Tidligere var det normalt at kvin-
nen hadde hovedansvaret for barneoppdragelsen mens
mannen tjente til familiens opphold. I dag er det domine-
rende synet et annet. Det betyr at en mangelfull tilrette-
legging for like muligheter for kjønnene når det gjelder
slikt som deltagelse i arbeidslivet, lettere vil bli ansett
diskriminerende i dag. Tilsvarende: For noen tiår siden
ble det ansett som naturlig at militærtjeneste var forbe-
holdt menn, nå er det like naturlig at også kvinner inn-
kalles.31

Ikke bare på området for kjønnslikestilling, også når
det gjelder seksuell legning har det funnet sted en utvik-
ling i alminnelige samfunns- og rettsoppfatninger av
betydning for diskrimineringsproblematikken. Dette fel-
tet er likevel mer omstridt politisk, og rekkevidden av
diskrimineringsforbudet i § 98 tilsvarende usikker. Er
for eksempel lovgiveren nå avskåret fra å reversere ord-
ningen med lik rett til ekteskapsinngåelse for par med

samme og forskjellig kjønn, og hvor langt rekker diskri-
mineringsforbudet når det gjelder homofiles rett til
adopsjon på like fot med heterofile?32 Det beror blant på
tyngden i og utbredelsen av de dominerende oppfatnin-
gene på området, hjemme og ute. Det er et samspill mel-
lom utviklingen i rådende rettsoppfatninger om likebe-
handling og diskriminering, både nasjonalt og interna-
sjonalt, og utviklingen av rettsreglene på dette området,
også de konstitusjonelle.

30 Fra EMDs praksis kan igjen nevnes Konstantin Markin mot Russland (note 21). Staten ble der ikke hørt med at det måtte legges vekt på at den
mannlige arbeidstakeren i det russiske forsvaret ved undertegning av kontrakt hadde akseptert den mer begrensede omsorgspensjon. Å akseptere
en slik innskrenkning i kjønnsdiskrimineringsvernet «would be counter to an important public interest» (dommens avsnitt 150). Også Eweida mfl
mot Storbritannia (13.01.2013) er av interesse. Også dette gjaldt saker med elementer av diskriminering, her på grunnlag av religion. Men i disse
sakene tok vurderingen utgangspunkt i vilkårene for inngrep, særlig formåls- og forholdsmessighet, etter artikkel 9.2., uten at det ble funnet nød-
vendig også å gå inn på artikkel 14. For to av klagerne gjaldt det retten til å bære krusifiks på jobb. Den ene av dem var sykepleier. Når det gjaldt
henne, aksepterte EMD at sykehusledelsen og nasjonale myndigheter var nærmere til å vurdere hvilke begrensninger som var nødvendig av helse-
og sikkerhetsmessige grunner. Men overfor klageren Eweida, som var flyvertinne i British Airways, var forbudet mot å bære synlig krusifiks ufor-
holdsmessig. EMD mente at nasjonale domstoler her hadde lagt for stor vekt på flyselskapets image-policy, og pekte på det inkonsekvente (diskri-
minerende) i at bl.a. hijab ble akseptert.

31 I Norge ble kjønnsnøytral verneplikt innført ved endring av vernepliktsloven 7. november 2014 (med virkning fra 1. januar 2015).
32 Se henholdsvis ekteskapsloven § 1 og adopsjonsloven § 5 (som er kjønnsnøytral ved å vise «ektefeller» og «samboere» uten å spesifisere krav om

legning). I EMDs praksis har det vært en utvikling for så vidt angår homofiles adopsjonsrett. Mens det ikke ble ansett i strid med EMK artikkel 14
sammenholdt med artikkel 8 å nekte en enslig homofil å adoptere i Fretté mot Frankrike (26.02.2002), kom man noen år senere til motsatt resultat
i E.B. mot samme stat (22.02.2008).
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Tidligere § 98

(1814–2014)

Med Sportler, som erlægges til Rettens Betjente, bør ingen Afgifter til Statskassen være for-
bundne.

Av Ola Teige

1 Innledning
Denne bestemmelsen, ofte kalt sorenskriverparagrafen,
sto praktisk talt uendret i Grunnloven fra 17. mai 1814
til den ble opphevet ved grunnlovsrevisjonen 13. mai
2014.1 Den var blant de bestemmelsene i Grunnloven
som var mest preget av aktuelle samfunnskonflikter i
perioden som ledet frem til 1814 og er dessuten av flere
blitt tolket som et uttrykk for byråkratisk egennytte fra
embetsstandens side.

Paragrafen forbød at det ble lagt avgifter til statskas-
sen på toppen av eller sammen med sportler rettsbetjen-
ter2 mottok fra publikum for å utføre embetsforretninger.
Med sportler ble ment avgifter betalt for utførelsen av
embetsforretninger. I 1814 betalte publikum slike sport-
ler for å få utført en lang rekke ulike tjenester, disse
avgiftene gikk delvis til statskassen og delvis direkte til
embetsmannen som del av hans lønn. Sportler utgjorde
en viktig del av lønningene til flere typer embetsmenn.
Paragrafen forbød ikke at det ble krevd sportler til stats-
kassen i forbindelse med utføringen av tjenester i retts-
vesenet eller andre myndighetsområder, eller at dom-
mere kunne ta seg betalt for å utføre embetsforretninger.
Men den innebar en båndleggelse av statens beskat-
ningsrett og regulerte bruken av sportler innkrevd av
rettsbetjenter. Paragrafen hadde i de seneste årene ingen
praktisk betydning, da bruken av sportler som avløn-

ningsmetode for rettsbetjenter opphørte på slutten av
1800-tallet.

Grunnloven § 98 søkte å løse, eller bøte på, to regule-
ringsproblemer knyttet til bruken av sportler som avløn-
ningsmetode for rettsbetjenter. Den ene var å redusere
kompliserende og arbeidskrevende administrasjonspro-
sedyrer for underrettsdommere, den andre å redusere
kostnadene for brukerne av deres tjenester. I diskusjonen
i forkant av vedtagelsen av paragrafen på Eidsvoll ble
det også diskutert hvorvidt sportler som avlønningsme-
tode burde avskaffes, men dette ble ikke vedtatt.

2 Bakgrunn
Paragrafen var i 1814 av særlig betydning for sorenskri-
vere som underdommere på landet og ble derfor i ettertid
kalt for «sorenskriverparagrafen». Den hadde slik den
ble vedtatt av Riksforsamlingen to siktemål. Dels skulle
den redusere avgiftene folk måtte bruke for å benytte seg
av tjenestene til rettsbetjenter. Det var alt fra å få utskrif-
ter av skjøter, skifter og dommer til å attestere kopier,
utnevne verger og å forkynne stevninger. Og dels skulle
den frita de samme embetsmennene fra å måtte samle
inn de upopulære forhøyelsene av sportler som var blitt
innført ved kongelige forordninger av 1803, 1805 og

1 Den eneste endringen som ble foretatt var at «statscassen» ble skrevet med k etter den språklige revisjonen av Grunnloven i 1903.
2 Rettsbetjent er her brukt i betydningen av ordet som var vanlig i dansk-norsk juridisk vokabular i 1814: En embetsmann knyttet til en domstol, spe-

sielt dommere i underrettene. Det siste betydde i Norge sorenskrivere på landet, byfogder i byene og birkedommere i de få adelige birkerettene.
Også embetsmenn som førte rettsprotokoller, som byskrivere, rådstueskrivere, skifteforvaltere og visse typer politiembetsmenn kunne bli regnet
som rettsbetjenter. Ordbog over det danske sprog: http://ordnet.dk/ods/ordbog?query=retsbetjent [url korrekt 13.9.2020].
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.
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1812. Disse forordningene hadde medført at alle retts-
sportler – uansett om de ble betalt inn til statskassen eller
direkte til embetsmannen – skulle forhøyes med 12,5 %
og at pengene som på den måten kom inn skulle betales
inn til statskassen. Dermed fikk sorenskriverne og de
andre underrettsdommere en ekstra regnskapsplikt og de
ble pålagt å måtte samle inn ekstra høye sportler, noe
som ikke overraskende var lite populært hos alle som
måtte betale disse forhøyede avgiftene.3

Selve ordet sportel stammer fra det latinske ordet
sportula, som betyr gave eller opprinnelig en liten kurv.
I Danmark-Norge før 1814 betegnet dette opprinnelig en
pengeytelse som tilfalt en embetsmann ved leilighet.
Etter hvert snevret betydningen seg til å omfatte en pen-
geavgift som ble betalt for en bestemt embetsforretning,
og som utgjorde en del av vedkommende embetsmanns
avlønning.4 Slike avgifter som gikk direkte til tjenes-
temenn var en vanlig avlønningsmåte i europeiske
embetsverk i tidlig nytid (perioden ca. 1530–1850).

I det dansk-norske embetsverket var det særlig tre
grupper embetsmenn som ble lønnet med sportler: Dom-
mere, tollbetjenter og prester. Noe som ikke var unatur-
lig siden en god del av deres virke bestod i å utføre ulike
typer forretninger for allmuen, i forbindelse med rettssa-
ker, eiendomsoverdragelser, skifter, fortolling, varehan-
del og forskjellige kirkelige forretninger. Bruken av
sportler vokste gradvis frem i løpet av 15- og 1600-tal-
let. Dette var en periode hvor staten i Norge vokste fra så
å si å være ikke-eksisterende til å bli en stor organisa-
sjon, som var styrt av et effektivt og vidt utspredt byrå-
krati. I begynnelsen av denne prosessen, mens staten
ennå var relativt svak, var det logisk for kronen å bruke
sportler for å lønne noen typer embetsmenn. Det sparte
lønnsutgifter og administrasjon, ved å skyve en stor
andel av avlønningen av embetsmennene på brukerne av
deres tjenester. Dette gjorde det lettere å bygge et stort,
desentralisert embetsverk. Sorenskrivere, tollere og
prester hadde det til felles at de ofte arbeidet ute i distrik-
tene, langt vekk fra både Christiania, København og
andre administrasjonssentra.

Å la embetsmenn kreve inn sportler som del av sin
lønn innebar en statlig toleranse, standardisering og for-
malisering av uformelle betalingsordninger som hadde
vokst frem i den tidlige fasen av statsbyggingen. I visse
tilfeller har disse praksisene grenset til vært det man kan
kalle småkorrupsjon («petty corruption»). Nå ble slike
utbetalinger formalisert og regulert ved lover og forord-

ninger. Det sikret i teorien publikum fra å betale for mye
og å bli utnyttet av grådige embetsmenn. Sportler ble av
dansketidenes byråkrater sett på som en slags indirekte
skatt eller brukeravgift, som finansierte statlige opp-
gaver og som automatisk fordelte pengene der hvor det
var behov for dem. Avlønning med sportler hadde også
den fordelen at det var et selvhåndhevende system hvor
embetsmennene selv sørget for å få inn det de hadde
krav på. Dermed slapp staten å bruke ressurser på å over-
våke at alle brukeravgifter ble innrapportert og betalt inn
til statskassen. Det var en utbredt holdning i europeiske
embetsverk på denne tiden at embetsmenn nærmest var
entreprenører. De utførte en tjeneste for kongen, men så
lenge de gjorde det på en god måte var det opp til dem
hvordan de gjorde det. Embetsmenn ansatte og lønnet
selv sine fullmektiger. Det var som regel slik at så lenge
de ga kongen det han skulle ha etter loven og regnskapet,
så var det deres egen sak hvor pengene kom fra. Eller om
de klarte å gå i overskudd. Ideen om at embetsmenn var
forvaltere på vegne av offentligheten fikk ikke gjennom-
slag i det norske embetsverket før langt etter 1814.5

Allerede ved opprettelsen av sorenskriverembetet i
Norge i 1592, ble det bestemt at sorenskrivere skulle
lønnes med sportler. I tillegg fikk de en fast årlig avgift
utlignet på alle gårder i embetsdistriktet, sorenskrivertol-
len. Sorenskrivere mottok dermed ikke fast lønn fra
statskassen og sportler utgjorde kanskje den viktigste
delen av en deres inntekter. Sportelsatser ble fastsatt og
regulert flere ganger i løpet av 16- og 1700-tallet, første
gang ved en forordning i 1634, siden i 1708 og 1788. I
tillegg hadde flere av sorenskriverne egne embetsgårder.
Også andre rettsbetjenter mottok sportler. Fogder mottok
sportler for oppgaver de utførte i forbindelse med arrest,
beslagleggelse, utleggsforretninger, utkastelse og lig-
nende, ellers hadde de fast lønn av statskassen. Bonde-
lensmenn mottok sportler for mange av de samme opp-
gavene eller ved å assistere ved dem, men ble ellers løn-
net ved skattefritak og en lensmannstoll. Lagmennene,
som utgjorde neste ledd i rettssystemet over sorenskri-
verne, ble også lønnet ved en kombinasjon av sportler og
en lagmannstoll. Også byfogdene, som var dommere på
bytingene og andre rettsbetjenter som byskrivere, råd-
stueskrivere og skifteforvaltere fikk noe av sin lønn ved
sportler. Medlemmer av Overhoffretten, den øverste
domstolen i Norge fra 1664, var inntil 1756 ulønnede da
stillingene ble ansett som æresverv. Fra 1756 fikk de
ordinær lønn fra statskassen. Det samme gjaldt assesso-

3 Gunder Egge, Gunnar Nissen, og Johannes Dannevig, Den dømmende makt (1983), s. 45, 84, 145–151 og 165–170.
4 Ordbog over det danske sprog: http://ordnet.dk/ods/ordbog?query=Sportel [url korrekt 18.5.2016].
5 Anders Sundell, «Legalize it: An argument for formalizing petty corruption when state capacity is low» (2012), s. 18–285; Anders Sundell,

«Understanding informal payments in the public sector: Theory and evidence from 19th century Sweden» (2014); Mette Frisk Jensen, Korruption
og Embedsetik (2008), s. 65–66 og 359; Ola Teige, «Kassemangel og malversasjon» (2006), s. 267–275.
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rene i stiftsoverrettene som i 1794 avløste både Over-
hoffretten og lagmennene.6

I denne perioden ble det ofte klaget over ulovlig spor-
tulering. Dette ble forsøkt rettet på allerede ved en for-
ordning i 1662. I tillegg hadde Christian 5.s Norske Lov
av 1687 et eget kapittel om dom- og brevpenger og skri-
verlønn (første bok, kapittel 23). Også sorenskrivertol-
len ble regulert flere ganger. Etter hvert som sorenskri-
vernes funksjonsområde ble utvidet, kom den likevel til
å telle lite i forhold til sportlene. Felles for sportler og
sorenskriver-, lensmanns- og lagmannstollene var at de
vanligvis ble betalt etter satser som var blitt fastsatt ved
sedvane i de enkelte distriktene. Statens lovbestemte sat-
ser ble sjelden fulgt i praksis. Det kunne derfor være
store lokale variasjoner i de forskjellige sorenskrivernes
inntekter. Det fantes både «fete» og «magre» sorenskri-
verier, akkurat som det fantes fete og magre prestekall.
Dette disponerte for og ga betydelige muligheter for
misligheter og misbruk av sportelordningen. Også det at
sorenskriverne i løpet av 16- og 1700-tallet ble pålagt
stadig flere oppgaver av en ekspanerende stat og at den
økte reguleringen av samfunnet førte til at flere hadde
behov for deres tjenester, bidro alt sammen til at sportel-
ordningen var under press og at det mange steder ble
krevd inn for høye, urettmessige eller uhjemlede sport-
ler. Dessuten ble det stadig dyrere for embetsmenn å
holde nødvendige fullmektiger og skrivere.

Ikke overraskende protesterte allmuen flere ganger på
at embetsmenn misbrukte og utnyttet sportelordningen.
Særlig kraftige var protestene på 1780-tallet, da uår og
høye kornpriser forsterket misnøyen over deres grådig-
het. I Agder og Telemark ledet dette, sammen med kla-
gemål over byborgernes fremferd, til den såkalte Loft-
husreisingen i 1786–1787. Det var en folkelig protestbe-
vegelse ledet av bonden Christian Jensen Lofthus fra
Vestre Moland. Han samlet sammen hundrevis av under-
skrifter på protestbrev til kongen og ved flere anlednin-
ger dannet det seg store ansamlinger av bønder som opp-
trådde truende mot embetsmenn. Det gikk så langt som
at myndighetene fant det nødvendig å sette inn soldater
for å holde kontroll med området. Bevegelsen døde ut
etter at Lofthus og flere andre ledere ble arrestert og
idømt harde fengselsstraffer av en dømmende undersø-
kelseskommisjon (Lofthus døde på Akershus festning i
1797). Den såkalte Lofthuskommisjonen dømte også
noen få lokale embetsmenn til små bøter for å ha innkre-

vet urettmessige sportler. Kommisjonen avga også en
erklæring om bøndenes klager, som den for det meste
fant overdrevne og urettmessige, selv om den medga at
det utdaterte sportelreglementet fra 1708 la grunnlag for
utbredt misnøye og påstander om overdreven sportule-
ring.7

På samme tid som Lofthusreisingen i Agder og Tele-
mark brøt det ut uroligheter i Nord-Gudbrandsdalen. Der
klaget allmuen gjentatte ganger over den lokale soren-
skriveren, Henrik Pløyen. Det ble blant annet hevdet at
han tok for høye sportler og tok seg betalt for tjenester
han egentlig ikke hadde lov til å ta betalt for. Saken ble
undersøkt av amtmannen i Christians amt, som fant at
bøndene nok hadde rett i noen punkter, men som samti-
dig pekte på at Pløyen ikke skilte seg synderlig fra
embetsmenns ellers: «Thi det er sandt, at de fleeste beti-
enter lade sig give en høyere Betaling end billigst kan
agtes».8 Også amtmannen konkluderte med at det var
behov for et nytt regelverk for sportler. Protestene i Gud-
brandsdalen stilnet etter en stund og det kom ikke til
noen konfrontasjon som Agder og Telemark.9

Uroen på 1780-tallet, særlig Lofthusreisingen, førte til
at den dansk-norske regjeringen forserte det planlagte
arbeidet med en ny sportelforordning for Norge. Minis-
trene mente at en oppdatert forordning ville fjerne årsa-
kene til mange av klagemålene som allmuen hadde kom-
met med og stanse lignende uroligheter i fremtiden. En
kommisjon ble satt ned, bestående to av medlemmer
som også hadde sittet i Lofthuskommisjonen. Denne
satte opp et nytt reglement med satser og regler for bruk
av sportler i Norge. Reglementet ble underskrevet av
Kongen 11. juni 1788 og var et forsøk på å sette opp
faste regler og å holde sportulering innenfor rimelige
grenser. Det inneholdt også trusler om at overtredelser
kunne straffes bøter og avsettelse. Til tross for dette ble
det ikke slutt på misbruk og lokale sedvaner. Et sportel-
reglement for Danmark kom ikke på plass før i mars
1814.

Man kan dermed fastslå at sportler var et tema som
var høyst aktuelt i Norge i 1814, og at det flere steder i
landet var sterk misnøye med sportelsystemet og
embetsmenns misbruk av dette. Også blant embetsmen-
nene vokste misnøyen, spesielt etter de to forordningene
1803 og 1805 ble utstedt. Den første av 21. oktober 1803
bestemte at alle sportler som ble innbetalt til statskassen
skulle forhøyes med 12,5 %. Pengene ble øremerket et

6 Kong Christian den Syvendes allernaadigste Forordninger og Aabne Breve for Aar 1788 (1789), s. 167–204; J.H. Schou (red.), Chronologisk
Register over de Kongelige Forordninger og aabne Breve (1795), s. 183–187.

7 Ingrid Fiskaa, Statsmakta og Lofthusreisinga (2009), s. 7–14, 49–80, 70–79 og 95–99; Gustav Sætra, «Lofthusreisinga og følgene 1786–1797»
(1998).

8 Riksarkivet, Danske kanselli, Skapsaker, Skap 16, pk. 65, Klager over sorenskriver Pløyen for ulovlig sportulering, amtmann Sommerfeldts erklæ-
ring 3.2. 1786.

9 Riksarkivet, Danske kanselli, Skapsaker, Skap 16, pk. 65, Klager over sorenskriver Pløyen for ulovlig sportulering.
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særskilt Skattkammerfond, som skulle være et reserve-
fond for uforutsette forsvars- og sikkerhetsutgifter staten
Danmark-Norge kunne bli påført. Dette var urolige tider.
På kontinentet raste Napoleonskrigene, og det var usik-
kert hvor lenge oldenborgerstaten ville kunne klare å
holde seg utenfor. Ved en forordning av 25. januar 1805
ble sportelforhøyelsen utvidet til også gjelde sportler
som var tillagt embetsmennene i underrettene i Norge og
Danmark som lønn. Forordningen påla dem kvartalsvis å
sende inn midlene som ble innkrevd og i tillegg sette opp
og sende inn regnskap en gang i året. Rettsbetjentene
måtte nå ikke bare samle inn høyere avgifter av personer
de betjente i rettslig sammenheng, de måtte også kreve
inn sportler som både gikk til dem selv og til statskassen,
noe som førte til komplisert regnskapsførsel og økt
papirarbeid. Og det uten at de fikk noen økonomisk for-
del av det. Den danske juristen Anders Sandøe Ørsted
var en av de fremste kritikerne av forordningene av 1803
og 1805. Han mente de gjorde sportler til en form for
skattlegging, som han tok avstand fra.10 Ved en ny for-
ordning i 1812 ble alle sportler kraftig forhøyet som
følge av den pågående økonomiske krisen og store infla-
sjonen, i flere tilfeller med så mye som 350 %. Forord-
ningen forklarte at embetsmenn som mottok fast lønn
allerede hadde fått lønnsforhøyelser og at den var et
motstykke for de som ble lønnet med sportler. Av for-
høyelsene gikk 200 % til dem selv og 150 % til statskas-
sen. Dette var altså en videreføring av praksisen med at
inntekten av en avgift ble delt mellom staten og embets-
menn.11

Det er i denne sammenhengen vi må se Riksforsam-
lingen på Eidsvolls behandling av spørsmålet om sport-
ler og den form § 98 fikk i den endelige Grunnloven.

3 Grunnlovsforslagene i 1814
Sportler er omtalt i to av grunnlovsutkastene som ble
lagt frem på Eidsvoll. I det Adler-Falsenske grunnlovs-
forslaget het det i § 152: «Da Retfærdigheden bør
administreres uden Betaling, saa bør der, saasnart mulig,
skee Forslag til alle Rets-Sportlers Ophævelse.»12

Avskaffelsen av sportulering begrenset seg altså til retts-
betjenter. Forbildet var en artikkel i den franske grunnlo-
ven av 1791 som fastslo prinsippet om en alminnelig og
gratis rettspleie (kapittel fem, § 2). Adler og Falsen

ønsket at staten ikke skulle ha inntekter av rettspleie. Et
ytterligere formål med paragrafforslaget var åpenbart å
begrense utgiftene forbundet med rettspleie for allmen-
heten og å avvikle den indirekte beskatningen og merar-
beidet som forordningene av 1803, 1805 og 1812 inne-
bar.

Sorenskriver på Toten Lauritz Weidemann gikk enda
lengre i sitt grunnlovsutkast. Han var konservativ i kon-
stitusjonsspørsmål og holdt på eneveldet som styrings-
form, men var også utpreget bondevennlig. I hans § 76 i
het det blant annet at «Alle Sportler og Avgifter, der ydes
af Undersaatter til Embedsmænd som Lønninger […]
skulle successive og inden 20 Aar Inddrages og foran-
dres til Afgifter, som skulle oppebæres for Statskassens
Regning […] og mod aarlig Løn i Penge efter Korn-
Maalestok til Embedsmændene, hvilken Løn directe af
Statskassen skal udbetales.» Weidemann ville altså
avskaffe ordningen med at embetsmenn mottok sportler
som lønn. Han begrunnet paragrafen med at embets-
menn burde lønnes av staten og ikke være bundet av
annet enn lovene og at privates innsamling av skatter og
avgifter ofte var unødvendig streng og var en «formin-
skelse» av kongens rettigheter. Hensikten med dette for-
slaget var ganske annerledes enn Adler og Falsens.
Sorenskriveren mente at idet embetsmenn var avhengige
av sportler som lønn økte risikoen for at de lot utenfor-
liggende elementer påvirke deres embetsførsel eller at de
ble fristet til å misbruke ordningen. Her ser vi trolig at
erfaringen fra urolighetene i 1786–88 gjorde seg gjel-
dende. Weidemanns far hadde vært medlem av en av
kommisjonene i kjølvannet av Lofthusreisningen. Han
må også ha ment at lønn i form av sportler innebar en
form for privatisering av embetsmannens virke, noe som
svekket den absolutte makt en konge etter hans mening
burde ha. Også Weidemann, som Adler og Falsen i et
mer begrenset omfang, ønsket trolig at avskaffelsen av
sportler skulle minske avgiftsbyrden til brukerne av
embetsmenns tjenester.13

Under forhandlingene på Eidsvoll ble det også levert
inn et innlegg til Riksforsamlingen fra en gruppe gård-
brukere i søndre Gudbrandsdalen. Det inneholdt flere
punkter de mente burde tas i akt ved utarbeidelsen av en
ny grunnlov. Innlegget røper en dyp skepsis mot alle
embetsmenn og foreslo en kraftig sanering av antallet
embeter. Blant annet ble det erklært at det ikke var behov
for hverken biskoper, amtmenn eller fogder. Lensmenn

10 Egge, Nissen og Dannevig, Den dømmende makt (1983), s. 149–151 og 164.
11 J.H. Schou (red.), Chronologisk Register over de Kongelige Forordninger og aabne Breve, XIII del 1800–1803 (1805), s. 310–315, XIV del 1804–

1808 (1808), s. 234–236 og XVI del 1812–1813 (1814), s. 24–26.
12 Riksforsamlingens forhandlinger, bd. III (1916), s. 41.
13 Riksforsamlingens forhandlinger, bd. I (1914), s. 153–154; Norsk biografisk leksikon, http://nbl.snl.no/Lauritz_Weidemann/utdypning [url korrekt

13.9.2020].
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kunne utføre mange av deres oppgaver, så lenge de ble
ansatt etter en eksamen. Dette vil dessuten spare staten
for store utgifter. Bøndene foreslo også at embetsmenn
skulle settes på fast lønn og at «Sportler og uvise inkom-
ster bortfalder aldeles». Med dette må man vel forstå
bruk av sportler for å lønne embetsmenn og ikke all bruk
av sportler som brukerbetaling. Bøndene var også gene-
relt skeptisk mot adel og utlendinger og argumentere
mot papirpenger og for religionsfrihet og allmenn verne-
plikt.14 Også i dette tilfellet må urolighetene på 1780-tal-
let, særlig de i Gudbrandsdalen, ha spilt en rolle for
ønsket om å avskaffe alle sportler.

Konstitusjonskomiteens første forslag til bestemmelse
angående bruk av sportler (§ 102, første punktum) lød
slik: «Rettens Pleie skal ikke medføre Afgifter til Stats-
kassen eller Indtægt for denne.»15 Her fulgte komiteen
Adler-Falsens grunnlovsutkast og prinsippet om gratis
rettspleie. Resultatet av en slik paragraf ville være
avskaffelse av rettssportler. Komiteen gikk dermed ikke
så langt som Weidemann og gudbrandsdølene ønsket.
Etter avstemmingen over de enkelte paragrafene i kon-
stitusjonskomiteen fikk imidlertid paragrafen (nå § 101)
en annen ordlyd: «Med de Sportler, som erlægges for
Rettens Pleje bør ingen Afgivter til Statskassen være for-
bundne.»16 Nå var formålet med paragrafen ytterligere
begrenset. Det var ikke lenger en avskaffelse av sportler
som lønn til embetsmenn, som Weidemann og gud-
brandsdølene hadde foreslått, eller rettssportler, som
Adler og Falsen ønsket. Det var i stedet en avskaffelse
av praksisen som hadde blitt innført med forordningene
av 1803, 1805 og 1812, nemlig at rettssportler samtidig
ble betalt til både embetsmenn og til statskassen som en
form for indirekte beskatning. Hovedformålet var å befri
rettsbetjenter for denne byrdefulle og upopulære avgif-
ten, samtidig som utgiftene allmuen måtte betale for å
benytte seg av rettsbetjenters tjenester ble minsket. Dette
siste, sekundære, siktemålet ble for øvrig delt av alle
som hadde levert inn forslag om sportler. Hvem som
foreslo den nye ordlyden sier kildene dessverre ingen-
ting om.

Konstitusjonskommisjonens forslag til § 101 ble
enstemmig vedtatt av Riksforsamlingen den 11. mai, til-
synelatende uten debatt. Grunnloven ble så overlatt til en
redaksjonskomite som skulle sette den i «Stiil og Orden»
(blant medlemmene var forøvrig Lauritz Weidemann). I

det endelige utkastet ble nummeret på paragrafen endret
til 98 og ordlyden justert til «Med Sportler, som erlæg-
ges til Rettens Betjente, bør ingen Afgifter til Statskas-
sen være forbundne». Den viktigste endringen var at
«Rettens Pleje» var blitt endret til «Rettens Betjente».
Dette ble trolig gjort for å understreke at det var ordnin-
gen med kombinerte private og offentlige sportler til
rettsbetjenter som man ville til livs, ikke bruken av retts-
sportler, avlønning med sportler eller sportulering i sin
helhet.17

4 Utviklingen etter grunnlovsvedtaket
Som følge av den vedtatte grunnlovsparagrafen opphevet
kong Christian Frederik 12,5-tillegget ved reskript av
1. juli 1814.18 Sportelordningen fortsatte å være under
debatt i de følgende årene. I 1819 satte Stortinget ned en
kommisjon for å utarbeide en ny sportellov. Saken kom
først opp i Stortinget i 1830, da forsamlingen vedtok en ny
lov som avløste 1788-forordningen. Sportelloven er siden
erstattet flere ganger, sist ved Lov om rettsgebyr av 1982.
Prinsippet med å bruke sportler for å lønne sorenskriverne
og andre rettsbetjenter ble fastholdt inntil lov av 14. mai
1872 avskaffet ordningen og i stedet bevilget dem fast
lønn fra det offentlige. Alle sportler de mottok som bru-
kerbetaling tilfalt nå statskassen.

«Sorenskriverparagrafen» ble kritisert av flere aktø-
rene fra 1814. For eksempel mente filosofiprofessor og
statsråd Niels Treschow at den ikke burde vært i Grunn-
loven i det hele tatt. Den var ikke i grunnlovens ånd og
heller ikke viktig eller nødvendig nok til at den burde
vært der. Uansett, skrev han i 1834, burde bruk av sport-
ler som lønn til embetsmenn avskaffes.19 Også den
opposisjonelle stortingsrepresentanten Hans Barlien
mente dette.20

En annen fordel med å fjerne paragrafen var ifølge
Treschow at da ville man unngå at det virket som
embetsmennene hadde hatt for stor innflytelse på utfor-
mingen av Grunnloven. Slik den endelige versjonen av
§ 98 hadde blitt lydende, så var den kun tatt med for å
minske arbeidsbyrden til rettsbetjentene, samtidig som
den indirekte beskyttet deres rett til å motta sportler.21

Det var dette elementet av byråkratisk egennytte
brukseieren, eidsvollsmannen og statsråd Niels Aall sik-

14 Riksforsamlingens forhandlinger, bd. I (1914), s. 374–377.
15 Riksforsamlingens forhandlinger, bd. III (1916), s. 315.
16 Riksforsamlingens forhandlinger, bd. I (1914), s. 457.
17 Op.cit., s. 55–57.
18 Peter Vogt, Love, Anordninger, Kundgjørelser, aabne Breve, Resolutioner m.m., b. 1 (1817), s. 122.
19 Niels Treschow, Om Norges Grundlov (1834), s. 24 og 48.
20 Hans Barlien, Bemærkninger til Norges Grundlov: given paa Eidsvold den 17de May 1814 (1836), s. 113.
21 Treschow, op.cit., s. 93 og 188.
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tet til da han i sine erindringer skrev at § 98 var et
eksempel på de paragrafer i grunnloven som «smage af
den Haand, som udkastede dem».22 Også senere obser-
vatører som historikeren Ernst Sars og juristen Frede
Castberg kritiserte paragrafen på dette grunnlaget.23

Paragrafen er likevel lite drøftet av forfatningsjurister,
selv om både Bredo von Munthe Af Morgenstierne og
T.H. Aschehoug kort bemerket at den innebar en bånd-
leggelse av statens beskatningsrett.24

Prinsippet som § 98 sprang ut av, og fenomenet som
bestemmelsen regulerte, hadde i de seneste årene para-
grafen var del av Grunnloven ingen rettslig betydning og
var blitt stående av ren historisk interesse. Det ble slått
fast så sent som i 2004, da Finansdepartementet etter
anmodning fra Sivilombudsmannen undersøkte om
paragrafen hindret at det kunne pålegges merverdiavgift
på advokaters honorarer. Sivilombudsmannen viste til at
formålet med paragrafen skulle ha vært å begrense utgif-
tene forbundet med rettspleien. Departementet fant
imidlertid at sportler som lønn ikke lenger ble brukt i
Norge og at formålet med paragrafen vår å forby avgifts-
belegning til fordel for statskassen av slike ytelser. Dette
hadde ingen overføringsverdi til dagens rettsvesen.
Dessuten falt, bemerket departementet, advokater uan-
sett ikke under begrepet «rettsbetjenter».25

I Menneskerettighetsutvalgets (Lønning-utvalget)
utredning om en begrenset revisjon av Grunnloven som
ble levert i 2011, ble det foreslått at bestemmelsen skulle
oppheves som en av flere gamle og utdaterte paragrafer.
Utvalget bemerket at utviklingen i samfunnet de siste to
hundre årene hadde løpt fra flere av grunnlovsbestem-
melsene fra 1814, blant dem var § 98 som ikke hadde
noen «rettslig, politisk eller symbolsk betydning i dag».
Utvalget påpekte dessuten at selv om det generelle prin-
sippet om at domstolene skal være uavhengig av de
øvrige statsmaktene kunne utledes av paragrafen, så var
den likevel ikke nødvendig å beholde den for å sikre
dette prinsippet grunnlovsvern. Det var uansett innfor-
tolket i andre paragrafer. Stortingets kontroll- og konsti-
tusjonskomite foreslo på bakgrunn av Lønning-utvalgets
rapport at bestemmelsen skulle oppheves. Stortinget
fulgte dette sin behandling av Menneskerettighetsutval-
gets rapport den 13. mai 2014. § 98 ble da opphevet og
en annen paragraf vedtatt i dens sted.26

22 Niels Aall, Erindringer som Bidrag til Norges Historie fra 1800 til 1815 (1859), s. 408.
23 Johan Ernst Sars, Norges historie fremstillet for det norske folk, b. VI (1914), s. 84; Frede Castberg, Norges statsforfatning, bd. 2 (1935), s. 385–

385.
24 Bredo Morgenstierne, Lærebok i den norske forfatningsret, bd. 2 (1927), s. 166; T.H. Aschehoug, Norges nuværende statsforfatning, bd. 2 (1892),

s. 253 og 259.
25 Dok. 4 (2006–2007), nr. 60, s. 238–242; Stortingsforhandlinger 1830, s. 714–930; Arne Fliflet, «Noen tanker om grunnlovstolkning i en ny tid»

(2013), s. 149–150; Egge, Nissen og Dannevig, Den dømmende makt (1983), s. 151.
26 Dok. 16 (2011–2012), s. 23, 49, 118–119 og 125, Dok. 12:30 (2011–2012), s. 177–179 og 184–187 og Innst. 186 S (2013–2014), s. 4–6 og 21–22.
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§ 99 [tom paragraf]

Historikk

Eidsvollsgrunnloven § 99 (Ingen kan fengsles uten i lov-
bestemte tilfeller og på den måten loven angir).

Novembergrunnloven § 99 (Den samme regel som over
og i tillegg nytt annet ledd som regulerte regjeringens
bruk av militær makt mot statens medlemmer).

Opphevet 2014.

I denne boken se kommentarer til § 94, § 101 og § 25,
tredje ledd.
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§ 100
Ytringsfrihet bør finne sted.

Ingen kan holdes rettslig ansvarlig for å ha meddelt eller mottatt opplysninger, ideer og bud-
skap med mindre det lar seg forsvare holdt opp imot ytringsfrihetens begrunnelse i sannhetssø-
ken, demokrati og individets frie meningsdannelse. Det rettslige ansvar bør være foreskrevet i
lov.

Frimodige ytringer om statsstyret og hvilken som helst annen gjenstand er tillatt for enhver.
Det kan bare settes klart definerte grenser for denne rett der særlig tungtveiende hensyn gjør det
forsvarlig holdt opp imot ytringsfrihetens begrunnelser.

Forhåndssensur og andre forebyggende forholdsregler kan ikke benyttes med mindre det er
nødvendig for å beskytte barn og unge mot skadelig påvirkning fra levende bilder. Brevsensur
kan ikke settes i verk utenfor anstalter.

Enhver har rett til innsyn i statens og kommunenes dokumenter og til å følge forhandlingene
i rettsmøter og folkevalgte organer. Det kan i lov fastsettes begrensninger i denne rett ut fra hen-
syn til personvern og av andre tungtveiende grunner.

Det påligger statens myndigheter å legge forholdene til rette for en åpen og opplyst offentlig
samtale.

Ytringsfridom skal det vere.
Ingen kan haldast rettsleg ansvarleg for å ha motteke eller komme med opplysningar, idear

eller bodskapar om det ikkje lèt seg forsvare halde opp imot den grunngjevinga ytringsfridom-
men har i sanningssøking, demokrati og den frie meiningsdanninga til individet. Det rettslege
ansvaret skal vere fastsett i lov.

Alle har rett til å ytre seg frimodig om statsstyringa og kva anna emne som helst. Det kan
berre setjast slike klårt definerte grenser for denne retten der særleg tungtvegande omsyn gjer
det forsvarleg halde opp imot grunngjevingane for ytringsfridommen.

Førehandssensur og andre førebyggjande åtgjerder kan ikkje nyttast om det ikkje trengst for
å verne born og unge mot skadeleg påverknad frå levande bilete. Brevsensur kan ikkje setjast i
verk, så nær som i anstaltar.

Alle har rett til innsyn i dokumenta til staten og kommunane og til å følgje forhandlingane i
rettsmøte og folkevalde organ. Det kan i lov setjast grenser for denne retten av omsyn til person-
vern og av andre tungtvegande grunnar.

Dei statlege styresmaktene skal leggje til rette for eit ope og opplyst offentleg ordskifte.

Av Bård Sverre Tuseth og Bjørnar Borvik

Kommentaren til Grunnloven § 100 er delt i to: Bård
Sverre Tuseth har skrevet kommentaren for perioden mel-
lom 1814 og 1945 (se punktene 1–5), mens Bjørnar Bor-

vik har skrevet paragrafens historie fra 1945 frem til i dag
(se punktene 6–14). Grunnloven § 100 hadde en uforan-
dret ordlyd frem til 2004 da den fikk en helt ny utforming
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.
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som er angitt over. Paragrafen er en av Grunnlovens sen-
trale bestemmelser og har hatt stor betydning for det nor-
ske samfunns historie etter 1814.

1 § 100 – ordlyden 1814–2004
Ordlyden i § 100 var slik fra 1814 til 2004, i om lag
190 år:

§ 1001

Trykkefrihed bør finde Sted. Ingen kan straffes for noget
Skrift af hvad Indhold det end maatte være, som han har
ladet trykke eller udgive, med mindre han forsætligen og
aabenbare har enten selv viist, eller tilskyndet Andre til,
Ulydighed mod Lovene, Ringeagt mod Religionen,
Sædelighed eller de constitutionelle Magter, Modstand
mod disses Befalinger, eller fremført falske og ærekræn-
kende Beskyldninger mod Nogen. Frimodige Yttringer,
om Statsstyrelsen og hvilkensomhelst anden Gjenstand,
ere Enhver tilladte.

2 Forutsetninger for § 100 i 1814

2.1 Ytringsfrihetens kår i Danmark-Norge før 1814

Før og under eneveldet i Danmark-Norge var det begren-
sede muligheter for å kritisere de statsbærende institusjo-
nene, utfordre statsreligionen eller på andre måter
fremme synspunkter som myndighetene ikke var enige i
at skulle fremmes.

Den katolske kirkens ordning med forhåndssensur
med trykte utgivelser ble videreført etter reformasjonen
ved kirkeordinansen av 1537/39 med Universitetet i
København som sensurorgan. Imprimatur, godkjenning
fra sensuren, var et vilkår for at bøker på dansk, tysk
eller latin kunne selges i riket, enten de var trykket i
Danmark-Norge eller utenlands. Sensuren slo ned på
utgivelser med ulovlig innhold, men foreslo også forbe-
dringer i manuskriptene som ble levert inn. Ordningen
hadde preg av en regulering av bokmarkedet som skulle
beskytte allmuen mot skadelig påvirkning. Det var ingen
regler for utgivelser på andre språk, import av uten-
landsk litteratur til eget bruk eller salg av brukte bøker.

Christian Vs Danske og Norske Lov gjentok kirkeor-
dinansens påbud om sensur og innførte strenge straffer
for ulovlige ytringer.2 Bestemmelsene rammet den som
opponerte mot statsreligionen, lastet kongen, kritiserte
arvemonarkiet eller motsatte seg kongens befalinger.3
Det var likevel få saker med straff for ulovlige ytringer.
Både sensurordningen og selvsensur blant forfattere
sørget for å holde ulovlige tekster unna sirkulasjon. De
dansk-norske boktrykkerne hadde heller ingen interesse
i å utfordre sensuren. De var avhengig av kongelige pri-
vilegier for å drive sin virksomhet og trykkeoppdrag fra
myndighetene og statskirken. Imprimatur var på den
annen side ikke en straffrihetsgrunn, det finnes eksem-
pler på at tekster er strafforfulgt selv om de bar Det teo-
logiske fakultetets imprimatur og hadde kirkekollegiets
approbasjon.4

Selvsensuren vises gjennom måten forfatterne var for-
siktige når de skrev om temaer som kunne være føl-
somme. Ludvig Holbergs Niels Klims Reise Under Jor-
den er et slikt eksempel.5 Boken var en fiktiv reiseskild-
ring med satiriske og utopiske elementer etter mønster
av Jonathan Swifts Gulliver’s Travels (1726), og kunne
leses som en kritikk av det eneveldige monarkiet som
styreform. Holberg utga boken først på latin i Leipzig i
1741.6 Først da han så hvordan boken ble mottatt året
etter, forsøkte han å få en dansk utgave godkjent av sen-
suren i København.

Norge var ett av de siste landene i Europa der det ble
etablert trykkerivirksomhet. Christiania fikk et trykkeri
1643, og utover 1700-tallet fikk også Bergen, Trond-
heim og Kristiansand hvert sitt trykkeri.7 Kapasiteten
var svært begrenset og trykksaker fra Norge måtte som
hovedregel sendes til universitetet i Københavns for sen-
sur. Det tok både lang tid og medførte fare for at manus-
kriptene kom bort på veien. I praksis ble nok en del min-
dre leilighetstrykk, som sanger og lignende, trykket uten
at de hadde vært innom sensuren. Den nye boktrykkeren
i Trondheim fikk i 1740 innvilget privilegium for lokal
sensur for alle trykksaker. Rektor ved katedralskolen og
biskopen skulle dele på sensuransvaret. Tilsvarende ord-
ning kom på plass for Christiania i 1747. Bøker trykket i
Bergen måtte fremdeles til København for godkjenning,
men Øystein Rian legger i Sensuren i Danmark-Norge til
grunn at biskopen i Bergen hadde en rett til å drive lokal
sensur av leilighetstrykk.8

1 Sitert fra håndskrevet manus 7. november 1814.
2 NL 2-20-1, NL 2-20-2 og NL 2-20-4 (tilsvarende bestemmelser finnes i Danske Lov, men de har der en annen plassering).
3 NL 6-1-7, NL 6-4-1, NL 6-4-2 og NL 6-4-13.
4 Se for eksempel utgivelsen av en dansk oversettelse av prekener av den herrnhutiske kapellanen Johan Forstmann i 1763.
5 Ludvig Holberg (1684–1754).
6 Mchangama, Jacob og Frederik Stjernfelt. Men – ytringsfrihedens historie i Danmark. Gyldendal, København, 2016. s. 102.
7 Bergen i 1721, Trondheim i 1739 og Kristiansand i 1780.
8 Rian, Øystein. Sensuren i Danmark-Norge – Vilkårene for offentlige ytringer 1536–1814. Universitetsforlaget, Oslo, 2014. s. 176.
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Ett unntak fra dette strenge regimet var åpningen for
en offentlig debatt om økonomiske spørsmål i perioden
fra 1755 til 1764.9 Frederik V så behovet for et bedre
beslutningsgrunnlag i saker om handel og landbruk, og
utstedte derfor i 1755 et innbydelsesskrift der patriotiske
innbyggere ble oppfordret til å skrive om økonomiske
emner.10 Formålet var å forbedre velferd og lykksalig-
het.11 Oppmykningen førte til en omfattende offentlig
debatt som delvis også kunne leses som kritikk av myn-
dighetene og de økonomiske forholdene i riket. Da Erik
Pontoppidan døde i 1764 kom en ny prokansler for
Københavns Universitet, noe som førte til en gradvis
innskjerping av sensurbestemmelsene for økonomiske
skrifter frem mot 1770.12

Den viktigste unntaksperioden fra det strenge regimet
var frislippet under Johan Friedrich Struensee fra 1770
til 1773.13 Da kong Christian VII ble sinnssyk på slutten
av 1760-årene tok hans livlege, Struensee, over makten
og styrte i 17 måneder på vegne av kongen.14 En av
Struensees første myndighetshandlinger var å få kon-
gens underskrift på et reskript som opphevet sensuren i
hele det dansk-norske riket.15 Det skrivende publikum
oppfattet opphevelsen av sensurordningen som at det var
fritt frem å skrive hva man ville og den ga en stor opp-
blomstring av politisk og kritisk pamflettlitteratur. Fri-
slippet illustrerte dermed den repressive effekten som for-
håndssensuren hadde hatt. Det viste seg imidlertid at en
stor andel av skriftene inneholdt kritikk av makthaverne,
til dels også direkte kritikk av Struensee selv og omtale
av ryktene om hans affære med dronningen. Dette ble
raskt et problem. Den 7. oktober 1771 fikk Struensee
derfor utstedt et reskript som presiserte at tidligere regel-
verk om ytringer som innebar injurier, hån og oppfor-
dring til opprør fremdeles gjaldt. Dessuten var både for-
fattere og boktrykkere fremdeles ansvarlige for at ingen
skrift ble trykket i strid med loven eller anonymt. Tre
måneder senere, i januar 1772, ble Struensee styrtet og

henrettet etter rettergang for en dømmende kommisjon.
Flere av hans reformer, som opphevelsen av sensuren,
overlevde likevel. Ved et reskript av 20. oktober 1773 ga
regjeringen så politiet vide hjemler til å gripe inn mot
utgivelser som de anså som politisk og moralsk farlige
eller opprørske.16 Både forfatter og utgiver kunne straf-
fes med bøter fra 50 til 200 riksdaler, og det var ingen
ankemulighet. Uklare grenser for det straffbare og de
høye bøtene fastsatt av politiet førte til en kraftig reduk-
sjon av utgivelser med politisk innhold, og innebar en
avslutning av Struensees trykkefrihetseksperiment.

Med reskriptet 3. desember 1790 fulgte det igjen en
mer liberal epoke: Reskriptet stadfestet at sensuren var
opphevet, og at enhver god og opplyst mann hadde rett
til å fremme frimodige og redelige ytringer som han
mente kunne være samfunnsnyttige. Ulovlige ytringer
skulle fremdeles slås hardt ned på, men behandling av
trykkefrihetssaker ble gjort mer forutsigbar.17 Straff for
innholdet i trykt skrift kunne nå bare skje via klage til
kanselliet og ble behandlet av de ordinære domstolene.18

Selv om grensene for ulovlige ytringer var de samme
som før, gjorde de prosessuelle endringene at flere våget
å ytre seg kritisk. Dette dannet grunnlag for et rikere
intellektuelt og politisk liv i København.19

Den nye friheten ble blant annet brukt til å diskutere
trykkefriheten og dens grenser. Et sentralt verk om
temaet var boken Om Trykkefriheden og dens Love skre-
vet av presten og filosofen Michael Gottlieb Birckner.20

Birckner var inspirert av Immanuel Kant og argumen-
terte for at nesten alle typer ytringer burde være tillatt.
Det eneste han anså måtte forbys var oppfordringer til
opprør og ytringer som krenket privatlivets fred.21 Selv
om han var geistlig, så ikke Birckner noe behov for et
forbud mot blasfemi. Staten burde overhode ikke blande
seg inn i de teologiske debattene.22 Det er spor av Birck-
ners tanker i flere av grunnlovsforslagene som ble lagt
frem på Riksforsamlingen på Eidsvoll.

9 Temaet er grundig behandlet i Jakob Maliks, Vilkår for offentlighet (2011).
10 Frederik V (1723–46–1766).
11 Maliks (2011) s. 207.
12 Erik Pontoppidan (1698–1764).
13 Johan Friedrich Struensee (1737–1772).
14 Christian VII (1749–67–1808).
15 Reskript 14. september 1770.
16 Storsveen, Odd Arvid. «Ytringers frihet og ufrihet – et streiftog i norsk historisk praksis». I: Demokratisk teori og historisk praksis – Forutsetnin-

ger for folkestyre 1750–1850. Hilde Sandvik (red.). Scandinavian Academic Press, Oslo, 2010. s. 223–241, på s. 224.
17 Michalsen, Dag. «Grændseskillet imellem Trykkefrihed og trykkefrækhet Johan Frederik Wilhelm Schlegel Astræa og trykkefrihetens grenser». I:

Demokratisk teori og historisk praksis – Forutsetninger for folkestyre 1750–1850. Hilde Sandvik (red.). Scandinavian Academic Press, Oslo,
2010. s. 197–221, på s. 208.

18 Storsveen (2010) s. 224 og Blandhol, Sverre. «Kritikkens forutsening: Kampen om trykkefriheten 1797–1801». I: Kritikk før 1814–1700-tallets
politiske og litterære offentlighet. Eivind Tjønneland (red.). 2014. s. 279–316, på s. 282–283.

19 Mestad, Ola. «Eineveldehovudstad, politikk og studiar». I: Frihetens forskole. Ola Mestad (red.). Pax forlag, Oslo, 2013. s. 11–27, på s. 14.
20 Michael Gottlieb Birckner (1756–1798); Birckner, Michael Gottlieb. Om Trykkefriheden og dens Love. København, 1797.
21 Blandhol (2014) s. 286–287.
22 Blandhol (2014) s. 286.
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Blant Birckners kritikere var jussprofessor Johan F.W.
Schlegel.23 I en omfattende artikkel i tidsskriftet Astræa
argumenterte Schlegel for at den vidtgående trykkefrihe-
ten som Birckner foreslo ville «undergrave lovmæssig
Frihed ved at indføre tøileløs Raahed».24 En uinnskren-
ket trykkefrihet ville slippe løs «alle Anarkiets Furier».25

Tittelen på Schlegels artikkel illustrerer hans syn – han
så grensene mellom lovlige og ulovlige ytringer som
skillet mellom «trykkefrihed og trykkefrækhed».

Gjennom 1790-tallet økte kritikken av myndighetene i
både omfang og styrke. En del forfattere var inspirert av
utviklingen i Frankrike og antydet til og med mulige
endringer i den dansk-norske forfatningen. Utfallene
mot regjeringen og opptøyene i København 1793, gjorde
at mange i regjeringsapparatet så behov for et strengere
trykkefrihetsregime. Regjeringen oppnevnte 27. oktober
1797 en kommisjon til å vurdere endringer i trykkefri-
hetslovgivningen. Mandatet omfattet ikke gjeninnføring
av forhåndssensur, men antydet at anonyme utgivelser
burde forbys, særlig anonyme flygeblader.26

Etter to måneder leverte kommisjonen sin innstilling.
Den foreslo at anonymitet fremdeles burde være tillatt,
men at trykkefrihetssaker burde pådømmes av en med-
domsrett og mildnet straffene for overtredelser betrakte-
lig. Generalprokurør Christian Colbjørnsen, som hadde
utformet 1790-reskriptet, mente straffene i forslaget var
for milde og bruken av meddomsrett innebar et usikker-
hetsmoment for utfallet av trykkefrihetsaksjoner.27

Andre foreslo et forbud mot anonymitet og at de som ble
dømt etter forordningen burde underkastes livsvarig for-
håndssensur. Det var vanskelig å forlike disse kryssende
synspunktene, og regjeringen besluttet derfor at saken
skulle stilles i bero i påvente av en ny straffelov.

Årsaken til at trykkefrihetsforordningen av 27. sep-
tember 1799 likevel så dagens lys var press fra Russ-
land.28 Tsar Paul I krevde at Danmark-Norge skulle bli
med i den andre koalisjonskrigen for å slå ned revolusjo-
nen i Frankrike og at den dansk-norske regjeringen
skulle iverksette tiltak for å hindre spredningen av jako-

binske idéer i riket. For å presse dette igjennom stengte
tsaren 12. august 1799 russiske havner for dansk-norske
skip. Før seks uker var gått, annonserte regjeringen i
København den nye trykkefrihetsforordningen og ga sin
tilslutning til koalisjonen mot Frankrike.

Trykkefrihetsforordningen innebar en konsolidering,
presisering og til en viss grad en innstramming av ram-
mene for trykte ytringer. Straffene var vesentlig mildere
enn etter danske og norske lov. Det var bare oppfordring
til opprør etter § 1 kunne medføre dødsstraff, og dette
straffalternativet ble aldri brukt.29 Andre alvorlige over-
tredelser kunne gi landsforvisning i 3 til 10 år og de som
vendte tilbake til riket uten tillatelse, kunne da idømmes
livsvarig slaveri. Nytt i forordningen var klare krav til
formalia i alle trykksaker. Det var ikke lenger tillatt å
utgi noe anonymt. Det ble også innført livsvarig for-
håndssensur som en tilleggsstraff for alle som var dømt
for brudd på forordningen, uansett overtredelsens alvor-
lighetsgrad. Forordningen ble mottatt med bekymring av
det skrivende publikum og ble raskt benyttet til å kneble
to av regjeringens argeste motstandere, Peter Andreas
Heiberg og Malthe Bruun, som ble begge landsforvist til
evig tid.30 Anders Sandøe Ørsted utga i 1801 en lovkom-
mentar til forordningen der han gjorde rede for dens rek-
kevidde.31 Gjennom boken ønsket Ørsted å påvise behov
for rettelser og forbedringer, samt forsøke å endre på
publikums negative holdninger til forordningen.32 Han
fremhevet at det på tross av innstrammingene fremdeles
var mulighet for kritikk av offentlige forhold, så lenge
kritikken ble fremført på en sømmelig og behersket
måte.33

Etter århundreskiftet skapte den spente situasjonen
under Napoleonskrigene behov for nye innstramminger,
særlig ovenfor dagspressen. Det ble forbudt å gjengi ryk-
ter, opplysninger som kunne svekke forsvarsevnen eller
nyheter hentet fra aviser i fiendtlige land. Fra 1810 ble
det dessuten innført forhåndssensur for aviser som inne-
holdt utenriksstoff, såkalte politiske blader. Kansellipla-
kat av 2. oktober 1810 fastslo alle som ville utgi politiske

23 Johan F.W. Schlegel (1765–1836).
24 Schlegel, Johan Frederik Wilhelm «Erindringer imod Hr. Birckners Skrift : om Trykkefriheden og dens Love; tillige med et Forsøg paa at

bestemme Grændseskiellet imellem Trykkefrihed og Trykkefrækhed». I: Astræa. Årg. 1 1797. s. 345–488, på s. 346.
25 Schlegel (1797) s. 378.
26 Holm, Edvard. Den offentlige Mening og Statsmagten i den dansk-norske Stat i Slutningen af det 18de Aarhundrede (1784–1799). Bind 1888, Kjø-

benhavn, 1888. s. 160.
27 Kristian Colbjørnsen (1749–1814).
28 Bjørn, Claus. Lovene gives kraft : en biografi af Christian Colbiørnsen. Landbohistorisk selskab, Odense, 1995. s. 200–201.
29 Jacob Jacobsen Dampe ble riktignok i 1820 dømt til døden i Danmark for overtredelse av forordningens § 1, men ble benådet til livsvarig fengsel.
30 Peter Andreas Heiberg (1758–1841); Malthe Bruun (1775–1826); Jørgensen, Harald. Trykkefrihedsspørgsmaalet i Danmark 1799–1848 – et

Bidrag til en Karakteristik af den danske Enevælde i Frederik VI’s og Christian VIII’s Tid. Universitetet i Aarhus, København, 1978. s. 38.
31 Anders Sandøe Ørsted (1778–1860); Ørsted, Anders Sandøe. Forsøg til en rigtig Fortolkning og Bedømmelse over Forordningen om Trykkefrihe-

dens Grændser, dateret den 27de September 1799. Sebastian Popp, Kjøbenhavn, 1801.
32 Jørgensen (1978) s. 41.
33 Jørgensen (1978) s. 47.



E.  Menneskerettigheter1058
blader måtte søke om særskilt privilegium.34 Vilkårene
for slikt privilegium, som ikke ble offentliggjort, var at
hele avisen måtte underkastes forhåndssensur av politi-
mesteren. Dermed var det innført forhåndssensur for et
segment av dagspressen. Det var til sammen tolv aviser
som fikk slikt privilegium, alle utgitt i Danmark.

Om lag halvparten av eidsvollsmennene var utdannet
ved Universitetet i København eller hadde hatt embeter i
hovedstaden, og de hadde dermed opplevd den liberale
perioden på 1790-tallet. Av dem var det 26 jurister som
hadde studert jus i København, og juristene dominerte
konstitusjonskomitéen på Eidsvoll.35 Flertallet av juris-
tene hadde lest Schlegels arbeider og mange av dem
hadde fulgt hans forelesninger i naturrett ved Det juri-
diske fakultet i København.36 Tre av de elleve grunnset-
ningene Riksforsamlingen vedtok som grunnlaget for
sitt videre arbeid, trykkefrihet, religionsfrihet og
næringsfrihet, ble fremhevet i Schlegels lærebok i natur-
rett som de rene naturrettslige frihetsrettighetene.37

Schlegels synspunkter fikk da også større gjennomslag
enn Birckners i den endelige utformingen av trykkefri-
hetsbestemmelsen i Grunnloven.38

3 Behandlingen av trykke- og ytringsfriheten på 
Eidsvoll

3.1 Inspirasjon: trykke- og ytringsfriheten i andre 
grunnlover

Selv om forfatningstekster fra en rekke land var godt
kjent for representantene på Riksforsamlingen, var det
bare den franske konstitusjon av 3. september 1791 som
fikk direkte betydning for utformingen av § 100.39 Ord-
lyden i konstitusjonskomitéens førsteutkast og de fleste
hjemlene for trykkefrihetsbegrensninger i den endelige
bestemmelsen, er direkte oversettelser fra den franske
konstitusjonen.40

Bestemmelsen om trykkefrihet i Adler og Falsens
grunnlovsutkast fulgte mønsteret i den svenske regje-
ringsformen av 6. juni 1809 § 86. Den svenske regje-
ringsformen hadde stor innflytelse på reglene om den
utøvende makt og særlig organiseringen av statsråd. Den
svenske grunnloven var imidlertid ikke den typen liberal
grunnlov som Riksforsamlingen ønsket som forbilde for
de andre delene av Grunnloven. Den franske 1791-
grunnloven, som ble forbilde for § 100, var vesentlig
mer liberal når det gjaldt trykkefrihet.

3.2 Trykke- og ytringsfriheten i grunnlovsforslagene
Av grunnlovsforslagene omtalte tretten tale- og trykke-
frihet.41 De kan ses som uttrykk for forventningene for-
fatterne hadde for disse rettighetene i den nye Grunnlo-
ven.42

Adler og Falsens utkast til grunnlov var det mest
omfattende og detaljrike grunnlovsutkastet. Christian
Magnus Falsen var leder av konstitusjonskomitéen, så
forslaget fikk stor innflytelse på utformingen av 17. mai-
grunnloven og forslaget var det eneste som reelt kunne
brukes til å forme en grunnlov. Adler og Falsens utkast
inneholdt åtte kapitler og i alt 230 paragrafer. Av dem
omhandlet §§ 26 og 162 trykkefriheten. Den første
bestemmelsen var del av første kapittel om alminnelige
grunnsetninger, mens den andre var del av fjerde kapitel
om rettspleien. Utkastet § 26 lød slik:

§ 26
Trykkefrihed er en væsentlig Betingelse for Borgerfrihed.
Ved Samme forstaaes: 1) Enhvers Ret til at udgive eller
lade udgive Skrifter, uden nogen af den offentlige Magt i
Forveien lagt Hindring; 2) kun for de ordentlige Domstole
at kunne tiltales for deres Indhold, og ikke for Samme at
kunne straffes, med mindre dette Indhold strider imod en
bestemt og tydelig Lov, given for at værne om den almin-
delige Sikkerhed, og hver Stats-Borgers Ære.

34 Jørgensen (1978) s. 77.
35 Mestad (2013) s. 11.
36 Michalsen (2010) s. 199.
37 Mestad (2013) s. 341.
38 Michalsen (2010) s. 214.
39 Slik Höjer, Nils. Norska grundlagen och dess källor. Normans Boktryckeri-Aktiebolag, Stockholm, 1882. s. 191 og Castberg, Frede. Norges stats-

forfatning. Bind 2, Oslo, 1935. s. 389.
40 Grunnloven av 3. september 1791, tredje del, kapittel 5, artikkel 17: «Nul homme ne peut être recherché ni poursuivi pour raison des écrits qu’il

aura fait imprimer ou publier sur quelque matière que ce soit, si ce n’est qu’il ait provoqué à dessein la désobéissance à la loi, l’avilissement des
pouvoirs constitués, la résistance à leurs actes, ou quelques-unes des actions déclarées crimes ou délits par la loi. – La censure sur les actes des
Pouvoirs constitués est permise; mais les calomnies volontaires contre la probité des fonctionnaires publics et la droiture de leurs intentions dans
l’exercice de leurs fonctions, pourront être poursuivies par ceux qui en sont l’objet. – Les calomnies et injures contre quelques personnes que ce
soit relatives aux actions de leur vie privée, seront punies sur leur poursuite.»

41 Adler og Falsen, Elieson, Holstein-Holsteinborg, Sebbelow, Treschow, Anonym I, Anonym II, Weidemann, Lysgaard og Gyllembourg-Ehren-
svärd.

42 Holmøyvik, Eirik. Maktfordeling og 1814. Fagbokforlaget, Bergen, 2012. s. 288.
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I det opprinnelige forslaget benyttet bestemmelsen
uttrykket «Presse Frihed», men dette ble endret til
«Trykkefrihed» etter kommentar fra Christian Frede-
rik.43

§ 162
Enhver Bogtrykker staaer til Ansvar for de Skrifter, han
udgiver, med mindre han opgiver Forfatteren, den han
dog, førend Dom i Sagen gangen er, ikke, under Tab af
sin Bestilling og sin Ære, maa angive eller nævne. Lyder
Dommen blot paa Bøder, og Forfatteren affinder sig med
Udgiveren i Henseende til disse og Sagens Omkostnin-
ger, saa maa denne heller ikke da nævne ham, under
samme Straf (§ 26.). Dog maa Ingen, under Anonymite-
tens Slør, antaste en Embedsmands Ære.

Adler og Falsens utkast til grunnlov var det eneste som
tok opp problemstillingen forhåndssensur som en del at
trykkefriheten. Forslaget la ellers opp til at inngrep i
trykkefriheten måtte ha en tydelig hjemmel i lov som var
gitt for å verne samfunnet eller enkeltmenneskers ære.
Begge elementer var hentet fra den svenske regjerings-
formen av 6. juni 1809 § 86.44 Adler og Falsen valgte
imidlertid bort de to siste punktene i bestemmelsen. De
innførte med noen få unntak dokumentoffentlighet for
alle vedtak og protokoller i Sverige.

Frederik Adolph Holstein-Holsteinborg var adels-
mann bosatt i Danmark og var som de fleste andre dan-
sker negativ til det norske uavhengighetsprosjektet.45

Hans grunnlovsforslag var nesten like omfattende som
Adler-Falsens, men inneholdt færre konkrete forslag til
grunnlovsbestemmelser. Utkastet inneholdt på den
annen side den mest omfattende utleggingen av tale- og
trykkefriheten av alle utkastene. Over tre sider i refera-
tet utlegges «Fornuftens uindskrænkede Brug», og
utkastet foreslo en tale- og trykkefrihet som gikk lenger
enn i de andre forslagene. Holstein-Holsteinborg fore-
slo at det skal kunne tales og skrives fritt om alle ting,

verken «Regjeringens Handlinger», «Statsforfatninge-
nens Grundsætninger» eller «Religionenes Meninger»
skulle være unntatt.46 På den annen side skulle det ikke
være tillatt å publisere helt anonymt. Forfatteren, utgi-
veren eller trykkeren måtte angis. Bare utgivelser som
fornærmet regjeringen, truet staten eller borgernes sik-
kerhet eller var ærekrenkende skulle kunne forbys.47

Grunnlovsforslaget la altså opp til at det skulle være til-
latt å komme med kritikk av offentlige myndigheter så
lenge denne ikke var fornærmende eller opprørsk.

Filosofen Niels Treschow fremhevet i sitt grunnlovs-
forslag at «Tankernes fri Ytring» var «en fælleds Men-
neskeret».48 Denne retten kunne på den annen side ikke
utøves uten innskrenkninger: Angrep på statsmyndig-
hetene eller privatpersoners ære skulle ikke tillates.
Kritikk av konge eller regjering måtte forbys og offent-
lige ytringer måtte fremmes med alvor og verdighet.49

Treschows forslag var dermed blant de mest restriktive
når det gjaldt trykkefriheten, ikke bare var noen for-
hold helt unntatt fra offentlig kritikk, alle andre ytrin-
ger måtte gis en sømmelig form for å være lovlige.
Christian Frederik foretrakk Treschows forslag om
begrensninger i trykkefriheten, sammenlignet med for-
slagene fra Adler-Falsen, men konstaterte at det sist-
nevnte kun ga «almindelige Grundsætninger» og at
dette passet best i en grunnlov.50 For å utpensle gren-
sene for trykkefriheten mente Christian Frederik at det
var behov for en egen lov, og denne burde Riksforsam-
lingen, om mulig, også vedta.51

Fire av grunnlovsforslagene hadde likhetstrekk med
de liberale synspunktene Birckner fremmet i Om Tryk-
kefriheden og dens Love. Det gjaldt utkastene til Elie-
son, Sebbelow, Lysgaard og Weidemann. Disse utkas-
tene viser få tegn på å ha vært inspirert direkte av uten-
landske grunnlover og sprang dermed ut av den hjem-
lige debatten. Krigsassessor Eliesons grunnlovsforslag
inneholdt en kort regel om trykkefriheten i § 4 (d). For-
slaget innebar trykkefrihet for alle skrift som ikke

43 Christian Frederik. «Bemerkninger til Det Adler-Falsenske grundlovsutkast». I: Riksforsamlingens forhandlinger 3die del – grundlovsutkast.
Tycho C. Jæger (red.). Grøndahl & Søns Boktrykkeri, Kristiania, 1916. s. 59–63, på s. 59.

44 RF 1809 § 86. Med Tryckfrihet förstås hwarje Swensk Mans rättighet at, utan några af den offentliga Magten i förwäg lagde hinder, utgifwa skrif-
ter; at sedermera endast inför laglig Domstol kunna tiltalas för deras innehåll, och at icke i annat fall kunna derföre straffas, än om detta innehåll
strider emot tydlig Lag, gifwen at bewara allmänt lugn, utan at återhålla allmän uplysning. Alla Handlingar och Protocoll i hwad mål som helst, de
Protocoll undantagne, som uti Stats-Rådet och hos Konungen i Ministerielle Ärender och Commando-mål föras, må owilkorligen genom trycket
kunna utgifwas. Ej må tryckas Banco- och Riksgälds-Werkens Protocoll och Handlingar rörande ärender, hwilka böra hemliga hållas.

45 Holm, J.A.L. Frederik Adolph Greve af Holstein : en biografisk Fremstilling. 1844. s. 78–79.
46 Holstein-Holsteinborg, Ludvig. «Tanker til Nordmændenes Overveielse». I: Riksforsamlingens forhandlinger 3die del – grundlovsutkast. Tycho C.

Jæger (red.). Grøndahl & Søns Boktrykkeri, Kristiania, 1916. s. 97–147, på s. 131.
47 Holstein-Holsteinborg (1916) s. 133.
48 Treschow, Niels. «Forsøg til et forslag om en constitution for Norges rige». I: Riksforsamlingens forhandlinger 3die del – grundlovsutkast. Tycho

C. Jæger (red.). Grøndahl & Søns Boktrykkeri, Kristiania, 1916. s. 162–199, på s. 238.
49 Treschow (1916) s. 238.
50 Christian Frederik (1916) s. 250.
51 Christian Frederik (1916) s. 250.
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«leder til Blasphemie eller Oprør».52 Den korte utleg-
ningen har fellestrekk med Birkners syn på trykkefrihe-
ten, og Elieson henviste uttrykkelig til «Birkners ypper-
lige Raisonnement».53 Overkrigskommissær Sebbelow
omtalte «Tænke- og Skrive-Frihed» som medfødt, uav-
hendet og uinnskrenket.54 Sebbelow var tydelig inspi-
rert av Schlegels lærebok i naturrett og benyttet samme
terminologi.55 Likevel mente han det var flere typer
ytringer som burde gjøres straffbare: De som var blasfe-
miske, de som krenket sedeligheten, de som lastet kon-
gefamilien eller de som oppfordret til opprør. Sebbelow
la seg dermed på en noe strengere linje enn Birckner.
Lensmann og bonde Anders Lysgaard foreslo at
meningsfriheten burde vernes i Grunnloven og at det
bare var ytringer som forstyrret «den offentlige Roelig-
hed», fornærmet kongen eller et statsorgan som burde
kunne gjøres straffbare.56 Sorenskriver Lauritz Weide-
manns grunnlovsforslag, som også var signert av prost
Hans Jacob Stabel og bonden Anders Lysgaard, inne-
holdt få åpninger for begrensninger i trykkefriheten i
tråd med Birckners linje.57 Weidemanns begrunnelse
for trykkefrihet var konsist «For at fremme Videnskaber
og Lærdom».58 Opprørske og blasfemiske ytringer
kunne forbys, men utkastet la i tillegg opp til en
begrensning som ikke fantes i noen av de andre forsla-
gene: Weidemann ser ut til å ha lagt vekt på den usikre
utenrikspolitiske situasjonen, og hans forslag åpnet for
begrensninger av ytringer som kunne virke krenkende
på fremmede stater. Weidemann har antagelig bygget på
den eksisterende reguleringen av dette i trykkefrihets-
forordningen § 8 som senere ble videreført i kriminallo-
ven kapittel 9 § 29.

Grunnlovsutkastet fra Carl Fredrik Gyllembourg-
Ehrensvärd fremhevet trykkefriheten som viktig, men
anså det å bestemme dens grenser som et problem som
overskred forfatterens «Speculations-Evne».59

Det første av de to anonyme grunnlovsutkastene
omtaler skrive- og trykkefriheten helt kort. Det slo fast
at trykke- og skrivefrihet skulle være tillatt, men at
denne friheten ikke omfattet baksnakking.60 Det andre
anonyme forslaget er mer omfattende og interessant. Det
er i all hovedsak en ren oversettelse av den franske
grunnloven fra 1791, men for trykkefrihetens del nøyer
det seg med å slå fast at trykke- og skrivefrihet skal være
tillatt.61 Begrensningshjemlene i den franske bestem-
melsen er ikke tatt med. Om dette skal tolkes slik at disse
begrensningshjemlene var unødvendige eller at forslags-
stillerne mente at det skulle herske ubegrenset frihet, er
ikke klart.

Av de ti av grunnlovsforslagene som omtales som
bondeforslag, nevnte tre spørsmål knyttet til trykkefri-
heten. Forslaget fra Modums allmue la vekt på at
skrive- og trykkefrihet, anvendt med beskjedenhet,
både var til gunst for regenten og folket.62 Trykkefrihe-
ten, riktig anvendt, var en forutsetning for at sannheten
skulle bli kjent. Forslaget fra Guldbrands Dahlens Fog-
deri la vekt på at tenke- og skrivefriheten var medfødte
rettigheter, dessuten var skrivefriheten et viktig virke-
middel for å binde folket sammen på ulike kanter av
landet.63 Forslaget fra Hedemarkens Fogderie fremhe-
vet at trykkefrihet var til både regenten, og landets
beste, fordi den ga myndighetene mulighet for å få vite
nasjonens ønsker.64 Samme begrunnelse ble benyttet
da kongen åpnet for en friere debatt om økonomiske

52 Elieson, Peter. «Grundlovsutkast». I: Riksforsamlingens forhandlinger 3die del – grundlovsutkast. Tycho C. Jæger (red.). Grøndahl & Søns Bok-
trykkeri, Kristiania, 1916. s. 79–93, på s. 83.

53 Elieson (1916) s. 83.
54 Sebbelow, Wincents. «Svar paa det fremsatte spørgsmaal om Norges tilkommende regjeringsform». I: Riksforsamlingens forhandlinger 3die del –

grundlovsutkast. Tycho C. Jæger (red.). Grøndahl & Søns Boktrykkeri, Kristiania, 1916. s. 162–199, på s. 184.
55 Schlegel, Johan Frederik Wilhelm «Ideer til en Constitution for Norge». I: Riksforsamlingens forhandlinger 3die del – grundlovsutkast. Tycho C.

Jæger (red.). Grøndahl & Søns Boktrykkeri, Kristiania, 1916. s. 151–157, på s. 142.
56 Lysgaard, Anders. «Grunnlovsutkast». I: Riksforsamlingens forhandlinger 1ste del – Protokoller med bilag og tillæg. Tycho C. Jæger (red.). Grøn-

dahl & Søns Boktrykkeri, Kristiania, 1916. s. 163–171, på s. 164. (§ 8).
57 Weidemann, Lauritz. «Forslag til Norges Constitution og Grundlov». I: Riksforsamlingens forhandlinger 1ste del – Protokoller med bilag og til-

læg. Tycho C. Jæger (red.). Grøndahl & Søns Boktrykkeri, Kristiania, 1916. s. 123–155, på s. 150. (§ 68).
58 Weidemann (1916) s. 150.
59 Gyllembourg-Ehrensvärd, Carl Frederik. «Lidet politiskt Ruskumsnusk!». I: Riksforsamlingens forhandlinger 1ste del – Protokoller med bilag og

tillæg. Tycho C. Jæger (red.). Grøndahl & Søns Boktrykkeri, Kristiania, 1916. s. 171–180, på s. 178–179.
60 Anonym I. «Grunnlovsutkast». I: Riksforsamlingens forhandlinger 3die del – grundlovsutkast. Tycho C. Jæger (red.). Grøndahl & Søns Boktryk-

keri, Kristiania, 1916. s. 283–285, på s. 285.
61 Anonym II. «Grunnlovsutkast». I: Riksforsamlingens forhandlinger 3die del – grundlovsutkast. Tycho C. Jæger (red.). Grøndahl & Søns Boktryk-

keri, Kristiania, 1916. s. 286–296, på s. 286.
62 Modums almue. «Grunnlovsutkast». I: Riksforsamlingens forhandlinger 1ste del – protokoller med bilag og tillæg. Arnet Olafsen (red.). Grøndahl

& Søns Boktrykkeri, Kristiania, 1914. s. 213–217, på s. 217.
63 Guldbrands Dahlens Fogderi. «Grunnlovsutkast». I: Riksforsamlingens forhandlinger 1ste del – protokoller med bilag og tillæg. Arnet Olafsen

(red.). Grøndahl & Søns Boktrykkeri, Kristiania, 1914. s. 374–377, på s. 375.
64 Hedemarkens Fogderie. «Grunnlovsutkast». I: Riksforsamlingens forhandlinger 1ste del – protokoller med bilag og tillæg. Arnet Olafsen (red.).

Grøndahl & Søns Boktrykkeri, Kristiania, 1914. s. 404–406, på s. 404.
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spørsmål i Danmark-Norge fra 1755 til 1764. Hede-
markens Fogderie mente dessuten at den som skrev
uanstendig ville bli straffet gjennom «Nationens Mis-
hag», ingen rettskafne menn var redd for trykkefrihe-
ten, det var bare lurendreiere som motsatte seg denne
friheten.65

3.3 Konstitusjonskomitéens arbeid
Konstitusjonskomitéen startet med å utarbeide forelø-
pige grunnsetninger som det videre arbeidet skulle
bygge på. Den syvende grunnsetningen lød «Trykkefrie-
heden bør finde Sted» og ble vedtatt uten debatt.66

Grunnsetningen er hentet fra Schlegels Naturrettens
eller den almindelige retslæres grundsætninger bind 2
fra 1798.67

Konstitusjonskomitéens første utkast inneholdt en
bestemmelse om trykkefriheten med følgende ordlyd:

§ 112
Ingen kan tiltales for Domstolene for noget skrift af hvad
Indhold det end monne være, som kan har ladet trykke
eller udgive, –med mindre han forsætligen har tilskyndet
til Ulydighed mod Lovene, til Ringeagt mod de consti-
tutionelle Magter, til Modstand mod disses Befalinger,
eller til Handlinger, som stride mod Lovene. –Beskedne
og friemodige Yttringer om Statsstyrelsen ere enhver til-
ladte, men forsætlige Beskyldninger mod offentlige
Embedsmænd, enten i deres private eller offentlige For-
hold, skulle paatales for Domstolene af dem, som de
angaae. Ærefornærmende Angreb og ubeqvems Ord som
have Hensyn til det private Forhold, kunne af Vedkom-
mende paatales.

Utkastet fokuserte på ansvaret for ytringer, men inne-
holdt ikke noe forbud mot forhåndssensur. Formulerin-
gene i første punktum i utkastet var en oversettelse av
den franske grunnloven av 1791 og stammet ikke fra
noen av de innsendte grunnlovsforslagene.68 Andre og
tredje punktum bygger ikke direkte på andre grunnlover.
De vernet frimodige ytringer så lenge de var beskjedne,
altså ikke utgjorde frekkhet. Det er her også verdt å
merke seg at både myndighetskritikk og vanlige, private
ærekrenkelser, måtte påtales av den som var rammet,
ikke av det offentlige.

Utkastet var et internt arbeidsdokument for konstitu-
sjonskomitéen og ble ikke behandlet av Riksforsamlin-
gen. Christian Frederik fikk imidlertid anledning til å
kommentere utkastet og bemerket at ringeakt mot religi-
onen var utelatt, det samme var anonyme fornærmelser
og ærekrenkelser. Han foretrakk Treschows utkast hva
gjaldt disse temaene.69

Konstitusjonskomitéens bearbeidelse munnet ut i et
utkast som ble lagt frem for Riksforsamlingen 30. april.
Henrik Wergeland la i Norges Konstitutions Historie til
grunn at formuleringen av trykkefrihetsbestemmelsen
helt og holdent var Diriks’ verk.70 Forslaget var svært
likt det som til slutt ble vedtatt som Grunnloven § 100:

§ 109
Trykkefrihed bør finde Sted. Ingen kan straffes for noget
Skrivt af hvad Indhold det end monne være, som han har
ladet trykke eller udgive, med mindre han forsætligen og
aabenbar har tilskyndet til ulydigheden mod Lovene, til
Ringeagt mod Religion og Sædelighed, eller mod de con-
stitutionelle Magter, til Modstand mod disses Befalinger
eller til Handlinger, som stride mod Lovene, eller frem-
ført falske og ærekrænkende Beskyldninger mod Nogen.
– Frimodige Yttringer om Statsbestyrelsen og hvilken-
somhelst anden Gienstand ere Enhver tilladte. –

Endringene fra det første utkastet var store. Bestemmel-
sen hadde fått et kort første punktum hentet direkte fra
grunnsetning nummer syv, et omarbeidet og utvidet
andre punktum med hjemler for å begrense ytringsfrihe-
ten, og et siste punktum som fremhevet retten til frimo-
dige ytringer. Bestemmelsen fikk dermed en strukturell
likhet med trykkefrihetsforordningen av 1799: Først
nevnes en rekke forbud, så fremheves det, som i forord-
ningens § 7, at borgerne likevel skulle ha rett til å frimo-
dig gi uttrykk for det de mente. Det har vært fremhevet
at bestemmelsen på grunn av dette, i både form og inn-
hold, lå tett opp til Schlegels grensedragning mellom fri-
het og frekkhet.71

Referatene fra Riksforsamlingen nevner ikke noen
diskusjon rundt bestemmelsen fra den fikk sin endelige
form og til den ble vedtatt 11. mai. Det eneste endrings-
forslaget kom fra sogneprest Peter Ulrik Magnus Hount
som foreslo å fjerne kravet til forsett fordi han mente
dommeren vanskelig kunne vite noe sikkert om overtre-

65 Hedemarkens Fogderie (1914) s. 404.
66 Olafsen, Arnet. Riksforsamlingens forhandlinger 1ste del – protokoller med bilag og tillæg. Grøndahl & Søns Boktrykkeri, Kristiania, 1914. s. 22
67 På s. 106.
68 Grunnloven av 3. september 1791, Kapittel IV, tredje del, kapittel 5, artikkel 17.
69 Christian Frederik (1916) s. 324–325.
70 Wergeland, Henrik. «Norges Konstitutions Historie III». I: Henrik Wergeland samlede skrifter. Herman Jæger og Didrik Arup Seip (red.). Bind 5,

Steen, Kristiania, 1927. s. 65–181, på s. 121.
71 Michalsen (2010) s. 214.
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derens intensjoner.72 Dette forslaget fikk ikke støtte av
andre delegater. Wergeland hadde to forklaringer på
hvorfor det ikke ble en mer omfattende diskusjon rundt
§ 100: For det første gjorde tilliten til Diriks og «Paragra-
fens smukke Ord» i første og siste setning at bestemmel-
sens øvrige mangler ble tilslørt.73 For det andre ventet
Riksforsamlingen på behandlingen av påfølgende para-
graf om odelsretten som alle visste var kontroversiell.

3.4 Redaksjonskomitéens endelige tekst
Etter at grunnloven var endelig vedtatt, valgte Riksfor-
samlingen en tremannskomite som skulle sette Grunn-
loven i «Orden og Stiil».74 Dirks var den eneste juristen
i denne komitéen. Selv om mandatet kun omfattet språk-
lige og redaksjonelle endringer, gjorde redaksjonskomi-
téen to endringer i trykkefrihetsparagrafen som kunne
påvirket innholdet i bestemmelsen. For det første sløyfet
komitéen tillegget om oppfordringer til straffbare hand-
linger. Det er sannsynlig at redaksjonskomitéen anså at
dette alternativet allerede var dekket av alternativet uly-
dighet mot lovene.75 For det andre la komitéen inn et
nytt handlingsalternativ: «selv har viist». Etter den nye
ordlyden var det dermed ikke lenger bare ytringer som
tilskyndet andre til ulydighet mot lovene eller ringeakt
som skulle kunne straffes, utgivelser som i seg selv viste
ulydighet mot lovene eller ringeakt kunne også straffes.
Det var særlig alternativet «selv har viist … Ulydighed
mod Lovene» som var problematisk. Det kunne tolkes
som at Stortinget kunne fastsette en hvilken som helst
begrensning av trykkefriheten i alminnelig lov og ville i
så fall gjøre at kategoriene angitt senere i bestemmelsen
ikke lenger hadde noen betydning. Da redaksjonskomi-
téen la frem sitt arbeid, så trykkefrihetsbestemmelsen
slik ut:

§ 10076

Trykkefrihed bør finde Sted. Ingen kan straffes for noget
Skrift af hvad Indhold det end maatte være, som han har
ladet trykke eller udgive, medmindre han forsetligen og
aabenbar enten selv har viist, eller tilskyndet Andre til
Ulydighed mod Lovene, Ringeagt mod Religionen,
Sædelighed eller de constitutionelle Magter, Modstand
mod disses Befalinger, eller fremført falske og ærekræn-

kende Beskyldninger mod nogen. Frimodige Yttringer
om Statsstyrelsen og hvilkensomhelst anden Gjenstand
ere Enhver tilladte.

Den 16. mai leste og fremla redaksjonskomitéen den
endelige grunnlovsteksten og Riksforsamlingen bifalt
komitéens arbeid.77 Frede Castberg ser ut til å være den
eneste som har behandlet spørsmålet om gyldigheten av
endringene som skjedde i redaksjonskomitéen. Selv om
det er lite som tyder på at Riksforsamlingen kan ha tatt
stilling til det endelige innholdet i hver bestemmelse,
konkluderte Castberg med at endringene ble gjennom-
ført før Grunnloven var «definitivt vedtatt av riksfor-
samlingen».78

Det er vanskelig å si noe sikkert om hva eidsvolls-
mennene mente om det liberale ytringsklimaet på
1790-tallet og om deres holdninger forandret seg da de
kom i posisjon som embetsmenn i Norge. Som nevnt
tyder utformingen av § 100 på at Riksforsamlingen
hadde sympati for Schlegels grensedragning mellom
trykkefrihet og trykkefrekkhet. Schlegel hadde i tillegg
hevdet at en uinnskrenket trykkefrihet kunne føre til
anarki.79 Ørsteds lovkommentar klargjorde trykkefri-
hetsforordningens rekkevidde og viste at den verken
var vilkårlig eller opphevet trykkefriheten. Boken
argumenterte for at forordningen opprettholdt trykke-
friheten, men slo ned på trykkefrekkheten. Schlegels
synspunkter fikk ny relevans i debatten om tolkningen
av Grunnloven § 100. Høyesterettsjustitiarius Jens
Christian Berg fikk i 1821 nyutgitt Schlegels tekst i
Christiania, og antydet i forordet at den utgjorde en
autentisk tolkning av § 100.80

4 Trykke- og ytringsfriheten etter 1814

4.1 Grunnloven og eldre lovgivning

Med moderne øyne inneholdt Grunnloven § 100 en
rekke innskrenkninger av lovgivers handlingsrom på
trykkefrihetens område. Det var ikke opplagt at bestem-
melsen måtte forstås slik de første årene etter 1814. For
det første var det usikkerhet knyttet til hva en grunnlov
var. Da forfatningsbegrepet først oppsto på 1600-tallet,

72 Wergeland (1927) s. 122.
73 Wergeland (1927) s. 122.
74 Olafsen (1914) s. 65
75 Aschehoug la dette til grunn: Aschehoug (1885) s. 23
76 Sitert fra håndskrevet manus 17. mai 1814.
77 Olafsen (1914) s. 65
78 Castberg (1935) s. 393
79 Schlegel (1797) s. 378.
80 Michalsen (2010) s. 214.
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var det en beskrivelse av den bestående organiseringen
av et samfunn. Først på slutten av 1700-tallet endret
begrepet forfatning seg til å være konstituerende for sta-
ter og utgjorde en konkret rettsnorm som sto over stats-
organene. Det var med andre ord bare de som hadde sær-
lig innsikt i og interesse for politiske og konstitusjonelle
spørsmål som kjente og benyttet begrepet forfatning. Av
de ti bondeutkastene til Riksforsamlingen på Eidsvoll,
var det bare forslaget fra Toten prestegjeld som brukte
termen konstitusjon.81 Uttalelser i trykkefrihetssaker de
første årene etter 1814 viser at det på ingen måte var
avklart om Grunnloven var en vanlig lov eller noe
annet.82

For det andre var det uklart i hvilken grad ene-
voldslovgivning fremdeles utgjorde gjeldende rett, og i
særdeleshet om trykkefrihetsforordningen måtte anses
opphevet ved Grunnloven § 100. Utgangspunktet etter
Grunnloven § 94 var at tidligere lovgivning fortsatt var
gyldig i den grad den ikke stred mot Grunnloven. Det
var ikke opplagt hva dette betød i 1814. Var det loven
som helhet, hver enkelt bestemmelse eller en regels
anvendelse på et konkret tilfelle som skulle prøves mot
Grunnloven? Var det Stortinget, Høyesterett eller en
hvilken som helst annen rettsanvender som skulle foreta
denne prøvingen?83

Christian Magnus Falsen skrev 12. desember 1815 et
innlegg i Nationalbladet der han forsøkte å oppklare for-
holdet mellom Grunnloven § 100 og trykkefrihetsfor-
ordningen.84 Falsen hevdet at trykkefrihetsforordningen
fremdeles utgjorde gjeldende rett i Norge, men at enkelte
regler derfra måtte anses opphevet ved Grunnloven
§ 100. Slik han så det, måtte blant annet forbudet mot
anonymitet og bruken av forhåndssensur som straff
anses bortfalt som følge av trykkefriheten etter Grunnlo-
ven.

Advokat Jonas Anton Hielm tok til motmæle og påsto
at trykkefriheten i Grunnloven bare ville være tomme
ord om trykkefrihetsforordningen av 1799 fremdeles
gjaldt.85 Slik han så det, sikret Grunnloven § 100 trykke-
friheten, mens trykkefrihetsforordningen gikk ut på det
motsatte. Den måtte derfor anses opphevet av Grunnlo-
ven. Hielm hevdet det kun var Grunnloven § 100 som
avgjorde om innholdet i et trykt skrift var straffbart eller

ikke. Fordi § 100 ikke sa noe om straff, og Grunnloven
§ 97 krevde at disse måtte være fastsatt i lov, mente
Hielm trykkefrihetsforordningen bare var gjeldende i
den grad den fastsatte straff for overtredelsene som
Grunnloven § 100 oppregnet.

Stortingsrepresentant pastor Niels Schultz fremmet
Hielms syn som et spørsmål under det første ordinære
storting i 1816.86 Han ba Stortinget avgjøre om Grunnlo-
ven § 100 var å anse som en fullstendig trykkefrihetslov
som opphevet trykkefrihetsforordningen. Målet var gan-
ske sikkert å få en uttalelse som avviste at trykkefrihets-
forordningen fremdeles gjaldt. Konstitusjonskomiteen
forklarte imidlertid at den anså § 100 som et fullstendig
fundament for lovgivning om trykkefriheten, men på
ingen måte fant at den i seg selv kunne anses å være en
fullstendig trykkefrihetslovgivning fordi bestemmelsen
manglet både straff- og prosessbestemmelser. Komiteen
viste deretter til Grunnloven § 94 andre punktum og
fremhevet at trykkefrihetsforordningen gjaldt i den grad
den ikke var i strid med Grunnloven. Dermed sluttet
komitéen seg verken til Falsen eller Hielms posisjon, og
Schultz fikk ikke den avklaringen han hadde håpet på.

Rettstilstanden var uklar og holdningene varierte også
blant dommerne i Høyesterett. Under behandlingen av
Grønnerup-saken i 1816 slo dommer Peter Collett fast at
trykkefrihetsforordningen på ingen måte kunne anses
opphevet.87 Under voteringen i en sak i 1825 uttrykte
justitiarius Johan Randulf Bull at han etter at Grunnlo-
ven utkom tok for gitt at man ikke lenger trengte å ta
hensyn til trykkefrihetsforordningen.88 Så sent som
1837 hevdet dommer Poul Holst i et votum at Grunnlo-
ven § 100 hadde satt rettstilstanden tilbake til situasjo-
nen før 1799-forordningen.89

Underrettspraksis fra perioden viser at domstolene
anså Grunnloven § 100 for å være en straffebestem-
melse, enten for seg selv eller sammen med trykkefri-
hetsforordningen. For eksempel konkluderte Nord-Hed-
mark sorenskriveri i saken mot Ole Wernsen Klungseth
fra 1815, med at Klungseths uttalelser mot generalmajor
Meyer var forhånende og han «vil altsaa blive at straffe
efter Grundlovens §. 100 og Forordningen af 27de Sep-
tember 1799.»90 Tilsvarende la Tønsberg byrett i saken
mot Christen Grønnerup i 1816 til grunn at spørsmålet

81 Holmøyvik (2012) s. 97.
82 Se for eksempel Tønsberg byfogd tingbok nr. 22 1807–1818 s. 433b.
83 Se videre kommentar til § 94.
84 Christian Magnus Falsen (1782–1830); Falsen, Christian Magnus. 12. desember 1815.
85 Jonas Anton Hielm (1782–1848); Hielm, Jonas Anton. 20. desember 1815. s. 215.
86 Niels Schultz (1780–1832); Stortingsforhandlingene 14. juni 1816 s. 337.
87 Peter Collett (1766–1836); Høyesteretts voteringsprotokoll 22. mai 1816 L. nr. 147 (versjon A) s. 18.
88 Johan Randulf Bull (1749–1829); Høyesteretts voteringsprotokoll 13. september 1825, L. nr. 25 (versjon B) s. 15.
89 Poul Holst (1789–1840); Høyesteretts voteringsprotokoll 24. november 1837, L. nr. 95 (versjon A) s. 22b.
90 Ole Wernsen Klungseth (1782–1836); Tingbok Nord-Hedmark sorenskriveri, Novembermaaneds Ting 1815 s. 388 b.
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om straffbarhet fulgte av Grunnloven: «Grundloven –
den Lov hvorefter Tiltalte maa blive at dømme».91

Karl Johans forslag om å endre Riksakten i 1818 bidro
til en viss avklaring.92 Forslaget gjorde hån av fremmede
vennskapelige makter straffbart i Norge og trykkefri-
hetssaker skulle avgjøres av en jury, slik som i Sverige.
Fordi endringer av Riksakten fulgte prosedyren for
grunnlovsendringer, kom forslaget ikke opp til behand-
ling før det neste ordinære storting i 1821. Stortinget for-
fattet da en adresse til kongen som avviste forslaget fordi
de fastholdt at krenkelser av Sverige allerede var straff-
bart, at en juryordning ville harmonere dårlig med det
norske rettssystemet og dessuten ville harmonere dårlig
med den nye kriminalloven som var under utredning.
Karl Johans holdning var at Stortinget måtte velge, enten
å stadfeste at trykkefrihetsforordningen var gjeldende
rett eller å innføre den juryordning han foreslo.93 Regje-
ringen tolket adressen til kongen slik at spørsmålet var
avgjort og rykket inn en notis i Rikstidende 26. juni 1821
der den gjorde det klart at kongen i lys av Stortingets
adresse hadde befalt at trykkefrihetsforordningen, sett i
sammenheng med Grunnloven § 100, måtte anses som
«den gjældende Lov om Trykkefriheden».94 Dessuten
sørget Regjeringen for at forordningen ble trykket opp
på nytt og distribuert til alle landets politi- og påtale-
myndigheter. Dette var et tydelig signal fra myndighe-
tene, nå skulle det ikke være noen tvil om at trykkefri-
hetsforordningen gjaldt.95

Da lov 20. august 1842 angående forbrytelser (krimi-
nalloven) trådte i kraft 1. januar 1843, opphevet den 18
av 28 paragrafer i trykkefrihetsforordningen. Elleve av
de opphevede bestemmelsene ble i det vesentlige videre-
ført i kriminalloven, syv ble sløyfet helt og ni ble stå-
ende.

Den siste saken der Høyesterett anvendte trykkefri-
hetsforordningen var saken om inndragningen av Chris-
tian Kroghs roman Albertine fra 1889.96 Bokhandler
Jonas Kornelius Falk var satt under tiltale for å ha fort-
satt å selge romanen etter at Krogh var blitt tiltalt og det
var besluttet at boken skulle inndras.97 Falk ble likevel
frifunnet fordi han etter samtale med politiet hadde fått

inntrykk av at han fremdeles kunne selge boken, så
lenge det ikke eksplisitt var nedlagt forbud mot slikt
salg.98 Falk hadde dermed overtrådt plikten til å levere
inn inndratte utgivelser etter trykkefrihetsforordningen
§ 21, men ble altså frifunnet på grunn av unnskyldelig
rettsvillfarelse. De siste gjenværende bestemmelsene i
trykkefrihetsforordningen ble opphevet da straffeloven
av 1902 trådte i kraft, 1. januar 1905.

Straffeloven av 1902 var en svært moderne lov da den
ble vedtatt. Den bygget på ny sosiologisk innsikt og høs-
tet lovord rundt om i Europa.99 Reglene om trykke- og
ytringsfriheten var likevel tradisjonelle. Den nye straffe-
loven inneholdt ingen liberaliseringer, men enkelte inn-
stramminger, særlig knyttet til oppfordringer til straff-
bare handlinger og utukt.100

På tross av Eidsvoll-grunnloven § 100 preget trykke-
frihetsforordningen regimet for trykte ytringer i Norge
gjennom hele 1800-tallet. Det skyldtes for det første at
Grunnloven § 100 på mange måter var et sammendrag
av forordningen.101 For det andre klarte ikke lovgiver å
vedta nye og mer liberale regler som bedre kunne ivareta
de liberale idealene fra Riksforsamlingen. Årsaken til
dette var ikke bare at Norge aldri fikk sivillovboken som
Grunnloven § 94 bebudet, men også at kriminalloven
manglet regler om formalia og beslag av trykte utgivel-
ser. For det tredje begrenset unionen med Sverige og
Karl Johans illiberale holdninger til trykkefrihet Stortin-
gets handlingsrom. Lovendringer var risikable fordi de
utvilsomt ville føre med seg krav om samordning med
regimet i Sverige.

4.2 Trykkefrihed bør finde Sted
Grunnloven § 100 første punktum lover en rett til tryk-
kefrihet. Uttrykket trykkefrihet har i en historisk juridisk
kontekst vært brukt på tre ulike måter. For det første som
en betegnelse på et fravær av forhåndssensur. Dette
dreier seg om fremgangsmåten og de formelle kravene
for å offentliggjøre en tekst og er slik sett en frihet fra
prosessuelle krav. For det andre som en bestanddel av
det som i dag vil betegnes som ytringsfrihet. Trykkefri-

91 Christen Grønnerup (1780–1846); Tønsberg byfogd, tingbok 17. mars 1817 s. 433 b.
92 Forslaget er grundigere dekket i avsnitt 4.13.
93 Karl Johan. Karl XIV Johans brev till riksståthållaren J.A. Sandels 1818–1827. Samfundet, Stockholm, 1955. s. 160.
94 Rikstidende. 26. juni 1821. s. 1.
95 Björne, Lars. Frihetens Gränser – Yttrandefriheten i Norden 1815–1914. Akademisk Publisering, Oslo 2018. s. 78.
96 Christian Krogh (1852–1925).
97 Jonas Kornelius Falk (1844–1915).
98 Rt. 1889 s. 240.
99 Björne, Lars. Frihetens Gränser – Yttrandefriheten i Norden 1815–1914. Akademisk Publisering, Oslo 2018. s. 243.
100 Dahl, Hans Fredrik og Henrik G. Bastiansen. «Ytringsfriheten i Norge i det 20. århundre». I: Særskilt vedlegg nr 1 til NOU 1999: 27 «Ytringsfri-

hedbør finne sted». Oslo, 1999, på s. 14–15.
101 Björne (2018) s. 75; Storsveen, Odd Arvid. «Ytringers frihet og ufrihet – et streiftog i norsk historisk praksis». I: Demokratisk teori og historisk

praksis – Forutsetninger for folkestyre 1750–1850. Hilde Sandvik (red.). Scandinavian Academic Press, Oslo, 2010. s. 223–241, på s. 225.
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het i denne konteksten beskriver at det gjelder vide gren-
ser for hva en trykksak kan inneholde eller dreie seg om
og er slik sett en frihet fra materielle krav. For det tredje
har trykkefrihet vært brukt som en samlebetegnelse for
problemstillinger knyttet til trykte utgivelser.

Forhåndssensur betegner et krav om godkjenning før
en tekst kan utgis ved trykken. Puritaneren John Milton
kritiserte i Areopagitica fra 1644 forhåndssensuren som
fulgte av The Licensing Act (1643), men argumenterte
ikke for færre restriksjoner på hva som skulle være tillatt
å skrive.102 Milton fremhevet at forhåndssensuren var
fiendtlig mot sannheten fordi den innebar en standardi-
sering og monopolisering av kunnskap. Når sensorene
forsøkte å korrigere lærde forfatteres tekster, var det som
om eleven ble satt til å rette læremesterens arbeid.103

Flere forfattere hevdet trykkefrihet måtte inkludere et
materielt vern for trykte ytringer, det som i dag ville kal-
les ytringsfrihet. Termen ytringsfrihet ble ikke tatt i bruk
før på midten av 1800-tallet. Forfatterne fremhevet at
trykkefrihet måtte bety at skribenter til en viss grad
kunne utgi det de ønsket uten å risikere sanksjoner. Da
Jonas Anton Hielm i 1815 argumenterte for at trykkefri-
hetsforordningen måtte være opphevet som følge av
Grunnloven § 100, bygget han på en forståelse av tryk-
kefrihet som noe mer enn frihet fra forhåndssensur.104

Slik Hielm så det, hjemlet Grunnloven § 100 trykkefri-
het, mens trykkefrihetsforordningen gikk ut på det mot-
satte.105

Trykkefrihet har i utstrakt grad vært benyttet som et
emnebeskrivelse for spørsmålene som omhandlet retts-
lige vilkår for trykte offentlige ytringer. Det kanskje
fremste eksempelet på dette er forordningen av 27. sep-
tember 1799 som nærmere forklarer og bestemmer
Trykkefrihedens Grændser, kjent som trykkefrihetsfor-
ordningen. En rekke forfattere har fremhevet at det er
misvisende at forordningen benytter begrepet trykkefri-
het når den i all hovedsak inneholdt restriksjoner. For-
stått som en emneangivelse, er betegnelsen likevel dek-
kende.

4.3 Sensur og beslag
Slik Milton påpekte, var problemet med forhåndssensu-
ren at den blandet seg inn i innholdet i det en forfatter
ønsket å uttrykke. En etterfølgende kontroll og et even-

tuelt beslag stilte seg annerledes fordi myndighetene da
måtte godtgjøre inngrep ut i fra rettslige normeringer og
vurderingen var basert et ferdig produkt. Ved en for-
håndssensur kunne sensurorganet skjønnsmessig foreta
strykninger, kreve endringer eller tillegg som betingelser
for godkjenning og dermed forandre på det som forfatte-
ren forsøkte å formidle.

Den bærende ideen bak Grunnloven § 100 første
punktum var å utelukke forhåndssensur slik det hadde
vært praktisert i Danmark-Norge frem til 1770. Ordly-
den var hentet direkte fra Riksforsamlingens grunnset-
ninger. Verken konstitusjonskomitéens førsteutkast eller
noen av grunnlovsforslagene inneholdt noen lignende
formulering. Det var bare det Adler-Falsenske grunn-
lovsutkastet som i det hele tatt tok opp temaet forhånds-
sensur. Etterfølgende juridisk teori var samstemt i at
bestemmelsen innebar et absolutt sensurforbud og at før-
ste punktum i § 100 skulle leses som «trykkefrihet skal
finne sted». Det betød at ingen utgivelser, uansett inn-
hold, kunne underlegges kontroll eller stoppes før de var
trykket.

Muligens fordi det fremsto som relativt opplagt, ble
ikke sensurforbudet viet særlig plass i juridisk teori før
1900. De mest inngående drøftelsene har Morgenstierne
og Aschehoug. Aschehoug la til grunn at det ikke kunne
gis noen lov som ga offentlige myndigheter hjemmel til
å hindre utgivelsen av et skrift, ikke engang om det
forelå en krigssituasjon og skriftet ville kunne skade for-
svarsevnen.106 Morgenstierne la seg på samme linje og
slo fast at § 100 hindret enhver form for preventiv sen-
sur.107 Når det gjaldt utgitte skrifter som var funnet ulov-
lige, kom Aschehoug til at rimelighetsgrunner tilsa at
opplaget kunne inndras.108 En slik inndragningsrett
krenket ikke sensurforbudet.

Den mest omfattende fortolkning av grensene for sen-
surforbudet ga Frede Castberg i Norges statsforfatning
fra 1935. Det må nok ses i sammenheng med at bruk av
sensur hadde fått en fornyet aktualitet på grunn av revo-
lusjonen i Russland og kampen mot revolusjonære kref-
ter i Norge. Castberg startet med å slå fast at enhver ord-
ning der forvaltningen eller domstoler på forhånd kon-
trollerte utgivelser som skulle trykkes, ville stride mot
Grunnloven § 100.109 Deretter gjennomgikk han en
rekke tiltak som kunne utgjøre faktiske hindringer for å
utgi trykte skrift, men som vil gå klar av sensurforbudet.

102 John Milton (1604–1674).
103 Milton, John. Areopagitica. Cambridge: University press, 1918. s. 33–34.
104 Hielm (1815) s. 215.
105 Hielm, Jonas Anton. 14. mai 1817. s. 199.
106 Aschehoug, Torkel Halvorsen Norges nuværende Statsforfatning. Bind 3, Feilberg & Landmark, Christiania 1885. s. 21.
107 Morgenstierne, Bredo. Lærebog i Den norske Statsforfatningsret. Th. Steen, Kristiania, 1900. s. 623.
108 Aschehoug (1885) s. 22.
109 Castberg (1935) s. 389.
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Om politiet beslagla opplaget av et skrift med ulovlig
innhold etter at det var trykket, men før det var distribu-
ert, ville ikke være i strid med § 100.110 En ordning der
utgivere måtte betale en avgift for hver trykksak eller
deponere en sum penger for å dekke eventuelle krav som
sprang ut av utgivelsen, var det heller ikke noe i veien
for. Ifølge Castberg utelukket § 100 derimot å fradømme
noen retten til å utgi trykksaker uten forhåndskontroll.
Dette samsvarte med eldre juridisk teori helt tilbake til
1814. Det ser for eksempel ikke ut til å være noen som
hevdet at regelen i trykkefrihetsforordningen § 20 som
innførte livsvarig forhåndssensur for de som var dømt
for brudd forordningen lot seg forene med Grunnloven
§ 100 første punktum. Bestemmelsen ble da heller ikke
forsøkt påberopt for domstolene før den ble opphevet
ved kriminalloven i 1942.

Castberg så det imidlertid ikke som noe problem om
fagpersoner som arbeidet med fortrolig informasjon
eller sensitive temaer, og ønsket å publisere noe innenfor
dette feltet, måtte få teksten sin forhåndsgodkjent av
overordnede.111 Han anså heller ikke at sensurforbudet
fikk analogisk anvendelse på andre typer ytringer som
teaterforestillinger, filmforestillinger, konserter, møter
eller andre forsamlinger. Her var det fritt frem for myn-
dighetene å kontrollere både form og innhold på for-
hånd.

Castberg tolket dermed Grunnloven § 100 første
punktum slik at bestemmelsen inneholdt et formelt sen-
surforbud. Hans tolkning åpnet for atskillige virkemidler
som, særlig hvis de ble kombinert, ville kunne ha stor
repressiv effekt, som forhåndssensur. Denne formelle
holdning står i kontrast til Castbergs formålsorienterte
tolkning i spørsmålet om § 100 vernet mer enn trykte
ytringer.

Grunnloven § 100 forutsette at visse typer ytringer
kunne gjøres straffbare og at de som sto bak skulle
kunne straffes. Et tilbakevendende tema i juridisk teori
gjennom 1800 og 1900–tallet var hvilke former for
håndheving som lot seg forene med sensurforbudet i
Grunnloven § 100 første punktum. Fra starten av 1700-
tallet hadde myndighetene i Norge hatt hjemmel til å
beslaglegge antatt ulovlige utgivelser. Anordningen om
politiens administrasjon i Bergen 24. januar 1710 ga
politiet rett til å beslaglegge utgivelser som hadde ulov-
lig innhold. Regelen ble videreført i politivedtektene for
Christiania av 12. februar 1745. Anordningenes post II
kapittel 3–5 ga politiet myndighet til å inndra og straffe-
forfølge «Skandskrift eller andet, som til got Folk at

beskiemme eller deres Ære og Lempe at forkleine».
Ethvert smedeskrift som var ærekrenkende eller stø-
tende for befolkningen kunne dermed inndras. Boktryk-
kerne hadde ikke plikt til å levere inn eksemplarer av
sine produkter, håndhevelse var dermed avhengig av
klager fra publikum eller politiets egne undersøkelser.

Selv om trykkefrihetsforordningen ikke gjeninnførte
forhåndssensur, inneholdt den regler om etterfølgende
kontroll av trykte utgivelser. I henhold til trykkefrihets-
forordningen § 26 måtte et eksemplar av alle utgivelser
som besto av 24 ark eller mindre leveres til politimeste-
ren før utgivelsen ble distribuert til andre. Tjuefire ark
utgjorde 384 sider i oktavformat, så det var bare de tyk-
keste bøkene som ikke var omfattet. Politiet fikk dermed
en mulighet til å beslaglegge opplaget av utgivelser de
mente var rettstridige før de nådde ut til allmennheten.
Det var likevel viktige forskjeller mellom denne ordnin-
gen og forhåndssensuren som gjaldt i Danmark-Norge
frem til 1770. Politiets inngrep etter trykkefrihetsforord-
ningen § 26 måtte være basert på en rettslig vurdering
som kunne prøves av domstolene. Universitetssensuren
utgjorde en hensiktsmessighetsvurdering, uten krav om
begrunnelse eller mulighet for overprøving. For det
andre var inngrepsterskelen høyere for et ferdigtrykket
opplag enn for et manus. Universitetssensuren kunne
foreslå strykninger eller forbedringer, politiet måtte etter
trykkefrihetsforordningen § 26 påvise et konkret straff-
bart innhold i en utgivelse for at beslaget skulle opprett-
holdes.

Danmark strammet inn reglene om politikontroll etter
trykkefrihetsforordningen § 26 gjennom plakaten av
13. mai 1814. Den innførte en sperrefrist etter at politiet
hadde mottatt en ny trykksak. For de minste utgivelsene
på under 16 sider oktav (ett ark), var sperrefristen
24 timer. For de øvrige, fire dager. Det var ikke noe
krave om uttrykkelig godkjenning, når fristen var pas-
sert, kunne trykksakene distribueres til andre. Mange var
nok enig med Anders Sandøe Ørsted i at denne end-
ringen innebar en urimelig innskrenkning av skribente-
nes rettigheter.112 Ørsted ville heller at den gamle sensu-
ren ble gjeninnført fordi den i det minste sikret forfatte-
ren mot ansvar.113

Da Christian Magnus Falsen i 1815 forsøkte å forklare
forholdet mellom trykkefrihetsforordningen og Grunn-
loven § 100, var trykkefrihetsforordningen § 26 en av
bestemmelsene han anså opphevet ved Grunnloven. Han
så plikten til å levere utgivelser til politiet som en gjen-
innføring av sensur, ikke bare det, ordningen var verre

110 Castberg (1935) s. 390.
111 Castberg (1935) s. 391.
112 Jørgensen (1978) s. 82.
113 Jørgensen (1978) s. 83.
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enn den tidligere universitetssensuren fordi den skulle
foretas av uskolerte personer.114 Falsens hevdet dette
også hadde støtte i praksis. Boktrykkere i Norge anså seg
ikke forpliktet til å levere sine utgivelser til politiet, og
det ble ikke tatt ut tiltale for overtredelser av trykkefri-
hetsforordningen § 26. Høyesterett måtte ta stilling til
spørsmålet i ankesaken der boktrykker Dahl i 1837 var
tiltalt for å ha distribuert Ephemerer af A: Munch uten at
et eksemplar først var blitt levert til politimesteren. Høy-
esterett frifant Dahl og konkluderte enstemmig med at
ordningen med pliktavlevering etter trykkefrihetsforord-
ningen § 26 innebar en sensur som var uforenelig med
Grunnloven § 100.115

Ordningen med pliktavlevering av trykksaker som ble
innført ved kongelig resolusjon 21. februar 1815 hadde
fellestrekk med politikontrollen etter trykkefrihetsfor-
ordningen § 26 ved at den hadde et kontrollformål i til-
legg til et arkiv- og bibliotekformål. Den kongelige reso-
lusjonen slo fast at tre eksemplarer av alle trykksaker
måtte avleveres «strax, saasnart de have forladt Pres-
sen». Utgivelsene kunne sendes portofritt, men uten
noen godtgjørelse. Ett skulle sendes til universitetsbibli-
oteket, ett til justisdepartementet og det siste skulle sen-
des til myndighetene i Stockholm. Dansk-norsk regule-
ring av pliktavlevering fra 1732 krevde at tre uinn-
bundne eksemplarer skulle leveres til det kongelige
bibliotek og fra 1753 ble det utvidet med ett eksemplar
til universitetsbiblioteket i København.116 Den dansk-
norske ordningen ivaretok kun bibliotek- og arkiv-
formål, mens resolusjonen 21. februar 1815 ga i tillegg
justismyndighetene mulighet til å føre kontroll med det
som ble utgitt ved trykken. På grunn av den forsinkelsen
som forsendelsen av eksemplarer med posten innebar,
var ikke kontrollen like umiddelbar og dermed effektiv
som politikontrollen etter trykkefrihetsforordningen
§ 26, men likhetene var likevel slående. Det er derfor
vanskelig å se hvordan denne forsinkelsen kunne tilsi at
den ene ordningen skulle være tillatt etter Grunnloven
§ 100 og den andre var grunnlovsstridig. Nationalbladet
trykket 8. februar 1816 en anonym artikkel som løftet
frem denne problemstillingen.117 Forfatteren la til grunn
at de tidligere reglene om pliktavlevering måtte anses
hevet ved adskillelsen fra Danmark. Det ga ikke mening
om boktrykkere i det frie Norge fremdeles skulle være
forpliktet til å sende sine produkter til Det kongelige
bibliotek i København. Artikkelen antydet deretter at

den kongelige resolusjonen hadde preg av å være et sen-
surtiltak: hvorfor skulle ellers Justisdepartementet motta
et eksemplar av alle utgivelser? Forfatteren fremhevet
deretter at dette inntrykket måtte være ubehagelig for
regjeringen som ikke kunne ha hatt til hensikt å vedta en
resolusjon som var i strid med Grunnloven § 100. Dette
spørsmålet ble ikke problematisert i juridisk teori og
kom heller ikke på spissen i rettspraksis. Myndighetenes
ønske om å holde tett oppsyn med trykkeriene var tyde-
lig også i annen lovgivning. Lov om håndverksdriften av
15. juli 1839 oppløste laugsvesenet og innebar en rekke
liberaliseringer i retten til å opprette ny håndverksvirk-
somhet. Loven inneholdt imidlertid særregulering for
trykkeriene. Etter § 89 krevdes det kongelig tillatelse for
å etablere trykkerier utenfor kjøpstedene, og trykkerier i
byene kunne bare drives av de som hadde borgerskap til
slik virksomhet. Gjennom en lovendring i 1884 ble dette
liberalisert slik at trykkerier på landet kun var melde-
pliktige til fogden, mens kravet om borgerskap i kjøpste-
dene ble opprettholdt.118 Først da det ble vedtatt en ny
lov om håndverksnæring i 1913, ble kravene om god-
kjenning for å drive boktrykkeri helt opphevet.119

Resolusjonen om pliktavlevering av 21. februar 1815
gjaldt frem til 1882, da det ble vedtatt en ny lov om plikt-
avlevering. Lov 20. juni 1882 om forlagsregister og om
avgivelse av trykksaker til universitetsbiblioteket inne-
holdt ingen uttrykkelig opphevelse av 1815-forordnin-
gen, men innførte nye regler som gjorde det klart at for-
ordningen ikke lenger utgjorde gjeldende rett. Den nye
loven påla utgivere å sende ett eksemplar av sine utgi-
velser til universitetsbiblioteket innen utgangen av
januar, året etter at de kom ut. Antallet eksemplarer var
dermed redusert og tidsfristen for innsending betydelig
utvidet. Disse endringene fremhevet at formålet med den
nye loven var bibliotek- og arkivhensyn, og muligheten
for myndighetskontroll gjennom pliktavleveringsordnin-
gen var blitt fjernet.

Det finnes få eksempler på at bøker ble beslaglagt
fordi innholdet var straffbart i Norge. Før de velkjente
prosessene mot Agnar Mykle for Sangen om den røde
rubin i 1956, Henry Millers Sexus i 1957 og Jens Bjørne-
boes bok Uten en tråd fra 1967, finnes det bare tolv til-
feller av beslag. Alle forekom i 40-årsperioden fra 1873
til 1912. To av bøkene ble stoppet på grunn av grove per-
sonkarakteristikker. Hans Ørn Bloms Opgjør med Kittel
Motzfeldt fra 1873 karakteriserte statsråd Motzfeldt som

114 Falsen (1815) s. 196.
115 Høyesteretts voteringsprotokoll 25. juli 1837 L. nr. 231 (versjon A) s. 85.
116 Anordning 24. april 1732 og reskript 14. desember 1753.
117 Om den Bogrtykkerne paalagte Forpligtelse. 8. februar 1816. s. 92.
118 Lov 18. juni 1884 nr. 4 om Forandring i Loven Angaaende haandværksdriften af 15de Juli 1839.
119 Lov 25. juli 1913 nr. 11 om haandverksnæring.
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«en infam Slyngel» og var i tillegg utuktig.120 Harry Per
Fetts bok Guder og mennesker. Døde røster. Ny samling.
ble utgitt anonymt i 1912 og ble beslaglagt fordi den teg-
net et lett gjenkjennelig, men lite flatterende bilde av
historikeren Frederik Macody Lund.

De øvrige ti bøkene som ble beslaglagt hadde utspring
i det naturalistiske forfattermiljøet kjent som Kristiania-
bohemen. Som med Mykle, Miller og Bjørneboe, var det
erotiske skildringer som var hovedårsak til beslagene.
Hans Jæger var den første som ble rammet av beslag, og
hans bøker utgjorde fem av de ti beslagene fra bohem-
kretsen. Da hans roman Fra Kristiania-Bohêmen kom ut
i 1885 ble den umiddelbart beslaglagt. Året etter, i 1886,
led Ole Ingvald Beiningens Kristiania Bohêmen paa
eventyr, Christian Kroghs Albertine og to hefter av Kris-
tian Stenruds Kristiania ved Nat og Dag eller Bort med
Sløret samme skjebne. Just Cato Freuchens Gaa’t i Hun-
dene. Naturstudier af Just Freuchen ble beslaglagt i
1887 på grunn av usedelig innhold. Boken ble imidlertid
senere frigitt på betingelse av at enkelte linjer ble fjernet.
Antologien Kristiania-romanen inneholdt anonyme og
pseudonyme fortellinger med erotisk tilsnitt og ble
beslaglagt i 1891. Jon Flatabø, som var redaktør for avi-
sen Morgengryet, var utgiver av romanen og nektet å
oppgi hvem de andre bidragsyterne var.121 Flatabø ble i
lagmannsretten i 1892 dømt til 60 dagers husarrest og til
at restopplaget på 8042 eksemplarer av boken ble
beslaglagt. De to påfølgende delene av Hans Jægers tri-
logi om bohemlivet i Kristiania, Syk Kjærlighet (Paris,
1893) og de to delene av tredje bind, Bekjennelser (Lori-
ent, 1902) og Fængsel og Fortvilelse (Concarneau,
1902), ble også beslaglagt i Norge. Da disse tre bindene
utkom samlet i Tyskland i 1920 under tittelen Kranke
Liebe ble de beslaglagt også der. Merkelig nok var det
bare Syk Kjærlihet som ble beslaglagt i Danmark, Jægers
øvrige bøker kunne selges fritt.

4.4 Anonymitet
Etter 1814 la norske skribenter til grunn at det var tillatt
å utgi skrifter helt anonymt. Det var ikke noen urimelig
konklusjon tatt i betraktning Grunnloven § 100s løfte
om trykkefrihet og bestemmelsens fravær av regler om
forfatter- og utgiverinformasjon. Dessuten la de fleste til
grunn at reglene om anonymitet i trykkefrihetsforord-

ningen var opphevet. Grunnloven § 100 forutsatte like-
vel at det eksisterte et straffansvar for ulovlig innhold i
trykte utgivelser.

Sensurordningen i Danmark-Norge og de senere gjel-
dende kravene til formalia for trykksaker som fulgte av
trykkefrihetsforordningen §§ 16, 17 og 19 utelukket
anonyme utgivelser. Blant grunnlovsforslagene på Eids-
voll var det bare Adler og Falsens utkast som berørte
spørsmålet. Deres § 162 siste punkt foreslo å forby ano-
nyme ærekrenkelser av embetsmenn. Mye tyder på at
Christian Frederik var den som var mest opptatt av dette
spørsmålet under Riksforsamlingen, men at han ikke
fikk gehør hos delegatene. Formuleringen om anonymi-
tet hos Adler og Falsen ble tilført etter kommentar fra
Christian Frederik.122 Da konstitusjonskomitéens før-
steutkast heller ikke inneholdt noen formulering som
åpnet opp for å forby anonyme ytringer, kommenterte
Christian Frederik dette på nytt.123 Selv om de tok opp
spørsmålet knyttet til trykke- og skrivefriheten, inne-
holdt ingen av de to anonyme grunnlovsforslagene for-
slag om å grunnlovsfeste retten til å ytre seg anonymt.
Den endelige utformingen av Grunnloven § 100 inne-
holdt heller ingen regulering av anonymitet.

Henrik Steenbuch konkluderte i Bemærkninger over
Norges Grundlov fra 1815 at en rett til å ytre seg ano-
nymt ikke var noen nødvendig forutsetning for trykkefri-
het. Det var derfor utvilsomt tillatt å gjøre anonyme
ytringer straffbare.124 Ordningen med krav om formalia
etter trykkefrihetsforordningen kunne dermed viderefø-
res til tross for Grunnloven § 100. Falsens trakk i sin
grunnlovskommentar fra 1818 tilsynelatende den mot-
satte konklusjon: At Grunnloven § 100 var til hinder for
et forbud mot å ytre seg anonymt, men han konstaterte at
bestemmelsen ikke ga svar på hvordan «man lovligen
kan udfinde de anonyme Forfattere» ved misbruk.125

Praksis i norsk offentlighet gjennom hele 1800-tallet var
at mange tekster ble utgitt uten at forfatternavnet ble
gjort kjent. Nesten alle utgivelser inneholdt likevel
informasjon om redaktør, utgiver eller trykkeri. Derfor
kunne alltid noen kunne stilles til ansvar for det publi-
serte innholdet. Kongens representanter i Christiania
opplevde dette som svært utilfredsstillende. I gjentatte
brev klaget Stattholder Carl Mörner til kronprins Karl
Johan på at det ikke var mulig å slå ned på anonyme
overtramp i pressen.126 Selv om det fantes straffebe-

120 Iversen, Max. Forbudte bøger : to aarhundreders beslaglagte og konfiskerede værker : en annoteret bibliografi. Kirschbaum-Jørgensen, Køben-
havn, 1948. s. 61.

121 Thuesen, Arthur. Beslaglagte og supprimerte bøker i den norske litteratur. Bibliofilklubben, Oslo, 1927. s. 103.
122 Christian Frederik (1916) s. 59.
123 Christian Frederik (1916) s. 325.
124 Steenbuch, Henrik. Bemærkninger over Norges Grundlov af 4de November 1814. Steenbuchs Forlag, Trondhjem, 1815. s. 160.
125 Falsen, Christian Magnus. Norges Grundlov – gjennemgaaet i Spørgsmaal og Svar. R. Dahls Enke og Søn, Bergen, 1818. s. 164.
126 Carl Mörner (1755–1821); Mörner m.fl. (1938) s. 103 & 192.
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stemmelser som rammet innholdet, bedyret regjeringens
juridiske rådgivere at det ikke fantes rettslige virkemid-
ler som kunne avsløre deres identitet. Dersom de for-
søkte seg på dette, ville det bare røpe regjeringens mak-
tesløshet overfor slike skribenter.

På samme måte som Falsen, så Munch Ræder et forbud
mot anonymitet som uforenelig med trykkefrihetens
vesen.127 Peder Krabbe Gaarder la vekt på at formålet bak
Grunnloven § 100 tilsa at anonyme ytringer måtte være
tillatt. Et forbud ville legge for sterke bånd på den frie
ytringsretten.128 Aschehoug la til grunn at anonyme ytrin-
ger måtte være tillatt og at trykkefrihetsforordningen § 16
måtte anses opphevet ved Grunnloven § 100.129

Høyesteretts praksis viser et forsøk på å finne en
balanse mellom løftet om trykkefrihet og det praktiske
behovet for å identifisere den ansvarlige for en utgivelse.
Etter ordlyden i trykkefrihetsforordningen § 16 måtte
enhver trykksak angi fire elementer: forfatternavn (og
tittel), forlegger, trykkeri og trykkested. Dersom ett av
disse elementene var utelatt, kunne det føre til streng
straff. Den ansvarlige kunne ilegges en mulkt på 200
riksdaler til fattigkassen, idømt livsvarig forhåndssensur
etter forordningens § 20 og opplaget av utgivelsen ble
inndratt. Det var aldri aktuelt å håndheve § 16 i sin fulle
bredde, forhåndssensuren etter § 20 var dessuten nokså
klart i strid med Grunnloven § 100 første punktum.

Høyesterett fant dermed frem til en innskrenkende
tolkning av trykkefrihetsforordningen § 16 som innebar
at utgivelser måtte inkludere navn på trykkeri og tryk-
kested for å unngå mulkt og inndragning.130 Stortinget
sluttet seg til denne tolkningen gjennom en endring av
trykkefrihetsforordningen i 1876. Stortinget slo da fast
at de eneste kravene etter § 16 som fremdeles gjaldt var
at alle trykte utgivelser, store som små, måtte inneholde
navn på boktrykker og trykkested. Dette stadfestet det
som hadde vært Høyesteretts tolkning av forordningen
og ble kodifisert gjennom straffeloven 22. mai 1902
nr. 10 § 428. Bestemmelsen fastsatte bøtestraff for de
som ikke oppga navn eller firma og trykkested, på trykk-
sakene de produserte. Den påfølgende bestemmelsen i
straffeloven av 1902, § 429, gjeninnførte et krav om at
redaktøren for blader og tidsskrifter også måtte oppgis.
Disse reglene ble så videreført med nesten samme ord-
lyd gjennom straffeloven 20. mai 2005 nr. 28 § 270 før-
ste og andre ledd.

4.5 Skyld- og klarhetskravet
Etter Grunnloven § 100 andre punktum kunne det bare
fastsettes straff for overtredelser i trykt skrift som var
«forsetligen og aabenbar». Uttrykket satte betingelser
for hvilke typer ytringer lovgivningen kunne belegge
med straff basert på subjektiv skyld og klarhet. Hvordan
uttrykket burde forstås og hvorvidt det utgjorde ett
enkelt eller to atskilte kriterier er ikke opplagt ut i fra
ordlyden i Grunnloven eller det som er kjent fra forhand-
lingene på Eidsvoll.

Uttrykket «forsetligen» innebar et krav om subjektiv
skyld slik at Grunnloven § 100 utelukket at lovgivnin-
gen kunne fastsette straff for uaktsomme overtredelser i
trykt skrift. For at noen skal kunne straffes for en forsett-
lig forbrytelse, kreves det at forsettet deres dekker alle
elementer som gjør handlingen til en forbrytelse. Anders
Sandøe Ørsted som var blant Danmark-Norges fremste
jurister på starten av 1800-tallet beklaget at både lovgi-
vere og kriminalister hadde tatt meget lett på de subjek-
tive vilkårene for skyld.131 Med støtte i Johann Anselm
von Feuerbachs teorier konkluderte Ørsted med at for-
sett forutsatte at «Gjerningsmanden ikke blot har villet
Handlingen i sig selv, men og det, der gjør samme til
Forbrydelse.»132 Han hevdet dermed at det var et vilkår
for straff at forsettet dekke både den utløsende handlin-
gen og at den var rettsstridig. Argumentet for at rettsvill-
farelse måtte føre til frifinnelse var at berettigelsen for
straff falt bort dersom gjerningspersonen ikke kjente
straffetrusselen slik at den kunne ha virket på ham.

Steenbuch og Stang konkluderte som Ørsted med at
gjerningspersonen måtte ha hatt en forestilling om at
teksten var rettsstridig for å kunne straffes.133 Kriminal-
loven (1842) løste ikke spørsmålet og tilbød heller ikke
noen generell definisjon av forsett. To av bestemmelsene
om overtredelser i trykt skrift, kapittel 9 § 26 om ringe-
akt mot de konstitusjonelle makter og kapittel 9 § 29 om
hån av fremmede vennskapelige regenter, brukte Grunn-
lovens ord gjennom ved å spesifisere at krenkelsen måtte
være «forsætligen og aabenbar», men bestemmelsene ga
ingen videre veiledning til hvordan uttrykkene skulle
forstås. Schweigaards kommentar til kriminalloven drøf-
tet ikke skyldkravet ved overtredelser i trykt skrift sær-
skilt, men generelt konkluderte han med at rettsvillfar-
else ikke fritok for straffansvar.134 Lasson konkluderte
som Schweigaard med at at «Uvidenhed om Loven ikke

127 Munch-Ræder, Ole. Den norske Statsforfatnings Historie og Væsen. Andr. Fred. Høst’s Forlag, Kjøbenhavn, 1841. s. 72–73.
128 Gaarder, Peder Krabbe. Fortolkning over Grundloven og de øvrige Love, som danne Norges Riges offentlige Ret. Kristiania, 1845. s. 468.
129 Aschehoug (1885) s. 20–21.
130 Formulert slik i Indst. og Besl. O. No. 48 (1876); St. forh. (1876) bind 6 B (107).
131 Ørsted (1817) s. 199
132 Ibid. s. 200
133 Steenbuch (1815) s. 162; Stang (1833) s. 568
134 Schweigaard (1846) s. 388
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undskylder».135 Aschehoug anså heller ikke at rettsvill-
farelse kunne frita for straff i trykkefrihetssaker.136 Noen
avklaring av hva forsettet måtte dekke, kom ikke før i
motivene til straffeloven (1902). Straffelovkommisjonen
konstaterte at det hersket stor uenighet om hvilken betyd-
ning slik villfarelse burde ha for straffansvaret.137 Kom-
misjonen konkluderte med at i alle fall alltid ville være til-
strekkelig at gjerningspersonen var kjent med at handlin-
gen var rettsstridig.138 Det var ikke noe vilkår for straff at
vedkommende også kjente til at handlingen var straffbar.

Andre grunnlovsutkast fra konstitusjonskomiteen til-
føyde et krav om at en overtredelse i trykt skrift måtte
være «aabenbar» for å kunne straffes. Dette klarhetskra-
vet ble videreført i den endelige teksten til Grunnloven
§ 100 gjennom uttrykket «aabenbare». Klarhetskravet
har i juridisk teori og rettspraksis vært forstått på to ulike
måter. For det første som at budskapet i teksten måtte
være klart. Dersom en ytring var tvetydig eller på annen
måte uklar, medførte det tvil om det rettsstridige innhol-
det var forsettlig som måtte lede til frifinnelse. For det
andre har klarhetskravet vært forstått som en skranke for
å kunne straffe ytringer i trykt skrift. Ut i fra denne for-
ståelsen, var det bare kvalifisert rettsstridige ytringer
som kunne straffes.

Trykkefrihetsbestemmelsen i den franske 1791-grunn-
loven, som dannet mønster for § 100 i Eidsvoll-grunnlo-
ven, inneholdt ikke noe klarhetskrav. Adler og Falsens
grunnlovsutkast la opp til at straff bare kom til anven-
delse på ytringer som stred mot «bestemt og tydelig
Lov». Denne formuleringen rettet seg dermed mot klar-
het i lovhjemmelen og ikke tolkningen av ytringen eller
rettsanvendelsen.139 Trykkefrihetsforordningen av
27. september 1799 inneholdt ikke noe generelt klar-
hetskrav, men § 13 som utvidet straffansvaret i forord-
ningen til å omfatte trykte ytringer i form av allegori
eller ironi, satt som vilkår for straff at «Meningen og den
onde Hensigt er umiskiendelig». Klarhetskravet dreide
seg her om tolkningen av ytringen, som skyldes behovet
for et strengere beviskrav ved tolkningen sjangre som
etter sin natur innebar en forskjell mellom innholdet i
teksten og forfatterens budskap. Det finnes ikke noe
entydig svar på hva som var opphavet til klarhetskravet i
Grunnloven § 100 andre punktum. Det er derfor nærlig-
gende å legge til grunn at formuleringen hadde opphav i
at Riksforsamlingens så et behov for større forutbereg-
nelighet i trykkefrihetssaker.

Både juridisk teori og rettspraksis sprikte i oppfatnin-
gen om hvordan «aabenbare» i Grunnloven § 100 andre
punktum skulle forstås. Steenbuch, Gaarder og Schwei-
gaard anså at klarhetskravet rettet seg mot budskapet i
ytringen.140 Stang, Munch-Ræder og Aschehoug kon-
kluderte med at klarhetskravet utgjorde en skranke for
lovanvendelsen.141

4.6 Oppfordring til straffbare handlinger
Grunnloven § 100 andre punktum åpner for å straffe den
som «selv har viist, eller tilskyndet Andre til Ulydighed
mod Lovene». Det kan se ut til at alternativet «selv har
viist … Ulydighed mod Lovene» tillater enhver eksis-
terende eller fremtidig begrensning av trykkefriheten.
Dette kunne likevel ikke ha vært intensjonen siden en
slik forståelse ville innebære at resten av innholdet i
Grunnloven § 100 andre punktum ble overflødig.

Bestemmelsen var like fullt en klar hjemmel til å fast-
sette straff for trykte ytringer som innebar oppfordringer
til straffbare handlinger, altså psykisk medvirkning. De
mest alvorlige straffbare handlingene var de som truet
statens sikkerhet. Både tilskyndelse til «Ulydighed mod
Lovene» og formuleringen om motstand mot de konsti-
tusjonelle makters befalinger ga hjemmel for å fastsette
straff for oppfordringer til opprør.

Etter trykkefrihetsforordningen § 1 risikerte den som
tilskyndet eller rådet til enten endring av grunnloven
eller opprør mot kongen dødsstraff. Det var imidlertid
ingen som noensinne ble henrettet i medhold av denne
bestemmelsen. Norske Lov 6-4-1 og 6-4-2 rammet alle-
rede den som lastet kongen og den som forsøkte å bringe
noen rettslig forandring i arve-monarkiet. Johann Frie-
drich Struensee og Enevold Brandt var blitt dømt til
døden og henrettet i 1772 for å ha lastet kongen etter til-
svarende bestemmelse i Danske Lov.

Det var klart at 1814-grunnloven innebar endringer i
hvordan trykkefrihetsforordningen § 1 måtte forstås.
Ikke bare ga Grunnloven § 100 siste punktum en rett til
frimodige ytringer om statsstyret, men Grunnloven
§ 112 forutsatte at forslag om å endre grunnloven både
skulle kunne fremmes og debatteres. Men forbudet mot
oppfordringer til opprør ble likevel aktuelt i tilknytning
til ulike former for folkelige bevegelser, og fra andre
halvdel av 1800-tallet, den gryende arbeiderbevegel-
sen.

135 Lasson (1848) s. 104
136 Aschehoug (1885) s. 24
137 Straffelovkommissionen (1896) s. 97
138 Ibid.
139 Adler og Falsens grunnlovsutkast § 26
140 Steenbuch (1815) s. 162; Gaarder (1845) s. 466; Schweigaard (1846) s. 239
141 Stang (1833) s. 568; Munch-Ræder (1841); Aschehoug (1885) s. 23
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Under foreningstiden med Danmark hadde det opp-
stått flere bevegelser som organiserte fattigfolk på en
måte som lå utenfor myndighetenes kontroll. Sentral-
makten så på dem som en alvorlig trussel mot de bestå-
ende samfunnsstrukturene og slo hardt ned på de som sto
bak. To fremtredende eksempler var Strilekrigen i 1765
og prosessen mot Hans Nielsen Hauge fra 1804. Det
samme mønsteret fortsatte etter 1814 på tross av Eids-
voll-grunnloven. Forordningen med forbud mot å sam-
menkalle allmuen fortsatte å være gjeldende rett frem til
kriminalloven av 1842 trådte i kraft og ble brukt som
hjemmel for undertrykke flere folkelige bevegelser i
perioden fra 1814 til 1842, slik som sakene om kornpro-
testene i Bergen i 1814, mot Borgund Allmue i 1816 og
om bondetogene til Christiania i 1818. Etter 1852 ble
Thrane-bevegelsen tilintetgjort gjennom en politisk styrt
rettsprosess.142 De følgende avsnittene omtaler enkelte
saker om opposisjonell politisk virksomhet fra 1820 og
frem til etter første verdenskrig.

Høyesterettsdommen avsagt 25. september 1821
dreide seg om tidligere lærer Gjermund Olsen Lysager,
som var satt under tiltale for å ha satt et håndskrevet
skrift i sirkulasjon blant allmuen i Telemark. Teksten
oppfordret folk til å samle seg i Christiania og sette seg
opp mot det tyranniske Stortinget.143 Lysager innrøm-
met at det var han som hadde skrevet brevet, men fast-
holdt at det ikke skjedde for å oppildne allmuen. Dessu-
ten hevdet han at han ikke hadde ment å distribuere det,
arket hadde falt ut av hans tegnebok.144 Da Høyesterett
behandlet anken, fremhevet førstvoterende at så lenge
Lysager innrømmet å ha forfattet skriftet, var det han
som hadde bevisbyrden for at han ikke hadde hatt til
hensikt å distribuere det. Fordi han ikke fremla noe bevis
for dette, måtte saken bedømmes som om han selv hadde
satt teksten i sirkulasjon. To dommere kom til at Lysa-
gers skriv innebar en oppfordring til opprør, blant annet
fordi teksten overtrådte Grunnloven § 85 om at forstyr-
relse av Stortingets fred og sikkerhet utgjorde landsfor-
ræderi. Rettens flertall kom imidlertid til at Lysager
burde dømmes til seks måneders straffarbeid for forsøk
på overtredelse av forordningen 5. juli 1765 om forbud
mot å sammenkalle allmuen. Forholdet til Grunnloven
var ikke fremme i Høyesteretts votering, verken om for-
ordningen 5. juli 1765 var endret som følge av Grunn-
loven eller om Grunnloven § 100 kunne ha noen betyd-
ning for sakens utfall.

Gjennom kriminalloven kapittel 9 § 30 ble oppfordrin-
ger til opprør og opprørsforbund innført som selvstendige
straffbare handlinger. Første punktum rammer den som
offentlig oppfordrer til enkelte av forbrytelsene i krimi-
nalloven kapittel 9. Det dreier seg om kapittel 9 § 1 om
opprør, kapittel 9 § 4 om landssvik og kapittel 9 § 24 om
vold mot Stortinget eller regjeringen. Slik Schweigaard
påpeker i sin kommentar til kriminalloven, gjør bestem-
melsen unntak fra de alminnelige reglene om forsøk og
medvirkning.145 Handlingene som rammes av kapittel 9
§ 30 første punktum ville i mange tilfeller allerede være
straffbare som medvirkning eller forsøk på medvirkning
til opprør, landssvik eller vold mot Stortinget eller regje-
ringen. Forskjellen ligger i at en overtredelse av straffe-
budet vil være fullbyrdet i det en oppfordring til de
angitte handlingene er fremsatt. Overtrederen kan med
andre ord ikke fri seg fra straffansvar gjennom å tre til-
bake fra forsøket. Schweigaard konkluderer dessuten
med henvisning til rettspraksis at det ikke var noe vilkår
for straff at oppfordringen knyttet seg til spesifikke hand-
linger eller at disse lå nær frem i tid.146 Andre punktum
rammet den som tok del i forbund som besluttet å gjen-
nomføre en eller flere av forbrytelsene som var nevnt i
første ledd. Kriminalloven kapittel 9 § 30 ble bare brukt i
to høyesterettsdommer, begge mot lederskikkelser i thra-
nitterbevegelsen. Høyesterett domfelte i begge sakene
blant annet for oppfordring til opprør uten å vurdere om
ytringene var lovlige på grunn av Grunnloven § 100.

Den første høyesterettsdommen falt i mars 1852. Carl
Johan Michelsen hadde våren 1851 reist rundt i Trønde-
lag for å stifte arbeiderforeninger. En gruppe innbyggere
i Levanger og Skogn politianmeldte 7. februar 1851
Michelsen for å være en farlig løsgjenger uten pass som
spredte et ondskapsfullt, ærekrenkende og opprørende
budskap.147 Da politiet arresterte Michelsen, samlet det
seg flere hundre mennesker utenfor rådhuset for å for-
søke å få ham løslatt. Folkemassen bevæpnet seg med
staur og stein, og politiet var så bekymret for sin sikker-
het at de tilkalte 60 kavalerister. Gruppen samlet seg
utenfor rådhuset flere dager på rad og nektet å oppløse
seg, selv om politiet leste opp straffebestemmelsen som
gjaldt opprør, kriminalloven kapittel 10 § 9. Selv om
politiet anså situasjonen som truende, løste den seg uten
at det kom til vold.

Spørsmålet Høyesterett måtte ta stilling til var om
Michelsen gjennom sine taler hadde anstiftet til mot-

142 Se også Knut Dørum/Hilde Sandvik (red), Opptøyer i Norge 1750–1850 (2012).
143 Høyesteretts voteringsprotokoll 25. september 1821 L. nr. 28 (versjon A) s. 187.
144 Høyesteretts voteringsprotokoll 25. september 1821 L. nr. 28 (versjon A) s. 187.
145 Schweigaard (1846) s. 24.
146 Ibid.
147 Rt. 1852 s. 193 på s. 194.
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stand mot offentlige myndigheter og dermed var straff-
ansvarlig for opptrinnet. Han innrømmet i avhør å ha sagt
til forsamlingen at regjeringen og embetsmennene hadde
skylden for arbeiderklassens undertrykte stilling og at når
motstanderne kvesset sine klør, «maae vi ogsaa kvæsse
vore Kløer».148 Et vitne kunne derimot fortelle at Michel-
sen hadde sagt at den lavere klasse undertrykkes og med
vilje umyndiggjøres av regjeringen, embetsmennene og
rikfolk. Dessuten hadde han tilføyd at dersom ikke noe
annet nyttet, «saa maa man bruge Magt, Gutter!».149 Høy-
esterett la vekt på at Michelsen hadde opptrådt agitatorisk;
med bannskap, humoristiske og bitende bemerkninger
hadde han oppildnet forsamlingen. Retten fant at han der-
med hadde overtrådt både kriminalloven kapittel 10 § 11
og kapittel 9 § 30, forsøk og fullbyrdet agitasjon til skade-
verk. For dette ble Michelsen dømt til 7 års straffarbeid og
måtte i tillegg betale saksomkostningene.

Den andre høyesterettsdommen var anken i Arbeider-
saken.150 Der sto Marcus Thrane og 121 andre tiltalt for
vedtakene på arbeiderforeningenes andre sentralmøte,
det såkalte Lilletinget, og for å ha deltatt i den såkalte
Hattemakerkrigen, arbeideropprøret på Hønefoss som-
meren 1851.151 Det var bare 15 av de tiltalte som hadde
vært tilstede under sentralmøtet. Høyesteretts flertall
kom til at sentralmøtet ikke hadde fattet noe vedtak om
revolusjon som utgjorde et straffbart forsøk på opprør
etter kriminalloven kapittel 9 § 1. Derimot kom retten til
at Marcus Thrane og de andre i ledelsen av arbeiderfore-
ningene hadde overtrådt kriminalloven kapittel 9 § 30
ved å oppfordre til opprør. Den straffbare handlingen var
der fullbyrdet i det oppfordringen var fremsatt, slik at til-
baketreden fra forsøk ikke var noen mulig.

Høyesterett fant det ikke bevist at Thrane hadde del-
tatt under noen avstemning om revolusjon under sen-
tralmøtet eller at han kunne knyttes til konkrete
uttalelser der han oppfordret til revolusjonære hand-
linger. Høyesterett baserte subsumsjonen på at Thrane
hadde stiftet en organisasjon basert på en revolusjonær
ideologi. Han hadde i en rekke taler fremhevet at folket
hadde en rett til revolusjon og at maktanvendelse kunne

være nødvendig for at arbeiderforeningene skulle kunne
nå sine mål. Thrane hadde støttet ideen om en revolu-
sjon, men hadde enn så lenge argumentert mot at den
skulle settes i verk på grunn av faren for at den ville mis-
lykkes. Selv om Thrane verken hadde oppfordret til kon-
krete revolusjonære handlinger eller uttrykkelig hadde
støttet en samfunnsomveltning, kom Høyesterett til han
kunne straffes etter kriminalloven kapittel 9 § 30 første
punktum for å ha oppfordret til opprør. Av de elleve som
ble domfelt for sin deltakelse under sentralmøtet, fikk
Thrane den lengste straffen, straffarbeid i fire år. Det var
strengt. Thrane fikk ikke fradrag for de fire årene han
allerede hadde sittet i varetektsarrest.

Etterfølgende fremstillinger av Arbeidersaken har
konkludert med at det dreide seg om en politisk prosess.
Halvdan Koht mener Arbeidersaken viser at retten ble
brukt som et våpen i klassestriden.152 Jens Arup Seip
skriver at Høyesterett stilte seg til disposisjon for de
øvrige statsmaktene i prosessen mot thranittene, og at
dommen var et klart justismord.153 Senere modererte
Seip retorikken noe, men grunnsynet på Arbeidersaken
var likevel det samme: at «loven ble tolket med suveren
frihet» og at den første arbeiderbevegelsen ble tilintet-
gjort ved at lederne ble dømt til lange fengselsstraffer.154

Seip omtalte saken som selve skoleeksempelet på at
rettsanvendelse kunne være kamuflert maktanven-
delse.155 Gudmund Sandvik mener det er lite opplysende
å omtale Arbeidersaken som et justismord, men også
han mener «handlingane var stygge.»156 Samtidig
understreker Sandvik at det var et samlet statsapparat,
inkludert Stortinget, som slo ned på Thrane og arbeider-
foreningene med rettsstatens midler.157 Bjørklund argu-
menterte for at avgjørelsen i kommisjonen og i ankesa-
ken var «utpregede klassedommer og bygd på tvilsom
jus.»158 Mona Ringvej gjør gjeldende at Thrane var
«utvilsomt uskyldig» og at Høyesterett var klar over at
de begikk et justismord, men baserer det på at han ble
dømt for å ha «forsøkt å styrte statsforfatningen.»159

Lars Björne konkluderer med at Høyesterett glemte «lag
och rätt och böjde sig för de politiska realiteterna.»160

148 Rt. 1852 s. 193 på s. 200.
149 Rt. 1852 s. 193 på s. 201.
150 Rt. 1855 s. 433.
151 Marcus Thrane (1817–1890).
152 Koht, Halvdan. Arbeidar-rørsla av 1848 i Noreg. Norigs ungdomslag og Student-maallaget, Oslo, 1914 s. 51.
153 Seip, Jens Arup. «Den norske høyesterett som politisk organ». I: Lov og Rett 1965 s. 1. s. 1–21, på s. 4.
154 Seip, Jens Arup. Utsikt over Norges historie I. Bind 1, Gyldendal, Oslo, 1974. s. 204.
155 Seip (1965) s. 4.
156 Sandvik, Gudmund. Dømande kommisjonar i Norge : ein rettshistorisk studie. Bind 1, Instituttet, Oslo, 1974. s. 64.
157 Sandvik (1974) s. 64.
158 Bjørklund, Oddvar. Marcus Thrane: en stridsmann for menneskerett og fri tanke. Tiden, Oslo, 1951. s. 306.
159 Ringvej, Mona Renate. Marcus Thrane – forbrytelse og straff. Pax, Oslo, 2014. s. 272; Ringvej (2014) s. 12; Ringvej (2014) s. 13; Ringvej (2014)

s. 105; Ringvej (2014) s. 251–252.
160 Björne (2018) s. 267.
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Selv om Høyesterett tolket ordlyden i straffebudet
utvidende, er det ut i fra hvordan lovskravet ble prakti-
sert på 1800-tallet liten grunn til å kritisere rettsanven-
delsen. På den annen side er det hevet over tvil at rettsa-
ken mot Thrane og de andre delegatene fra Lilletinget
var en politisk prosess. Det var tydelig ved at bare ledel-
sen i arbeiderforeningene ble tiltalt og at saken i før-
steinstans ble behandlet av en dømmende kommisjon:
Målet var å utslette arbeiderforeningene. Kommisjons-
behandling hadde vært det dansk-norske eneveldets
foretrukne prosessform i politiske saker fordi det åpnet
for politisk kontroll i saker der kongens interesser var
berørt.161 Selv om enkelte har hevdet det utelukkende
var tekniske årsaker til at arbeidersaken ble behandlet av
en kommisjon, ga ordningen regjeringen mulighet til å
håndplukke de som skulle arbeide med saken og sette
rammene for oppdraget deres.162

Etter århundreskiftet, da fagforeninger var blitt vanlig
og medlemstallene økte kraftig, oppsto spørsmålet om
ikke soldater også burde organisere seg for å få bedre
vilkår og større innflytelse. Idéen om militærstreik
skapte bekymring hos hærledelsen, og ytringer som gikk
i den retningen ble slått hardt ned på. Første mai 1912
hadde matros i Oslo bataljon, Kristoffer Aamot, et inn-
legg i Klassekampen med tittelen Liv og lære – Ret og
pligt. Mot slutten av innlegget kommenterte han forsla-
get om militærstreik. Aamot holdt det for sikkert at en
militærstreik ville lykkes og viste til at andre grupper
ikke nølte med å streike for å tvinge igjennom sine
krav.163 Hvorfor skulle soldatene godta å bruke 72 dager
i året på opplæring i å myrde kamerater i andre land,
«tjene kapitalisterne i deres ulvehunger efter profit» og
kue norske kamerater ved indre uroligheter? Selv om
enkelte kunne innvende at en militærstreik kanskje var
ulovlig, fastholdt Aamodt at soldatene ikke bare hadde
en rett, men også en plikt til å streike for å bekjempe
militarismen. I tillegg hadde Aamodt, sammen med to
andre soldater, skrevet og distribuert en plakat med
overskriften «kamerat i våpenkjolen». På rød bakgrunn
oppfordret plakaten menige soldater til å reflektere
over flere forhold ved militærtjenesten: Den gjorde sla-
ver av frie menn. De kolossale kostnadene landforsva-
ret krevde måtte dekkes gjennom blodige skatter på
arbeidere og bønder. Når hæren ble satt inn mot indre
fiender, tvang den med våpen i hånd arbeidsfolk til å

fortsette sitt liv i fattigdom og nød. Militærvesenets
humbug skjulte bare urettferdighet og forakt for arbei-
dende folks liv.

Da Høyesterett behandlet ankesaken i mai 1913, kom
retten til at Aamodts artikkel inneholdt en sterk oppfor-
dring til militærstreik. Det var uten betydning at oppfor-
dringen ikke spesifiserte når og hvordan en streik skulle
iverksettes, en slik streik ville innebære tjenestenektelse
fra de vernepliktiges side, og hadde dermed overtrådt
militær straffelov § 49 bokstav c.164 Bestemmelsen ram-
met den som forsøkte å hisse opp soldater til i fellesskap
å nekte å adlyde ordre; strafferammen var fengsel i 6 år.
Retten kom videre til at plakaten innebar en oppfordring
til uvilje mot tjenesten eller hat mot befalet. Dette var
straffbart etter militær straffelov § 47. Strafferammen
var 3 års fengsel som økte til 4 år dersom forbrytelsen
var forøvet ved trykt skrift.165 Retten fant det ikke tvil-
somt at lovgivningen kunne bestemme straff for slike
oppfordringer uten å komme i strid med Grunnloven
§ 100 fordi oppfordringer til andre lovbrudd var straff-
bart som forsøk på psykisk medvirkning.166 Aamodt ble
dømt til 6 måneders fengsel og til å betale saksomkost-
ningene.

Høyesterett trakk dermed snevre rammer for soldaters
mulighet til å kritisere sine tjenesteforhold eller militæ-
rets rolle i samfunnet. Det kan være grunn til å skille
mellom oppfordring til en konkret straffbar handling,
som militærstreik og ordrenekt, og de andre politiske
uttalelsene om militarismen og bruken av hæren mot
opptøyer. Det første ville kunne anses å utgjøre forsøk
på psykisk medvirkning til lovbrudd, de andre
uttalelsene ville vi i dag regne som del av den politiske
ytringsfriheten. Høyesterett vurderte likevel ikke
uttalelsene mot Grunnloven § 100. Dommen bør forstås
ut fra tidens utenrikspolitiske situasjon: Det foregikk
opprustning i hele Europa og opprørske tendenser blant
menige soldater kunne være katastrofalt for forsvars-
evnen.

Spørsmålet om militærstreik fortsatte å være et hett
politisk tema for arbeiderbevegelsen. Saken mot Aamot
var den første i rekken av flere lignende saker. Blant
annet ble Einar Gerhardsen, den senere statsminister, i
1924 dømt til 75 dagers fengsel for å ha oppfordret ver-
nepliktige til å nekte å utføre sin militærtjeneste.167

161 Sandvik (1974) s. 48.
162 Sandvik (1974) s. 60.
163 Rt. 1913 s. 722 på s. 723.
164 Rt. 1913 s. 722 på s. 725.
165 Lov 22. mai 1902 nr. 13 militær straffelov.
166 Rt. 1913 s. 722 på s. 725.
167 Rt. 1924 s. 861; Om Arbeiderpartiets syn på militærstreik i perioden 1912–1933: Meyer, Håkon. Det Norske arbeiderparti: samtlige landsmøtebe-

slutninger, resolusjoner, valg etc. 1912–1933. Det norske arbeiderpartis forlag, Oslo, 1934. s. 9, 16, 23, 25, 41, 47, 100–101, 144–145.
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4.7 Blasfemi
Den andre straffehjemmelen i Grunnloven § 100 andre
punktum beskyttet religionen. Den åpnet for å straffe
den som «selv har viist, eller tilskyndet Andre til … Rin-
geagt mod Religionen». Verken den franske grunnloven
av 1791 eller konstitusjonskomitéens førsteutkast inne-
holdt vern av religionen eller sedeligheten. Det gjorde på
den annen side flere av grunnlovsforslagene.168 Fra før
av hadde man regler om dette i Norske Lov 6-1-7 og
trykkefrihetsforordningens § 5. Christian Frederik etter-
lyste en formulering som beskyttet religionen i konstitu-
sjonskomitéens første utkast.169 Det var dermed redak-
sjonskomitéen som sto bak formuleringene om dette i
det endelige grunnlovsutkastet. Steenbuch konstaterte at
religionsvernet kun omfattet statens egen religion, den
evangelisk-lutherske lære, og koblet vernet av sedelig-
heten mot den alminnelige moralen.170 Frederik Stang la
til grunn at en anstendig prøvelse av «Religions-Dog-
merne» måtte være tillatt.171 På den annen side ville en
fornektelse av de grunnleggende religiøse dogmene,
som å benekte Guds eksistens, utgjøre «ringeakt mot
religionen».172 Stang så det heller ikke slik at en ytring
trengte å være «forhaanende eller bespottende» for at
den kunne utgjøre ringeakt mot religionen.173

Det finnes bare et fåtall saker om blasfemi i Norge
etter 1814. Frem til kriminalloven trådte i kraft i 1843,
var det formelt sett dødsstraff for gudsbespottelse etter
Norske Lov, slik at det var obligatorisk anke til Høyeste-
rett i slike saker. Den første blasfemi-saken som ble
behandlet i Høyesterett var i 1836 mot tukthusfangen
Rasmus Pedersen Berg.174 Berg ble dømt til 3 måneders
festningsarbeide for i andre fangers nærvær å ha kalt
bibelen en «Lyvebog, Christus en Horesøn og brugt flere
upassende Udtalelser om Religionen».175 Året etter ble
Iver Dørum dømt til 28 dagers fengsel på vann og brød
for å ha gått fra dør til dør og bestridt «Christi gudom-
melige Natur».176 Den første høyesterettssaken om
gudsbespottelse etter kriminalloven var saken mot Bert-
hel Rasmussen Røisland fra 1846. Røisland ble dømt til

10 dagers fengsel på vann og brød for å ha utgitt seg for
å være guds sønn og kalt kirkene for «Horeshuse» og
hevdet at prestene hold «Horeprækener».177

Før det omfattende rettsoppgjøret mot thranittbeve-
gelsen etter Lilletinget og opptøyene i Hønefoss i 1851,
ble Marcus Thrane tiltalt i en blasfemisak. Thrane hadde
i mai 1850 to artikler på trykk i Arbeiderforeningens
Blad. Den første tok for seg forholdet mellom preste-
skapet og folket og den andre inneholdt en historie med
tittelen Bonde for Præst og surt Øll for Viin.178 Artiklene
var skrevet i anledning prestemøtet på Lillehammer og
inneholdt harselas over de metafysiske elementene i kir-
keritualene. Historien var en trist fortelling fra virkelig-
heten om en bonde som innlosjerte et sykt gammelt
legdslem i et fjøs.179 Oldingen var døden nær og ba om å
få den siste nattverden, men bonden ville ikke tilkalle
presten fordi han da ville avsløre at han hadde plassert
den syke i fjøset. Bonden kledde seg derfor ut som prest
og forrettet nattverden med surt øl i stedet for vin. Sakra-
mentet ble gjennomført på en verdig måte uten at bedra-
get ble oppdaget og oldingen døde rolig. Thrane stilte
deretter noen spørsmål med utgangspunkt i historien:
Hvilken konsekvens hadde det for oldingens sjel at
sakramentet ble utført av en bonde og ikke av en prest,
og med øl i stedet for vin? Hva kunne gjøres for at ulyk-
kelige handlinger som de som historien skildret ikke
skulle gjenta seg? Radikalismen Thrane sto for midt på
1800-tallet, gikk hånd i hånd med prestekritikk.180

Prestene ble beskyldt for ikke tro på det de forkynte, å ha
økonomiske motiv for sin prestegjerning og at de holdt
fattigfolk nede i fattigdom og frykt.

Biskopen i Christiania anmeldte Thrane for gudsbe-
spottelse, det ble tatt ut tiltale for overtredelse av kriminal-
loven kapittel 8 § 1 som rammet den som forhånte eller
bespottet «Guds hellige Ord eller Sacramenter». Både
underretten og stiftsoverretten fant Thrane skyldig og
dømt ham til seks måneders straffarbeid. Strafferammen
etter blasfemibestemmelsen i kriminalloven var fengsel
eller straffarbeid i femte grad, det vil si fra seks måneder

168 Holstein-Holsteinborg (1916) s. 130 (§ 2), Sebbelow (1916) s. 184 (§ 19), Treschow (1916) s. 238 (XXXI).
169 Christian Frederik (1916) s. 324.
170 Steenbuch (1815) s. 163.
171 Stang (1833) s. 568.
172 Stang (1833) s. 569.
173 Stang (1833) s. 569.
174 Registeret til Repertorium for praktisk lovkyndighed nevner ingen slike saker i perioden 1815–1836: Høeg, Tom Arbo. Lov og dom : 3 : Reperto-

rium for praktisk Lovkyndighed : B.1: 1815–1835, utgitt av Fr. Brandt, Kristiania 1855 : lovregister. Bind 3, Universitetsbiblioteket i Oslo, Oslo,
1974. s. 10.

175 Rt. 1836 s. 237 på s. 238.
176 Rt. 1837 s. 255.
177 Rt. 1837 s. 135 på s. 136.
178 Bjørklund, Oddvar. Marcus Thrane – en stridsmann for menneskerett og fri tanke. Tiden Norsk Forlag, Oslo, 1951. s. 148.
179 Legd var en form for omsorg for uforsørgede og fattige som foregikk ved at de gikk fra gård til gård med korte opphold hvert sted.
180 Langeland (2005) s. 242.
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til tre år. Underinstansene valgte dermed den korteste
varigheten av straffen, men de hardeste soningsvilkårene.
Da ankesaken kom opp for Høyesterett, prosederte for-
svarer Christian Wilhelm Andresen på at saken var en
politisk prosess mot Thrane og at den uvanlig strenge
straffen var et tydelig tegn på dette. Christiania Arbeider-
Forening rykket inn protester mot dommen i to aviser der
det blant annet ble hevdet at fortellingen var sann.181

Høyesterett delte seg i et flertall på fem og et mindre-
tall på to dommere. Mindretallet la vekt på at Thrane
ikke var noen «simpel Mand», han visste hva han gjorde
og omtalte likevel de hellig sakramenter med spott og
ironiske vendinger.182 Mindretallet mente likevel ikke
forholdet var så alvorlig som straffene fra under- og
overretten tilsa, og mente 16 dagers fengsel på vanlig
fangekost var en passende straff. Flertallet fremhevet at
Grunnloven § 100 hadde betydning for tolkningen av
kriminalloven kapittel 8 § 1. Krenkelsen var ikke
«forsætlig og aabenbar» fordi det ikke var klart at
Thrane hadde hatt til hensikt å spotte religionen.183 De la
dessuten vekt på at Thrane ikke hadde diktet opp his-
torien, og at kritikken først og fremst ønsket å ramme
prestene, ikke religionen.184 Flertallet gikk deretter inn
for at frifinnelse for videre tiltale, men at Thrane måtte
dekke sakens omkostninger fordi han hadde pådratt seg
forfølgelsen gjennom å ha skrevet uaktsomt. Dette byg-
get på en ulovfestet dansk-norsk praksis, som for Dan-
marks del ble stadfestet i en kanselliplakat 1. november
1837. Den innebar at tiltalte i trykkefrihetssaker kunne
idømmes saksomkostninger selv om saken endte med
frifinnelse. Forutsetningen var at den som var frifunnet
hadde bidratt til tiltalen gjennom sin uaktsomme ytrin-
ger. Ordningen ga domstolene en mellomposisjon der de
kunne frifinne tiltalte uten å implisitt å kritisere justisen
ved å slå fast at tiltalen var uberettiget. Denne saksom-
kostningsregelen ble først opphevet i 1866.185

Den siste fellende dommen for blasfemi i Norge falt i
1912, altså 21 år før den kjente saken mot Arnulf Øver-
land. Redaktør og skribent Arnfred Olesen skrev en
artikkel i bladet Fritænkerens julenummer med tittelen
Den store humbug. De kristnes julehelg. Bergen byrett
kom til at artikkelen utgjorde straffbar blasfemi og Ole-
sen ble idømt en bot på 10 kroner.

Forfatteren Arnulf Øverland ble den siste som sto til-
talt for blasfemi i Norge. Forhistorien var at Nationalthe-
ateret høsten 1932 var satt under press fordi det ville
sette opp skuespillet Guds grønne enger av amerikane-
ren Marc Connelly.186 I stykket opptrådte Gud på scenen
i en skikkelse formet av fantasiene til afroamerikanske
søndagsskolebarn fra sørstatene. Flere prester, samt
Kirke- og undervisningsdepartementet, gikk hardt ut
mot stykket og ba om at det ble stoppet, på tross av at de
fleste innrømmet at de naturligvis ikke hadde lest det
gudsbespottelige verket.187 Øverland ble provosert av
debatten og regisserte en protestaksjon mot blasfemipa-
ragrafen, straffeloven av 1902 § 142. Han tilbød Studen-
tersamfunnet i Oslo å holde et foredrag, noe de takket ja
til, uten å vite hva foredraget skulle inneholde.188 Da
teologiprofessor Ole Hallesby ble kjent med annonsene
for foredraget, med tittelen Kristendommen – den tiende
landeplage, anmeldte han saken til kriminalpolitiet.189

Under Øverlands foredrag lørdag kveld, 21. januar
1933, var det fullt hus med både politi- og kristenfolk i
salen. Om noen hadde vært forhindret i å overvære opp-
trinnet sørget Øverland for å gjøre foredraget kjent ved å
trykke det i essaysamlingen Tre foredrag til offentlig for-
argelse.

Foredraget leverte det tittelen lovet – det var sterk
kost. Øverland spekulerte blant annet i om Gud hadde
kjønnsorgan, han sammenlignet nattverden med vemme-
lig kannibalistisk magi og antydet et erotisk forhold mel-
lom mennesket og guddommen. Påtalemyndigheten
mente flere av disse utsagnene utgjorde straffbar blas-
femi og tok ut tiltale for overtredelse av straffeloven av
1902 § 142. Øverland ble dømt i tingretten, men anket til
lagmannsretten og byttet da forsvarer til Emil Stang, da
velrenommert prosedyreadvokat og senere høyesteretts-
justitiarius. Ankebehandlingen i lagmannsretten ble en
publikumsbegivenhet som var over i løpet av fire
timer.190 Allerede i utvelgelsen av lagretten er det mulig
å se konturene av forsvarerens strategi. Stang fikk skutt
ut seks lagrettemedlemmer, fire gårdbrukere, en skipsre-
der og en husmor. Igjen satt det to direktører, to husmø-
dre, to disponenter, en maskinist, en kjøpmann, en rør-
legger og en typograf. Lagretten fikk overvekt av
arbeidsfolk med utdannelse og folk fra middelklas-

181 Ringvej (2014) s. 149.
182 Høyesteretts voteringsprotokoll 11. desember 1850 L. nr. 218 (versjon A) s. 4–5.
183 Høyesteretts voteringsprotokoll 11. desember 1850 L. nr. 218 (versjon A) s. 5b.
184 Høyesteretts voteringsprotokoll 11. desember 1850 L. nr. 218 (versjon A) s. 5b.
185 Lov 17. mars 1866 om Behandling af Stafsager § 53.
186 Dahl, Willy. Arnulf Øverland – en biografi. Aschehoug, Oslo, 1989. s. 152.
187 Kielland, Axel. La oss se på saken -. Aschehoug, Oslo, 1958. s. 254.
188 Kielland (1958) s. 259.
189 Kielland (1958) s. 256.
190 Øverland, Arnulf. § 142 – Kjetterprosessen. Fram, Oslo, 1933. s. 10; Johanson, Ronnie. Blasfemi – en antologi. Lanser, Oslo, 1989. s. 184.
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sen.191 Det var gode grunner til å anta at begge grupper
ville ha liberale holdninger i religiøse spørsmål. Dessu-
ten var det mulighet for at arbeidsfolk med fagforenings-
tilhørighet så den praktiske betydningen av en vid
ytringsfrihet. Faktum i saken var ubestridt, det var på det
rene hva Øverland hadde sagt og tre avsnitt fra foredra-
get var sitert både i tiltalebeslutningen og rettsbelærin-
gen. I tillegg til tiltalte selv, hørte retten forklaringer fra
tre vitner og to sakkyndige: En professor i religionshis-
torie og en professor i psykologi. Det var opphetet stem-
ning under utspørringen av tiltalte, lagmannen forsøkte
flere ganger å hindre Øverland i komme med upassende
ytringer om rettsprosessen og de lovgivende myndig-
heter.192 De sakkyndige kunne fortelle at Øverlands
påstander blant annet om nattverden som kannibalistisk
magi, stemte med oppfatningen i religionsvitenskapelig
forskning.193

Etter en kort rådslagning frifant lagretten Øverland.
Ut i fra rettsbøkene er det ikke mulig å si noe om hva
aktoratet og forsvarer la vekt på i sine prosedyrer og der-
for heller ikke hvilken rolle Grunnloven § 100 kunne ha
spilt for resultatet. Øverlands egen omtale av ankesaken
i § 142 – Kjetterprosessen hadde en selvsikker, nærmest
hoverende tone. Han gjorde narr av prosessen og skrev
at han hadde «svinehell» som ble satt under tiltale.194

Utfallet av saken var likevel ikke så opplagt som Øver-
land ga uttrykk for. Aftenposten hevdet at lagrettens fler-
tall mente Øverland var skyldig i hån og spott og at det
bare manglet en stemme for å kjenne ham skyldig etter
tiltalen.195 I så fall var det et bestemmende mindretall på
tre lagrettemedlemmer som gjorde at Øverland ble fri-
funnet. Arbeiderbladet intervjuet forsvarer Emil Stang
som omtalte saken som en kjetterprosess.196 Stang så
behov for et omfattende opplysnings- og frigjøringsar-
beid også på det religiøse felt, men at dette måtte baseres
på en åpen debatt.

4.8 Sedeligheten og bluferdigheten
Norske Lov inneholdt ingen bestemmelser som rammet
utgivelser som utfordret seksualmoralen og universitets-
sensuren gjorde at det ikke var behov for det. Den holdt
tvilsomme utgivelser unna sirkulasjon, og tekster som
ble trykket uten forhåndssensur kunne straffes etter

Norske Lov 2-20-1, både for omgåelsen og dersom inn-
holdet kunne karakteriseres som «forargeligt». Trykke-
frihetsforordningen § 9 rammet utgivelser som krenket
sedeligheten og bluferdigheten, men straffen var relativt
mild: Fengsel på vann og brød fra 4 til 14 dager. Termen
sedelighet refererte i allmennspråket på 1800-tallet til
moral og ærbarhet, men i forordningen betød det kun
seksualmoral. Bluferdighet betød sømmelighet, særlig i
forholdet mellom kjønnene. Kriminalloven kapittel 8 § 3
rammet usedelige eller bluferdige ytringer, og som tryk-
kefrihetsforordningen rammet bestemmelsen bare trykt
skrift. Først gjennom en lovendring i 29. juni 1889 ble
forbudet utvidet til også å ramme usedelige forestillin-
ger, utstillinger, opplesninger og foredrag. To år senere,
6. juli 1891, kom det ytterligere en innstramming. Kri-
minalloven kapittel 8 § 3 fikk da et nytt andre ledd som
presiserte at reklame for prevensjonsmidler eller veiled-
ning i deres bruk utgjorde en krenkelse av sedeligheten.

Det kom få saker om Kriminalloven kapittel 8 § 3 for
retten. Boktrykker Fredrik Trondsen Steen i Christiania
trykket vinteren 1849 en vise av ukjent opphav i 260
eksemplarer.197 Utgivelsen anga verken navn på trykke-
riet eller trykkested, og myndighetene i Christiania var
av den oppfatning at flere vers av sangen var i strid med
kriminalloven kapittel 8 § 3 fordi de krenket sedelighe-
ten eller bluferdigheten. Dessuten hadde han unnlatt å
angi at utgivelsen stammet fra hans trykkeri. Byretten
avsa dom 8. mai 1849 der Steen ble funnet skyldig i
begge forhold: brudd på kriminalloven kapittel 8 § 3 og
trykkefrihetsforordningen § 16. For den første overtre-
delsen ble han dømt til å betale 5 spesidaler til statskas-
sen og for den andre 160 spesidaler til Christiania bys
fattigkasse.198 Overretten stadfestet byrettens dom
21. mai samme år. Den store forskjellen i bøtene sa
ingenting om hvor alvorlig retten så på de to overtredel-
sene. Brudd på kriminalloven kapittel 8 § 3 kunne straf-
fes med en skjønnsmessig bot, mens straff etter trykke-
frihetsforordningen var fastsatt til 160 spesidaler til fat-
tigkassen.

De to mest kjente sakene om krenkelse av sedelighe-
ten og bluferdigheten var saken om Hans Jægers bok
Fra Kristiania-Bohêmen fra 1885 og Christian Kroghs
Albertine fra 1886. Jægers bok var basert på egne livser-
faringer og handlet om hvordan to unge menns mulighet

191 Forsvareren Emil Stang var radikal og en fremtredende figur på venstresiden i politikken. Stang var formann i Arbeiderpartiet, men brøt etter et år
ut og var i 1923 med å stifte Norges kommunistiske parti. Da Øverland-saken kom opp hadde han imidlertid vært uten politiske verv i fem år.

192 Kielland (1958) s. 261.
193 Kielland (1958) s. 265.
194 Øverland (1933) s. 7.
195 Aftenposten. Øverland var skyldig i hån og spott 27. mars 1933. s. 1.
196 Arbeiderbladet. Arnulf Øverland blev frifunnet 27. mars 1933. s. 8.
197 Fredrik Trondsen Steen (1798–1856).
198 Høyesteretts voteringsprotokoll 29. juni 1849, L. nr. 329 (versjon A) s. 103.
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til å leve et lykkelig liv ble forpurret av seksualmoralen
og de rådende samfunnsforholdene. Boken tok opp en
rekke kontroversielle temaer, den inneholdt mange
skildringer av seksuelle situasjoner og flere tilfeller av
det som da ble betraktet som vulgært språk. Romanen
var nok den største skandaleboken som var utgitt til da i
Norge. Nesten ingen var villig til å ta boken i forsvar og
Høyesterett kom til at omtrent en sjettedel av sidene
inneholdt stoff som overtrådte kriminalloven kapittel 8
§ 3. Retten kom til at boken måtte beslaglegges og at
Jæger som forfatter måtte sone 60 dager i arrest.

Gjennom Albertine forsøkte Christian Krogh å sette
søkelyset på forholdene rundt prostitusjonen i Kristiania.
Etter Norske Lov 6-13-31 var det straffbart å oppholde
seg i «Hore-Huus» for både kvinner og menn, men etter
innføringen av kriminalloven var det ikke lenger straff-
bart for menn å kjøpe seksuelle tjenester – det var bare
de prostituerte kvinnene som kunne straffes.199 Selv om
prostitusjon var straffbart holdt politiet oppsyn med
virksomheten uten å gripe inn. De prostituerte ble mel-
lom 1840 og 1887 underkastet «reglementering» og
måtte møte til kontroll for veneriske sykdommer hos
politilegen hver uke.200 Kontrollene ble dokumentert i
en bok som kundene kunne sjekke for å forsikre seg om
at de prostituerte ikke var smittefarlige. Utover i perio-
den utviklet regimet seg til også å regulere andre deler
av de prostituertes liv, som hvilke klær de kunne ha på
seg og hvor de kunne sitte i teateret. Dobbeltmoralen
med et forbud av noe som så åpenlyst ble tolerert, var
provoserende for både konservative og liberale. Boken
handlet om en fattig sypike som på grunn av de rådende
samfunnsforholdene ble drevet ut i prostitusjon. Høyes-
terett kom til at tre skildringer i romanen krenket sede-
ligheten og derfor var straffbare etter kriminalloven
kapittel 8 § 3. Det dreide seg om en scene der Albertine
voldtas av en politimann, en annen der hun må gjen-
nomgå visitasjon hos politilegen og en sluttscene der
hun som prostituert forsøker å kapre kunder på gaten.201

De kontroversielle skildringene var langt fra så grove
som i Fra Kristiania-Bohêmen. Høyesterett halverte
straffen fra tingretten og ila en bot på 100 kroner i tillegg
til at det beslaglagte opplaget av boken skulle konfiske-
res.

Kriminallovens bestemmelser om krenkelser av sede-
ligheten ble videreført og til dels utvidet i straffeloven av
1902. Den som holdt offentlig foredrag, forestilling eller
utstilling med utuktig innhold kunne etter straffeloven

av 1902 § 211 straffes med bøter eller fengsel i inntil ett
år. Dersom noen to ganger i løpet av to-årsperiode
gjorde seg skyldig i slike overtredelser som en del av sin
næring, kunne vedkommende i tillegg fradømmes
næringen. Etter straffeloven av 1902 § 376 kunne den
som på offentlig sted gjennom muntlige eller skriftlige
ytringer, fremvisninger, avbildninger, blotting eller
annen usømmelig adferd straffes med bøter eller fengsel
i inntil tre måneder.

Bestemmelsene ble i 1922 påberopt av hotelleier Hol-
ger Poulsen for å slippe unna å betale kunstmaler Rudolf
Thygesen for to veggmalerier i andre etasje av Victoria
Restaurant, Holmenkollen. Poulsen hevdet at offentlig
fremvisning av de to veggmaleriene ville stride mot
straffeloven av 1902 §§ 211 og 376, og kontrakten der-
med stred mot ærbarheten. Han anså seg derfor ikke for-
pliktet til å betale honoraret for bildene. Paulsen tapte
imidlertid i alle instanser. Da Høyesterett behandlet
saken i 1928 konstaterte retten at det ikke var mulig å
fastslå om veggmaleriene var utuktige ut i fra fotografi-
ene som var fremlagt, men siden politiet ikke hadde fun-
net grunn til å aksjonere i løpet av de seks årene de
hadde prydet veggene i restauranten, kunne de ikke være
så ille.202

Den påfølgende bestemmelsen videreførte kriminallo-
vens forbud mot utstilling, markedsføring og veiledning
om prevensjonsmidler. I motsetning til endringsloven til
kriminalloven fra 1891, unngikk straffeloven av 1902 å
spesifisere klart hva det gjaldt. Kriminalloven sa nokså
direkte at det var «Midler, hvorved Livsfrugt af Samleie
mellem Mand og Kvinde søges forhindret». Formulerin-
gen i straffeloven av 1902 var «Gjenstande … paa
Grund af deres Bestemmelse er anstødelig for Ærbar-
het». Dette innebar både at man unngikk å si direkte hva
det gjaldt og at formuleringen også rammet andre typer
utuktige gjenstander enn prevensjonsmidler.

Etter straffeloven av 1902 § 378 var det straffbart ved
ord, tegn eller uanstendig oppførsel på offentlig sted,
eller på annen måte som er egnet til å vekke offentlig
forargelse, å oppfordre eller innby til utukt. Bestemmel-
sens formål var nokså klart å ramme prostituerte som
markedsførte sine ellers lovlige seksuelle tjenester.
Dagny Jørgensen ble for eksempel pågrepet 29. mars
1911 for overtredelse av bestemmelsene i sedelighetska-
pittelet.203 Retten fant henne skyldig i å ha overtrådt
straffeloven av 1902 § 378 ved å ha oppfordret en forbi-
passerende mann i Tollbodgaten (eller Akersgaten) til

199 Kriminalloven kapittel 18 § 26.
200 Langeland (2005) s. 396.
201 Albertine i politilægens venteværelse (1887) er blant Christian Kroghs mest kjente malerier.
202 Rt. 1928 s. 869.
203 Rt. 1911 s. 819.
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utukt. Hun hadde deretter gjort seg skyldig i utuktig
adferd etter straffeloven av 1902 § 376 ved å ha utført sek-
suelle tjenester med mannen i Kontraskjærbakken. Det er
ingenting i saken som tyder på at kunden var blitt tiltalt.

4.9 Ringeakt mot de konstitusjonelle makter
Grunnloven § 100 andre punktum inneholdt en hjemmel
for å gjøre ytringer som innebar ringeakt mot de konsti-
tusjonelle makter straffbare. Inspirasjonen var etter alt å
dømme den franske 1791-grunnloven som åpnet for å
forby «l’avilissement des pouvoirs constitués». Uttryk-
ket ringeakt var nytt i Grunnloven § 100. Det fantes ikke
i tidligere dansk-norsk lovgivning. Trykkefrihetsforord-
ningen § 2 rammet for eksempel i stedet den som «laster,
forhaaner eller søger at udbrede Had og Misnøie imod»
konstitusjonen eller regjeringen og Norske Lov 6-4-1
rammet den som lastet kongen.

Formuleringen om ringeakt mot de konstitusjonelle
makter ga opphav til to tolkningsspørsmål: Hvilke stats-
organer måtte regnes med blant de konstitusjonelle mak-
ter og hvilke typer ytringer utgjorde ringeakt?

Henrik Steenbuch omtalte spørsmålet i boken Bemær-
kninger over Norges grundlov af 4de November, 1814
fra 1815.204 Steenbuch mente at de konstitusjonelle
maktene som var beskyttet av Grunnloven § 100 uten
tvil var «den lovgivende Magts Repræsentanter saavel-
som den høieste executive Magt eller Kongen».205 Han
nevnte ikke Høyesterett, på tross av at domstolen var del
av Steenbuchs innledende oppregning av de tre stats-
maktene: «den lovgivende», «den executive (udfø-
rende)» og «den dømmende».206 Steenbuch la til grunn
at å vise ringeakt i Grunnloven § 100 betød det samme
som uttrykket «laste» kongen i Novembergrunnloven
§ 5.207 Laste hadde fått en legaldefinisjon i trykkefri-
hetsforordningen § 28 som Steenbuch også viste til. Der
ble det gjort klart at «å laste» innebar å tillegge noe en
slik ufullkommenhet at det ikke kunne fylle sin formål.
Forordningen ga dessuten et eksempel: Dersom noen til-
skrev Grunnloven så alvorlige mangler at samfunnets
formål, borgerfrihet, sikkerhet og allmenvel, ikke kunne

oppnås eller bestå, hadde de lastet Grunnloven. Det var
dermed bare kraftig kritikk som innebar «å laste».
Anders Sandøe Ørsted la denne definisjonen til grunn i
sin kommentarutgave til trykkefrihetsforordningen fra
1801 men kritiserte samtidig at uttrykket «forhaane»
ikke var blitt gitt en tilsvarende definisjon.208 Ørsted
mente dessuten at anvendelsesområdet for trykkefrihets-
forordningens regler om beskyttelse av statsmakten bare
omfattet institusjonene som var eksplisitt nevnt. Selv om
trykkefrihetsforordningen § 2 gjorde det straffbart å
laste eller forhåne konstitusjonen, mente Ørsted for
eksempel at det var fritt frem å kritisere hvordan «vor
Regjeringsform er indført».209

Frederik Stang tok i Systematisk Fremstilling fra 1833
utgangspunkt i siste punktum av Grunnloven § 100.
Fordi frimodige ytringer var tillatt, måtte også «en
anstændig Prøvelse af de constitutionelle Magters
Handlinger» være lovlig.210 Dersom kritikken var av en
art som uttrykte ringeakt mot statsmaktene, kunne den
imidlertid straffes.

Vernet av statsmaktene beskyttet bare institusjonene,
enkeltindivider kunne kritiseres så lenge kritikken var
basert på beviselige fakta.211 Det eneste unntaket var
Kongen. Kritikk av regjeringshandlinger utøvd av kon-
gen selv kunne bare fremføres så lenge den ikke ble ret-
tet mot kongen personlig.212 Selv om kongen selv var
ulastelig, fant han at reglene om ansvar for statsrådene
støttet en slik tolkning.213

Peder Krabbe Gaarders Fortolkning over Grundloven
fra 1845 inneholdt bare en kort redegjørelse for spørs-
målet om ringeakt for statsmaktene.214 Gaarder sluttet
seg til Stangs konklusjoner: Regelen vernet bare de kon-
stitusjonelle makter som helhet, ikke de enkelte indivi-
dene, med unntak av kongen.215 Gaarder forutsatte at det
bare var myndighetshandlinger som var i samsvar med
Grunnloven som var vernet mot kritikk, men paradoksalt
nok, fastholdt han at en diskusjon av om en handling var
i samsvar med Grunnloven i seg selv kunne utgjøre rin-
geakt mot de konstitusjonelle makter.216

Etter kriminalloven kapittel 9 § 26 var det forbudt å
ringeakte de konstitusjonelle makter i trykt skrift. Anton

204 Steenbuch (1815).
205 Steenbuch (1815) s. 163.
206 Steenbuch (1815) s. XIII.
207 Steenbuch (1815) s. 163. Se videre om Steenbuchs tolkning av Grl. § 5 i kommentar til § 5.
208 Ørsted (1801) s. 84.
209 Ørsted (1801) s. 106.
210 Stang (1833) s. 568.
211 Björne, Lars Ringeagt mod … de constitutionelle Magter – tillåten regeringskritik och tryckfrihetsbrott i Norden på 1800-talet (2017) s. 570.
212 Björne (2017) s. 571.
213 Stang (1833) s. 571.
214 Gaarder (1845) s. 466.
215 Gaarder (1845) s. 466.
216 Gaarder (1845) s. 466.
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Martin Schweigaard la i sin kommentar til kriminalloven
til grunn at de konstitusjonelle makter i kriminalloven
kapittel 9 § 26 utgjorde «Storthinget, dets Afdelinger,
Regjeringen, Rigsretten og Høiesteret».217 Det var bare
organene som helhet som var vernet, krenkelser som
rammet enkeltmedlemmer la Schweigaard til grunn at
var en privatsak som måtte løses etter reglene om inju-
rier i kriminalloven kapittel 17.

Spørsmålet om ringeakt for de konstitusjonelle makter
kom først på spissen i tre saker om kritikk av Høyeste-
rett. Domstolen behandlet tre slike saker i november
1850, og retten ble satt med settedommere fordi de ordi-
nære dommeren anså seg inhabile. Utgangpunktet for
alle sakene var kritikk av Høyesteretts avgjørelse i Sig-
holt-saken.218 Johan Georg Sigholt var kapteinløytnant
ved Fredriksvern som kom på kant med sine kolleger på
grunn av rykter om økonomiske misligheter og pede-
rasti.219 Sigholt krevde oppreisning av sin ære ved at
ryktene ble tilbakekalt eller gjennom duell med pistol. I
stedet ble han selv satt under etterforskning, men til slutt
frifunnet for påstandene i ryktene. Deretter ble Sigholt
tiltalt for å ha kommet med falske anklager og ble dømt
til 6 måneders straffarbeid og til å miste sitt embete.
Dagen etter at høyesterettsdommen ble avsagt,
9. november 1849, begikk Sigholt selvmord.220

Den første av sakene i Sigholt-affæren ble behandlet i
Høyesterett 13. november 1850. Saken gjaldt en lederar-
tikkel i bladet Nordstjernen med overskriften «Er Mor-
genbladet Dommer eller Anklager» og under mottoet
«Høyesterett har dømt ham, men Folket frikjender
ham.»221 Artikkelen fremhevet at Høyesteretts urettfer-
dige dom hadde tilintetgjort Sigholts gode navn og rykte
ved hjelp av «Fru Justiias kolde Jærnkløer».222 Boktryk-
ker Jens Steenberg ble som Nordstjernens utgiver satt
under tiltale etter kriminalloven kapittel 9 § 26 for å vist
ringeakt mot de konstitusjonelle makter. Underretten
fant Steenberg skyldig å idømte ham 64 dagers arrest.
Dommen ble stadfestet, men straffen halvert i overret-
ten. Under ankebehandlingen i Høyesterett avviste retten
anførselen om at Høyesterett ikke kunne betraktes som
en av de konstitusjonelle makter. Retten slo fast at dette
fulgte direkte av Grunnloven kapittel D (§§ 86–91).223

Retten kom deretter til at lederartikkelen innebar åpen-
bar og forsettlig ringeakt overfor Høyesterett og stadfes-
tet overrettens dom.

Dagen etter, 14. november 1850, behandlet Høyeste-
rett de to siste sakene i Sigholt-affæren. Den første av
disse sakene dreide seg om en anonym artikkel fra Fred-
rikshalds Budstikke med tittelen Tilbageblik paa Fædre-
nelandets politiske Forholde i Aaret 1849, i Form af en
Almanak. Forfatteren hevdet at Sigholt-saken innebar at
«Retfærdigheden slagtes og nedlægges i Høyesterets
Salttønde».224 Georg P.E. Hammerstein fra Halden inn-
rømmet å stå bak artikkelen og ble tiltalt for overtredelse
av kriminalloven kapittel 9 § 26. Underretten fant Ham-
merstein skyldig og dømte ham til 32 dagers arrest.
Overretten stadfestet resultatet, men reduserte straffen til
16 dagers fengsel på vanlig fangekost. Under ankefor-
handlingen i Høyesterett, forklarte Hammerstein at han
ønsket å uttrykke sin moralske indignasjon over Høyes-
teretts avgjørelse i Sigholt-saken, men at det ikke var
hans intensjon å uttrykke noe om den juridiske rettfer-
digheten eller krenke retten på annen måte. Høyesterett
fant imidlertid at «ytringens eget Indhold vidner imod
ham».225 Både innholdet og formen av kritikken tilsa at
den ikke kunne betraktes som noen frimodig ytring etter
Grunnloven § 100 siste punktum. En beskyldning om å
mot bedre vitende å «afsige uretfærdige Domme» var
ikke bare den groveste som kunne fremsettes mot en
domstol og forutsatte ringeakt mot domstolen, det var
også egnet til å fremkalle slike oppfatninger hos
andre.226 Høyesterett stadfestet deretter dommen fra
overretten, fengsel på vanlig fangekost i 16 dager.

Den siste saken hadde utspring i en anonym artikkel
trykket i Drammens Adresse 5. januar 1850 med tittelen
«det nye Marine-Drama». Artikkelen viste seg å være
skrevet av teologen Gotlieb Lindstow Tischendorff. Han
kritiserte Høyesterett for å ha latt seg lede i bånd av
aktor og hadde tatt alt som aktor «kastede hen» til dem
for god fisk.227 Dermed hadde Høyesterett avsagt en
urettferdig dom.228 Tischendorff mente dessuten at dom-
merne hadde opptrådt på en måte som gjorde at de for-
tjente å bli satt under riksrett eller straffes etter ansvar-
lighetsloven § 23 og kriminalloven kapittel 24 § 9.

217 Schweigaard, Anton Martin. Commentar over Den norske Criminallov. Bind 2, Johan Dahl, Christiania, 1846. del II s. 23.
218 Rt. 1850 s. 742.
219 Koht, Halvdan. Johan Sverdrup. Bind 1, Aschehoug, Kristiania, 1918. s. 78.
220 Agerholt, Johan. Fredriksvern og Stavern. Fredriksvern kommune, Fredriksvern, 1926. s. 263.
221 Rt. 1850 s. 745 på s. 746.
222 Rt. 1850 s. 745 på s. 748.
223 Rt. 1850 s. 745 på s. 747.
224 Rt. 1850 s. 733 på s. 734.
225 Rt. 1850 s. 733 på s. 735.
226 Rt. 1850 s. 733 på s. 735.
227 Rt. 1850 s. 742 på s. 743.
228 Høyesteretts voteringsprotokoll 14. november 1850 L. nr. 173 (versjon A) s. 136.
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Tischendorff hadde deretter blitt tiltalt etter kriminallo-
ven kapittel 9 § 26 for å vist ringeakt mot de konstitusjo-
nelle makter. Drammen byrett fant ham skyldig og
dømte ham til åtte dager på vann og brød, Stiftsoverret-
ten i Christiania kom til samme resultat, men forhøyet
straffen til 96 dagers arrest. Under ankebehandlingen for
Høyesterett, fremhevet førstvoterende at Tischendorffs
artikkel inneholdt en rekke grovheter rettet mot aktor og
klart uttrykte ringeakt for Høyesterett. Høyesteretts fler-
tall konkluderte deretter med å stadfeste overrettens
dom, 96 dager arrest og å betale saksomkostningene.

Disse tre sakene trakk opp relativt vide rammer for
hva som utgjorde ringeakt og dermed snevre rammer for
lovlig kritikk av Høyesterett. Den siste saken førte til en
vesentlig høyere straff enn de to andre uten at tiltalen
gjaldt grovere formuleringer enn i de to andre sakene.
Det kan dermed virke som om Høyesterett anså utsagn-
ene om at dommerne burde tiltales for straffbare forhold
å være straffeskjerpende. Denne typen påstander var nok
både sårende for dommerne og særlig egnet til å under-
grave domstolens legitimitet. Likevel er det vanskelig å
se for seg en effektiv kontroll med lovene som regulerte
Høyesteretts virksomhet dersom enhver påstand om at
det forelå straffbare forhold i seg selv utgjorde straffbar
ringeakt etter kriminalloven. For de to andre sakene kan
det se ut som om det var bruken av forhånende kraftut-
trykk som var utslagsgivende. Det var antagelig formu-
leringene, snarere enn innholdet i kritikken, som gjorde
at forfatterne ble domfelt for ringeakt i disse sakene.

Året etter Sigholt-sakene var avgjort i Høyesterett,
dukket den første saken om straff for ringeakt av Stortin-
get opp. Utgangspunktet var boken Antisekosis utgitt
anonymt på Schibsteds forlag i Christiania i 1850.
Boken var et psykologisk og filosofisk verk i to deler
med titlene «Girondisme og Bonapartisme» og «Grund-
trek af Historiens Filosofie». Det var omtalen av Stortin-
get i første delen av boken som førte til tiltale. Forfatte-
ren uttrykte skepsis til muligheten for at en gruppe men-
nesker kunne utgjøre en «Fornuftsræpresentasjon» på
grunn av kampen mellom det kjødelige og åndelige sinn.
For å begrunne dette viste han deretter til at «det norske
Storhing [er] bleven en Planteskole for de frekkeste Las-
ter.»229 Slik forfatteren så det, var friheten «den maske-
rede Diævel!»230 Det var ubegripelig at prester var vil-

lige til å delta på Stortinget fordi forsamlingen den
senere tiden hadde blitt til et «Djævledyrkelsens Brend-
punkt».231 Stortinget ble karakterisert som «de Rygges-
løses Forsamling» og som et «Skøierthing».232 Under
etterforskningen ble det klart at det var teologen Oluf
Broch som hadde forfattet boken og han ble satt under
tiltale etter kriminalloven kapittel 9 § 26 for ringeakt
mot Stortinget. Broch ble i underretten funnet skyldig og
dømt til 40 dagers fengsel på vanlig fangekost, overret-
ten kom til samme resultat men endret straffen til
60 dager arrest. Høyesterett fant at Brochs uttalelser
innebar «saa fornærmelige og foragtelige Yttringer» at
selv om de ble betraktet isolert, innebar de alvorlige
krenkelser.233 Retten mente boken hadde et preg av reli-
giøs vekkelsesideologi (svermeri) og fanatisme, men
verken Brochs sinnstilstand eller bokens begrensede
innflytelse på offentligheten tilsa redusert straff. Høyes-
terett stadfestet enstemmig overrettens dom på 60 dager
arrest.

Spørsmålet om det var straffbart å vise ringeakt over-
for monarki som styreform forble uløst gjennom det
meste av 1800-tallet. Monarkikritikk var straffbart etter
trykkefrihetsforordningen § 3 som var gjeldende frem til
kriminalloven trådte i kraft i 1843. Kriminalloven inne-
holdt regler som rammet de som kritiserte kongen per-
sonlig i kapittel 9 § 21 og kapittel 9 § 23, men tilsynela-
tende ingen bestemmelse som vernet monarkiet som sys-
tem. Ingen av forfatterne som forklarte uttrykket konsti-
tusjonelle makter i Grunnloven § 100 og kriminalloven
la til grunn at begrepet omfattet monarki som styreform.
Andre konkluderte uttrykkelig med at det å «laste den
monarkiske Statsform» utgjorde en tillatt frimodig
ytring etter Grunnloven § 100 siste punktum.234

En sak om monarkikritikk som aldri nådde domsto-
lene, var prosessen mot den frisiske republikaneren Paul
Harro-Harring.235 Harring hadde slått seg ned i Christia-
nia etter å ha blitt utvist fra flere europeiske stater for sin
politiske virksomhet. Han utga i 1850 skuespillet Testa-
mentet fra Amerika, som skildret to amerikanere som
kom til Norge for å utlevere en arv fra en avdødd slekt-
ning i USA, men ble hindret av et monarkistisk byrå-
krati. Skuespillet karakteriserte Norge som en kirkestat
der paven bodde i Stockholm, at monarkisk makt hånet
folket og at det monarkiske prinsippet hvilte på løgn.236

229 Brock, Oluf. Antisekosis. En morskabsbog af Forfatteren til «Trende Vandringer i Tankens Verden». Trykt hos Chr. Schibsted, Christiania, 1850. s. 16.
230 Brock (1850) s. 16.
231 Brock (1850) s. 16.
232 Brock (1850) s. 16; Brock (1850) s. 19.
233 Høyesteretts voteringsprotokoll 7. februar 1851 L. nr. 65 (versjon A) s. 52b.
234 «Nogle Ord om Respecten» (1836) s. 191.
235 Paul Harro-Harring (1798–1870).
236 Harring, Harro. Testamentet fra America : originalt norsk Skuespil med Sang i fem Acter. Trykt hos W.C. Fabritius, Christiania, 1850. s. 87; Har-

ring (1850) s. 130; Harring (1850) s. 135.
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Justisdepartementet la til grunn at Harrings uttalelser
utgjorde ringeakt mot de konstitusjonelle makter fordi
han kritiserte de grunnleggende verdiene i den norske
staten. I stedet for straffesak, løste departementet saken
ved å sørge for at utlendingen Harring raskest mulig ble
utvist fra landet.

Tretti år senere kom en sak om monarkikritikk opp for
Høyesterett. Avisen Østlandske Tidende trykket septem-
ber 1880 tre artikler der Advokat Nikolai Julius Søren-
sen fra Råde argumenterte mot monarkiet som styreform
og for innføring av republikk.237 Sørensen beskrev med
maleriske formuleringer og i diktform den ondskapen
han mente kongedømmet førte med seg. Han fremhevet
at arvemonarki var en umulighet og en latterlig institu-
sjon.238 Monarkiet var i alle sine former veiet og funnet
for lett og at kongedømmet alltid inneholdt smitte-
stoff.239 Sørensen skrev også at «Fængsel, Blodbad er
det Offer, Kongedømmet altid kræver» og at kongedøm-
met handlet om «Frække Fester, hvor man fraadser, for
man feirer kjødets Lyster».240 Under- og overretten fant
at Sørensen var skyldig i ringeakt mot de konstitusjo-
nelle makter etter kriminalloven kapittel 9 § 26 og satte
straffen til 60 dagers arrest. Under ankebehandlingen i
Høyesterett hevdet forsvarer at Sørensen bare hadde
omtalt monarkiet som begrep og institusjon, og ikke
kongedømmet slik det eksisterte som en statsmakt i
Norge. Høyesterett kom imidlertid til at hans kritikk
rammet monarkiet i alle dets former og var ikke tvil om
at artikkelen var straffbar ringeakt mot de konstitusjo-
nelle makter etter kriminalloven kapittel 9 § 26.241 Ret-
ten stadfestet deretter overrettens dom på arrest i
60 dager med tillegg av sakens omkostninger.

Andre som kritiserte monarkiet i samme tidsperiode,
gikk imidlertid fri for tiltale. Bjørnstjerne Bjørnsons pre-
senterte republikanske synspunkter i skuespillet Kongen
fra 1877 og utga i 1880 samlingen Af mine Foredrag om
Republiken som inkluderte et forord der han fastholdt at
«Republikken er Folkenes Fremtid».242 Formen og styr-
ken av monarki-kritikken hadde ganske sikkert betyd-
ning for at det ikke ble tatt ut noen tiltale mot Bjørnson.
Hans posisjon i norsk kulturliv bidro sikkert også til at
han kunne slippe unna med sin kritikk.

Straffeloven av 1902 innførte nye bestemmelser som
skulle beskytte offentlige myndigheter. Etter § 130 ble

det straffbart i ond tro å tillegge offentlige myndigheter
handlinger som ikke hadde funnet sted eller fremstille
slike på en villedende måte. Den som satte den alminne-
lige fred i fare ved offentlig å forhåne eller opphisse til
hat mot forfatningen eller en annen myndighet, eller
hisse en befolkningsgruppe opp mot en annen, kunne
straffes etter straffeloven av 1902 § 135. Strafferammen
for begge bestemmelser var bøter eller fengsel i inntil ett
år. Avisene Sarpsborg Arbeiderblad og Halden Arbei-
derblad inneholdt 29. juli 1932 artikler som skildret
bonderegjeringens demonstrasjonstog gjennom Sarps-
borg. Artikkelen fremhevet hvordan statspolitiet opp-
førte seg som bøller og slo rundt seg med køller slik at
barn og eldre som ikke maktet å komme seg unna, ble
rammet. De som marsjerte ble karakterisert som «Strei-
kebryterne og Statspolitiet».243 Redaktørene Rolf Eilert
Gerhardsen og Håkon Hoff ble i førsteinstans funnet
skyldig i å overtrådt Straffeloven av 1902 §§ 130 og 135,
og idømt bøter på henholdsvis 100 og 75 kroner. Under
ankebehandlingen forhøyet Høyesterett straffen til feng-
sel i 30 dager for Gerhardsen og en bot på 200 kroner for
Hoff.

4.10 Hån mot vennskapelige fremmede makter
Danske og Norske lov inneholdt ingen forbud mot ytrin-
ger som krenket andre vennskapelige stater eller frem-
mede statsoverhoder. Fra midten av 1700-talet oppsto
det en bevissthet om skadepotensialet i negativ omtale
av vennskapelige fremmede makter, statsoverhoder eller
deres representanter. Dette resulterte i begrensninger i
hva pressen i Danmark-Norge kunne skrive om utenriks-
politikk. Det var ikke lenger tillat for avisene å trykke
noe «som kunde foraarsage nogen synderlig Eftertanke
hos de Fremmede».244 Enhver form for kritisk utenriks-
journalistikk var dermed forbudt.

Presset fra Russland i forbindelse med vedtakelsen av
trykkefrihetsforordningen av 1799 viste at de europeiske
stormaktene visste interesse for det som trykket og utgitt
i deres nabostater. I lys av den usikre politiske situasjo-
nen rundt århundreskiftet anså myndighetene det som
viktig å unngå provokasjoner av fremmede statsoverho-
der. Dette fikk utslag i trykkefrihetsforordningen § 8
som rammet den som i trykt skrift fornærmet vennskape-

237 Nikolai Julius Sørensen (1850–1923).
238 Rt. 1881 s. 699 på s. 700.
239 Rt. 1881 s. 699 på s. 701.
240 Rt. 1881 s. 699 på s. 702.
241 Rt. 1881 s. 699 på s. 701.
242 Bjørnson, Bjørnstjerne. Af mine Foredrag om Republiken. I Kommisjon for Norge: Selskabet for Folkeskrifters Udbredelse, Kristiania, 1880. s. 6.

Se også kommentar til § 5.
243 Rt. 1933 s. 1139 på s. 1141.
244 Reskript om avisernes revisjon i København 15. oktober 1756 § 3.
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lige fremmede stater gjennom å laste eller forhåne deres
statsledere eller å spre ondsinnede rykter. Overtredelser
kunne straffes med forbedringshuset fra 3 måneder til
3 år etter krenkelsens alvorlighet.

Danmark-Norges utsatte posisjon under Napoleons-
krigene gjorde at utenriksdepartementet i København
førte tett oppsyn med utenriksstoffet i danske aviser og
tidsskrifter. Jørgensen beskriver i sin avhandling om
trykkefrihetens historie i Danmark at «[u]nder disse
uhyre vanskelige udenrigspolitiske Forhold vaagede
Regeringen naturligvis med stor Nidkærhed over, at
Landets i Forvejen saa udsatte Stilling ikke blev bragt
yderligere i Fare ved uforsigtige Udtalelser fra Skriben-
terne.»245

En rekke innstramminger kulminerte med kansellipla-
katen 2. oktober 1810 som innførte en ordning med for-
håndssensur av aviser som inneholdt utenriksstoff. I til-
legg innførte plakaten innstramminger av hva som
kunne skrives om fremmede stater sammenlignet med
det som fulgte av trykkefrihetsforordningen. Det ble for-
budt å omtale rykter, det måtte ikke offentliggjøres
nyheter som var støtende eller ubehagelige for vennska-
pelige eller allierte regjeringer. I tillegg ble det ulovlig å
omtale politiske begivenheter i spøkende, spottende eller
bitende vendinger. Nyhetene måtte formidles med en
enkel, historisk stil. Dessuten ble det forbudt å gi en
regjering eller nasjon kallenavn og kildene til opplysnin-
gene måtte alltid oppgis.

Selv om den uklare utenrikspolitiske situasjonen var
langt fremme i bevisstheten blant eidsvollsmennene, ga
det seg ikke utslag i grunnlovsforslag som skulle
beskytte mot krenkelser av vennskapelige fremmede sta-
ter eller statsledere. Bare ett grunnlovsforslag inneholdt
en bestemmelse som tok sikte på å verne vennskapelige
makter: Sorenskriver Lauritz Weidemanns grunnlovsfor-
slag, som også var signert av prost Hans Jacob Stabel og
bonden Anders Lysgaard. Det inneholdt få begrensnin-
ger i trykkefriheten og var dermed på linje med Birck-
ner.246 Utkastet la opp til at tre typer ytringer kunne for-
bys, de opprørske, de blasfemiske, og dessuten også de
som lastet eller forhånet andre lands regjeringer som sto
i et vennskapelig forhold til Norge. Weidemanns formu-
leringer svarte til trykkefrihetsforordningen § 8, men
gikk ikke like langt som kanselliplakaten av 1810. Utkas-
tet fikk tilsynelatende ingen innvirkning på den endelige
formuleringen av Grunnloven § 100. Andre punktum i

bestemmelsen oppregner en rekke forhold som kan gi
hjemmel til begrensninger i trykkefriheten, men vern av
forholdet til fremmede stater var ikke nevnt.

Karl Johan ønsket en mer harmonisk union og foreslo
derfor regler som forbød angrep og fornærmelser mot
Sverige eller det svenske folk og tilsvarende bestemmel-
ser om krenkelser av Norge i Sverige. Kongen fremmet
derfor 29. juni 1818 en kongelig resolusjon om å endre
Riksakten av 6. august 1815 slik at den inkluderte et for-
bud mot krenkelser av broderfolket. Forslaget rammet
nordmenn som direkte eller indirekte fornærmet den
svenske nasjon eller det svenske samfunnet i alminnelig-
het.

Karl Johans forslag var utpreget illiberalt og vanske-
lig å få til å passe med ordlyden i Grunnloven § 100.
Den som var domfelt for å ha fornærmet broderfolket
skulle etter § 4 i forslaget miste retten til å utgi trykt
skrift for evig tid. Det skulle ikke gis mulighet for å
videreføre et tidsskrift med ny ansvarlig utgiver, som
hadde redusert effekten av inndragningsretten i Sverige.
Rettighetstapet omfattet det å utgi skrifter i andres navn:
Dømte skulle «tabe Rettigheden til fremdeles at utdgive
Tidender, under hvilketsomhelst Navn».247 Dessuten
innbar forslaget innføring juryordning i trykkefrihetssa-
ker, slik ordningen var i Sverige. Grunnen til at Karl
Johan ønsket trykkefrihetsjury var troen på at en jury
ville trekke snevre grenser for tillatte ytringer. Denne
antagelsen var basert på erfaringer fra jurysaker i Frank-
rike.248

Fordi Riksakten § 12 slo fast at den hadde grunnlovs
rang og endringer måtte følge prosedyren i Grunnloven
§ 112, ble saken utsatt til det følgende storting.249 Da
saken kom opp 31. mars 1821 innledet Stortinget med å
anerkjenne kongens gode intensjoner om å unngå splid i
unionen og et ubroderlig sinnelag mellom det norske og
svenske folk, men Stortinget avviste forslaget med fire
ulike begrunnelser. Disse ble artikulert i en adresse til
kongen som ble vedtatt 6. april 1821. For det første slo
konstitusjonskomiteen fast at en lov om trykkefriheten
etter sin natur hørte til privatretten og at slike regler ikke
kunne innføres i den offentlige retten uten at det ville
forårsaket inkonsistens. For det andre påpekte komiteen
at arbeidet med ny kriminallov var i sin avsluttende fase
og at loven «ganske bestemt kan blive foretaget næste
Storthing».250 Ved å vedta trykkefrihetsbegrensningene
proposisjonen foreslo, ville man risikere å foregripe lov-

245 Jørgensen (1978) s. 50.
246 Weidemann (1916) s. 150 (§ 68).
247 Forhandlinger ved det 2. ordentlige Storthing 1818, 10. september 1818, s. 98.
248 Vallinder, Torbjörn. Nio edsvurna män – Jury och tryckfrihet i Sverige 1815–2000. Carlsson Bokförlag, Stockholm, 2000. s. 59.
249 Forhandlinger ved det 2. ordentlige Storthing 1818, 10. september 1818, s. 104.
250 Forhandlinger ved det 3. ordentlige Storthing 1821, 31. mars 1821, s. 224.



§ 100 1083
komitéens arbeid eller skape en regulering som ikke var
i harmoni med den kommende kriminalloven. For det
tredje fremhevet konstitusjonskomiteen at selv om gjel-
dende lovverk var langt fra perfekt, ga det allerede hjem-
mel for å straffe pasquillanter (satirikere/injurianter)
som hånet Sverige. For det fjerde påpekte Stortinget at
forslaget om å innføre jury i trykkefrihetssaker ville har-
monere dårlig med Norges eksisterende prosessform. De
mange innvendingene oppnådde det som Stortinget
ønsket: Å få avvist Karl Johans forslag. Det er påfal-
lende at konstitusjonskomiteen ikke brukte Grunnloven
§ 100 som et argument mot forslaget, og det går an å
spekulere i om det var et strategisk valg for å forsøke å
beskytte konstitusjonen mot kongelig endringsiver. Uan-
sett fikk Karl Johans endringsforslag det resultatet at det
ble stadfestet at trykkefrihetsforordningen fremdeles
utgjorde gjeldende rett i Norge.251

Frederik Stang så nettopp mangelen på en hjemmel
for å straffe hån av vennskapelige fremmede makter som
et viktig argument for at Grunnloven § 100 ikke kunne
anses å være uttømmende. Hvis den var det, fantes det
mange samfunnsskadelige forbrytelser som ikke kunne
straffes.252 Da Munch Ræder, i 1841 skrev om spørsmå-
let, kom han til samme konklusjon, nemlig at ytringer
som rammet fremmede makter kunne forbys. Han fant
støtte for dette synet både i ansvarlighedsloven og i at
utkastet til kriminallov satte straff for slike ytringer.253

Grunnloven del D om den dømmende makt forutsatte
at det skulle vedtas straffebestemmelser for statsråder,
høyesterettsdommere og stortingsrepresentanter. Gjen-
nom ansvarlighetsloven 7. juli 1828, kom slike bestem-
melser endelig på plass. Blant straffebestemmelsene fan-
tes det i § 12 en regel om stortingsrepresentanters
respekt for fremmede makter. Den representant som til-
sidesatte den aktelsen som skyldes fremmede makter
kunne straffes med bøter fra 100 til 1000 spesidaler, eller
festningsarrest fra 3 måneder til 5 år.

Det er vanskelig å se hvordan denne bestemmelsen
var forenelig med oppregningen i Grunnloven § 100
ande punktum. Dessuten var den tilsynelatende i direkte
strid med regelen om parlamentsimmunitet i Grunnlo-
ven § 66. Der ble det slått fast at stortingsrepresentanter
ikke kunne «drages til Ansvar for deres der yttrede
Meninger», verken i eller utenfor stortingssalen.

Gjennom kriminalloven kapittel 9 § 29 fikk Norge en
klar hjemmel for å straffe krenkelser av vennskapelige
fremmede makter. Bestemmelsen rammet den som i
trykt skrift forhånet en fremmede stats regent eller tilla

ham urettferdige eller skammelige handlinger. Regelen
gjaldt dermed bare trykksaker og vernet tilsynelatende
bare statsoverhoder. Strafferammen var fengsel eller
bøter. Muntlige fornærmelser av fremmede regenter
eller deres representanter var straffbare etter kriminallo-
ven kapittel 9 § 28. Forutsetningen var der at krenkel-
sene var blitt fremsatt i hans nærvær. Det var altså fritt
frem å komme med krenkende uttalelser om fremmede
regenter så lenge de selv, eller en av deres sendemenn,
ikke var tilstede.

Forholdet til fremmede makter var ikke nevnt blant
hensynene som kunne begrunne begrensninger i trykke-
friheten etter Grunnloven § 100 andre punktum. Vedta-
kelsen av kriminalloven kapittel 9 § 29 forutsatte tilsy-
nelatende at oppregningen i andre punktum ikke var
uttømmende. En måte å forsøke å få bestemmelsen til å
passe med Grunnloven § 100, var å anse krenkelser av
fremmede makter som en spesiell type ærekrenkelser.
Dekningen i Grunnloven § 100 ville da være klar nok.
Anton Martin Schweigaard ser ut til å ha tenkt i slike
baner. I sitt kommentarverk til kriminalloven la han til
grunn at 9-28 og kapittel 9 § 29 hadde nær sammenheng
med reglene om æresfornærmelser i kapittel 15 og 17.
Den viktigste forskjellen var at påtalen etter 9-28 og 9-
29 var offentlig.254 Han kunne i tillegg ha påpekt at
straffene for overtredelse av bestemmelsene var vesent-
lig strengere enn for alminnelige ærekrenkelser. Ordi-
nære ærekrenkelser kunne bare straffes med bøter, mens
hån av fremmede regenter også kunne føre til fengsels-
straff. Disse spørsmålene ser ellers ikke ut til å ha vært
diskutert videre i juridisk teori.

Problemet med manglende dekning i Grunnloven
§ 100 andre punktum ser ikke ut til å ha vært problema-
tisert da vernet om fremmede makter ble videreført i
straffeloven av 1902 § 95. Nytt i bestemmelse var at for-
hånelse av Norge og norske myndigheter også ble ram-
met, dersom det kunne medføre en fare for det gode for-
holdet til fremmede stater. Bestemmelsens andre del, om
ryktespredning var en ren videreføring fra kriminalloven
og kanselliplakaten fra 1810. Straffeloven § 95 innebar
en utvidelse av straffeansvaret fordi det også rammet
både stater og statsstyrelser, og fordi den også rammet
andre typer ytringer enn trykt skrift. Strafferammen ble
på den annen side redusert til bøter eller fengsel i inntil
ett år.

Straffelovkommisjonen nevnte i motivene at enkelte
jurisdiksjoner hadde straffebestemmelser som rammet
høyforræderske handlinger mot vennskapelig fremmede

251 Se avsnitt 4.1.
252 Stang (1833) s. 567.
253 Munch-Ræder (1841) s. 73.
254 Schweigaard (1846) s. 28.
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makter, men fant ikke at det var behov for noen slik
bestemmelse i Norge.255 På den annen side så kommi-
sjonen behov for en hjemmel for å straffe hån mot frem-
mede makter på grunn av den «Fare for Misstemning og
Brud» som slik adferd kunne medføre.256 Selv om nyt-
ten av en slik bestemmelse kunne trekkes i tvil, fremhe-
vet kommisjonen at mangel på en slik straffehjemmel
ville kunne medføre fare for alvorlige forviklinger når
det ellers var få begrensninger for «Pressens Tøilesløs-
hed».257 Kommisjonen foreslo også derfor at fare for at
det fredelige forholdet til et annet land ble ødelagt skulle
være vilkåret for straff. Straffelovkommisjonen henviste
ikke til Grunnloven § 100 i motivene til den nye straffe-
loven.

Straffeloven av 1902 § 95 ble bare anvendt i en eneste
høyesterettsavgjørelse, og denne avgjørelsen ledet til at
bestemmelsen ble opphevet. I et telegram av 27. septem-
ber 1906 beordret Riksadvokaten, etter order fra uten-
riksdepartementet, politimesteren i Vardø til å beslag-
legge et antall skrifter som var under trykking i Bladet
Finnmarkens trykkeri. Trykksakene var forfattet på rus-
sisk og ment for distribusjon i Russland. Hjemmel for
beslaget var straffeloven av 1902 § 95. Utenriksdeparte-
mentet la til grunn at dersom skriftene ble smuglet over
grensen, ville det kunne utsette det fredelige forholdet til
Russland for fare. Høyesteretts kjæremålsutvalg måtte i
1907 ta stilling til om det krevdes konkrete bevis for at
distribusjonen ville utsette det fredelige forholdet til
Russland for fare, eller om det var tilstrekkelig at virk-
somheten var av en art som kunne innebære en slik
fare.258 Flertallet på to dommere fant at en abstrakt fare
var tilstrekkelig og opprettholdt beslaget. Dissenterende
assessor Mejdell kom til motsatt resultat begrunnet i
Grunnloven § 100. Han fremhevet at ytringer som over-
skred rammene for de frimodige ytringene ikke automa-
tisk kunne karakteriseres som en forhånelse eller som en
opphissende agitasjon. Selv om noen av skriftene hadde
et innhold som gjorde at de kunne inndras, fant han det
ikke godtgjort at distribusjon av skriftene i Russland
ville utgjøre en fare for det fredelige forholdet til Norge.
Under fornyet behandling i Oslo lagmannsrett, kom
juryen til at skriftene ikke var straffbare og dommen
gikk deretter ut at på beslag ikke skulle finne sted.259

Før saken om beslaget kom opp i Høyesterett, førte
den til en opphetet debatt i Stortinget. Stortingsrepresen-
tant Alfred Eriksen fremmet 27. oktober 1906 forslag
om at Stortinget skulle beklage regjeringens beslagleg-
gelse av de russiske skriftene i Vardø. Etter en omfat-
tende debatt med innlegg fra blant andre Eriksen og
utenriksminister Løvland, falt forslaget mot 10 stemmer.

I kjølvannet av debatten fremmet sorenskriver Johan
Castberg og professor Jon Skeie, i 1907 et forslag om at
straffeloven av 1902 § 95 burde oppheves. Til og med
professor Francis Hagerup, som inntil 1905 hadde vært
statsminister for Høyre, ga Castberg og Skeie rett i at
straffeloven av 1902 § 95 var uheldig utformet. I en
anmeldelse av en tysk strafferettsbok, kommenterer han
forslaget og konkluderte med at det vil være vanskelig å
føre bevis for en konkret fare for det fredelige forholdet
til en fremmed stat og at det ville være uheldig å under-
søke slike spørsmål.260

Forslaget om opphevelse av § 95 kom opp til behand-
ling i 1909 da Johan Castberg satt som justisminister.
Gjennom Ot.prp. nr. 11 (1909) ble straffeloven av 1902
§ 95 da endret til kun å beskytte fremmede staters flagg
og riksvåpen, hån mot fremmede stater eller regenter var
dermed ikke lenger straffbart. En av de få sakene angå-
ende denne bestemmelsen gjaldt flagget på det tyske
konsulatet i Narvik. To menn gikk forbi flaggstangen
1. mai 1933 og la merke til at det ble flagget med et
hakekorsflagg. De tok da flagget ned, skar ut hakekorset
og heiste det opp igjen. Mennene ble i underretten dømt
til en bot på 50 kroner, som Høyesterett stadfestet.261

4.11 Ærekrenkelser
Jon Skeies hevder i sin avhandling Om ærekrenkelser
efter norsk rett at Grunnloven hadde liten betydning for
å begrense ansvaret for ærekrenkende ytringer i trykt
skrift. Etter ordlyden krevde tilsynelatende Grunnloven
§ 100 andre punktum at injurianten visste at beskyldnin-
gen var usann: «forsetligen […] fremført falske og ære-
krænkende Beskyldninger mod nogen.» Verken retts-
praksis eller etterfølgende lovgivning hadde tatt hensyn
til dette forsettkravet.262 Skeie viste til at bestemmelsene
i kriminalloven og straffeloven av 1902 som rammet

255 Straffelovkommissionen. Udkast til almindelig borgerlig Straffelov for Kongeriget Norge. Bind 2 : Motiver, Det steenske Bogtrykkeri, Kristiania,
1896. s. 143.

256 Straffelovkommissionen (1896) s. 143.
257 Straffelovkommissionen (1896) s. 144.
258 Rt. 1907 s. 323.
259 Ot.prp. nr. 11 (1909) s. 2.
260 Hagerup, Francis. «Anmeldelse av: Vergleichende Darstellung des deutschen und ausländischen Strafrechts». I: Tidsskrift for rettsvitenskap 1907,

s. 238–247, på s. 242.
261 Rt. 1933 s. 1132.
262 Skeie (1910) s. 316–317.
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trykte injurier fremsatt i god tro, klart var i strid med
Grunnloven § 100 andre punktum, dersom bestemmel-
sene om strafferetten der i det hele tatt fremdeles kunne
betraktes som gjeldende rett.263 Skeie konkluderer med
at begrensningene Grunnloven § 100 hadde oppstilt for
injurieretten måtte anses opphevet ved sedvane.264 Den
videre fremstillingen vil på bakgrunn av dette begrenses
til en kort redegjørelse for synet på ærekrenkelser under
Riksforsamlingen på Eidsvoll, en redegjørelse for den
første saken om trykte ytringer som kom opp i Norge
etter 1814 og en sak om skriftlige injurier av en gruppe
fra slutten av 1800-tallet.

Muligheten for å straffe ytringer som innebar ære-
krenkelser var ansett som viktig under Riksforsamlingen
på Eidsvoll og fikk derfor to setninger i konstitusjonsko-
mitéens førsteutkast til Grunnloven. Etter utkastet § 112
andre punktum skulle «forsætlige Beskyldninger mod
offentlige Embedsmænd, enten i deres private eller
offentlige Forhold, [...] paatales for Domstolene» av de
som var rammet. Dessuten fastslo tredje punktum at
«Ærefomærmende Angreb og ubeqvems Ord som have
Hensyn til det private Forhold» skulle kunne påtales ved
domstolene av den som var injuriert. Det fantes ikke
noen parallell til dette i den franske 1791-grunnloven, og
de viktigste reglene som fantes om dette var trykkefri-
hetsforordningens §§ 10, 11 og 12. Under redaksjonsko-
mitéens behandling ble formuleringene om beskyttelsen
av æren til embetsmenn og private borgere forkortet og
plassert sammen med de øvrige begrensningshjemlene.
Aschehoug så det slik at formuleringen ikke åpnet for å
gjøre ærekrenkende ytringer straffbare i form av
«Haansord, der ei antyde nogen moralsk Brøst». Han
mente likevel at slike ytringer kunne gjøres straffbare
fordi det kunne henføres under alternativet ulydighet
mot lovene.265

Bestemmelsene om ærekrenkelser var et våpen embets-
menn og andre i posisjon kunne benytte for å slå tilbake
mot kritikk. Selv legitim og forsiktig formulert kritikk
kunne dømmes som straffbare ærekrenkelser. Den første
høyesterettssaken om ærekrenkelser av embetsmenn
hadde sitt utspring i begivenhetene sommeren 1814 og
falt allerede 14. mai 1817.

Kjøpmannen Hans Chrystie dy fra Moss hadde
16. september 1814 et innlegg i Christiania Intelligents-
sedler der han kritiserte den norske forsvarsinnsatsen
sommeren 1814.266 Sverige hadde innledet et felttog

mot Norge som ble avsluttet etter to uker ved konvensjo-
nen i Moss 14. august. Chrystie beklaget seg over at
svenskene uten motstand kunne trenge frem til Glommas
bredder og at fienden ikke ble møtt med slik motstand
som det sømmet seg for et selvstendig og patriotisk folk.
Han mente de ansvarlige hadde forrådt landet og tapt sin
anseelse hos både hæren og folket. Slik Chrystie så det,
var det forsyningssituasjonen som var den viktigste årsa-
ken til den svake forsvarsinnsatsen i Østfold. Etter at
Fredriksten og Fredrikstad festninger falt, tok det for
lang tid før hæren fikk på plass et feltbakeri i Moss. Der-
med sto de norske styrkene uten tilstrekkelige brødforsy-
ninger. Lagrene med annen proviant var tomme, og mat-
mangelen svekket krigsinnsatsen. Chrystie konkluderte
med at «den nærværende Commissariats-Commission
maatte forbedres ved at besættes med Mænd, som have
kundskab nok til at beklæde denne vigtige post».267

Den 12. oktober 1814 ble det tatt ut stevning for over-
tredelse av trykkefrihetsforordningen. Moss byrett la i
dommen avsagt 8. januar 1816 vekt på at Chrystie bare
hadde påstått at medlemmene av kommissariats-kommi-
sjonen ikke hadde tilstrekkelig kompetanse til å fylle
sine roller, ikke at de var uredelige eller hadde forsømt
sine plikter. Innlegget var dermed ikke ærekrenkende og
Chrystie måtte frifinnes. På tross av frifinnelsen kom
retten til at Chrystie måtte betale saksomkostningene i
saken på 150 riksdaler.

Akershus Stiftsoverrett kom til motsatt resultat i dom-
men i ankesaken som falt 26. august 1816. Overretten
var ikke i tvil om at Chrysties uttalelser var «fornærme-
lige», og dømte ham til å betale en mulkt på 50 spesida-
ler til fattigkassen og til å betale saksomkostningene.268

Ankebehandlingen av Chrystie-saken i Høyesterett
våren 1817 må ses i lys av at rettsoppgjøret etter feltto-
get i 1814. Stortinget hadde i 1814 fremmet krav om å
stille de ansvarlige for retten, og dette førte til flere saker
for krigsrett, riksrett og Høyesterett. Formann for kom-
missariats-kommisjonen, Generalløytnant og statsråd
Frederik Gottschalk Haxthausen, var blant de fem til-
talte. Selv om Høyesterett frifant Haxthausen 17. desem-
ber 1816, var det mange som fremdeles la hovedansvaret
for den svake norske forsvarsinnsatsen på ham.

Høyesterett la i sin behandlingen vekt på at Chrystie
ikke hadde hatt til hensikt å injuriere. Dessuten rettfer-
diggjorde hans kritikk det faktum at flere medlemmer av
kommisjonen var blitt byttet ut, det samme gjorde den

263 Kriminalloven kapittel 17 § 5 og kapittel 17 § 7, straffeloven (1902) §§ 247 og 24; Skeie (1910) s. 318.
264 Skeie (1910) s. 323.
265 Aschehoug (1885) s. 23.
266 Hans Chrystie dy (1793–1877); Chr. Intelligentssedler (16. sept 1814).
267 Chr. Intelligentssedler (16. sept 1814).
268 Akershus stiftsoverrett domsprotokoll 19.12.1814–02.12.1816 s. 604a (26. august 1816).
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etterfølgende rettsprosessen. Dommen avsagt 14. mai
1817 slo fast at Chrystie skulle være fri for tiltalen og
heller ikke betale saksomkostninger uten at Høyesterett
trakk Grunnloven § 100 inn i sin vurdering.

Ærekrenkelser av grupper og ikke enkeltpersoner var
ikke nevnt i Grunnloven og heller ikke regulert i
kriminalloven. Slike injurier er interessante fordi de har
visse paralleller til dagens straffebestemmelser om
«Hatefulle ytringer».269 Da den første saken om dette
dukket opp på 1890-tallet, måtte Høyesterett sørge for en
avklaring av rettstilstanden. Romsdals Budstikke inne-
holdt lørdag 21. mai 1892 en artikkel med tittelen «En
Samtale» undertegnet «X». Artikkelen hadde form av en
fiktiv samtale som fremstilte nordlandshandlere i Roms-
dalen som forfyllede, rotete og griske. Tre nordlands-
handlere som var bosatt i Isfjorden mente artikkelen var
ærekrenkende og anmeldte avisen. Det viste seg da at
det var Knut G. Hatlen, som også var bosatt i Isfjorden,
som sto bak. Hatlen ble i en uteblivelsesdom i underret-
ten funnet skyldig i ærekrenkelser etter kriminalloven
kapittel 17 § 5 og dømt til en bot på 40 kroner til stats-
kassen, og til å betale saksomkostninger på 170 kroner. I
tillegg ble uttrykkene i artikkelen kjent døde og maktes-
løse. Under ankebehandlingen for Høyesterett påberopte
Hatlen seg at avisartikkelen var holdt i generelle vendin-
ger og at ingen enkeltperson derfor hadde grunn til å føle
seg ærekrenket. Høyesteretts flertall ga ham medhold i
dette. Hatlen måtte frifinnes fordi de negative karakteris-
tikkene rettet seg mot nordlandshandlere generelt og
ikke de tre som hadde anlagt sak. Det var uten betydning
at forfatteren viste seg å være bosatt på samme sted som
klagerne så lenge det ut i fra teksten ikke var mulig å
koble karakteristikkene spesifikt til de tre.

4.12 Frimodige ytringer
Grunnloven § 100 siste punkt var den eneste delen av
paragrafen som ikke nevnte «trykk» eller «skrift». Det er
dermed bare dette punktet av bestemmelsen som etter
ordlyden fremsto som formatnøytral. Uttrykket «Frimo-
dige Yttringer» var del av både konstitusjonskomitéens
førsteutkast og i det endelige utkastet fra redaksjonsko-
mitéen. Uttrykket hadde sitt opphav i trykkefrihetsfor-
ordningen § 7 som sa at kongen ikke ville hindre «rede-
lige og oplyste Mænd … med Frimodighed og Anstæn-
dighed offentligen at tilkiendegive deres Tanker».270

Trykkefrihetsforordningen begrenset tilsynelatende ret-
ten til frimodige ytringer til å gjelde en avgrenset gruppe
av den opplyste allmennheten, mens begge grunnlovsut-
kastene utvidet dette til «Enhver». Det er likevel ikke
grunn til å tillegge denne forskjellen noen betydning i
tolkningen av bestemmelsen.

Konstitusjonskomitéen benyttet også uttrykket «frie-
modig» i Grunnloven § 35 som uttrykk for at medlem-
mer av statsrådet hadde plikt til å si sin oppriktige
mening. Grev Holstein-Holsteinborgs grunnlovsforslag
brukte også uttrykket frimodige ytringer, men i en annen
sammenheng. Han foreslo straffrihet for «frimodige
Yttringer» i den lovgivende forsamlingen.271 Sebbelow
skrev noe av det samme i sitt grunnlovsforslag.272 Parla-
mentsimmunitet hadde eksistert i Storbritannia siden
Bill of Rights fra 1689, men forholdet mellom parla-
mentsimmuniteten og de ellers liberale grensene for
ytringsfriheten i Holstein-Holsteinborgs forslag, er ikke
klare. Grunnloven fikk en spesialregel om ytringer i
Stortinget i Grunnloven § 66 uten at bestemmelsen inne-
holdt formuleringen «frimodige ytringer». Bestemmel-
sen slo fast at representantene ikke kunne stilles til
ansvar for ytringene de fremsatte i Stortingets forsamlin-
ger utenfor parlamentet. Den nærmere forståelsen av
Grunnloven § 66 er behandlet i kommentarartikkelen
om denne bestemmelsen.273

Siste punktum i § 66 slår fast at representantene like-
vel måtte rette seg etter Stortingets forretningsorden.
Allerede under det første overordentlige Storting høsten
1814, vedtok Stortinget et reglement som satte begrens-
ninger for visse typer ytringer i Stortingssalen. Etter
reglementets § 8 var det forbudt å benytte «fornærmende
udtryk enten mod Storthinget eller mod noget enkelt
Medlem». Representant Valentin Sibbern hadde opplevd
hvordan applaus og tilrop hadde forstyrret forhandlingen
under Riksforsamlingen og foreslo en bestemmelse som
forbød slike ytringer i Stortingssalen.274 Sibberns for-
slag ble tatt inn som § 21 i reglementet, og lød «Lar-
mende Yttring af Misnøie eller Bifald ved Forhandlin-
gerne eller enkelte Medlemmers Taler maae ikke finde
Sted.» Dersom noen overtrådte disse bestemmelsene,
skulle de få en advarsel fra presidenten som om nødven-
dig skulle gjentas tre ganger. Dersom noen etter dette
fremdeles ikke avsto fra forseelsene, kunne Stortinget
ved votering beslutte at representanten skulle utvises fra
forhandlingene resten av dagen. Reglene fra 1814 er

269 Straffeloven (2005) § 185.
270 Forordning 27. september 1799 (trykkefrihetsforordningen).
271 Holstein-Holsteinborg (1916) s. 108.
272 Sebbelow (1916) s. 196.
273 Se kommentarartikkel til Grunnloven § 66.
274 Det 1. overordentlige Storthing 1814 (forhandlinger) s. 42 (11. oktober 1814).
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med enkelte endringer videreført i det någjeldende regle-
mentet for Stortinget.275 Forbudet mot fornærmelser er
gjort generelt, det beskytter ikke lenger bare Stortinget
og andre folkevalgte. Etter § 55 (3) følger det at «Upas-
sende eller fornærmelig atferd eller tale er ikke tillatt».
Regelen som skulle sikre ro i stortingssalen er innholds-
messig den samme, den har kun fått en språklig oppdate-
ring. Etter någjeldende forretningsorden § 56 er det
«ikke tillatt å gi støyende uttrykk for misnøye eller bifall
under forhandlingene.»

Ansvarlighetsloven 1828 § 12 innførte ytterligere en
begrensning for ytringer i Stortinget.276 Stortingsrepre-
sentanter som tilsidesatte den ærbødighet man skyldte
kongen eller den aktelse som man skyldte vennskapelige
fremmede stater kunne etter § 12 straffes med bot eller
fengsel i opptil 5 år. Overtredelser av ansvarlighetsloven
skulle behandles ved riksrett. Bestemmelsen hadde
utgangpunkt i Karl Johans ønske om å straffe utfall mot
kongemakten fra opposisjonen og hindre uttalelser som
kunne skade forholdet til andre stater. Kongen hadde
forsøkt å oppnå noe av det samme gjennom forslaget om
å endre riksakten i 1821.277 Håndhevelsen av ansvarlig-
hetsloven § 12 var problematisk både sett hen til parla-
mentsimmuniteten for ytringer i Grunnloven § 66 og ret-
ten til frimodige ytringer etter Grunnloven § 100 tredje
punktum. For at ansvarlighetsloven § 12 skulle la seg
forene med Grunnloven § 66, forutsatte det at Riksretten
ikke var «udenfor Storthingets Forsamlinger». Castberg
og Skeie var av den oppfatning at Grunnloven § 66 også
var til hinder for tiltale etter riksrett, mens nyere teori har
trukket motsatt konklusjon.278

Dersom man legger til grunn at Grunnloven § 100
beskyttet muntlige ytringer eller at det ikke kunne
gjelde strengere regler for muntlige ytringer enn de
trykte, var ansvarlighetsloven § 12 problematisk. For
det første nevnte Grunnloven § 100 andre punktum ikke
krenkelser av vennskapelige makter. For det andre var
normen «Tilsidesætter […] den Ærbødighed» for kon-
gen i ansvarlighetsloven § 12 strengere enn «Ringeagt
mod […] de constitutionelle Magter» etter Grunnloven
§ 100.

Hensynet til dekorum i Stortinget tilsier at det bør
gjelde andre regler for oppførsel eller ytringer der enn i
samfunnet for øvrig. Sanksjonene som følger av over-
tredelse kan gi en indikasjon på hvordan slike regler
bør klassifiseres. Har håndhevingen preg av internjus-
tis og er sanksjonene relativt milde, er det liten grunn
til å reagere på at normene i nasjonalforsamlingen er
strengere enn for andre. Dersom sanksjonene derimot
er av samme type som de som følger av ordinære straf-
febestemmelser, er det all grunn til vurdere slike
bestemmelser etter standardene som gjelder generelt i
strafferetten. Når ansvarlighetsloven § 12 åpnet for å
benytte bøter eller festningsarrest, måtte bestemmelsen
bedømmes på samme måte som andre straffebestem-
melser og innenfor de alminnelige rammene som
Grunnloven setter.

Det finnes ikke eksempler på at noen er tiltalt og straf-
fet av Riksretten for overtredelse av ansvarlighetsloven
§ 12. Likevel er det grunn til å tro at bestemmelsen kan
ha hatt en nedkjølingseffekt på hvordan stortingsrepre-
sentanter valgte å ordlegge seg. Straffebestemmelsen ble
ikke videreført i ansvarlighetsloven 1932.279

Steenbuch tolket «frimodige ytringer» slik at det
omfattet både muntlige og skriftlige ytringer.280 Han så
tillegget som nødvendig for å hindre at noen temaer ved
lov kunne unntas offentlig debatt.281 Frederik Stang la
derimot i Systematisk fremstilling fra 1833 til grunn at
Grunnloven § 100 bestod av to regler: En uinnskrenket
trykkefrihet og en «Norm for Straffelovgivningens Ind-
retning i henseende til Misbrug af Trykkefriheden».282

Selv om Stang noen steder brukte termen «Ytring», ga
hans gjennomgående bruk av frasen «Misbrug af Tryk-
kefriheden» en indikasjon på at han ikke mente Grunnlo-
ven § 100 fikk anvendelse utover trykksaker.283 De
grensene Grunnloven § 100 eventuelt oppstilte for lovgi-
vers kompetanse, gjaldt ifølge Stang bare for trykte
ytringer. Som aktor i Roosen-saken i 1837, prosederte
Stang på at det gjaldt snevre rammer for frimodige ytrin-
ger. Slik han så det var det bare ytringer som var straffrie
etter annet punktum, og heller ikke kunne straffes om de
var fremsatt muntlig, som kunne karakteriseres som fri-

275 Stortinges forretningsorden vedtatt 7. juni 2012.
276 Lov 7. juli 1828 inneholdende Straffebestemmelser for Statsraadets og Høiesterets Medlemmer for Embedsforbrydelser, samt for Storthingets og

Rigsrettens Medlemmer for de Forbrydelser, de, som Saadanne, maatte begaae.
277 Se avsnitt 4.13.
278 Castberg, Frede. Norges statsforfatning. Bind 1, Oslo, 1935. s. 333; Skeie, Jon. Om ærekrenkelser efter norsk ret. Olaf Norlis forlag, Kristiania,

1910. s. 357; Andenæs, Johs. Statsforfatningen i Norge. Tanum, Oslo, 1945. s. 135; motsatt se for eksempel Andenæs, Johs. Statsforfatningen i
Norge. 3. utg. Tanum, Oslo, 1962. s. 144 og påfølgende utgaver.

279 Lov 5. februar 1932 nr. 1 om ansvar for handlinger som påtales ved Riksrett [ansvarlighetsloven].
280 Steenbuch (1815) s. 164.
281 Steenbuch (1815) s. 165.
282 Stang, Frederik. Systematisk Fremstilling af Kongeriget Norges constitutionelle eller grundlovsbestemte Ret. P.J. Hoppes forlag, Christiania, 1833.

s. 566, Frederik Stang (1808–1884).
283 Se blant annet Stang (1833) s. 566, 567, 570 og 570.
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modige ytringer.284 Slik Stang tolket bestemmelsen, fikk
Grunnloven § 100 tredje punktum liten selvstendig
betydning.

Artikkelen Nogle Ord om Respecten fra 1836 la det
motsatte syn til grunn.285 Den anonyme forfatteren
understrekte at formålet med Grunnloven § 100 var å
hindre forhåndssensur, noe som i praksis bare var mulig
for trykksaker. Man kunne derfor ikke tolke det slik at
fordi bestemmelsen kun nevnte trykkefriheten, gjaldt det
andre betingelser for straff for skrevne eller muntlige
ytringer.286 Ytterligere støtte for denne tolkningen fant
forfatteren i trykkefrihetsforordningen § 5 om gudsbe-
spottelse i trykt skrift. Etter Norske Lov 6-1-7 kunne
muntlig blasfemi gi dødsstraff. Om en krenkelse skjedde
i trykt skrift var det fremhevet som et straffeskjerpende
moment i trykkefrihetsforordningen § 12. Det ville være
unaturlig om Grunnloven § 100 snudde opp ned på
dette: At den muntlige blasfemien kunne føre til en
streng straff, mens den skriftlige bare kunne medføre en
mildere reaksjon.

Munch Ræder så i 1841 den avsluttende setningen i
Grunnloven § 100 med «frimodige ytringer» som en trøst
for et «nyligen emanciperet Folk» som måtte svelge de
usmaklige begrensningene tidligere i bestemmelsen.287

Peder Krabbe Gaarder var i hovedsak på linje med
Frederik Stang. I boken Fortolkning over Grundloven
fra 1845 la Gaarder til grunn at Grunnloven § 100 vernet
trykte ytringer og understreket flere steder forskjellene
mellom skrift og tale.288 Oppregningen av tilfeller der
ytringer som innebar «Ringeagt» mot grunnleggende
samfunnsverdier kunne gjøres straffbare så Gaarder som
en presisering av at disse ytringene kunne gjøres straff-
bare på trykk selv om de ville være straffrie om de var
fremsatt muntlig.289 Han så heller ikke bestemmelsens
siste punktum om «Frimodige Ytringer» som grunnlag
for at visse typer ytringer måtte være straffrie og bemer-
ket kort at formuleringen stammet fra redaksjonskomi-
teen på Eidsvoll.290

Torkel Halvorsen Aschehoug var i Norges nuværende
Statsforfatning fra 1875 enig med Gaarder. Kapittelet

om Grunnloven § 100 har tittelen «Trykkefriheden» og
han benytter termene «trykte Ytringer» for å presisere at
Grunnloven § 100 kun gjaldt for trykte skrift.291 Det
fremstår klart at Aschehoug ikke anså at muntlige ytrin-
ger var vernet av bestemmelsen.

Etter århundreskiftet skjedde det et skifte i tolkning.
Flere forfattere konkluderte da med at Grunnloven § 100
innebar en generell beskyttelse av alle typer ytringer og
ikke bare trykkefriheten. Bredo Morgenstierne tok i sin
Lærebog i Den norske Statsforfatningsret fra 1900 det
standpunkt at Grunnloven § 100s første to punktum kun
vernet trykkefriheten, men åpnet for at siste punktum om
«Frimodige Ytringer» også omfattet ytringer fremsatt
muntlig.292 Innledningsvis forklarte han at retten til fri-
modige ytringer sørget for at ingen temaer var utelukket
fra debatt, for eksempel på grunn av viktigheten av ver-
diene de berørte. Morgenstierne fulgte opp med noen
eksempler på utsagn som måtte være tillatt: «Udtalelser,
der benækter Guds Tilværelse eller opstiller et anarkis-
tisk Samfund uden Statsinstitutioner som Idealet».293

Videre understreket han at bestemmelsen vernet «Dis-
kussionsfriheden» som ytterligere forsterket inntrykket
av at han anså at Grunnloven § 100 også omfattet ytrin-
ger som var fremsatt muntlig.

Noen år etter århundreskiftet fremla Emil Stang sin
tolkning av de viktigste teoretiske bidragene og ga en
egen tolkning av bestemmelsen.294 Han så siste punktum
om «Frimodige Ytringer» som hovedregelen i bestem-
melsen.295 Spørsmålet om Grunnloven § 100 kun
beskyttet ytringer i trykt skrift eller også omfattet munt-
lige ytringer hadde vært stilt, men hadde ikke forekom-
met i praksis.296 Han tok til orde for å benytte regelen
analogisk: «Men naar grundlovens § 100 har opstillet
bestemte regler for ytringsfrihet i trykt skrift, har man
vel lov til at anvende disse analogisk paa det muntlige
ord».297 For det første fremhevet Stang at behovet for å
beskytte politiske agitasjonsforedrag ikke hadde vært
like fremtredende før slike ble et viktig politisk kamp-
middel. At Riksforsamlingen på Eidsvoll la opp til en
særegen frihet for trykte ytringer var forståelig fordi

284 Rt. 1837 s. 1 på s. 39.
285 «Nogle Ord om Respecten». I: Norsk Rettstidende 1836. s. 188–193.
286 «Nogle Ord om Respecten» (1836) s. 188.
287 Munch-Ræder (1841) s. 71.
288 Se blant annet Gaarder (1845) s. 462, Peder Krabbe Gaarder (1814–1883).
289 Gaarder (1845) s. 463.
290 Gaarder (1845) s. 466.
291 Se f.eks. Aschehoug (1885) s. 20–25, Torkel Halvorsen Aschehoug (1822–1909).
292 Morgenstierne (1900) s. 626, Bredo Morgenstierne (1851–1930).
293 Morgenstierne (1900) s. 626.
294 Emil Stang d.y. (1882–1964).
295 Stang, Emil. «Grunnlovens § 100». I: Norsk Rettstidende 1913 s. 305. s. 305–316, på s. 309.
296 Stang (1913) s. 313.
297 Stang (1913) s. 313.
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andre uttrykksformer som å stifte foreninger, holde
møter eller spille teaterforestillinger, ikke på samme
måte hadde vært ansett som et uomtvistelig samfunns-
gode, og til dels hadde vært gjenstand for politikontroll.
Dessuten var det urimelig at det skulle gjelde andre
regler for trykt skrift enn for muntlige ytringer.

Frede Castberg gikk lenger enn Emil Stang.298 Over-
skriften for avsnittet om Grunnloven § 100 i Norges
statsforfatning fra 1935 er «[b]estemmelsen om trykke-
frihet og ytringsfrihet (grunnlovens § 100)».299 Ifølge
Castberg var det bare sensurforbudet som var begrenset
til å gjelde trykte ytringer. Slik han så det, ville det være
urimelig om lovgiver var berettiget til å sette straff for en
muntlig ytring, dersom samme ytring ville være straffri
på grunn av § 100 om den var trykket.300 Begrunnelsen
for dette var ifølge Castberg at formålet med § 100 var å
beskytte «ytringsfriheten».301 Castberg tilbyr ikke ytter-
ligere belegg for denne konklusjonen. Likevel anså han
ikke at bestemmelsen om trykkefrihet kunne anvendes
analogisk på andre former for fremførelse av åndsverk
enn utgivelse av trykksaker. Slik sett var ordninger med
film- og teatersensur fullt ut forenelig med Grunnloven
§ 100. Castberg tolket frimodige ytringer på samme
måte som Steenbuch og slo fast at Grunnloven § 100
tredje punktum hindret at ytringer som kom i strid med
noens oppfatning kunne gjøres straffbare.302 Ikke bare
var «frimodige Ytringer» straffrie, de kunne overhode
ikke betraktes som rettsstridige.303 Det kunne derfor hel-
ler ikke gis regler som ga erstatning for økonomisk eller
ikke-økonomisk skade som slike ytringer hadde førte til.

Som det fremgår av forordet var Johs. Andenæs’
Statsforfatningen i Norge fra 1945 basert på Castbergs
fremstilling utgitt i 1935.304 Det er derfor overraskende
at fremstillingen er så forskjellig fra Castbergs om
Grunnloven § 100. Andenæs er tydelig på at bestemmel-
sens første og andre punktum ikke kunne gis anvendelse
på andre former for ytringer enn de som var offentlig-
gjort gjennom trykt skrift.305 Tredje punktum, derimot,
mente Andenæs som Castberg at beskyttet saklig kritikk,
uavhengig av form.306 Fordi slike frimodige ytringer var
uttrykkelig tillatt, hindret bestemmelsen ikke bare de ble
gjort straffbare, men også at de ga erstatningsansvar.

Den dansk-norske lovgivningen ga ikke klare holde-
punkter for om Grunnloven § 100 bare regulerte trykte
ytringer eller om den var formatnøytral. Trykkefrihets-
forordningen av 1799 regulerte bare trykksaker, kunst-
trykk og håndskrifter som ble distribuert på samme
måtte som trykte utgivelser. Reguleringen av ytringer i
Christian Vs Norske Lov var imidlertid formatnøytral,
men loven ble gitt på et tidspunkt da sensuren sørget for
å holde alle trykksaker med et potensielt straffbart inn-
hold utenfor sirkulasjon. Norske Lov inneholdt dessuten
flere bestemmelser som klart rettet seg mot muntlige
ytringer. For eksempel foreskrev Norske Lov 6-1-7 at
den som spottet Gud skulle få tungen skåret ut og satt på
en stake før vedkommende ble halshugget. Det dreide
seg altså om en avstraffelse med både rituelle og sym-
bolske trekk. Etter Grunnloven § 94 var eldre lovgivning
fremdeles gjeldende rett så lenge den ikke stred mot
Grunnloven. Konsekvensen av at Grunnloven § 100
bare omfattet trykksaker kunne dermed være at det
gjaldt et vesentlig strengere og til dels drakonisk regel-
verk etter Norske Lov for andre typer ytringer enn de
trykte. Domstolene videreførte dansk-norsk praksis med
å tolke straffebudene innskrenkende, bortfortolke de
strenge minstestraffene og når det ikke var mulig: inn-
stillet til benådning. For eksempel behandlet Høyesterett
3. mars 1837 anke over en dom mot Johan Nielsen Arne-
moe for muntlige krenkelser av sin far. Arnemoe hadde i
beruset tilstand kranglet med faren og kalt ham «Skurk»,
«Skøier» og «sort Menneske».307 Etter Norske Lov 6-5-
2 skulle barn som «Ubluelig» tiltalte sine foreldre straf-
fes med tap av arv og straffarbeid på livstid. Høyesterett
stadfestet overrettens dom om livsvarig straffarbeid og
at domfelte fikk beholde arveretten etter sin mor, men
flertallet innstilte på benådning etter 2–3 år.308

Reglene for teateroppsetninger og andre offentlige
forestillinger i Norge stammet fra foreningstiden. Etter
forordningen av 21. mars 1738 var det forbudt med alle
slags komedier, linedans, tryllekunster og andre former
for forestillinger. Forbudet ble 11. juni 1772 utvidet til å
omfatte alle forestillinger, uansett tidligere privilegier
med unntak av de privilegerte teatrene i København.
Gjennom forordningen av 27. oktober 1773 ble det gjort

298 Frede Castberg (1893–1977).
299 Castberg (1935) s. 389.
300 Castberg (1935) s. 392.
301 Castberg (1935) s. 395.
302 Castberg (1935) s. 397.
303 Castberg (1935) s. 398.
304 Andenæs, Johs. Statsforfatningen i Norge. Tanum, Oslo, 1945. s. 5, Johannes Bratt Andenæs (1912–2003).
305 Andenæs (1945) s. 240.
306 Andenæs (1945) s. 243.
307 Høyesteretts voteringsprotokoll 3. mars 1837 L. nr. 49 (versjon B) s. 28–30; Rt. 1837 s. 195.
308 Tilsvarende saker er omtalt i Rt. 1839 s. 314 (benådning til 3 uker på vann og brød) og Rt. 1839 s. 404 (benådning til straffarbeid på kongens

nåde).
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straffbart for fremmede omløpere å opptre med dyr, kun-
ster eller tilsvarende forestillinger mot betaling i Dan-
mark og Norge. Slike omløpere skulle utvises fra landet
og om de ikke rettet seg etter dette skulle inntektene
deres konfiskeres og de skulle ilegges en mulkt fra 20 til
100 riksdaler. På grunn av privilegiesystemet for tea-
trene i København og forbudet mot omreisende forestil-
linger, var det aldri behov for noen teatersensur i Dan-
mark-Norge. Inntil svensken Johan Peter Strømberg eta-
blerte et kommersielt teater i Christiania i 1827, fantes
det bare amatørteater i Norge.309

Den første feiringen av 17. mai som norsk nasjonal-
dag skjedde etter initiativ av Matthias Conrad Peterson i
Trondheim i 1815.310 Ved tiårsjubileet for Grunnloven i
1824 hadde Studentersamfundet i Christiania tatt initia-
tiv til å feire 17. mai som Grunnlovens fødselsdag, selv
om det var klart at feiringen innebar en provokasjon mot
Sverige og kongen. Karl Johan, som var skeptisk til nor-
ske nasjonalpatriotiske fremstøt, ble opprørt da han fikk
vite om feiringen og de to neste årene gikk det rolig for
seg. Våren 1827 ga stattholder Sandels beskjed om at
Karl Johan motvillig godtok en feiring under oppsyn av
myndighetene.311 På nasjonalteateret ble stykket Folke-
festen den 17. Mai fremført, forfattet av Henrik Anker
Bjerregaard, som noen år tidligere hadde skrevet teksten
til Sønner av Norge. Den svenske holdningen var at om
grunnloven skulle feires, burde dette skje 4. november,
dagen da Novembergrunnloven var blitt vedtatt. Teater-
sjef Strømberg satte 4. november 1827 opp sitt egen-
komponerte stykke, Fredsfesten eller Foreningen for å
markere unionsdagen.312 Oppsetningen var et forsøk på
innføre 4. november som en festdag, noe som fremsto
som provoserende for mange. Fordi det gikk rykter om
at stykket var blitt pepet ut da det var blitt oppført i
Gøteborg og Fredrikshald, gjorde Strømberg en avtale
med politimesteren i Christiania om å avlyse oppset-
ning.313 Etter å ha gjort endringer i manus gjennomførte
han likevel forestillingen, i strid med avtalen med poli-
tiet. Det ble mer enn fullt hus i teateret. Flere enn 900
personer møtte opp for å se stykket. Straks teppet gikk
opp begynte enkelte i publikum å pipe. Stattholderen tol-
ket dette som en fornærmelse av den svenske nasjon og
informerte kongen. Da Karl Johan fikk høre om opptrin-
net ble han forarget og beordret full etterforskning.

Granskningskommisjonen avhørte 49 vitner, blant andre
student Henrik Wergeland.314 Wergeland bedyret at mis-
hagsytringene bare skyldtes at stykket var et makkverk
og at det fremstilte nordmenn med groteske karikatu-
rer.315 Granskningskommisjonens rapport trakk også
denne konklusjonen: Pipingen utgjorde ikke noen poli-
tisk markering, det var kun en kritikk av Strømbergs
elendige scenekunst. Det var tilsynelatende ingen i sam-
tiden som anså at opptrinnet i Strømbergs teater hadde
en side til ytringsfriheten.

Kriminalloven 20. august 1842 inneholdt ingen særre-
gulering av teateroppsetninger. Reguleringene av trykte
ytringer som ble videreført fra trykkefrihetsforordningen
ble med ett unntak gjort formatnøytrale. Etter kriminal-
loven kapittel 8 § 3 var krenkelser av sedeligheten og
bluferdigheten bare straffbare om de skjedde gjennom
trykt skrift. Det var dermed i utgangspunktet straffritt
med teateroppsetninger eller andre forestillinger med et
slikt innhold. Loven om offentlige forestillinger 22. mai
1875 bidro til å tette dette hullet i lovverket. Loven ga
bystyrene hjemmel til å fastsette lokale vedtekter for alle
typer forestillinger. Uavhengig av om det var vedtatt
slike vedtekter, måtte arrangørene av offentlige forestil-
linger melde fra om disse til politiet, som hadde rett til å
overvære arrangementet. Loven inneholdt bare en
begrensning for innholdet i oppsetninger, den fastsatte at
forestillinger som krenket sedeligheten kunne straffes
med bøter.316

Gjennom en lovendring 29. juni 1889 nr. 1 ble krimi-
nalloven kapittel 8 § 3 om usedelighet i trykt skrift utvi-
det til å omfatte forestillinger, forevisninger, utstillin-
ger, opplesninger eller foredrag. Denne lovendringen
hadde sammenheng med forsøk på å undertrykke natu-
ralistiske bevegelser og litteratur i andre halvdel av
1880-årene. Særlig det alternativ som rammet opples-
ninger tyder på at lovgiver ønsket å hindre enhver
offentlig spredning av verk den mente var skadelig, slik
som de inndratte romanene Fra Kristiania-Bohêmen og
Albertine.

Det var svært få saker som angikk muntlige ytringer
som nådde rettsvesenet, og de som gjorde det ble løst
uten henvisning til Grunnloven § 100. Et eksempel på en
slik sak var straffesaken mot bokbindermester Daniel
Nublin. På kvelden 15. mai 1828 hadde Nublin besøkt

309 Johan Peter Strømberg (1773–1834); Blanc, Tharald Høyerup. Christiania theaters historie: 1827–1877. Cappelen, Christiania, 1899. s. 4–5.
310 Matthias Conrad Peterson (1761–1833).
311 Langeland, Nils Rune. Siste ord. Cappelen Oslo, 2005. s. 218.
312 Blanc (1899) s. 18.
313 Christiania Byes Formænd. Undersøgelses-Commissionens Forhandlinger i Anledning det Forefaldne i Christiania offentlige Skuespilhuus den

4de November 1827. Trykt hos Chr. Grøndahl og H. Gundersen, Christiania, 1828. s. 12.
314 Henrik Wergeland (1808–1845).
315 Blanc (1899) s. 19.
316 Lov 22. mai 1875 no. 24 angaaende Adgang til at give dramatiske og andre offentlige Forestillinger med Videre. §§ 2, 5, 6.
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sin svoger, skomaker Vibe.317 De hadde drukket punch
og diskutert den forestående 17. mai-feiringen. På vei
hjem sammen med en kamerat hadde Nublin inspirert og
beruset ropt «hurra for 17. mai». Politiadjutant Dass som
overhørte de to hadde spurt hva slags spetakkel dette var,
og Nublin svarte «Hvad rager det han?» og ble slått i
bakken.318 Det brøt deretter ut håndgemeng mellom de
to. Nublin endte opp i et kvelertak og rev opp politiadju-
tantens frakk og klorte ham opp på hånden. Førstvote-
rende, dommer Omsen, innledet med at å rope hurra for
17. mai ikke kunne innebære noen ordensforstyrrelse så
lenge ropet ikke var særlig høyt. Når Dass gikk til pågri-
pelse uten først å vise sitt polititegn, hadde Nublin all
grunn til å sette seg til motverge. Omsen fremhevet at
Nublin hadde vært berettiget til å utøve langt større vold
enn han gjorde og selv om polititegnet ble vist, hadde
ikke uskyldige borgere noen plikt til å la seg arrestere for
noe så trivielt som å rope hurra for 17. mai.319 Ikke bare
burde Nublin frifinnes, han burde også tilkjennes opp-
reisning fra Dass, om dette var påstått. Dommer Omsens
votum var preget av en hans sympati for Nublin og at
han støttet 17. mai-feiringen, og han fikk ikke med seg
de øvrig dommerne på sitt resonnement. Verken Omsen
eller de andre dommerne kom inn på spørsmålet om
Nublins hurrarop utgjorde frimodige ytringer som var
beskyttet av Grunnloven § 100 siste punktum. På den
annen side vil det i mange tilfeller være legitimt å sette
begrensninger i tid, sted og form for ytringer i det offent-
lige rom, for eksempel de som forstyrrer natteroen. Høy-
esterett endte opp med å avsi dom i samsvar med annen-
voterende, dommer Motzfeldts, konklusjon. Nublin ble
frifunnet, men begrunnet i at politibetjent Dass hadde
gått til angrep uten først å ha vist sitt polititegn.320 Dom-
men ble dermed ikke noe prejudikat for grensene for
muntlige politiske ytringer i det offentlig rom.

Det finnes dermed ingen holdepunkter i rettspraksis
fra 1800-tallet for at Grunnloven § 100 beskyttet munt-
lige ytringer. Det kan være flere årsaker til at få slike
saker kom opp i rettssystemet. Blant annet at muntlige
ytringer hadde mindre potensial for skade og spredning
enn de trykte. I de enkeltsakene som finnes ble Grunnlo-
ven § 100 ikke påberopt og domstolene tok derfor ikke

stilling til problemstillingen. Dette kan igjen skyldes at
Grunnloven i alminnelighet spilte en begrenset rolle i det
praktiske rettsliv frem til utviklingen av læren om dom-
stolskontroll av lover på slutten av 1800-tallet. Resonne-
mentene i juridisk teori om at det ville være urimelig å
forskjellsbehandle trykte og muntlige ytringer fikk der-
med ikke gjennomslag.

4.13 Karl Johan og opposisjonspressen
Den franske offiseren Jean Baptiste Bernadotte ble i
1810 ble valgt til svensk tronfølger og arvet i 1818 den
svenske og norske kronen som Karl XIV Johan.321 Karl
Johan hadde stor interesse for trykke- og ytringsfrihets-
spørsmål, men hans grunnholdning var langt fra liberal.
Han uttalte at «Opposition, c’est conspiration» og satte
som betingelse for å ta imot den svenske kronen at det
fantes lovlige måter å slå ned på uforskammede skriben-
ter.322 Kongens illiberale holdninger påvirket ikke bare
myndighetene i Christianias praksis i trykkefrihetssaker,
men også Stortingets handlingsrom til å gi lover om
slike spørsmål.

På grunn av Karl Johans krav, gjeninførte Sverige inn-
dragningsretten i 1812 og beholdt den frem til Karl
Johans død i 1844, selv om ordningen var i strid med den
svenske 1809-grunnloven.323 Inndragningsretten var
basert på et privilegiesystem.324 Statsrådet kunne inndra
en utgivelse og forby utgiveren å utgi nye aviser eller
andre periodika. Systemet var lite effektivt fordi det ret-
tet seg mot personer og ikke publikasjoner. Avisene som
ble inndratt kunne likevel fortsette virksomheten med ny
ansvarlig utgiver og nesten samme navn. Særlig gjaldt
dette Aftonbladet i Stockholm som på tross av en rekke
inndragninger fortsatte virksomheten som «Det nyare
Aftonbladet», «Det fjerde Aftonbladet» og så videre.325

På tross av manglene ved ordningen hadde kongen i det
minste et symbolsk virkemiddel å bruke mot en uregjer-
lig svensk presse. I Norge fantes det ingen inndragnings-
rett og dessuten en frekk opposisjonspresse.

For å bidra til folkeopplysning var utenlandske aviser
og tidsskrifter allerede fra 1700-tallet av innvilget porto-
moderasjon i Norge.326 Flere norske aviser og tidsskrif-

317 Høyesteretts voteringsprotokoll 11. desember 1828 L. nr. 113 (versjon A) s. 161.
318 Høyesteretts voteringsprotokoll 11. desember 1828 L. nr. 113 (versjon A) s. 161.
319 Høyesteretts voteringsprotokoll 11. desember 1828 L. nr. 113 (versjon A) s. 161b.
320 Høyesteretts voteringsprotokoll 11. desember 1828 L. nr. 113 (versjon A) s. 162.
321 Karl XIV Johan (1763–18–1844).
322 Boberg, Stig. Carl XIV Johan och tryckfriheten 1810–1844. Gøteborg, 1989. s. 50.
323 Hellmark, Christer. Rätten att kritisera överheten. Ordfront/Arkivet för folkets historia, Stockholm, 1978. s. 24.
324 Axberger, Hans-Gunnar «Den svenska tryckfrihetens rättsliga utveckling». I: Fritt ord 250 år – Tryckfrihet och offentlighet i Sverige och Finland

– ett levande arv från 1766. Bertil Wennberg og Kristina Örtenhed (red.). Sveriges riksdag, Stockholm, 2016. s. 245–292, på s. 251.
325 Axberger (2016) s. 252.
326 Nymark, Kristian Sensur i trykkefrihetens tid – Portomoderasjon som maktmiddel mot pressen (Upublisert manus) (2017) s. 4.



E.  Menneskerettigheter1092
ter var etter søknad innvilget rabattert forsendelse med
posten, og ordningen var en forutsetning for at utgivel-
sene skulle være levedyktige. Fra 1815 bestemte Karl
Johan at svenske aviser også skulle innvilges portomo-
derasjon i Norge.327 I mangel på andre virkemidler, ble
vedtak om å inndra portomoderasjon et straffetiltak mot
opposisjonspressen.

Mellom 1814 og 1837 opplevde seks norske tidsskrif-
ter at portomoderasjon ble nektet eller at tidligere tilde-
linger ble foreslått omgjort.328 To av tidsskriftene, Det
Norske Nationalblad og Statsborgeren ble fratatt porto-
moderasjonen som følge av vedvarende opposisjonell
virksomhet.329 Selv om vedtakene rammet få tidsskrif-
ter, må det ses i lys av at den opposisjonelle pressen var
svært liten på starten av 1800-tallet. På tross av at et ved-
tak om portomoderasjon bare gjaldt «inntil videre», fikk
ikke kongen alltid med seg den norske forvaltningen på
at rabatten skulle inndras. Det skyldtes både at tildelte
privilegier var ansett å ha et sterkere vern mot inngrep
enn det begunstigende forvaltningsvedtak har i dag, men
sannsynligvis også fordi embetsverket ofte kunne ha
sympati for de opposisjonelle synspunktene tidsskriftene
fremmet.

Karl Johan lærte seg aldri å snakke de skandinaviske
språk, men holdt likevel tett oppsyn med det som ble
skrevet i pressen gjennom oversettelser. Brevvekslingen
med stattholderen i Christiania avslørte at han ikke bare
så dette som en måte å holde oppsyn med opposisjonen,
men også for å føre kontroll med forvaltningen. Da en
anonym artikkel i Nationalbladet 8. august 1816 klaget
over dårlig organisering og manglende betaling for Karl
Johans reiser gjennom Hedmark til Christiania i 1815 og
1816, reagerte han med stor forbauselse.330 Artikkelen
klaget over at det var bestilt dobbelt så mange hester
som det var bruk for og de som hadde fått skyssoppdrag
ble tilbudt ussel betaling. Karl Johan understreket i brev
at posthestene skulle ha vært betalt fra hans apanasje.
Enten inneholdt artikkelen løgner som burde straffefor-
følges, eller så måtte de ansvarlige i embetsverket stå til
ansvar.331

På tross for sin kritiske holdning til opposisjonspres-
sen, var Karl Johan likevel lydhør for kritikken som
fremkom der. For eksempel trykket Nationalbladet

11. januar 1817 en anonym artikkel som kritiserte
beslutningen om salg av tre fartøy fra den norske mari-
nen.332 Etter Kielfreden lå det syv brigger fra den dansk-
norske flåten igjen i norske havner. Etter forhandlinger
med Danmark, godkjente Stortinget å betale 300 000
riksdaler for å innløse dem. Fartøyene utgjorde hele den
operative norske marinen og hadde derfor stor symbolsk
betydning for en ung nasjon. Artikkelforfatteren kriti-
serte at det var betalt så mye for briggene bare for å selge
dem videre til høystbydende. Det var riktignok bare de
tre fartøyene som var i dårligst forfatning som skulle sel-
ges, og det fantes ikke penger til å sette dem alle i stand.
Da Karl Johan ble kjent med kritikken skrev han brev til
stattholder Mörner og ønsket å gjøre om på avgjørelsen
av salget.333 Han innså hvor dårlig salget tok seg ut i den
norske opinionen og hevdet han gikk med på salget i den
tro det gjaldt andre fartøyer enn de dansk-norske brig-
gene. Mörner overbeviste likevel kronprinsen om å opp-
rettholde salget.334 Han fremhevet at det ville fremstå
som karakterløst å la en anonym skribent diktere regje-
ringens politikk. Da salget ble gjennomført, ble det svært
upopulært i Norge og førte til forslag om riksrett mot
marineminister Fasting. Dette forslaget fikk imidlertid
ikke flertall.

Karl Johan var særlig på vakt mot opposisjonelle med
svensk-kritiske holdninger. Nationalbladet trykket
31. januar 1818 en anonym artikkel kalt Fragmenter af
en Fabel. Revefabelen fortalte om en bikube i et avsi-
desliggende fjellområde der de arbeidsomme biene
levde lykkelig for seg selv. I nærheten lå det en revehule,
og revene ønsket å erobre den fredelige kuben. For
leserne var allegorien til forholdet mellom Sverige og
Norge åpenbar. Bienes valgte overhode ble tvunget til å
forlate kuben og revekongen forsøkte å kjøpe seg støtte
ved hjelp av medaljer og ordener. Avslutningsvis pekte
fabelen på Bernadotte-ættens tvilsomme rett til den
svenske kronene og svake posisjon i Sverige ved å for-
telle at en revunge i eksil (tidligere kronprins Gustav
Gustavsson av Wasa) gjorde krav på kronen.

Stattholder Carl Mörner uttrykte sin harme over fabe-
len i et brev til kronprins Karl Johan og ønsket seg bort
fra et land som kontinuerlig rakket ned på verdiene som
var nærmest hans hjerte.335 Biskop i Bergen, Claus

327 Behandlet i Odelstinget 14. desember 1836 (St.forh. 1836/37, del 3, s. 687–88).
328 Nymark (2017) s. 6.
329 Nymark (2017) s. 6.
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Pavels, karakteriserte i sin dagbok fabelen som lumpen
og nederdrektig. Det var den groveste satiren over regje-
ringen han noensinne hadde lest.336

Regjeringen tok initiativ til en adresse til Stortinget
som tok avstand fra svenskehatet som fabelen represen-
terte.337 Adressen ble underskrevet av samtlige militære
og sivile ledere i Christiania bortsett fra høyesterett-
sjustitiarius Bull. Han ville nemlig ikke gjøre seg inhabil
om saken senere kom for domstolene. Regjeringen anså
nok at en åpen debatt om forholdet til Sverige ville bli til
større skade enn gavn og ønsket derfor ingen forfølgelse
av Nationalbladets utgiver, Hans Abel Hielm.338

Karl Johan var svært tilfreds da han leste adressen fra
de fremstående embetsmennene i Christiania, men frem-
hevet likevel behovet for en klar og enkel lov som ram-
met skribenter som angrep forfatningene i Norge og
Sverige.339 Dette ser dermed ut til å være opphavet til
idéen om å endre Riksakten slik at krenkelser av frem-
mede makter ble forbudt.

5 § 100 under andre verdenskrig
Formelt sett var Grunnloven og § 100 gjeldende rett i
Norge under den tyske okkupasjonen mellom 1940 og
1945. Som Aschehoug hadde påpekt, var sensurforbudet
absolutt og Grunnloven hadde heller ingen bestemmelse
om unntakstilstand.340 Frede Castberg fastholdt at en
okkupasjonsmyndighet etter folkeretten hadde rett til å
innføre en sensurordning for pressen.341 Folkeretten ga
dermed Wehrmacht grunnlag for å se bort fra Grunnlo-
ven § 100, mens de norske myndighetene utgått av
Nasjonal Samling var bundet av Grunnloven. Likevel
etablerte NS-myndighetene allerede høsten 1940 Kultur-
og folkeopplysningsdepartementet for å drive med pro-
paganda og politisk sensur. Departementet hadde bare
myndighet til å regulere mindre viktige innenrikspoli-
tiske spørsmål, fordi alle de viktige sakene var underlagt

tyske sensurmyndigheter.342 Okkupasjonsmyndighe-
tene ønsket at pressen skulle styres politisk, som i Tysk-
land.343 Den tyske presseavdelingen forbød både omtale
av visse emner og la føringer for hvordan enkeltsaker
skulle behandles i pressen. Castberg anså at denne ord-
ningen var folkerettsstridig fordi den gikk lengre enn
kun å forby ytringer som kunne skade Tysklands interes-
ser (sensur) og påbød også hvilke standpunkter pressen
skulle fremme (propaganda).344 Sanksjonene for de som
ikke fulgte opp påleggene varierte fra inndragning og
papirrasjonering, til oppsigelser og arrestasjoner av jour-
nalister. Det strenge regimet førte til en oppblomstring
av illegale avviser. Disse var gjerne organer for mot-
standsgrupper eller politiske bevegelser og ble til en viss
grad trykket og distribuert sammen med legale aviser.345

Okkupasjonsmyndighetene så svært alvorlig på slik
virksomhet, og i oktober 1942 kom en forordning som
innførte dødsstraff for illegal avisvirksomhet.346

Nasjonal Samling understreket Grunnlovens rolle som
fundament for den norske staten, men så bort fra end-
ringer de mente var i strid mot konstitusjonens ånd og
prinsipper, som at Stortinget i 1913 hadde fjernet kon-
gens veto i grunnlovssaker.347 NS-myndighetenes stre-
ben etter å gjenreise Grunnlovens ånd og prinsipper var
åpenbart bare et forsøk på legitimere regimet – i deres
praktiske politikk var konstitusjonen uten betydning.
Dette gjaldt også Grunnloven § 100. For eksempel var
forordning 29. oktober 1941 som bestemte at oversettel-
ser av utenlandske skrifter bare kunne utgis i Norge etter
godkjenning av myndighetene klart i strid med sensur-
forbudet i Grunnloven § 100 første punktum.348 Gjen-
innføringen av jødeparagrafen 12. mars 1942, understre-
ker også dette inntrykket.349 På den ene side ble bestem-
melsen lagt til i Grunnloven som et viktig fundament for
den norske stat, på den annen side skjedde det helt uten
at endringsprosedyren i Grunnloven § 112 ble fulgt.

Reelt sett forholdt den gjennomgående sensuren og
kontrollen med offentlige ytringer under okkupasjonen

336 Claus Pavels (1769–1822); Pavels, Claus. Claus Pavels’s Dagbøger for Aarene 1817–1822 : B. 1 : 1817–1819. Bind 1, Foreningen, Christiania,
1899. s. 322.
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338 Hans Abel Hielm (1792–1869).
339 Karl Johan (1935) s. 132.
340 Aschehoug (1885) s. 21.
341 Castberg, Frede. Norge under okkupasjonen – rettslige utredninger 1940–1943. Cappelen, Oslo, 1945. s. 15.
342 Borge, Baard. «Kultur- og folkeopplysningsdepartementet». I: Norsk krigsleksikon 1940–45. Hans Fredrik Dahl (red.). Cappelen, Oslo, 1995.
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seg ikke til Grunnloven som noen skranke. Historien om
sensur, propaganda og illegale utgivelser under krigen
handlet derfor ikke direkte om Grunnloven § 100.

6 Perioden frå 1945 og fram til ny grunnlovsføre-
segn i 2004
Fram til Stortinget i september 2004 vedtok den fullsten-
dige revisjonen av § 100, hadde føresegna stått uendra
heilt sidan 1814. Den mest nærliggande forklaringa på
denne situasjonen er truleg Stortingets langvarige og
sterke uvilje mot å gjere endringar i Grunnlova; det som
ofte har vorte omtalt som grunnlovskonservatisme.350 Ei
anna forklaring er truleg at § 100 har hatt ein funksjon i
den rettslege argumentasjonen som har vore framført i
og av domstolane som ikkje har gjort det naudsynt å
endre måten føresegna har vore formulert på. Sjølv om
§ 100 i det ytre stod fram som ei nokså detaljert regule-
ring av ytringsfridommens grenser, i alle fall til grunn-
lovsføresegn å vere, har nok føresegna først og fremst
fungert som ei prinsipperklæring om ytringsfridommen
som ein grunnleggande menneskerett. Ut over dette var
det ikkje særleg med rettleiing å hente i sjølve ordlyden.
Dei meir detaljerte innskrenkingane av ytringsfridom-
men har vorte utvikla av lovgjevar og domstolane med
utgangspunkt i formell lovgjeving, både strafferettsleg
og sivilrettsleg. Ein konsekvens av denne tilnærmings-
måten har vore at det nærmare innhaldet i grunnlovsver-
net av ytringsfridommen har kome i bakgrunnen i retts-
praksis frå Høgsterett i sakstyper som aktualiserer
avveginga mellom ytringsfridommen og kolliderande
rettar og interesser, og at avgjerdene moglegvis kan ha
fått eit preg av å vere konkret grunngjevne. Til dømes
har Kyrre Eggen påvist at Høgsterett i nokså liten grad
har vist til omsyna bak ytringsfridommen i avgjerdene
som gjeld ytringsfridommens grenser, og han meiner at
avgjerdene av den grunn står fram som lite prinsi-
pielle.351 Ser ein nærmare på Høgsterettspraksis frå
denne perioden i saker som gjeld ytringsfridommens
grenser, står det likevel for meg som nokså klart at denne
praksisen byggjer på atskilleg meir enn konkrete interes-
seavvegingar. Eggen har nok heilt rett i at Høgsterett
heller sjeldan viste til omsyna bak ytringsfridommen,
men eg ser det slik at den prinsipielle tilnærminga til
avveginga mellom ytringsfridommen og kolliderande

rettar og interesser har kome til uttrykk på andre måtar i
praksis frå Høgsterett. Dei tre sakene frå slutten av 1950-
og 1960-talet om tolkinga av uttrykket «utuktig skrift» i
straffelova 1902 § 211 er godt eigna til å vise at Høgste-
rett har ei nokså prinsipiell tilnærming til avveginga
mellom ytringsfridommen og kolliderande rettar og
interesser.352

Den første dommen, som er innteken i Rt. 1958
s. 479, gjaldt spørsmålet om Agnar Mykles bok Sangen
om den røde rubin var eit utuktig skrift. Oslo byrett kom
til at boka var utuktig, men at forfattar og forlag måtte
frifinnast for straff på grunn av unnskyldeleg rettsvill-
faring. Påtalemakta fekk av same grunn heller ikkje
medhald i kravet om inndraging av fortenesta frå salet av
boka etter straffelova 1902 § 36, men byretten kom til at
restopplaget av boka og satsen kunne inndragast med
heimel i straffelova 1902 § 323. I Høgsterett vart saka
behandla i plenum. Fleirtalet på 13 dommarar kom til at
boka ikkje var utuktig i straffelovas forstand, medan tre
dommarar slutta seg til byrettens dom. Førstvoterande
slår først fast at straffebodet om utuktig skrift ikkje i seg
sjølv er i strid med § 100, men presiserer deretter at
«man ved tolkningen og anvendelsen av § 211 må ha for
øye de grunnleggende prinsipper som Grunnlovens § 96
og § 100 bygger på til vern om borgerne og ytringsfrihe-
ten».353 Konsekvensane av desse retningslinjene for lov-
tolkinga kjem klarare til syne i Høgsteretts formulering
av den nedre terskelen for kva som skal reknast for å
vere eit utuktig skrift:

… ikke enhver krenkelse av det anstendige eller sømme-
lige vil være tilstrekkelig til å bringe bestemmelsen i
§ 211 til anvendelse. I begrepet utuktig i denne forbin-
delse må man etter min mening se et uttrykk for at det
kreves en kvalifisert grad av krenkelse – større eller min-
dre etter de ledsagende omstendigheter.354

I kravet om at krenkinga må vere kvalifisert, ligg det
klart nok viktige konsesjonar til ytringsfridommen. Og i
førstvoterande si vurdering av skildringane i boka kjem
det ytterlegare klargjeringar av kva som krevst for at
krenkinga skal passere denne terskelen:

At «Sangen om den røde rubin» inneholder partier som er
egnet til å vekke – og også hos mange har vakt – forar-
gelse, kan, etter det jeg har sagt, i og for seg ikke være

350 Sjå nærmare om dette i Johs. Andenæs og Arne Fliflet, Statsforfatningen i Norge, Oslo 2017, s. 70–72, Eivind Smith, Konstitusjonelt demokrati,
Oslo 2017, s. 93–94, og Ulrik Sverdrup-Thygeson jr., Det som ikkje skjer: Om norsk grunnlovskonservatisme, i Eirik Holmøyvik (red.), Tolkingar
av Grunnlova: Om forfatningsutviklinga 1814–2014, Oslo 2013, s. 338–367.

351 Kyrre Eggen, Ytringsfrihet, Oslo 2002, kap. 2. Gjennomgangen av rettspraksis er innteken på s. 48–55, s. 70–80 og s. 85–87.
352 Då straffelova 2005 kom i kraft 1. oktober 2015, vart straffebodet om utuktig skrift erstatta av eit straffebod om pornografi i § 317.
353 Rt. 1958 s. 479 på s. 482.
354 Rt. 1958 s. 479 på s. 484. Mi kursivering.
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avgjørende når det gjelder spørsmålet om den skal karak-
teriseres som utuktig – heller ikke at den hos mange –
også ikke puritansk innstilte mennesker – vil krenke
sedelighetsfølelsen. Som nevnt antar jeg at det må kreves
en krenkelse av kvalifisert grad.

«Sangen om den røde rubin» går etter min mening …
betenkelig langt. Det gjelder både mengden og arten av
de skildringer som på en eller annen måte har med
kjønnslige forhold å gjøre. Når jeg allikevel viker tilbake
for å karakterisere boken som et utuktig skrift, har det
vært avgjørende for meg at domstolene på dette område
bør vise den ytterste tilbakeholdenhet. Prinsippet i
Grunnlovens § 100 tilsier etter min mening at man hvor
det – som her – er tvil, heller bør frifinne enn felle.355

Omsynet til ytringsfridommen kjem med andre ord til
uttrykk både i kravet om at krenkinga må vere kvalifisert
for at den skal vere omfatta av straffelova 1902 § 211, og
i utsegna om at dersom ein er i tvil om boka er utuktig,
så skal ein frifinne. Førstvoterande legg elles til grunn at
ein ved vurderinga av om boka er utuktig, ikkje berre
kan legge vekt på dei avsnitt og passasjar som skildrar
seksuelle forhold, men at heile boka må vurderast under
eitt. Dette heilskaplege tolkingsperspektivet sikrar også
eit klart større armslag for forfattarar av skjønnlitterære
verk; det er i og for seg den einaste måten å sikre stor fri-
dom til å bruke skildringar om kjønnslege forhold «som
ledd i den kunstneriske utforming av de idéer forfatteren
vil hevde, eller i bokens kunstneriske komposisjon».356

På tross av desse klargjeringane av uttrykket «utuktig
skrift» er det likevel slik at det framleis er eit rom for
skjønn og individuelle dommarvurderingar. Mindre-
talsvotumet tydeleggjer dette. Dei tre dommarane slutta
seg utan vidare til førstvoterande si lovtolking, men
hadde eit anna syn på dei omstridde skildringane og
verknaden desse hadde på teksten elles, og kom difor til
at boka var eit utuktig skrift.357

Allereie året etter fekk Høgsterett ei ny sak om det
same spørsmålet på sitt bord, og dommen er innteken i
Rt. 1959 s. 431. Spørsmålet var om Henry Millers verk
The Rosy Crucifixion og den danske omsettinga Sexus I
og II måtte reknast for å vere utuktige skrifter. Oslo
byrett hadde kjent dei tiltalte skuldige for brot på straf-
felova 1902 § 211. I Høgsterett vart saka handsama i

avdeling, og fleirtalet på fire dommarar kom til at Sexus
I og II var utuktige. Mindretalet vurderte spørsmålet
annleis. Dommen inneber ei ytterlegare klargjering av
kvar grensa mellom det straffbare og straffrie skal trek-
kast. Utgangspunktet er kravet som vart etablert av Høg-
sterett i dommen frå året før – nemleg at krenkinga må
vere kvalifisert – og dette blir av førstvoterande i dom-
men frå 1959 utdjupa på følgjande måte:

… flere av de seksuelle handlinger [ligger] så langt uten-
for det normale at de må sies å være perverse eller å ligge
i perversitetens grenseland. Det beskrives således tre-
kantforhold mellom «helten» og to kvinnelige partnere,
en voldtektsscene med sadistisk tilsnitt og ett tilfelle av
bestialitet.358

Førstvoterande la vidare vekt på at dei seksuelle skild-
ringane fekk så stor plass gjennom heile boka at «om
man noen gang skal kunne bruke uttrykket «hele boken
svertes», må det være i dette tilfelle».359 Mindretalet såg
det også slik at nokre av skildringane «umiddelbart vir-
ker i høy grad frastøtende», men kom likevel til at hand-
lingane verken var perverse eller bar preg av sadisme.360

Og sjølv om også mindretalet presiserer at det i norsk
rett ikkje gjeld ein absolutt kunstnarleg fridom på dette
området, er det likevel nærliggande å sjå det slik at
mindretalet er villig til å gje forfattaren større handlings-
rom enn kva tilfellet er for fleirtalet.361 Etter denne dom-
men må ein truleg sjå det slik at Høgsterett trakk grensa
for det straffbare ved framstillingar som har eit perverst
eller sadistisk innhald. Eg nemner for ordens skuld at
fleirtalet i Høgsterett oppheva byrettsdommen fordi ein
meinte at domspremissane ikkje gav tilstrekkeleg grunn-
lag for å avgjere om byretten hadde lagt til grunn rett
aktløysenorm.362

Etter denne dommen skulle det gå nærmare ni år før
Høgsterett på nytt måtte ta stilling til om ei bok var
omfatta av straffebodet om utuktig skrift. Denne gongen
var det Jens Bjørneboes bok Uten en tråd som vart vur-
dert, og dommen er innteken i Rt. 1967 s. 1502. Oslo
byrett hadde domfelt både forfattar og forlagssjef. I til-
legg til bøtestraff fekk påtalemakta medhald i kravet om
inndraging både av restopplaget av ferdige bøker og dei
uferdige eksemplara. Også i denne saka delte Høgsterett
seg i eit fleirtal på fire dommarar og eit mindretal på ein.

355 Rt. 1958 s. 479 på s. 486.
356 Rt. 1958 s. 479 på s. 485.
357 Rt. 1958 s. 479 på s. 487–489.
358 Rt. 1959 s. 431 på s. 438. Mi kursivering.
359 Dette uttrykket er henta frå førstvoterande sitt votum i Rt. 1958 s. 479 på s. 484.
360 Rt. 1959 s. 431 på s. 441.
361 Sjå særleg Rt. 1959 s. 431 på s. 442. Sjå også mindretalsvotumet på s. 444.
362 Rt. 1959 s. 431 på s. 439–440.
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Fleirtalet tek utgangspunkt i den målestokken som vart
lagt til grunn i dei to dommane frå 1958 og 1959, og
meinte at det ikkje var tvil om at boka var eit utuktig
skrift i straffelovas forstand:

Jeg mener at denne beskrivelse temmelig nøyaktig passer
også på Bjørneboes bok, med den forskjell at det hos
Bjørneboe ikke er tale om mellomliggende partier som
«svertes», fordi boken fremstiller en praktisk talt sam-
menhengende rekke kjønnsakter av den karakter jeg har
nevnt.363

Fleirtalet såg det med andre ord slik at boka Uten en tråd
ikkje hadde mellomliggande passasjar utan seksuelle
skildringar, og det er nærliggande å lese fleirtalsvotumet
slik at dette gjorde den strafferettslege vurderinga noko
enklare. Fleirtalet kunne heller ikkje sjå at den etterføl-
gjande samfunnsutviklinga – den alminnelege liberalise-
ringa av synet på seksualitet – tilsa at det no måtte gjerast
ei anna rettsleg vurdering av boka til Bjørneboe.364 Det er
på dette punktet mindretalet har ei anna vurdering. Det
blir vist til rettstilstanden både i Sverige og Finland, som
mindretalet vurderer som meir liberal enn den norske:

Vi ligger nok i tid etter våre naboland – det har jeg en
bestemt følelse av – men vi beveger oss i samme retning.
Med det nære og omfattende kulturfellesskap som består
mellom de skandinaviske land, vil de tendenser henimot
større frihet som er så tydelige i våre naboland, også hos
oss gjøre seg gjeldende med stor styrke.365

Og det er mogleg ein kan sjå det slik at mindretalet med
dette tek til orde for ei ytterlegare heving av den terske-
len som vart etablert med dei to dommane frå 1958 og
1959; at det ikkje lenger skulle vere tilstrekkeleg for ein
fellande straffedom at skildringane hadde eit perverst
eller sadistisk innhald, men at skildringane måtte ha eit
preg av «råhet, brutalitet, sedelighetsforbrytelser – det
som på engelsk søkes karakterisert ved stikkordet ‘sex
and violence’».366 Det er kanskje særleg tilvisinga til
seksuallovbrot som kan tyde på at mindretalet tek til
orde for ei ytterlegare liberalisering.

Avgjerdene frå Høgsterett under straffelova 1902
§ 135 a i saker om diskriminerande og hatefulle ytringar

byggjer på tilsvarande tilnærmingsmåtar.367 Også i desse
sakene har Høgsterett, av omsyn til vernet av ytringsfri-
dommen, lagt til grunn at berre dei ytringane som er kva-
lifisert krenkande, passerer terskelen for det straffbare.
Avgjerda frå Høgsterett innteken i Rt. 1984 s. 1359 kan
tene som illustrasjon her. Spørsmålet for Høgsterett var
om krenkande ytringar om homofile framsett av ein pas-
tor i samband med eit program i ei nærradiosending, var
ei krenking av straffelova 1902 § 135 a bokstav c. Fleir-
talet på fire meinte det, medan ein dommar ville frifinne
pastoren. Førstvoterande uttalar følgjande om tolkinga
av straffebodet:

… bestemmelsen i straffeloven § 135a første punktum
må fortolkes på en restriktiv måte, og … krenkelsene må
være av kvalifisert art for å rammes av bestemmelsen.
Ved tolkningen er det lagt vekt på at man befinner seg på
et område hvor hensynet til forskjellige menneskerettig-
heter ofte trekker i forskjellig retning og må avveies mot
hverandre, og at hensynet til ytringsfriheten er av funda-
mental betydning i et demokratisk samfunn.368

Denne tolkinga av straffebodet vart forankra i tidlegare
praksis frå Høgsterett,369 og den er vidareført i nyare
avgjerder frå domstolen.370 Også dommaren som
utgjorde mindretalet, la til grunn at berre kvalifisert
krenkande ytringar var omfatta av straffebodet.371 Om
han ville frifinne fordi han la til grunn ei strengare tol-
king av den nedre terskelen for kva som skulle vere
straffbart (lovtolkinga), eller om han berre hadde ei anna
oppfatning av kor krenkande pastorens ytringar var (fak-
tum i saka), er derimot ikkje godt å seie.

Eg har ovanfor vist korleis Høgsterett utpensla det
meir presise innhaldet i terskelen kvalifisert krenkande i
straffelova 1902 § 211 om utuktig skrift. I saker under
straffelova 1902 § 135 a har det først og fremst gjort seg
gjeldande ulike syn på om det i terskelen kvalifisert
krenkande skal ligge eit krav om at dei omstridde ytrin-
gane må kunne tolkast som ein trugsel om, eller ei opp-
moding til, vald eller andre ulovlege handlingar, eller om
det er tilstrekkeleg for straffansvar at ytringane inneber
ei grov nedvurdering av menneskeverdet til dei person-
gruppene som er omfatta av vernet i straffebodet. Det er
klart at den førstnemnte oppfatninga inneber større kon-

363 Rt. 1967 s. 1502 på s. 1507.
364 Rt. 1967 s. 1502 på s. 1507–1508.
365 Rt. 1967 s. 1502 på s. 1515.
366 Rt. 1967 s. 1502 på s. 1515.
367 Vernet mot hatefulle ytringar er no regulert i straffelova 2005 § 185.
368 Rt. 1984 s. 1359 på s. 1363. Mi kursivering.
369 Sjå Rt. 1977 s. 114, Rt. 1978 s. 1072 og Rt. 1981 s. 1305.
370 Sjå Rt. 1997 s. 1821, Rt. 2002 s. 1618 og Rt. 2007 s. 1807.
371 Rt. 1984 s. 1359 på s. 1367.
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sesjonar til ytringsfridommen. Høgsterett har vakla litt i
dette spørsmålet.372 I dommen innteken i Rt. 2002
s. 1618 – som gjaldt ytringar om innvandrarar og jødar
framsett av leiaren av den nynazistiske organisasjonen
Boot Boys i samband med ein demonstrasjon på torget i
Askim i august 2000 – er det mykje som tyder på at fleir-
talet og mindretalet forfekta kvart sitt syn på dette spørs-
målet. For fleirtalet var det avgjerande for frifinninga at
det «[ikke] fremsettes … trusler og … heller ikke på
annen måte [gis] anvisning på konkrete tiltak».373

Mindretalet ville domfelle leiaren av Boot Boys for
utsegnene, men såg det slik at det ikkje var naudsynt å ta
stilling til om utsegnene måtte tolkast som trugslar eller
oppmodingar til vald eller andre ulovlege handlingar.374

Dette standpunktet kan vanskeleg tolkast på anna vis enn
at mindretalet meinte at også ytringar som inneber ei
grov nedvurdering av menneskeverdet til dei verna per-
songruppene, oppfyller terskelen kvalifisert krenkande.
Den etterfølgjande rettsutviklinga har lagt seg på
mindretalets standpunkt.375

I sakene om diskriminerande og hatefulle ytringar har
det også gjort seg gjeldande ulike syn på spørsmålet om
kva slags retningslinjer for tolkinga som skal leggast til
grunn. I dei første rettsavgjerdene frå slutten av 1970-
talet er det klart at Høgsterett praktiserer ei heller streng
ordlydstolking av dei omstridde utsegnene.376 Ytraren
kan berre bli stilt til ansvar for det som direkte blir sagt
eller skrive, og slike retningslinjer inneber nokså store
konsesjonar til ytringsfridommen. Med dommen innte-
ken i Rt. 1981 s. 1305 vart denne rettstilstanden endra.
Saka gjaldt ytringar framsett i tre løpesetlar utarbeidd av
ein representant for «Organisasjonen mot skadelig inn-
vandring i Norge». Asker og Bærum heradsrett hadde
dømt aksjonsleiaren til «betinget fengsel» i 120 dagar.
Fleirtalet i Høgsterett halverte straffa, medan mindreta-
let på to dommarar slutta seg til heradsretten si straffut-
måling. Om retningslinjene for tolking uttalar fleirtalet
følgjande:

I det hele er det for hvert av de åtte utsagn, vurdert isolert,
ikke uten videre åpenbart hva meningsinnholdet egentlig
er. Utsagnene er usammenhengende, overdrevne, urime-
lig generaliserende og kan ha en negativ følelsesmessig
appell, …

Når jeg i dette tilfelle er kommet til at straffelovens
§ 135a er overtrådt, er det fordi de åtte utsagn som er tatt
inn i tiltalebeslutningen, må vurderes samlet og på bak-
grunn av løpesedlenes innhold for øvrig.377

Mindretalet la til grunn ein tilsvarande tilnærmingsmåte,
og uttalte mellom anna at det «ikke [kan] legges ensidig
vekt på hvordan utsagnene er å forstå på grunnlag av en
reflektert, logisk analyse av innholdet».378 Det avgje-
rande – slik mindretalet såg det – måtte vere å finne fram
til det meiningsinnhaldet dei omstridde utsegnene for-
midlar til «den ikke helt spesielt ettertenksomme leser».
Eit slikt tolkingsperspektiv set noko strammare rammer
for ytringsfridommen, men er samstundes det som best
sikrar dei motståande rettane og interessene eit reelt
vern: Om ein skulle sjå vekk ifrå korleis tilhøyrarane,
lesarane eller sjåarane oppfatta meiningsinnhaldet i dei
omstridde ytringane, ville det rettslege vernet langt på
veg miste sin funksjon.

Dei retningslinjene for tolking som vart lagt til grunn
av Høgsterett i denne dommen, vart vidareført i ple-
numsavgjerda frå Høgsterett innteken i Rt. 1997 s. 1821.
Her var det spørsmål om utsegner framsett i partipro-
grammet til Hvit Valgallianse kunne straffast med hei-
mel i straffelova 1902 § 135 a. Det var semje blant dom-
marane om at ein ikkje åleine kunne basere seg på ordly-
den i dei omstridde utsegnene ved tolkinga, men at ein
måtte tolke desse på bakgrunn av heile partiprogrammet,
og då meinte fleirtalet at «det er den mørkhudede del av
befolkningen en tar sikte på når det gjelder de ekstreme
virkemidler som foreslås».379 I programmet vart det
mellom anna teke til orde for tvangssterilisering av
adoptivbarn som var busett i Noreg, for tvangssterilise-
ring av den framande parten i såkalla blanda parforhold,
og at det skulle gjennomførast tvangsabort dersom kvin-
nene i slike forhold vart gravide. Denne avgjerda frå
Høgsterett hausta kritikk fordi det vart lagt til grunn eit
tolkingsresultat som ikkje eksplisitt kom til uttrykk i par-
tiprogrammet.380 Og då Høgsterett avgjorde straffesaka
mot Boot Boys-leiaren i 2002, gjekk fleirtalet vekk ifrå
dei retningslinjene for tolking som låg til grunn for ple-
numsavgjerda i 1997. Førstvoterande tek rett nok
utgangspunkt i korleis den alminnelege lesar eller tilhøy-
rar vil oppfatte dei omstridde utsegnene, men presiserer

372 Sjå nærmare om dette i Bjørnar Borvik, Personvern og ytringsfridom, Oslo 2011 s. 281–287.
373 Rt. 2002 s. 1618 på s. 1630.
374 Rt. 2002 s. 1618 på s. 1637.
375 Sjå Rt. 2007 s. 1807. Sjå nærmare om denne dommen i Borvik, Personvern og ytringsfridom, 2011, s. 285–287.
376 Rt. 1977 s. 114 og Rt. 1978 s. 1072. Sjå nærmare om desse avgjerdene i Borvik, Personvern og ytringsfridom, 2011, s. 250–252.
377 Rt. 1981 s. 1305 på s. 1318. Mi kursivering.
378 Rt. 1981 s. 1305 på s. 1314.
379 Rt. 1997 s. 1821 på s. 1827.
380 Sjå Eggen, Ytringsfrihet, 2002, s. 505–506 og Johs. Andenæs, Rasediskriminering og ytringsfrihet, kronikk i Aftenposten 19. desember 1997.
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deretter at «ingen bør kunne risikere strafferettslig
ansvar ved at utsagn tillegges et meningsinnhold som
ikke er uttrykkelig uttalt og heller ikke med rimelig stor
sikkerhet kan utledes av sammenhengen».381 Fleirtalet
ville heller ikkje legge særleg vekt på ramma rundt
demonstrasjonen på torget i Askim ved tolkinga av
appellen frå Boot Boys-leiaren, og eg trur ikkje fleirtalet
gjennom tolkingsprosessen meinte å klarlegge korleis
«den ikke helt spesielt ettertenksomme leser» oppfatta
hyllesta til Adolf Hitler og Rudolf Hess for deira helte-
modige innsats. Slik eg ser det, gjennomførte fleirtalet
ein strengt språkleg og logisk analyse av dei omstridde
ytringane i lys av historiske fakta, medan mindretalet
klart nok bygde vidare på retningslinjene for tolking som
plenumsavgjerda frå 1997 hadde formulert:

Det avgjørende … må således være de forestillinger til-
hørerne fikk ved det samlede inntrykk som domfelte og
hans meningsfeller skapte gjennom det som ble sagt og
ved den måte de opptrådte på. … Det som ble uttalt måtte,
samlet sett, oppfattes som en godkjennelse av og tilslut-
ning til de massive overgrep som jødene ble utsatt for i
vår nære historiske fortid.382

Dommen frå Høgsterett vart klaga inn for komiteen som
overvakar at konvensjonsstatane overheld pliktene som
kan utleiast av Rasediskrimineringskonvensjonen
(RDK), og komiteen kom til at dommen var ei krenking
av RDK artikkel 4.383 Den etterfølgjande rettsutviklinga
tyder også på at Høgsterett no legg til grunn dei retnings-
linjene for tolking som vart formulert i plenumsdommen
frå 1997.384 Felles for alle avgjerdene i sakene om utuk-
tige skrifter og diskriminerande og hatefulle ytringar er
at vernet av ytringsfridommen i all hovudsak har vorte
handtert gjennom kvalifiseringa av den objektive gjer-
ningsskildringa i straffelova 1902 §§ 211 og 135 a, og
gjennom utforminga av retningslinjene for tolking av
omstridde ytringar. Sjølv om tilvisingane til grunn-
lovsvernet av ytringsfridommen er nokså sporadiske og
knappe, er det ikkje dermed sagt at Høgsterett ikkje har
forhalde seg prinsipielt til avveginga mellom ytringsfri-
dommen og kolliderande rettar og interesser.

I ærekrenkingssaker er tilnærmingsmåten til interesse-
avveginga mellom ytringsfridommen og kolliderande
rettar og interesser nokså annleis. Rett nok inngår ret-
ningslinjene for tolking av omstridde ytringar som ein
vesentleg føresetnad for domstolanes vurdering også i
desse sakene. Når det derimot gjeld tolkinga av den
objektive gjerningsskildringa i straffelova 1902
§ 247,385 har ikkje Høgsterett operert med eit krav om at
berre dei meir kvalifiserte krenkingane skulle vere
omfatta av straffebodet.386 Eg seier ikkje med dette at
krenkingsintensiteten ikkje har vorte tillagt vekt, men
den har i all hovudsak inngått som eitt av fleire moment
i den breiare rettsstridsvurderinga som domstolane alltid
har gjort under straffelova 1902 § 247:387 Startpunktet i
ærekrenkingssakene har stort sett alltid vore om ytraren
kan føre sanningsbevis for dei ærekrenkande skuldin-
gane. Sanne skuldingar, sjølv om dei er ærekrenkande,
har alltid hatt eit sterkt vern, både etter Grunnlova § 100
og etter Den europeiske menneskerettskonvensjonen
(EMK) artikkel 10, som også vernar ytringsfridommen.
Der dei ærekrenkande ytringane meir har stått fram som
verdivurderingar og karakteristikkar, har spørsmålet
vore om det faktiske grunnlaget for desse ytringane har
vore tilstrekkeleg. Og i mangel av sanningsbevis eller
tilstrekkeleg faktisk forankring har domstolane teke stil-
ling til om ytraren på publiseringstidspunktet var i akt-
sam god tru for spørsmålet om dei ærekrenkande ytrin-
gane var sanne. I denne vurderinga inngår alvoret i skul-
dingane som eitt heilt sentralt premiss; dess alvorlegare
skuldingane er, dess strengare krav har ein stilt til kvali-
teten på undersøkingane som har hatt til siktemål å
avklare om skuldingane er sanne.

Domstolanes vurdering av rettsstrid i ærekrenkingssa-
ker er samansett og består av ei rekke ulike moment. Eitt
av desse er emnet for ytringa; politiske ytringar har eit
særleg sterkt vern, men det same gjeld også for ytringar
om andre emne som har offentleg interesse. Eit anna er
kven ytringane er retta mot; politikarar og andre som
forvaltar makt på vegner av fellesskapen, må finne seg i
meir enn dei fleste andre. Det same gjeld for dei som av
andre grunnar har stått fram i det offentlege ordskiftet. I
det store og heile må det kunne seiast at dei rettsstrids-

381 Rt. 2002 s. 1618 på s. 1627.
382 Rt. 2002 s. 1618 på s. 1632–1633.
383 The Jewish communities of Oslo and Trondheim, Kirchner, Paltiel, the Norwegian Antiracist Centre and Butt v. Norway, Communication No. 30/

2003, CERD/C/67/D/30/2003.
384 Sjå Rt. 2007 s. 1807 og Borvik, Personvern og ytringsfridom, 2011, s. 260–263. Sjå dessutan Rt. 2012 s. 536 avsnitt 18–19, HR-2018-674-A

avsnitt 12, HR-2020-184-A avsnitt 30 og HR-2020-185-A avsnitt 29.
385 Då straffelova 2005 kom i kraft 1. oktober 2015, vart ærekrenkingane avkriminalisert i norsk rett. Vernet mot slike krenkingar er no ivareteke gjen-

nom reglane i skadeserstatningslova 1969 § 3-6 a.
386 Sjå nærmare om dette i Borvik, Personvern og ytringsfridom, 2011, s. 291–292.
387 For ei kort framstilling av hovudstrukturen i rettsstridsvurderinga i straffelova 1902 §§ 246 og 247, sjå Henry John Mæland, Ærekrenkelser, Ber-

gen 1986, s. 158–160.
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vurderingane som domstolane har gjort i ærekrenkings-
sakene, har vore atskilleg meir komplekse enn dei vur-
deringane som ligg til grunn for avgjerdene i sakene om
utuktige skrifter og diskriminerande og hatefulle ytrin-
gar. I dei to sistnemnte sakstypane har det avgjerande for
utfallet som oftast vore om dei omstridde ytringane var
omfatta av den objektive gjerningsskildringa i dei aktu-
elle straffeboda, og som gjennomgangen ovanfor viser,
har denne terskelen vorte etablert etter ei (grundig) vur-
dering av omsynet til ytringsfridommen. I ærekrenkings-
sakene har derimot utfallet vorte avgjort etter ei atskilleg
meir open og kompleks vurdering, der domstolane ikkje
på same måten har formulert eit like klart skilje mellom
det straffbare og det rettmessige. I slike samansette vur-
deringar vil det som oftast også vere argument som trek-
ker i kvar si retning, og domstolanes handlingsrom blir
nokså stort. Mange vil nok meine at det var grunnlag for
å hevde at Høgsterett etter kvart tapte grunnlovsvernet i
§ 100 av syne i rettsstridsvurderinga i sakene om ære-
krenkingar. Det som i alle tilfelle er klart, er at rettstil-
standen på dette området vart vesentleg endra etter at
Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg
rundt tusenårsskiftet avsa tre fellande dommar i klagesa-
ker under EMK artikkel 10.

Dei to første dommane der domstolen i Strasbourg
kom til at EMK artikkel 10 var krenka, vart avsagt same
året som Ytringsfridomskommisjonen la fram utgreiinga
si, medan den siste av dei tre kom året etter.

Storkammerdommen i Bladet Tromsø and Stensaas v.
Norway frå 20. mai 1999 gjaldt spørsmålet om journalis-
ten hadde vore i aktsam god tru då det vart framsett
påstandar om at mannskapet på ei selfangstskute hadde
brukt ulovlege avlivingsmetodar. Skuldingane bygde i
all hovudsak på ein rapport som var utarbeidd på opp-
drag frå Fiskeridepartementet. Strasbourg-domstolen la
til grunn at avisa burde kunne stole på rapporten utan å
gjere sjølvstendige undersøkingar,388 og dommen kan
nok lesast som eit uttrykk for at dei norske referatprivile-
gia (ansvarsfridom for journalistisk formidling av ære-
krenkande ytringar) på dette tidspunktet ikkje gjekk
langt nok.389 Her bør det likevel leggast til at domstolen
i Strasbourg hadde ei anna oppfatning enn norske dom-
stolar når det gjaldt alvoret i skuldingane: Medan norske
domstolar hadde lagt til grunn at skuldingane var alvor-
lege, meinte domstolen i Strasbourg at skuldingane ikkje
var spesielt alvorlege, og at nokre av dei stod fram som

overdrivingar. Det kan ikkje utelukkast at denne for-
skjellen i synet på skuldingane også smitta over på kra-
vet til sjølvstendige undersøkingar frå journalistens side.

Storkammerdommen i Nilsen and Johnsen v. Norway
frå 25. november 1999 gjaldt påstandar om politivald
ved Bergen politikammer. Domfellingane i nasjonale
domstolar bygde på at det ikkje var ført sanningsbevis
for skuldingane. Domstolen i Strasbourg la for sin del til
grunn at dei omstridde ytringane (med unnatak av ei
skulding om medviten løgn) måtte tolkast som verdivur-
deringar, og ein såg det vidare slik at desse hadde til-
strekkeleg faktisk forankring.390 Då var det ikkje forein-
leg med vernet i EMK artikkel 10 å reagere med retts-
lege sanksjonar. Som allereie nemnt ovanfor, er
sondringa mellom faktaskuldingar og verdivurderingar/
karakteristikkar heilt grunnleggande i sakene om ære-
krenkingar, og denne må sjølvsagt vere styrande for kva
nasjonale domstolar krev sanningsbevis for. Men sidan
domstolen i Strasbourg neppe har betre føresetnader enn
nasjonale domstolar for å ta endeleg stilling til om dei
omstridde ytringane er faktaskuldingar eller verdivurde-
ringar, er det ikkje så enkelt å trekke lærdom frå denne
dommen utover at sondringa mellom faktaskuldingar og
verdivurderingar er viktig under EMK artikkel 10.

Dommen i Bergens Tidende and Others v. Norway frå
2. mai 2000, som gjaldt ein artikkelserie som sette ei kri-
tisk søkjelys på verksemda til ein plastikkirurg, vart opp-
fatta som ei kritikk av retningslinjene for tolking i ære-
krenkingssaker. Sentralt i Strasbourg-domstolen si
grunngjeving for at konvensjonen var krenka, var at tol-
kingsresultatet «was one derived by the Supreme Court,
not from the express terms but from the general tenor of
the articles».391 Dette vart tolka som at det ikkje var
foreinleg med vernet av ytringsfridommen i EMK artik-
kel 10 å legge til grunn eit tolkingsresultat som ikkje
hadde sikker støtte i ordlyden i dei omstridde ytrin-
gane.392 Den seinare rettsutviklinga frå Strasbourg-dom-
stolen viser likevel at det ikkje kan utleiast slike krav av
EMK artikkel 10; det er kjerneinnhaldet i dei omstridde
ytringane som skal avklarast gjennom tolkingsproses-
sen, og ordlyden utgjer inga yttergrense for tolkingsre-
sultatet.393

Det er ikkje tvilsamt at Strasbourg-domstolen i alle
desse tre sakene såg annleis på avveginga mellom
ytringsfridommen og kolliderande rettar og interesser
enn kva Høgsterett hadde gjort. Vidare er det klart at

388 Sjå Bladet Tromsø and Stensaas v. Norway, Judgment (Grand Chamber) of 20 May 1999 (appl. no. 21980/93) avsnitt 68.
389 For ei nærmare framstilling av referatprivilegia i norsk rett, sjå Mæland, Ærekrenkelser, 1986, s. 326–344 og Eggen, Ytringsfrihet, 2002, s. 440–

453.
390 Sjå Nilsen and Johnsen v. Norway, Judgment (Grand Chamber) of 25 November 1999 (appl. no. 23118/93) avsnitta 49–51.
391 Sjå Bergens Tidende and Others v. Norway, Judgment of 2 May 2000 (appl. no. 26131/95) avsnitt 56.
392 Sjå Eggen, Ytringsfrihet, 2002, s. 411–413.
393 Sjå Borvik, Personvern og ytringsfridom, 2011, s. 238–250.
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desse dommane kunne takast til inntekt for Ytringsfri-
domskommisjonen si vurdering om at det var naudsynt å
modernisere og styrke grunnlovsvernet av ytringsfri-
dommen i norsk rett. Det likevel ikkje grunnlag for å
meine at desse tre dommane gjorde det naudsynt med
djuptgripande endringar, verken i formell lovgjeving
eller i grunnlovsvernet av ytringsfridommen. Høgsterett
har då også i ettertid vist stor vilje til å innrette seg etter
signala frå Strasbourg, og dommen innteken i Rt. 2002
s. 764 blir ofte framheva som det sentrale vendepunk-
tet.394 Det er særleg i rettsstridsvurderinga ein har sett at
praksis frå Strasbourg-domstolen gradvis har fått stor
plass, medan grunnlovsvernet av ytringsfridommen på
det nærmaste har vorte gløymt.

Då Stortinget 30. september 2004 vedtok den nye
grunnlovsføresegna om ytringsfridom, vart det nok difor
mange av stortingsrepresentantane som hadde ei for-
ventning om at domstolane heretter ville gjere aktiv bruk
av den nye grunnlovsføresegna i saker om ytringsfri-
dommens grenser.395 Nyare praksis frå Høgsterett har
vist at dette ikkje har skjedd i særleg grad.396 Det er
framleis EMK artikkel 10 og praksis frå domstolen i
Strasbourg som dominerer domspremissane i dei sakene
som Høgsterett har avgjort på dette området. Likevel vil
eg meine at arbeidet til Ytringsfridomskommisjonen var
svært viktig. Den offentlege debatten som følgde i kjøl-
vatnet av at kommisjonen la fram utgreiinga si, og som
pågjekk heilt fram til Stortinget vedtok den nye grunn-
lovsføresegna, representerte i seg sjølv ei viktig nasjonal
bevisstgjering om ytringsfridommen som ein grunnleg-
gande menneskerett. Vidare vil eg meine at den nye
grunnlovsføresegna kan vere eit godt utgangspunkt for
Høgsterett si utpensling av eit nasjonalt forankra ytrings-
fridomsvern. Eit moderne grunnlovsvern vil truleg gjere
det enklare for Høgsterett å føre dialogen med mennes-
kerettsdomstolen i Strasbourg om korleis ytringsfridom-
men skal avvegast mot kolliderande rettar.

7 Kort om grunnlovsendringane av § 100 i 2004–
2010
Utgangspunktet for Stortingets vedtak 30. september
2004 var arbeidet til Ytringsfridomskommisjonen, som

vart oppnemnt i august 1996 for å foreta ei grunnleg-
gande gjennomtenking av ytringsfridommens stilling i
det norske samfunnet, og for å foreslå ein revisjon av
grunnlovsvernet. Det vart i kommisjonens mandat mel-
lom anna vist til at den rivande samfunnsutviklinga også
på områder som har betydning for ytringsfridommen,
gjorde det naudsynt med ei grunnleggande gjennomten-
king av ytringsfridommens stilling i vårt samfunn. Den
internasjonale rettsutviklinga vart også framheva i man-
datet, og utan at det er sagt eksplisitt, er det nærliggande
å tru at ein her særleg hadde rettsutviklinga i praksis frå
menneskerettsdomstolen i Strasbourg i tankane.397 Pro-
fessor Francis Sejersted var leiar av kommisjonen, og
utgreiinga vart lagt fram i september 1999.398 Forslaget
frå kommisjonen vart i den politiske prosessen fram mot
endeleg vedtak endra på fleire punkt. Nokre av
endringane var vesentlege, og eg kjem nærmare tilbake
til desse der det passar i framstillinga mi.

Dei seinare endringane av § 100 har vore utan betyd-
ning for det rettslege innhaldet i grunnlovsvernet. Same
dagen som Stortinget vedtok den nye grunnlovsføre-
segna, vart det sett fram to endringsforslag.399 Det eine
forslaget gjekk ut på å rette opp ein språkfeil i tredje
ledd («Det» vart endra til «Der»). Vidare vart presise-
ringa «på andet grundlag end Kontrakt eller andet pri-
vat Retsgrundlag» i andre ledd foreslått oppheva. Den
omstridde passusen fanst ikkje i forslaget frå Ytrings-
fridomskommisjonen, men vart lansert av departemen-
tet for å klargjere at ein med uttrykket «rettslig ansvar-
lig» la opp til at andre ledd i grunnlovsføresegna berre
skulle omfatta inngrep som hadde heimel i offentle-
grettslege kompetansegrunnlag (altså inngrep som
hadde heimel i lov eller forskrift).400 Det var med andre
ord inga motsetning mellom kommisjonens opplegg og
den foreslåtte presiseringa frå departementet. Det var
elles klart at kommisjonen la opp til at tredje ledd
omfatta alle inngrep i ytringsfridommen, både dei som
hadde heimel i offentlegrettslege kompetansegrunnlag,
og dei som hadde sitt grunnlag i privatautonomien (for
eksempel i avtalar mellom private).401 I den offentlege
debatten i forkant av behandlinga i Stortinget vart det
likevel reist spørsmål om denne presiseringa av «retts-
lig ansvarlig» i andre ledd kunne utgjere eit grunnlag
for å innskrenke tilsette sin ytringsfridom, og for å

394 Sjå Cato Schiøtz og Vidar Strømme, Paradigmeskifte i injurieretten, Lov og Rett, 2002, s. 401–402.
395 Representanten Carl I. Hagen var kanskje den som klarast ga uttrykk for denne forventninga. Sjå St.forh. (2004) s. 3593 andre spalte.
396 Slik også Anine Kierulf, Hvilken rolle spiller Grunnloven § 100 i Høyesteretts ytringsfrihetspraksis?, Lov og Rett, 2012, s. 131–150. Sjå særleg

s. 133–142.
397 Mandatet for kommisjonen er innteke i NOU 1999: 27 s. 15–16.
398 NOU 1999: 27. Forslaget frå kommisjonen til ny grunnlovsføresegn er innteke på s. 9 første spalte.
399 Dok. nr. 12:21 (2003–2004) og Innst. S. nr. 75 (2005–2006).
400 St.meld. nr. 42 (1999–2000) s. 47 andre spalte.
401 NOU 1999: 27 s. 241 andre spalte og s. 245 andre spalte.



§ 100 1101
fjerne grunnlaget for all tvil, vart presiseringa foreslått
oppheva.402 Stortinget vedtok 2. februar 2006 begge
desse endringsforslaga.

Stortinget vedtok 27. mai 2010 å gjere ei språkleg
endring av Grunnlova § 100 tredje ledd andre punktum
(«Grændser» vart endra til «Grænser»).403 Og med ved-
taket 6. mai 2014 vart det gjennomført ei fullstendig
språkleg modernisering av bokmålsversjonen av Grunn-
lova, og i tillegg vart det vedteke ein nynorskversjon.404

Lovendringane som vart vedtekne 27. mai 2014, var ein
konsekvens av dei grunnlovsvedtaka som vart gjort
13. mai 2014, og innebar berre ei redigering av kapitla E
og F i Grunnlova.405

8 Hovudstrukturen i grunnlovsføresegna § 100 frå 
2004
Prinsippføresegna om grunnlovsvernet av ytringsfri-
dommen er innteken i første ledd, og den vart med lov-
endringa i 2004 gjort medienøytral. Det er lagt til grunn
i forarbeida at omgrepet «Ytringsfrihet» må tolkast som
ei tilvising til dei ulike sidene ved ytringsfridommen,
nemleg den klassiske ytringsfridommen (retten til å
framsette ytringar, også i form av demonstrasjonar),
informasjonsfridommen (retten til å søkje informasjon),
informasjonskrav (retten til å få utlevert informasjon),
infrastrukturkravet (det offentlege si plikt til å legge til
rett for ytringsfridom) og retten til å vere taus.406 Første
ledd har neppe sjølvstendig rettsleg betydning, og det
nærmare innhaldet i grunnlovsvernet må utviklast med
utgangspunkt i andre til femte ledd i § 100. Første ledd
har likevel betydning fordi det markerer ei språkleg
vidareføring av første punktum i den gamle grunnlovsfø-
resegna om ytringsfridom.

Skiljet mellom førehandssensur og etterfølgjande
ansvar er grunnleggande i ytringsfridomssaker. Det er ei
alminneleg oppfatning at det skal meir til for å gripe inn
mot ytringar i forkant, enn for å gjere ansvar gjeldande i
etterkant av at ytringane er framsett. Grunngjevinga er at
dei prosessane som ytringsfridommen skal bidra til (san-
ningssøking, demokrati og sjølvrealisering), normalt vil
bli meir skadelidande dersom ytringane ikkje blir fram-
sett i det heile teke, enn dersom dei blir møtt med sank-
sjonar i etterkant. Det er mindre kritisk for desse proses-
sane at meiningar og informasjon blir bringa til torgs og

deretter møtt med sanksjonar, enn at ytringane blir stengt
ute frå det offentlege ordskiftet. Her må det likevel leg-
gast til at også etterfølgjande ansvar har konsekvensar
for prosessane som ytringsfridommen skal bidra til. Det
blir ofte vist til at sanksjonane kan ha ein kjølande effekt
på det offentlege ordskiftet. Skiljet mellom førehands-
sensur og etterfølgjande ansvar er også nedfelt i grunn-
lovsføresegna.407 Medan fjerde ledd i § 100 gjeld alle
former for sensur og inngrep i forkant av at ytringane
blir framsett, oppstiller andre og tredje ledd rammene for
etterfølgjande ansvar.

Skrankane for etterfølgjande ansvar er inntekne i
andre og tredje ledd, og begge gjev tilvising på at det
skal gjerast ei vurdering av konsekvensane av inngrepet
for dei prosessane som ytringsfridommen skal bidra til.
Det er likevel fleire forskjellar mellom andre og tredje
ledd: For det første har andre og tredje ledd ulike verke-
område. Medan det alminnelege vernet av ytringsfri-
dommen er nedfelt i andre ledd, er tredje ledd ei spesial-
regulering av den politiske ytringsfridommen («ytringer
om statsstyret og hvilken som helst annen gjenstand»).
For det andre er kravet til rettsgrunnlag ulikt formulert.
Andre ledd oppstiller eit krav om at inngrepet må ha hei-
mel i «lov», og som allereie nemnt ovanfor, følgjer det
av forarbeida at andre ledd berre gjeld inngrep som har
sitt grunnlag i formell lovgjeving eller andre offentleg-
rettslege kompetansegrunnlag. Av tredje ledd følgjer det
at grensene for den politiske ytringsfridommen berre er
foreinlege med grunnlovsvernet dersom dei er «klart
definerte». I dette vilkåret kan det lesast inn eit krav om
større presisjon til rettsgrunnlaget for inngrepet. Dess-
utan er det klart at også inngrep som har sitt grunnlag i
privat autonomi, må halde seg innafor skrankane i tredje
ledd. Til sist nemner eg at medan det i tredje ledd blir
stilt krav om «særlig tungtveiende hensyn» for å gripe
inn i ytringsfridommen, nøyer andre ledd seg med å slå
fast at det skal vurderast om konsekvensane av inngrepet
«lar seg forsvare holdt opp imot» grunngjevingane for
ytringsfridommen. Denne forskjellen er ikkje kommen-
tert i forarbeida, men vil kunne tene som grunnlag for
ein argumentasjon om at sjølve utgangspunktet for
interesseavveginga er eit anna for politiske ytringar enn
for ytringar som berre er omfatta av det alminnelege ver-
net i andre ledd. Det vil måtte bli opp til domstolane å
gje denne forskjellen mellom andre og tredje ledd eit
rettsleg innhald framover i tid.

402 St.forh. (2004) s. 3587 andre spalte.
403 Dok. nr. 12:15 (2007–2008) og Innst. 254 S (2009–2010).
404 Dok. nr. 12:21 (2011–2012), Dok. nr. 12:22 (2011–2012), Dok. nr. 12:25 (2011–2012) og Innst. 177 S (2013–2014).
405 Innst. 203 S (2013–2014).
406 NOU 1999: 27 s. 240 og St.meld. nr. 26 (2003–2004) s. 36.
407 Særleg tydeleg kjem dette fram i Ytringsfridomskommisjonen sine merknader til § 100 fjerde ledd. Sjå NOU 1999: 27 s. 247–247. Sjå også NOU

1999: 27 s. 165–166 og s. 176 andre spalte.
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Fjerde ledd oppstiller dei konstitusjonelle skrankane
for førehandssensur og andre inngrep i forkant av at
ytringane blir framsett. Utgangspunktet er eit absolutt og
medienøytralt forbod mot førehandssensur, men fjerde
ledd oppstiller to unntak frå forbodet. I tillegg til dei to
eksplisitte unntaka er det i forarbeida opna for at det kan
gjerast ytterlegare unntak etter ei interesseavveging.
Denne terskelen er likevel lagt høgt.408 Fjerde ledd opp-
stiller ikkje eit eksplisitt krav om lovheimel for inngrep i
forkant av at ytringane blir framsett. Det er likevel ikkje
tvilsamt at det krevst lovheimel for slike inngrep.

Femte ledd inneber ei grunnlovfesting av offentleg-
prinsippet i norsk rett. Føresegna inneber ei plikt til å
utlevere informasjon til borgarane på førespurnad (doku-
mentoffentlighet), og den sikrar også ein rett til å vere til
stades i rettsmøte og møte i folkevald organ (møteoffent-
lighet). Skal det gjerast inngrep i denne retten til infor-
masjon, krevst det heimel i lov, og lovgjevaren må iden-
tifisere tungtvegande grunnar for innskrenkingane.

Sjette ledd pålegg staten å legge til rette for ein open
og opplyst offentleg samtale. Dette infrastrukturkravet
var ei nyskaping med grunnlovsendringa i 2004, men det
går klart fram av forarbeida at det ikkje kan gjerast retts-
krav gjeldande med tilvising til sjette ledd.409

I den vidare framstillinga skal eg ta for meg ulike
sider ved vernet av ytringsfridommen i § 100. Som alle-
reie nemnt ovanfor, har føresegnene i andre og tredje
ledd ulike verkeområde, krava til rettsgrunnlag er for-
mulert forskjellig i dei to, og utgangspunktet for interes-
seavveginga er heller ikkje det same. Eg skal sjå nær-
mare på alle desse tre problemstillingane. Deretter vil eg
seie litt om grunnlovsvernet til utvalde kategoriar av
ytringar, før eg tek for meg forbodet mot førehandssen-
sur i fjerde ledd. Avslutningsvis vil eg heilt kort presen-
tere offentlegprinsippet i femte ledd og det såkalla infra-
strukturkravet som er nedfelt i sjette ledd.

9 Verkeområda til § 100 andre og tredje ledd: 
Tolkinga av vilkåret «ytringer om statsstyret og 
hvilken som helst annen gjenstand»
I forslaget frå Ytringsfridomskommisjonen var skran-
kane for etterfølgjande ansvar nedfelt både i andre og
tredje ledd: Det alminnelege vernet av ytringsfridom-

men framgjekk av andre ledd, medan tredje ledd var
meint som ei spesialregulering av den politiske ytrings-
fridommen («Statsstyrelsen og hvilkensomhelst anden
Gjenstand»).410 Kommisjonen la likevel opp til ei vid
tolking av verkeområdet til tredje ledd:

… alle offentlig interessante tema som det forventes at
vi som mennesker og samfunnsborgere tar stilling til av
politisk, samfunnsmessig, moralsk og kulturell art.
Dette dekker dermed hele spektret av emner som hører
hjemme i den offentlige, demokratiske debatt – lokalt,
regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Det er ikke
begrenset til det politiske felt i snever forstand («par-
tipolitikk» e.l.).411

Departementet på si side tok til orde for at skrankane for
etterfølgjande ansvar skulle regulerast under eitt, og at
det ikkje var grunn til å ha ei spesialregulering av den
politiske ytringsfridommen.412 Det vart peika på at kom-
misjonen hadde lagt opp til ei svært vid tolking av tredje
ledd, og som eksempel på ytringar som ikkje kunne
reknast som politiske, trakk departementet mellom anna
fram pornografiske ytringar som ikkje var eit innlegg i
samfunnsdebatten, og ytringar der føremålet var rein
underhaldning.413 Dei vedtekne formuleringane av
andre og tredje ledd kom til etter at kontroll- og konstitu-
sjonskomiteen hadde lagt fram innstillinga si, og Stortin-
get samla seg om at den politiske ytringsfridommen
skulle regulerast særskilt i Grunnlova.414 Det er derimot
ikkje mykje å hente her for spørsmålet om korleis verke-
områda til andre og tredje ledd skal tolkast.

Høgsterett har uttalt seg om dette tolkingsspørsmålet i
ei avgjerd innteken i Rt. 2007 s. 404 (Brennpunkt). Saka
gjaldt ei midlertidig forføyning om forbod mot å sende
eit dokumentarprogram om politiets etterforskingsmeto-
dar i NOKAS-saka, og spørsmålet for Høgsterett var om
dette inngrepet var i strid med Grunnlova § 100 eller
EMK artikkel 10. Høgsterett avgjorde saka med grunn-
lag i føresegnene om etterfølgjande ansvar, men det var
usemje blant dommarane om saksforholdet skulle vurde-
rast under andre eller tredje ledd. Eg meiner at denne
avgjerda er vanskeleg å foreine med den systematikken
som er nedfelt i § 100, sidan forbodet mot førehandssen-
sur framgår av fjerde ledd.415 Eg kjem tilbake til dette
spørsmålet i avsnittet om førehandssensur nedanfor.

408 NOU 1999: 27 s. 246 andre spalte og St.meld. nr. 42 (1999–2000) s. 27.
409 NOU 1999: 27 s. 249–250 og St.meld. nr. 26 (2003–2004) s. 151–152.
410 St.meld. nr. 26 (2003-–2004) s. 39.
411 NOU 1999: 27 s. 245 første spalte.
412 Sjå St.meld. nr. 26 (2003–2004) s. 115–115 og s. 181–186.
413 Sjå St.meld. nr. 26 (2003–2004) s. 40 første spalte.
414 Sjå St.forh. (2004) s. 3587 første spalte.
415 Sjå nærmare om dette i Borvik, Personvern og ytringsfridom, 2011, s. 186–187.
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Brennpunkt-avgjerda er også av interesse for tolkinga av
kravet til lov eller anna rettsgrunnlag i andre og tredje
ledd, men her er det altså utsegnene frå Høgsterett om
tolkinga av verkeområda til andre og tredje ledd eg skal
sjå nærmare på.

Fleirtalet i Høgsterett la til grunn at saka måtte avgje-
rast med grunnlag i andre ledd. Dommar Stang Lund for-
mulerte det slik:

Ut fra opplysningene i saken om As rolle i programmet
og ytringer fra og om ham og min forståelse av andre
ledd, har jeg ingen foranledning til å gå nærmere inn på
tredje ledd.416

Fleirtalets standpunkt her er ikkje heilt enkelt å foreine
med dei seinare påpeikingane i samband med sjølve
interesseavveginga under andre ledd. Her blir det nem-
leg framheva av det same fleirtalet at programmet tek
opp eit tema som ligg i kjernen av ytringsfridommen:

Ved den konkrete avveining etter § 100 annet ledd tar jeg
utgangspunkt i at den midlertidige forføyning medførte et
absolutt forbud mot å kringkaste programmet. Inngrepet
retter seg mot NRKs rett til å sende TV-programmer og
hver enkelts rett til å motta den informasjon programmet
inneholdt. Det griper direkte inn i kjernen av ytringsfrihe-
ten ved at meningsutveksling og individets frie menings-
dannelse om politiets metoder for etterforskning ikke får
nytte av informasjon i programmet. Dette er en forhånds-
sensur som etter fjerde ledd i utgangspunktet ikke er til-
latt, og hvor hensynet til ytringsfrihet står særlig sterkt.417

I lys av desse påpeikingane er det vanskeleg å forstå kvi-
for fleirtalet innleiingsvis såg det slik at det ikkje var
grunn til å gå nærmare inn på tredje ledd. Dommar
Skoghøy vurderte subsumsjonsspørsmålet annleis:

Det TV-program denne saken gjelder, retter et kritisk
søkelys på politiets etterforskningsmetoder. På bakgrunn
av det som er uttalt i Ytringsfrihetskommisjonens utred-
ning, må dette TV-programmet etter min oppfatning
anses som en frimodig ytring som omfattes av § 100
tredje ledd.418

Etter mi vurdering gjev Skoghøys tolking av forholdet
mellom andre og tredje ledd meir meining, og den er

dessutan i samsvar med dei eintydige føringane i forar-
beida.

Sidan både andre og tredje ledd gjev tilvising på ei
interesseavveging, så kan det moglegvis innvendast at
subsumsjonen spelar mindre rolle. Eg ser annleis på
dette, og det har samanheng med dei forskjellane mel-
lom andre og tredje ledd som eg allereie har introdu-
sert, og som eg kjem nærmare tilbake til i dei to påføl-
gjande avsnitta nedanfor: Ulike formuleringar av kravet
til lov- og rettsgrunnlag, og ulike utgangspunkt for
interesseavveginga. Det ligg i desse forskjellane eit
potensial for å nyansere grunnlovsvernet av ytringsfri-
dommen på ein slik måte at sjølve subsumsjonen under
andre eller tredje ledd legg føringar for interesseavve-
ginga. For å utløyse dette potensialet kan ein ikkje tolke
verkeområdet til tredje ledd så vidt at det blir tilnærma
altomfattande. Dette var kjernen i departementets kri-
tikk av Ytringsfridomskommisjonens syn på kva som
skulle reknast for å vere politiske ytringar. Ein burde
sjå det slik at tredje ledd berre gjaldt ytringar som gjev
eit reelt tilskot til den offentlege debatten, medan ytrin-
gar som ikkje direkte kan knytast til realiseringa av dei
prosessane som den offentlege debatten varetek, må
subsumerast inn under andre ledd. Dette inneber for
eksempel at spørsmålet om vekebladet Se og Hør braut
straffelova 1902 § 390 om privatlivets fred då dei
omtalte samlivsbrotet mellom to tidlegare deltakarar i
reality-serien «Big Brother», burde ha vorte avgjort på
grunnlag av ei vurdering av Grunnlova § 100 andre
ledd.419 Det same gjeld også for vekebladets offentleg-
gjering av bilda frå bryllaupet til Andrine Sæther og
Lars Lillo-Stenberg.420 Ingen av desse ytringane gav eit
tilskot til den offentlege debatten, men i desse sakene
inngjekk ikkje grunnlovsvernet i vurderingane til Høg-
sterett. Ytringane i Brennpunkt-avgjerda frå 2004
gjaldt derimot eit emne av stor offentleg interesse, og
hadde det i denne saka vore spørsmål om etterfølgjande
ansvar var foreinlege med grunnlovsvernet, burde saka
ha vorte avgjort med grunnlag av tredje ledd. Høgste-
rett kunne her ha bidrege til å avklare vesentlege spørs-
mål om tolkinga av § 100, men i staden bidreg Brenn-
punkt-avgjerda til meir uvisse, både for spørsmålet om
tolkinga av verkeområda til andre og tredje ledd, og for
spørsmålet om det rettslege grunnlaget for vurdering av
inngrep i form av førehandssensur er foreinlege med
grunnlovsvernet.

416 Rt. 2007 s. 404 avsnitt 44. At fleirtalet byggjer avgjerda på andre ledd, går også fram av avsnitta 60, 71 og 77.
417 Rt. 2007 s. 404 avsnitt 78.
418 Rt. 2007 s. 404 avsnitt 92.
419 Rt. 2007 s. 687.
420 Rt. 2008 s. 1089.
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10 Kravet om lov eller anna rettsgrunnlag i § 100 
andre og tredje ledd
§ 100 oppstiller to lovkrav. I andre ledd siste punktum
heiter det at det rettslege ansvaret må vere «foreskrevet
ved lov». Dette lovkravet utgjer i seg sjølv eit viktig vern
av ytringsfridommen: Skal det gripast inn mot ytringar,
følgjer det av andre ledd at det rettslege grunnlaget for
inngrepet må vere etablert av Stortinget i form av lovgje-
ving. I tredje ledd blir det oppstilt som eit krav at det
berre kan settast «klart definerte grenser» for ytringsfri-
dommen dersom det kan påvisast tungtvegande omsyn.
Det er ikkje tvilsamt at formuleringa «klart definerte
grenser» også må lesast som eit krav om lovheimel. Like
klart er det at tredje ledd opnar for at også anna enn lov
kan vere rettsgrunnlag for inngrep i ytringsfridommen.
Som allereie nemnt ovanfor, har dette samanheng med at
tredje ledd ikkje berre set skrankar for inngrep i ytrings-
fridommen som byggjer på offentlegrettslege kompetan-
segrunnlag, men også for dei som har sitt grunnlag i pri-
vat autonomi.421 Dette inneber at privatrettslege avtalar,
for eksempel arbeidsavtalar, kan tene som grunnlag for
inngrep i ytringsfridommen.

Ordlyden i seg sjølv kan tyde på at lovkravet i tredje
ledd er strengare enn det lovkravet som er nedfelt i andre
ledd siste punktum. Og at Ytringsfridomskommisjonen
tok til orde for eit strengare lovkrav for inngrep i ytrings-
fridommen, er ikkje tvilsamt. I kommisjonen sitt forslag
til avvegingsnorm i andre ledd heitte det seg at det retts-
lege ansvaret må vere «klart foreskrevet i Lov».422

Kommisjonen heldt rett nok ope om det ulovfesta vernet
for personligheten var foreinleg med forslaget frå kom-
misjonen, men var nokså klar på at domstolane i alle fall
ikkje skulle utvikle nye, ulovfesta grunnlag for å gripe
inn i ytringsfridommen.423

Departementet var usamd i at det skulle oppstillast eit
særleg strengt lovkrav i andre ledd,424 og grunngjevinga
var at ei slik regulering lett kunne bli vanskeleg å foreine
med det alminnelege legalitetsprinsippet i norsk rett. For
å unngå eit slikt mogleg spenningsforhold foreslo depar-
tementet at kravet om rettsgrunnlag for inngrep i ytrings-

fridommen fullt ut skulle forankrast i legalitetsprinsippet
slik dette hadde vorte utpensla av domstolane, og at det
ikkje skulle oppstillast særskilte krav til rettsgrunnlag i
§ 100.425

Fleirtalet i kontroll- og konstitusjonskomiteen slutta
seg til forslaget frå departementet, medan mindretalet
støtta forslaget frå Ytringsfridomskommisjonen om eit
strengare lovkrav i andre ledd.426 Dei formuleringane av
kravet til rettsgrunnlag som til slutt vart vedtekne av
Stortinget, vart først fremma av representanten Martin
Engeset, som var saksordføraren, ved innleiinga til
debatten om grunnlovsendringa.427 Det vedtekne lovkra-
vet i andre ledd er ikkje kommentert i forarbeida,428 og
debatten i Stortinget er heller ikkje eigna til å kaste lys
over kva grunnlovsgjevaren la i dette kravet. Utsegnene
i debatten i Stortinget om kva som motiverte formule-
ringa i tredje ledd, er også nokså springande, men ordly-
den i seg sjølv kan vanskeleg tolkast annleis enn at det
her blir nedfelt eit strengare krav til klart rettsgrunnlag
enn det som kan utleiast av lovkravet i andre ledd. Til
støtte for dette nemner eg også at ei tilsvarande formule-
ring («klarlig definerede Grændser») fanst i Ytringsfri-
domskommisjonen sitt forslag til offentlegprinsipp i
femte ledd.429 Det går fram av forarbeida at kommisjo-
nen med denne formuleringa meinte å nedfelle eit særleg
strengt lovkrav for innskrenkingar i offentlegprinsippet,
og vidare at dette vilkåret skulle tolkast like strengt som
lovkravet i andre ledd i forslaget frå kommisjonen til
grunnlovsføresegn («klart foreskrevet i Lov»).430

Høgsterett uttalar seg også om det nærmare innhal-
det i krava til rettsgrunnlag i § 100 andre og tredje ledd
i Brennpunkt-avgjerda frå 2007. Saksforholdet har eg
allereie gjort greie for ovanfor, og det sentrale for
temaet her er at politiinformanten som hadde framsett
kravet om midlertidig forføyning, meinte at han ville
kome i livsfare om programmet vart sendt. Det var
semje i Høgsterett om at dei alminnelege prinsippa om
naudrett slik desse er nedfelt i straffelova 1902 § 47,
må likestillast med formell lov og slik sett oppfyller
krava til rettsgrunnlag i andre og tredje ledd.431 Usemja

421 NOU 1999: 27 s. 241 andre spalte og St.meld. nr. 26 (2003–2004) s. 38–40.
422 NOU 1999: 27 s. 9 første spalte.
423 NOU 1999: 27 s. 243 andre spalte.
424 St.meld. nr. 26 (2003–2004) s. 42–43.
425 St.meld. nr. 26 (2003–2004) s. 116 og s. 185–186.
426 Innst. S. nr. 270 (2003–2004) s. 11 andre spalte (fleirtalet) og s. 12 første spalte (mindretalet).
427 St.forh. (2004) s. 3587 første spalte.
428 Formuleringa av lovkravet som er innteke i andre ledd, er henta frå St.meld. nr. 42 (1999–2000) s. 63 andre spalte. Denne meldinga inneheld ei

rekke alternative formuleringa av Grunnlova § 100, og føremålet var å sikre Stortinget ein viss handlefridom då føresegna skulle vedtakast. For
kritiske merknader til denne praksisen, sjå Caroline Taube, Grunnlovsendringer i Norge: en prosedyre med demokratiunderskudd, Lov og Rett,
2007, s. 217–232.

429 NOU 1999: 27 s. 9 første spalte.
430 NOU 1999: 27 s. 249 første spalte.
431 Rt. 2007 s. 404 avsnitta 69 og 96.
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knytta seg til spørsmålet om forholda i denne saka tilsa
at det faktisk låg føre ein slik naudrettssituasjon: Fleir-
talet meinte det, og kom difor til at det var lovheimel
for å forby NRK å sende programmet.432 Etter ei
interesseavveging konkluderte likevel fleirtalet med at
den midlertidige forføyninga var grunnlovsstridig.433

Dommar Skoghøy såg det derimot slik at vilkåra for
naudrett ikkje var oppfylt,434 at det heller ikkje var
andre heimelsgrunnlag for inngrepet,435 og at forbodet
mot å sende programmet av den grunn ikkje var forein-
leg med grunnlovsvernet.

Etter å ha gjennomgått føringane i forarbeida om det
nærmare innhaldet i krava til rettsgrunnlag i § 100 andre
og tredje ledd, uttalte førstvoterande dommar Stang
Lund på vegner av fleirtalet følgjande:

Etter min mening må inngrep i ytringsfriheten som klar
hovedregel ha grunnlag i formell lov eller forskrift gitt i
medhold av lov. Unntaksvis kan sedvaner og domstols-
skapt rett også gi hjemmel for slike inngrep.436

Det går ikkje direkte fram om denne utsegna gjeld tol-
kinga av lovkravet i andre ledd eller kravet til retts-
grunnlag i tredje ledd, men sidan fleirtalet la til grunn at
saksforholdet var omfatta av andre ledd, går eg ut frå at
utsegna også gjeld lovkravet same stad. Dommar Skog-
høy gjer truleg gjeldande ei endå strengare tolking av
kravet til rettsgrunnlag:

Som fremholdt av førstvoterende, stiller Grunnloven
§ 100 andre og tredje ledd ikke noe absolutt krav om
hjemmel i formell lov for å begrense ytringsfriheten.
Etter min oppfatning bør imidlertid domstolene være
svært tilbakeholdne med å utvikle nye ulovfestede
ytringsfrihetsbegrensninger. … Både av hensyn til bor-
gernes muligheter til å forutberegne sin rettsstilling og av
hensyn til behovet for demokratisk forankring av eventu-
elle begrensninger i ytringsfriheten, bør slike begrensnin-
ger så langt som overhodet mulig, fastsettes ved formell
lov. Etter mitt syn bør terskelen for at domstolene på egen
hånd skal utvikle ytringsfrihetsbegrensninger, være
meget høy.437

No går det ikkje klart fram om denne utsegna gjeld lov-
kravet i andre ledd eller kravet til rettsgrunnlag i tredje

ledd, men sidan dommar Skoghøy meinte at saksforhol-
det var omfatta av tredje ledd,438 bør ein vel helst lese
utsegna som ei tolking av kravet i tredje ledd.439

Det er nærliggande å tolke både fleirtals- og mindre-
talsvotumet i denne avgjerda som eit uttrykk for at Høg-
sterett føretek ei viss skjerping av krava til rettsgrunnlag
i § 100 samanlikna med det som følgjer av det alminne-
lege legalitetsprinsippet i norsk rett. For så vidt gjeld
kravet til rettsgrunnlag i tredje ledd, har eit slikt tol-
kingsresultat i og for seg overveldande støtte i ordlyden.
Som påvist ovanfor er det derimot meir usikkert om lov-
kravet i andre ledd kan tolkast på den måten fleirtalet
legg til grunn. Eg minner her om at departementet fore-
slo at spørsmålet om rettsgrunnlag for inngrep i ytrings-
fridommen fullt ut skulle byggje på legalitetsprinsippet i
norsk rett, noko fleirtalet i Stortinget slutta seg til. No
meiner ikkje eg med dette å seie at det ikkje skal ligge til
Høgsterett å utpensle og utvikle innhaldet i krava til
rettsgrunnlag som er nedfelt i § 100. Det er vel snarare
slik at Høgsterett er særleg eigna til å gjere dette på ein
forsvarleg måte. Det kan likevel vere grunn til å stille
spørsmål om kor treffande det var av Høgsterett å
skjerpe krava til rettsgrunnlag med tilvising til utsegner i
forarbeida som det var stor usemje om i Stortinget. Som
eg kjem tilbake til nedanfor, gjorde mindretalet i Stortin-
get det klart at subsidiær støtte til fleirtalsforslaget ikkje
innebar ei støtte til dei grunngjevingar eller argument
som låg til grunn for fleirtalsforslaget. Med eit slikt bak-
teppe hadde fleirtalet i Høgsterett klart nok vore på tryg-
gare grunn om dei hadde bygd drøftinga av dette spørs-
målet på det alminnelege legalitetsprinsippet i norsk rett.

Den seinare rettsutviklinga gjev også grunn til å spørje
om Høgsterett har følgt opp si eiga strenge tolking av
lovkravet i andre ledd: Eg har vanskeleg for å sjå at
dommen innteken i Rt. 2009 s. 1568 (Arctic Challenge)
kan foreinast med Brennpunkt-avgjerda frå 2007. Spørs-
målet var om det skulle tilkjennast vederlag for urett-
messig bruk av eit fotografisk personbilde i eit prospekt
utarbeidd i samband med at Tromsø kommune søkte om
å bli norsk kandidat for å arrangere vinter-OL i 2018.
Prospektet inneheldt fleire bilde frå Tromsø, og eitt av
bilda viste den amerikanske snøbrettutøvaren Andy
Finch i eit luftig hopp med himmel, hav og fjell i bak-
grunnen. Finch hadde ikkje samtykka til dette, og han
kravde økonomisk kompensasjon for bruken av bildet.

432 Rt. 2007 s. 404 avsnitt 71.
433 Rt. 2007 s. 404 avsnitta 72–84.
434 Rt. 2007 s. 404 avsnitta 96–97.
435 Rt. 2007 s. 404 avsnitt 93–95.
436 Rt. 2007 s. 404 avsnitt 67.
437 Rt. 2007 s. 404 avsnitt 94.
438 Rt. 2007 s. 404 avsnitt 92.
439 Se også kommentar til § 96.
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Av åndsverklova § 45 bokstav c følgjer det at eit per-
sonfotografi som hovudregel ikkje kan visast offentleg
utan samtykke frå den avbilda, men sidan Finch ikkje
oppfylte tilknytingsvilkåret i åndsverklova § 58 tredje
ledd («er eller har vært bosatt i riket»), hadde han ikkje
eit vern etter denne føresegna. Fleirtalet i Høgsterett til-
kjente likevel Finch eit vederlag på 80 000 kroner på
ikkje lovfest grunnlag. No kan det hevdast at sidan fleir-
talet i Høgsterett i avgjerda frå 2007 ikkje heilt utelukka
at domstolsskapt rett kunne gje heimel for inngrep i
ytringsfridommen, så er det inga motstrid med dommen
frå 2009.

Til dette vil eg først innvende at terskelen for å gripe
inn i ytringsfridommen utan lovheimel vart lagt nokså
høgt i Brennpunkt-avgjerda. Berre «unntaksvis» kunne
dette gjerast, og eg les dette slik at det då må påvisast
nokså tunge interesser som tilseier inngrep. I denne saka
var det retten til kommersiell utnytting av eige bilde som
stod sentralt. Dette er sjølvsagt ikkje ei marginal
interesse, men sidan Høgsterett meinte at 80 000 kroner
var eit passande vederlag for den urettmessige bruken,
har eg vanskeleg for å tru at «unntaksvis»-terskelen i
Brennpunkt-avgjerda er passert. I tillegg kjem at ånds-
verklova § 58 tredje ledd eksplisitt avgrensar vernet mot
den persongruppa som Andy Finch høyrer inn under, og
førstvoterande dommar Utgård seier rett ut om dette:

Førearbeida omtalar ikkje § 58 tredje ledd nærare. Det er
likevel ikkje grunn til å tru at ikkje innhaldet var vurdert
av lovgivar. For det første vart det altså gjort ei lita end-
ring i ordlyden. Viktigare er det at det i åndsverklova
kapittel 8 er ei utførleg regulering med omsyn til nasjona-
litet og bustad når det gjeld ordinært opphavsrettsleg
vern. Det må såleis leggast til grunn at det vart gjort ei
nokså inngåande vurdering av kva personkrins som skal
vere verna etter dei ulike reglane i åndsverklova.440

Fleirtalet i Høgsterett såg det med andre ord slik at til-
knytingsvilkåret i § 58 tredje ledd var uttrykk for eit
medvite og gjennomtenkt val frå lovgjevaren si side:
Berre personar med tilknyting til Noreg er verna av
åndsverklova § 45 bokstav c. Likevel tek dommar
Utgård som utgangspunkt at det ulovfesta vernet i
hovudsak skal tilsvare det som er lovfesta:

For personar som fell utanfor personkrinsen fastsett i
§ 58 tredje ledd, er det særleg nærliggjande med eit vern

av eige personleg bilete som i alle fall i hovudsak fell
saman med det som elles er lovfesta.441

Og i det påfølgjande avsnittet vart det uttalt at vernet «i
hovudsak [bør] vere slik det følgjer av åndsverklova
§ 45c».442 Sjølv om det i fyrste runde kan verka uproble-
matisk at domstolane utviklar eit ulovfesta vern etter
mønster av lovfesta reglar, er vel realiteten at Høgsterett
i denne saka set til side tilknytingskravet i åndsverklova
§ 45 bokstav c. Det vart altså ikkje berre tilkjent veder-
lag på ulovfesta grunnlag; dommen er også i strid med
lovgjevarens klare føresetnader. Denne dommen er slik
sett ikkje foreinleg med Brennpunkt-avgjerda: Begge
kan ikkje vere uttrykk for gjeldande rett for spørsmålet
om korleis lovkravet i § 100 andre ledd skal tolkast. Det
må her likevel nemnast at Høgsterett ikkje vurderte
§ 100 i det heile teke i Arctic Challenge-dommen, og
dette har moglegvis samanheng med partanes prosedy-
rar. Men Høgsterett har eit sjølvstendig ansvar for å vur-
dere forholdet til Grunnlova. Behovet for å klargjere
rettstilstanden her er påtrengande, og det må ligge til
Høgsterett å gjere dette. Så langt har det ikkje vore
mykje hjelp å hente.

I påvente av desse avklaringane bør ein helst sjå det
slik at lovkravet i andre ledd ikkje har eit sjølvstendig
innhald, men i realiteten berre er ei tilvising til det
alminnelege legalitetsprinsippet slik dette har vorte
utpensla av domstolane opp gjennom tidene.443 Den
alminnelege oppfatninga er at legalitetsprinsippet sitt
krav til klar heimel varierer med sanksjonstypen: Straf-
fesanksjonar krev klar heimel i formell lov, medan sivil-
rettslege og mindre intensive sanksjonstypar kan idøm-
mast utan heimel i formell lovgjeving. Lovkravet i § 100
andre ledd er ikkje strengare enn dette. Denne tolkinga
passar også best med at det i tredje ledd ikkje berre blir
oppstilt eit lovkrav, men at også andre rettsgrunnlag kan
vere aktuelle. Det ville bryte med systematikken i føre-
segnene om etterfølgjande ansvar om kravet til retts-
grunnlag for inngrep i den politiske ytringsfridommen
var lempelegare enn for inngrep i den alminnelege
ytringsfridommen.

Den vedtekne formuleringa av kravet til rettsgrunnlag
i tredje ledd er ikkje utan vidare enkel å foreine med
legalitetsprinsippet slik vi kjenner det: At kravet til klart
rettsgrunnlag skal variere med det nærmare innhaldet i
ytringane, verkar som ein meir uvant synsmåte. Kanskje
ein likevel kan sjå det slik at kravet til rettsgrunnlag i

440 Rt. 2009 s. 1568 avsnitt 35.
441 Rt. 2009 s. 1568 avsnitt 40.
442 Rt. 2009 s. 1568 avsnitt 41.
443 Sjå motsett Benedikte Moltumyr Høgberg, «Nye» Grunnloven § 100, Lov og Rett, 2006, s. 473 og s. 480. Det er mogleg ho hadde vurdert dette

spørsmålet annleis etter Brennpunkt-avgjerda frå 2007 og Arctic Challenge-dommen frå 2009.



§ 100 1107
tredje ledd supplerer legalitetsprinsippet, eller tilfører
dette prinsippet ein ekstra nyanse ved at det i saker om
inngrep i den politiske ytringsfridommen vil gjelde eit
særleg strengt krav til klart rettsgrunnlag, også i dei til-
fella der den aktuelle eller idømte sanksjonen inneber eit
lite intensivt inngrep i ytringsfridommen. Då tek ein ord-
lyden i tredje ledd på alvor. Ein slik rettstilstand samsva-
rar dessutan godt med at politiske ytringar skal ha eit
særleg sterkt vern.

11 Utgangspunktet for interesseavveginga i § 100 
andre og tredje ledd
Føresegnene om etterfølgjande ansvar i andre og tredje
ledd oppstiller også ulike utgangspunkt for interesseav-
veginga: Medan andre ledd slår fast at inngrepet i
ytringsfridommen er foreinleg med grunnlovsvernet
dersom det «lar seg forsvare holdt opp imot ytringsfri-
hetens begrunnelse», følgjer det av tredje ledd at inn-
grep i den politiske ytringsfridommen berre kan gjerast
dersom «særlig tungtveiende hensyn gjør det forsvar-
lig». Ordlyden i tredje ledd kan tyde på at det blir stilt
særlege krav til dei omsyna som kan grunngje inngrep i
den politiske ytringsfridommen, medan spørsmålet om
inngrep i ytringar som er omfatta av andre ledd, må
avgjerast med utgangspunkt i ei meir alminneleg
interesseavveging.

I Ytringsfridomskommisjonen sitt forslag var spørs-
målet om etterfølgjande ansvar regulert av både andre og
tredje ledd, men det var berre i forslaget til andre ledd at
det gjekk fram at det skulle gjerast ei interesseavveging:

Ingen kan holdes retsligt ansvarlig for at have meddelt
eller modtaget Oplysninger, Ideer eller Budskab, med
mindre det lader sig forsvare holdt op imod Ytringsfrihe-
dens Begrundelse i Sandhedssøgen, Demokrati og Indivi-
dets frie Meningsdannelse. …444

Tredje ledd i kommisjonen sitt forslag hadde ei absolutt
formulering: «Frimodige Ytringer, om Statsstyrelsen
og hvilkensomhelst anden Gjenstand, ere Enhver til-
ladte.»445 Kommisjonen opna likevel opp for at det
også her skulle gjerast ei interesseavveging, men på

den måten at ikkje alle ytringar skulle sjåast på som
«Frimodige». Kommisjonen viste til korleis U.S.
Supreme Court har utvikla vernet av ytringsfridommen
i First Amendment, nemleg ved å avgrense kva slags
ytringar som kan reknast for å vere «speech».446

Departementet på si side foreslo ei felles avveg-
ingsnorm for alle kategoriar av ytringar. Det vart vur-
dert som uheldig at kommisjonen sitt forslag til tredje
ledd ikkje spegla den rettslege realiteten, nemleg at det
også kunne gjerast innskrenkingar i den politiske
ytringsfridommen.447 I innstillinga frå kontroll- og
konstitusjonskomiteen slutta fleirtalet seg til departe-
mentet sitt forslag, medan mindretalet slutta seg til
kommisjonen sitt forslag.448 Men siste ord var ikkje
sagt med dette. Ved innleiinga til debatten i Stortinget
30. september klargjorde saksordføraren at fleirtalet
likevel ville ha ei spesialregulering av politiske ytrin-
gar i tredje ledd, men at det også her skulle takast inn
eit vilkår om interesseavveging og eit krav om retts-
grunnlag for inngrep.449

Dei vedtekne formuleringane i andre og tredje ledd er
altså ikkje direkte kommentert i forarbeida frå kommi-
sjonen og departementet. Likevel er det klare haldepunkt
for at ein med formuleringa «særlig tungtveiende hensyn
gjør det forsvarlig» må forstå eit strengt krav til interes-
seovervekt for at inngrep i ytringsfridommen skal vere
foreinlege med grunnlovsvernet.450 Og saksordføraren
framheva ved innleiinga til debatten i Stortinget at det
var semje om at «vernet for de politiske ytringene er
selve kjernen i ytringsfriheten, og at de politiske ytrin-
gene derfor har behov for et særlig sterkt vern».451 Dette
er sjølvsagt også i samsvar med rettstilstanden som føl-
gjer av EMK artikkel 10.

Høgsterett har til no ikkje uttalt seg om utgangspunk-
tet for interesseavveginga i andre og tredje ledd. Eg finn
likevel grunn til å trekke fram at dommar Skoghøy i sitt
særvotum i Brennpunkt-avgjerda frå 2004 er inne på at
ytringar som er omfatta av tredje ledd, har eit sterkare
vern enn dei ytringane som berre er omfatta av det
alminnelege vernet i andre ledd, og han knyter dette
direkte til forskjellane mellom andre og tredje ledd som
eg har framstilt her og i avsnittet ovanfor, nemleg ulike
formuleringar av kravet til rettsgrunnlag og ulike
utgangspunkt for interesseavveginga.452

444 NOU 1999: 27 s. 9 første spalte. Mi kursivering.
445 NOU 1999: 27 s. 9 første spalte.
446 NOU 1999: 27 s. 245–246.
447 St.meld. nr. 26 (2003–2004) s. 114–118.
448 Innst. S. nr. 270 (2003–2004) s. 42 første spalte.
449 St.forh. (2004) s. 3587 første spalte.
450 NOU 1999: 27 s. 249 første ledd og St.meld. nr. 42 (1999–2000) s. 50 andre spalte og s. 59 andre spalte.
451 St.forh. (2004) s. 3588 første spalte.
452 Rt. 2007 s. 404 (Brennpunkt) avsnitta 90–92.
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12 Nærmare om grunnlovsvernet til ulike katego-
riar av ytringar
12.1 Nokre innleiande merknader

Andre og tredje ledd inneheld dei sentrale retningslin-
jene for avveginga mellom ytringsfridommen og kolli-
derande rettar og interesser i saker som gjeld etterføl-
gjande ansvar. For at slike normer skal få eit langt liv,
må dei ikkje gå for langt i retning av å fastlegge eitt
bestemt balansepunkt mellom dei rettane som kolliderer
med kvarandre. Det må ligge til domstolane – og først og
fremst til Høgsterett – å utpensle det nærmare innhaldet i
grunnlovsvernet og å vidareutvikle dette i lys av sam-
funnsutviklinga. Sjølv om ytringsfridommen er ein
grunnleggande menneskerett i eit demokratisk samfunn,
er det ikkje dermed sagt at synet på avveginga mellom
ytringsfridommen og kolliderande rettar er fastlagt ein
gong for alle. Pendelen svingar. Denne dynamikken
kjem klart fram, både i praksis frå menneskerettsdom-
stolen i Strasbourg og i praksis frå Høgsterett.

Ytringsfridomskommisjonen sitt forslag til § 100 kan
på enkelte punkt kritiserast for at det fastla grunn-
lovsvernet på eit altfor detaljert nivå. Dette gjeld kanskje
særleg forslaget frå kommisjonen om at domstolsbe-
handling skulle vere eit vilkår for iverksetting av brev-
sensur i anstaltar.453 Ein tilsvarande kritikk kan reisast
mot forslaget om å grunnlovfeste at den som er i aktsam
god tru for spørsmålet om ytringane var sanne, ikkje kan
møtast med sanksjonar av noko slag.454 Slikt høyrer
ikkje heime i ei grunnlovsføresegn. No vart ingen av
desse forslaga vedtekne, men poenget her er berre å
peike på at slike detaljerte reguleringar på grunnlovsni-
vået sjeldan vil vere særleg motstandsdyktige mot sam-
funnsutviklinga. Spørsmål som dette bør helst regulerast
av formell lovgjeving eller handterast av domstolane i
praksis.

Eg meiner også at Ytringsfridomskommisjonen gjekk
for langt i retning av å utpensle grunnlovsvernet gjen-
nom detaljerte merknader i forarbeida til korleis formell
lovgjeving måtte endrast for å vere i samsvar med
grunnlovsvernet av ytringsfridommen.455 Slike utseg-
ner kan vere eigna til å skape uvisse om kva som eigent-
leg er det nærmare innhaldet i grunnlovsvernet, og kva
som seinare kan endrast utan å måtte gå vegen om
grunnlovsendring. I tillegg kjem at forarbeida til § 100

er svært omfattande: Først kom utgreiinga frå Ytrings-
fridomskommisjonen (NOU 1999: 27), deretter depar-
tementet sine vurderingar og forslag (St.meld. nr. 42
(1999–2000) og St.meld. nr. 26 (2003–2004)), så inn-
stillinga frå kontroll- og konstitusjonskomiteen (Innst. S
nr. 270 (2003–2004)), og til slutt referatet frå debatten i
Stortinget 30. september 2004 (St.forh. (2004) s. 3583–
3611). Ser ein forarbeida under eitt, er usemja mellom
kommisjonen og departementet eit framståande trekk.
Og i Stortinget var det jamt over slik at Arbeidarpartiet
og Framstegspartiet slutta seg til forslaget frå kommi-
sjonen, medan dei andre partia slutta seg til vurderin-
gane frå departementet. Det er difor god grunn til vere
varsam med å vektlegge forarbeida: Sjølv om § 100 –
på grunn av subsidiær stemmegjeving frå mindretalet –
vart samrøystes vedteken,456 er det ikkje dermed sagt at
det også var semje om dei underliggande realitetane.
Representanten Kjell Engebretsen frå Arbeidarpartiet sa
det slik:

Når Arbeiderpartiet i løpet av dagen kommer til å stemme
subsidiært for seks av de sju leddene som ligger i dette
forslaget, innebærer ikke det at vi stiller oss bak de
begrunnelser eller argumenter som Regjeringen eller
regjeringspartiene fører for å komme fram til disse forsla-
gene. …

Jeg mener at mindretallets forslag, som i sin helhet
støtter seg til Ytringsfrihetskommisjonens vurderinger
og anbefalinger, ville vært riktig å vedta.457

Debatten om grunnlovsvernet av hatefulle og diskrimi-
nerande ytringar, som eg framstiller i større detalj i neste
avsnitt, viser tydeleg at løysingsbidraga som kan utleiast
frå forarbeida, er svært usikre. Kommisjonens merkna-
der til korleis vilkåret aktsam god tru (for spørsmålet om
ytringane er sanne eller ikkje) skulle tolkast, er illus-
trerande for det same. Også dette kjem eg tilbake til
nedanfor.

12.2 Særleg om hatefulle og diskriminerande ytringar
Det var ei utbreidd oppfatning at den gamle grunnlovs-
føresegna om ytringsfridom – iallfall samanlikna med
EMK artikkel 10 – oppstilte eit sterkt vern for hatefulle

453 NOU 1999: 27 s. 247 andre spalte.
454 NOU 1999: 27 s. 114–121 og s. 244.
455 Sjå særleg merknadene inntekne i NOU 1999: 27 kapittel 6, der kommisjonen gjer greie for sine vurderingar av vernet til ulike kategoriar av ytrin-

gar, og kapittel 10.4, der kommisjonen uttalar seg om lovreformer som er naudsynte for å sikre samsvar med grunnlovsvernet.
456 St.forh. (2004) s. 3606 andre spalte.
457 St.forh. (2004) s. 3591. Framstegspartiet uttalte seg ikkje om dette i stortingsdebatten, men i mangel av andre haldepunkt bør ein vel helst oppfatte

partiet slik at det stod saman med Arbeidarpartiet om det som kom fram i innstillinga frå kontroll- og konstitusjonskomiteen. Sjå Innst. S. nr. 270
(2003–2004) s. 70 andre spalte.
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ytringar.458 Ytringsfridomskommisjonen ga likevel
uttrykk for ein ambisjon om ei ytterlegare styrking av
vernet av slike ytringar, men det viste seg umogleg å eta-
blere semje i kommisjonen om korleis dette skulle gje-
rast.459 Det er mykje som tyder på at det var ein disku-
sjon i kommisjonen om grensa mellom straffbare og
straffrie ytringar skulle formulerast i eit vilkår om at
berre ytringar som oppfordrar til ulovlege handlingar, er
omfatta av den objektive gjerningsskildringa i straf-
felova 1902 § 135 a. Det vart vist til avgjerda frå Høg-
sterett innteken i Rt. 1997 s. 1821 (Hvit Valgallianse),
der fleirtalet og mindretalet hadde ulike syn på tolkinga
av den objektive gjerningsskildringa i § 135 a. Mindre-
talet ville frifinne partileiaren, og framheva at dei
omstridde ytringane ikkje kunne tolkast som oppmodin-
gar til valdelege handlingar. Fleirtalet på si side meinte
at det var tilstrekkeleg at ytringane i seg sjølv var grovt
krenkande, og at det ikkje var avgjerande for straffean-
svar at dei kunne tolkast som oppmodingar til valdelege
handlingar. Hadde kommisjonen meint at den objektive
gjerningsskildringa i § 135 a, for å vere i samsvar med
forslaget til § 100, måtte tolkast så snevert som mindre-
talet i Hvit Valgallianse-avgjerda la til grunn, hadde
dette indikert ei klar styrking av grunnlovsvernet av
hatefulle og diskriminerande ytringar.

Ytringsfridomskommisjonen tilrådde også «en revi-
sjon av § 135 a i lys av» forslaget til § 100,460 men det
einaste endringsforslaget som vart sett fram, var at «tros-
bekjennelse» skulle takast ut av opprekninga i § 135 a.
Føremålet med denne endringa skulle vere å sikre retten
til ein fri og open religionskritikk. Kommisjonen peika
vidare på at omgrepet «ringeakt» var uheldig, men fore-
slo ikkje at dette skulle takast ut av straffebodet. Kom-
misjonen nøydde seg elles med å framheve at det i forar-
beida bør seiast at dette straffebodet skal tolkast inn-
skrenkande, og at Noreg ikkje bør bruke straff mot slike
ytringar i større grad enn det som følgjer av «et alment
godtatt internasjonalt minimum».461 Ikkje noko av dette
kan takast til inntekt for at grunnlovsvernet til hatefulle
og diskriminerande ytringar vart styrka.462

Departementet var usamd med Ytringsfridomskom-
misjonen, og tok tvert imot til orde for å svekke grunn-
lovsvernet av denne kategorien av ytringar.463 Departe-
mentet slutta seg til fleire av forslaga til endring av
§ 135 a som det såkalla Holgersen-utvalet hadde sett
fram.464 Eitt av forslaga gjekk ut på å senke terskelen for
kva som skulle reknast for å oppfylle vilkåret «fremset-
tes offentlig eller på annen måte spres blant allmenhe-
ten». Departementet tok dessutan til orde for å skjerpe
skuldkravet, slik at ikkje berre det forsettlege, men også
det grovt aktlause kan straffesanksjonerast med heimel i
§ 135 a. Departementet meinte også at det måtte vere
rom for å justere retningslinjene for tolking som fleirta-
let i Høgsterett hadde lagt til grunn i dommen innteken i
Rt. 2002 s. 1618 (Boot Boys). Alle desse forslaga inne-
bar ei skjerping av straffeansvaret for hatefulle og diskri-
minerande ytringar.

Og kva meinte no eigentleg stortingspolitikarane om
grunnlovsvernet til hatefulle og diskriminerande ytrin-
gar? Fleirtalet i kontroll- og konstitusjonskomiteen
slutta seg til forslaget frå departementet. Det er ikkje
tvilsamt. Mindretalet tilrådde derimot ein revisjon av
§ 135 a basert på Ytringsfridomskommisjonen sine vur-
deringar. Og sidan det ikkje er enkelt å bli heilt klok på
kva kommisjonen eigentleg meinte om dette spørsmålet,
er det heller ikkje godt å vite kva mindretalet meinte. Det
som i alle fall er klart, er at Arbeidarpartiet og Fram-
stegspartiet ikkje kunne slutte seg til merknaden frå
fleirtalet i kontroll- og konstitusjonskomiteen. Senter-
partiet, Venstre og Kystpartiet var ikkje representert i
komiteen i perioden 2001–2005. I debatten i Stortinget
uttalte representanten Marit Arnstad at Senterpartiet «er
åpne for en skjerping av vernet mot rasistiske og hate-
fulle ytringer».465 Og på vegner av Venstre framheva
representanten Trine Skei Grande at ytringsfridommen
har visse grenser, og at rasismeparagrafen illustrerer
dette. Ho uttalte deretter at «Venstre kan som liberalt
parti trygt gå inn for en slik avveining og et styrket vern
mot rasistiske ytringer. Toleransen skal være vid, men
ikke grenseløs».466

458 Sjå for eksempel Rt. 2002 s. 1618 (Boot Boys) på s. 1624. Sjå dessutan Eggen, Ytringsfrihet, 2002, s. 486–512, særleg s. 512, og Kyrre Eggen,
Rasediskriminerende ytringer, NOU 2002: 12 s. 194.

459 Sjå NOU 1999: 27 s. 151–154.
460 NOU 1999: 27 s. 154 første spalte.
461 NOU 1999: 27 s. 154 første spalte.
462 Slik også Eggen, Ytringsfrihet, 2002, s. 511 og Eggen, Rasediskriminerende ytringer, 2002, s. 205 andre spalte. Straffelovkommisjonen ser ut til å

ha vore av same oppfatning. Kommisjonen følgde ikkje opp nokon av forslaga frå Ytringsfridomskommisjonen om endring av straffelova § 135 a,
og grunngjevinga for dette var at ingen av dei foreslåtte endringane ville innebere realitetsskilnader samanlikna med rettstilstanden no. Sjå nær-
mare om dette i NOU 2002: 4 s. 299.

463 Sjå St.meld. nr. 26 (2003–2004) s. 72–74.
464 NOU 2002: 12. Forslaga til endring av straffelova 1902 § 135 a er gjort nærmare greie for på s. 206–211 og på s. 365–366.
465 St.forh. (2004) s. 3597 første spalte.
466 St.forh. (2004) s. 3598 første spalte.
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Sjølv om § 100 til slutt vart samrøystes vedteken, kan
det likevel ikkje vere særleg tvil om at det på Stortinget
gjorde seg gjeldande svært ulike oppfatningar om det
nærmare innhaldet i grunnlovsvernet. Det som er heilt
klart, er at Ytringsfridomskommisjonen ikkje fekk til-
strekkeleg oppslutning for sitt ønskje om å styrke grunn-
lovsvernet av hatefulle og diskriminerande ytringar.
Like klart er det at det ikkje var kvalifisert fleirtal for å
svekke grunnlovsvernet til slike ytringar. Rett nok stemte
Arbeidarpartiet og Framstegspartiet subsidiært for fleir-
talsforslaget, men som allereie nemnt ovanfor, var det
gjort klart i debatten i Stortinget at denne stemmegje-
vinga ikkje måtte tolkast som ei tilslutning til dei pre-
missane som låg til grunn for fleirtalsforslaget.

Det må difor kunne hevdast at rettstilstanden for
spørsmålet om grunnlovsvern for hatefulle og diskrimi-
nerande ytringar vart vidareført i uendra form, og då blir
det interessant å sjå nærmare på praksis frå Høgsterett i
sakene under § 135 a fram til 2004. Det kan påvisast
nokså store variasjonar i domstolen si vektlegging av
ytringsfridommen i desse sakene, og variasjonane har
kanskje i særleg grad avteikna seg i prinsippa for tolking
av påstått ulovlege ytringar. Desse prinsippa kan utfor-
mast på ein slik måte at ytringsfridommen får vidt spe-
lerom, men dei kan også gjevast ei utforming som i
større grad sikrar eit vern mot å bli utsett for hatefulle
ytringar. Det har gjort seg gjeldande to hovudposisjonar
når det gjeld retningslinjene for tolking av hatefulle
ytringar:467 Den eine hovudposisjonen går ut på at dei
omstridde ytringane blir underkasta ei strengt språkleg
og logisk tolking, og der ordlyden kan sjå ut til å utgjere
ei ytre ramme for tolkingsresultat som kan leggast til
grunn. Her kan fleirtalsvotumet i Rt. 2002 s. 1618 (Boot
Boys) tene som eksempel. Den andre hovudposisjonen
inneber at ein i større grad frigjer seg frå ordlyden, og
der føremålet med tolkingsprosessen er å avklare det
heilskapsinntrykket som dei omstridde ytringane etterlet
hos den alminnelege lesaren eller tilhøyraren. Her er
avgjerda til Høgsterett innteken i Rt. 2007 s. 1807
(Vigrid) eit godt eksempel. Det må vere klart at den
førstnemnte hovudposisjonen gjev atskilleg større spe-
lerom for ytringsfridommen enn kva tilfellet er for den
sistnemnte. Det er likevel ikkje grunnlag for å meine at
berre det tekstuelle tolkingsprinsippet er foreinleg med
vernet i § 100. Denne føresegna gjev rom for nokså frie
interesseavvegingar innafor visse rammer. Innafor dette
intervallet står Høgsterett fritt til å utpensle det nærmare

innhaldet i vernet. Tilsvarande må gjelde for Stortinget
si utforming av den alminnelege lovgjevinga på områ-
det.

Stortinget gjorde i 2005 fleire endringar av § 135 a
som alle hadde til føremål å utvide straffeansvaret for
rasistiske ytringar.468 Det er også verd å merke seg at då
Stortinget i 2008 fekk til behandling spørsmålet om
§ 135 a skulle vidareførast i straffelova 2005 (som
§ 185), uttalte ein samla justiskomité følgjande om
grunnlovsvernet av slike ytringar:

Komiteen viser i den forbindelse til revisjonen av Grunn-
loven § 100 som åpner for at rasistiske ytringer kan straf-
fes i større utstrekning enn før, jf. St.meld. nr. 26 (2003–
2004).469

Som framstillinga ovanfor viser, kan det ikkje vere tvil
om at både Arbeidarpartiet og Framstegspartiet såg dette
annleis då § 100 vart vedteken i 2004. Hadde desse to
partia fått gjennomslag for sitt syn på grunnlovsvernet
av hatefulle og diskriminerande ytringar, ville Stortinget
som lovgjevar hatt eit atskilleg snevrare handlingsrom
enn tilfellet er no. Ei grunnlovsnorm som styrka vernet
av hatefulle og diskriminerande ytringar slik Ytringsfri-
domskommisjonen og mindretalet på Stortinget tok til
orde for, kunne ha sett ein stoppar for lovendringane
som gjekk ut på effektivisere og utvide det strafferetts-
lege vernet mot slike ytringar, i alle fall om ein såg alle
endringane under eitt.

12.3 Særleg om ærekrenkande ytringar
Ytringsfridomskommisjonen tok til orde for å svekke
det rettslege vernet mot ærekrenkingar i norsk rett, og
dette skulle ein oppnå ved å grunnlovfeste aktsam god
tru som eit absolutt vern mot ansvar.470 Andre ledd
siste punktum i forslaget frå kommisjonen hadde denne
ordlyden:

Ingen kan holdes retsligt ansvarlig for at en Paastand er
usand, naar den er fremsat i agtsom god Tro.471

Det skulle vere ytraren som hadde bevisføringsplikta for
at vedkommande var i aktsam god tru. Dette «følger av
synspunktet at god tro er en straffriende omstendighet
for saksøkte», og at det vil vere «langt vanskeligere for
saksøker å bevise at aktsom god tro ikke forelå enn for

467 Sjå nærmare om dette i Borvik, Personvern og ytringsfridom, 2011, s. 250–264.
468 Ot.prp. nr. 33 (2004–2005) s. 179–190 og Innst. O. nr. 69 (2004–2005) s. 20.
469 Innst. O. nr. 29 (2007–2008) s. 44 andre spalte. Sperra skrift i original. Sjå dessutan Ot.prp. nr. 8 (2007–2008) s. 247–251.
470 NOU 1999: 27 s. 114–121.
471 NOU 1999: 27 s. 9 første spalte.
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saksøkte å bevise det motsatte».472 Langt på veg var nok
dette rettstilstanden allereie, men departementet frårådde
likevel å grunnlovfeste eit unntaksfritt vern dersom ytra-
ren var i aktsam god tru. Dels var grunngjevinga at ei
spesialregulering av eit vilkår som i alle tilfelle berre var
ei presisering av den alminnelege avvegingsnorma, var
overflødig. Og dels vart det peika på at eit slikt vilkår
kunne skape tvil om elles velgrunna innskrenkingar i
ytringsfridommen var foreinlege med grunnlovsvernet,
særleg i saker med mindre inngripande sanksjonar.473 I
kontroll- og konstitusjonskomiteen slutta fleirtalet seg til
forslaget frå departementet, medan mindretalet slutta seg
til forslaget frå kommisjonen.474 Forslaget om å grunn-
lovfeste aktsam god tru som eit absolutt vern mot sank-
sjonar vart altså ikkje vedteke av Stortinget.

Kommisjonen tok også til orde for endringar i formell
lovgjeving som skulle bidra til å svekke vernet mot ære-
krenkingar. Det er likevel verd å merke seg at kommisjo-
nen ikkje foreslo å avkriminalisere injuriane i norsk
rett,475 og berre eit mindretal i kommisjonen foreslo å
oppheve mortifikasjonsinstituttet.476 For å sikre eit meir
effektivt vern av ytringsfridommen meinte kommisjonen
at skuldkravet skulle skjerpast ytterlegare for visse kate-
goriar av ytringar:

Det er derfor ingen ting i veien for at kravet til skyld kan
skjerpes ved f.eks. omtale av offentlige personer eller
saker av offentlig interesse, f.eks. slik at ansvar først kan
gjøres gjeldende ved grov uaktsomhet. Det er heller
ingen ting i veien for ulik skyldgrad for ulike reaksjoner,
slik at f.eks. straff bare kan idømmes ved forsett, opp-
reisning bare ved forsett og grov uaktsomhet, mens det
for erstatning og mortifikasjon er tilstrekkelig med sim-
pel uaktsomhet.477

Dette forslaget om å lovfeste ulike skuldkrav er svært
vanskeleg å foreine med kommisjonen sitt forslag om at
Grunnlova skulle stille opp eit absolutt vern mot ansvar
for den som var i aktsam god tru. Det er mykje som tyder
på at kommisjonen ikkje var tilstrekkeleg medviten om
forskjellen mellom desse to systema:478 Det er nemleg
ein heilt grunnleggande forskjell mellom å stille opp akt-
sam god tru som eit rettsstridsutelukkande omstende og
å stille opp skuld (enten dette no er forsett, grov eller
simpel aktløyse) som eit vilkår for ansvar. I det sistnem-

nte systemet vil det nemleg måtte vere opp til saksøka-
ren – den som meiner seg ærekrenka – å føre bevis for at
den som har framsett ytringane, har handla med tilstrek-
keleg grad av skuld. Dette systemet finn vi i USA, og
sidan First Amendment oppstiller eit svært sterkt vern av
ytringsfridommen, gjev det meining å stille opp skuld
som eit vilkår for ansvar. Den europeiske tradisjonen er
annleis. Her blir også privatlivet sett på som ein grunn-
leggande rett, og i saker som gjeld ytringsfridommens
grenser, må avvegingsnormene av den grunn utformast
slik at også privatlivet får eit tilstrekkeleg vern. Forslaga
frå kommisjonen om å innføre eit system med skuldkrav
har då heller ikkje fått gjennomslag i lovgjevinga. Ska-
deserstatningslova 1969 § 3-6 a, som no regulerer det
erstatningsrettslege vernet mot ærekrenkingar i norsk
rett, vidarefører systemet med aktsam god tru som eit
sentralt element i rettsstridsvurderinga.

13 Forbodet mot førehandssensur i § 100 fjerde 
ledd
Fjerde ledd oppstiller dei konstitusjonelle skrankane for
førehandssensur og andre inngrep i forkant av at ytrin-
gane blir framsett. Med førehandssensur blir det for det
første sikta til offentleg godkjenning av ytringar, altså at
ytringar må leggast fram for eit offentleg organ for god-
kjenning før dei kan offentleggjerast. Andre ordningar
med tilsvarande effekt er også omfatta av forbodet i
fjerde ledd, og i forarbeida blir midlertidige forføyningar
nemnt som eksempel. Konsesjonsordningar og andre
former for offentlege løyve som inneber ein innhalds-
kontroll vil også vere i strid med grunnlovsvernet.479

Utgangspunktet er altså eit absolutt forbod mot føre-
handssensur, og for trykte skrifter utgjer fjerde ledd slik
det no er formulert, berre ei vidareføring av første punk-
tum i den gamle grunnlovsføresegna om ytringsfridom-
men. Men med lovendringa i 2004 vart forbodet mot
førehandssensur gjort medienøytralt, og slik i alle fall
formelt sett utvida.

Fjerde ledd oppstiller sjølv to unntak frå forbodet: For
det første er det ikkje noko i vegen for å vidareføre ord-
ninga med aldersklassifisering av film, videogram og
dataspel som har til føremål å verne barn og unge mot
skadeleg påverknad. Og forbodet mot førehandssensur

472 NOU 1999: 27 s. 121 andre spalte.
473 St.meld. nr. 26 (2003–2004) s. 56 andre spalte.
474 Innst. S. nr. 270 (2003–2004) s. 17–18.
475 NOU 1999: 27 s. 192 første spalte.
476 NOU 1999: 27 s. 192 andre spalte.
477 NOU 1999: 27 s. 121 første og andre spalte.
478 Sjå nærmare om denne kritikken i Borvik, Personvern og ytringsfridom, 2011, s. 308–314.
479 NOU 1999: 27 s. 246–247.
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er heller ikkje til hinder for at det kan gjennomførast
brevsensur overfor personar som er fengsla, eller som er
plassert i institusjonar med tilknyting til barnevernet,
rusomsorga eller psykiatrien. I tillegg til dei to ekspli-
sitte unntaka frå forbodet mot førehandssensur er det i
forarbeida opna for at det kan gjerast ytterlegare unntak
frå forbodet etter ei interesseavveging. Terskelen er like-
vel lagt høgt: Inngrepet (for eksempel i form av ei mid-
lertidig forføyning) vil berre vere foreinleg med grunn-
lovsvernet i fjerde ledd «når formålet er å avverge en
ellers irreversibel skade som vil oppstå om en ytring når
fram til sitt publikum».480

Fjerde ledd tilsvarar i all hovudsak forslaget frå
Ytringsfridomskommisjonen. Departementet tok til orde
for at det skulle gå fram eksplisitt av ordlyden i fjerde ledd
at spørsmålet om førehandssensur skulle avgjerast etter ei
interesseavveging: Inngrep på førehand skulle berre vere
foreinlege med grunnlovsvernet dersom «tungtveiende
Hensyn gjøre det tilbørligt»,481 og i denne vurderinga
skulle det ifølgje departementet vere eit tungtvegande
moment om «inngrepet på forhånd er nødvendig for å
avverge en ellers irreversibel skade».482 I Stortinget slutta
fleirtalet i kontroll- og konstitusjonskomiteen seg til for-
slaget frå departementet også her, medan mindretalet
støtta forslaget frå kommisjonen.483 Det er ikkje halde-
punkt for å meine at departementet sitt forslag ville ha
senka terskelen for førehandssensur samanlikna med for-
slaget frå kommisjonen, sjølv om dette vart hevda i den
offentlege debatten i forkant av at saka skulle avgjerast i
Stortinget. Ved innleiinga til debatten i Stortinget klar-
gjorde saksordføraren at fleirtalet ville støtte kommisjo-
nen sitt forslag til føresegn om førehandssensur, men like-
vel slik at kravet om domstolskontroll skulle utelatast.484

Som kommisjonen og departementet, framheva også fleir-
talet i kontroll- og konstitusjonskomiteen at terskelen for
inngrep på førehand skulle vere høg:

Slik flertallet ser det, er det klart at bruk av midlertidige
forføyninger mv. vil kunne skade ytringsfrihetens
begrunnelser, men at publisering kan føre til irreversible
skader på andre interesser, f.eks. i saker knyttet til rikets
sikkerhet eller saker som kan være til stor skade for
enkeltpersoner, og at hensynet til at slike skader bør unn-
gås, derfor i en del tilfeller kan veie tyngre. Flertallet har

merket seg at Ytringsfrihetskommisjonen mener at mid-
lertidige forføyninger må kunne brukes også med den
strenge bestemmelsen om forhåndssensur som kommi-
sjonen går inn for.485

Det ser altså ut til at usemja om forbodet mot førehands-
sensur i all hovudsak knytta seg til om interesseavve-
ginga skulle gå fram av forarbeida, eller om den skulle
takast inn i sjølve grunnlovsteksten. Ei slik usemje er
vanskeleg å forstå. Det ville berre ha vore av det gode
om interesseavveginga var nedfelt i fjerde ledd, og
avgjerda frå Høgsterett i Brennpunkt-saka frå 2007 ver-
kar også langt på veg som ei stadfesting av at fjerde ledd
fekk ei uheldig formulering. Hadde departementet sitt
forslag til fjerde ledd vorte vedteke, er eg overtydd om at
Høgsterett hadde avgjort denne saka innafor rammene
av fjerde ledd, og ikkje bygd avgjerda på andre og tredje
ledd. Rett nok tek fleirtalet utgangspunkt i fjerde ledd,
men denne føresegna blir i grunnen berre framstilt som
eit hinder som må passerast. Det er innafor rammene av
andre (eller eventuelt tredje) ledd ein finn svaret på
spørsmålet om det er foreinleg med grunnlovsvernet av
ytringsfridommen å bruke midlertidige forføyningar for
å stoppe ytringar.486 Denne subsumsjonen samsvarar
ikkje med strukturen som er nedfelt i § 100.

Når det derimot kjem til interesseavveginga, legg
både fleirtalet og mindretalet i Brennpunkt-avgjerda til
grunn den same terskelen som den som vart formulert av
Ytringsfridomskommisjonen, og som departementet og
seinare både fleirtalet og mindretalet i Stortinget slutta
seg til. Fleirtalet peikar først på at inngrepet vil ha alvor-
lege konsekvensar for ytringsfridommen, og at det «gri-
per direkte inn i kjernen av ytringsfriheten».487 Så går
ein over til å seie noko om dei kolliderande interessene i
denne saka:

Mot dette står vern av liv og helse. Under behandling av
alternativene til endring av § 100 fjerde ledd kom det
klart fram at midlertidige forføyninger som forbyr for-
midling av enkeltytringer, fortsatt skal kunne anvendes
når publisering kan føre til irreversible skader. … Oslo
byfogdembete la i sin avgjørelse vesentlig vekt på at A
ville bli utsatt for overhengende livsfare om programmet
ble sendt.488

480 NOU 1999: 27 s. 246 andre spalte og St.meld. nr. 42 (1999–2000) s. 27.
481 St.meld. nr. 26 (2003–2004) s. 181 første spalte.
482 St.meld. nr. 26 (2003–2004) s. 187 andre spalte.
483 Innst. S. nr. 270 (2003–2004) s. 55 første spalte.
484 St.forh. (2004) s. 3585–3587.
485 St.forh. (2004) s. 3586 andre spalte.
486 Rt. 2007 s. 404 avsnitta 45–54.
487 Rt. 2007 s. 404 avsnitt 77. Sjå også avsnitt 76.
488 Rt. 2007 s. 404 avsnitt 78.
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I sjølve avveginga mellom dei kolliderande rettane og
interessene – som fleirtalet meinte var vanskeleg – vart
det mellom anna lagt vekt på at politiinformanten sjølv
hadde gitt opplysningar til ein journalist om si rolle i
etterforskinga, og at samfunnet må handtere farar som
dette på andre måtar enn ved å forby ytringar. Det er
meir nærliggande for politiinformanten i ein situasjon
som dette å vende seg til politiet og be om beskyttelse.
Fleirtalet kom etter dette til at sjølv om det var tilstrek-
keleg heimel for å gripe inn på førehand (dei alminne-
lege prinsippa om naudrett slik desse var nedfelt i straf-
felova 1902 § 47),489 tilsa den etterfølgjande interesse-
avveginga likevel at den midlertidige forføyninga var i
strid med forbodet mot førehandssensur i fjerde ledd.
Dommar Skoghøy var einig med fleirtalet i at naudrett
kan utgjere eit rettsleg grunnlag for inngrep i ytringsfri-
dommen,490 men at det i denne saka ikkje førelåg ein
faresituasjon av ein slik karakter at den oppfylte krava i
straffelova («uafvendelig» og «særdeles betydelig»). Då
var det heller ikkje naudsynt å foreta ei interesseavve-
ging, og Skoghøy meinte dessutan at dersom ein kom til
at det førelåg ein naudrettsituasjon, så ville det ikkje
vere rom for å gjere endå ei interesseavveging. Omsynet
til ytringsfridommen ville allereie ha inngått som ein del
av naudrettsvurderinga.491

I fjerde ledd om førehandssensur er det ikkje nedfelt
eit særskilt lovkrav, og verken Ytringsfridomskommi-
sjonen eller departementet drøfta dette spørsmålet. Som
nemnt ovanfor var kommisjonen svært oppteken av at
kravet om lovheimel for etterfølgjande ansvar skulle
grunnlovfestast. Sidan det er brei semje om at føre-
handssensur inneber eit meir intensivt inngrep i ytrings-
fridommen enn etterfølgjande ansvar, står det fram som
eit lite paradoks at kommisjonen ikkje foreslo eit krav
om lov eller anna rettsgrunnlag også for førehandssen-
sur. Fjerde ledd har tross alt ei innretning som gjer det
nærliggande å ta inn eit heimelskrav, sidan føresegna
sjølv nemner to unntak frå forbodet. Kommisjonen pre-
siserte dessutan at fjerde ledd i seg sjølv ikkje kunne
utgjere heimelsgrunnlag for førehandssensur,492 og
hadde i tillegg ei særleg drøfting av bruken av midlerti-
dige forføyningar mot ytringar.493 Men sjølv om det
ikkje er nedfelt eit lovkrav i fjerde ledd, er det likevel
ikkje tvilsamt at førehandssensur krev heimel i lov eller

anna rettsgrunnlag. Her er det tilstrekkeleg å vise til det
ulovfesta legalitetsprinsippet i norsk rett, som no følgjer
direkte av Grunnlova § 113,494 og til Brennpunkt-
avgjerda frå 2007. Som eg har gjort greie for ovanfor, er
det framleis uvisse knytta til det nærmare innhaldet i
heimelskrava i § 100 andre og tredje ledd. Denne uvissa
gjer seg nok også til ein viss grad gjeldande for heimels-
kravet i saker om førehandssensur i fjerde ledd, sidan
både fleirtalet og mindretalet i Høgsterett i Brennpunkt-
avgjerda knytta drøftingane sine så direkte til merkna-
dene i forarbeida om heimelskrava i andre og tredje
ledd.

14 Offentlegprinsippet og infrastrukturkravet i 
§ 100 femte og sjette ledd
Eg har allereie peika på at § 100 byggjer på det grunn-
leggande skiljet mellom etterfølgjande ansvar (andre og
tredje ledd) og forbod mot førehandssensur (fjerde ledd).
Eit anna grunnleggande skilje på menneskerettsområdet
er mellom negative og positive plikter.495 Den tradisjo-
nelle synsmåten har vore at menneskerettane set grenser
for kva offentlege styresmakter kan foreta seg overfor
enkeltindividet. Med denne innfallsvinkelen vil aldri sta-
ten kome i ansvar på grunn av passivitet. Her vil det
berre vere den aktive handlinga, eller inngrepet i dei
verna menneskerettane, som kan innebere ei krenking av
den negative plikta. For å sikre eit meir effektivt vern av
menneskerettane har den negative plikta vorte supplert
av positive plikter for staten til å verne menneskerettane.
Praksis frå menneskerettsdomstolen i Strasbourg inne-
held svært mange eksempel på at statane har kome i kon-
vensjonsrettsleg ansvar for ikkje å ha gjort nok for å
sikre rettane som er verna av EMK. Med denne innfalls-
vinkelen er det nettopp passiviteten som medfører at sta-
ten kjem i ansvar. Skiljet mellom negative og positive
plikter er også nedfelt i § 100. Medan andre, tredje og
fjerde ledd oppstiller rammene for dei negative pliktene
staten har, er femte og sjette ledd uttrykk for positive
plikter for staten til å sikre eit effektivt vern av ytrings-
fridommen. Verken offentlegprinsippet eller infrastruk-
turkravet hadde grunnlovsforankring før lovendringa i
september 2004.

489 Rt. 2007 s. 404 avsnitta 69–71.
490 Rt. 2007 s. 404 avsnitta 96–97.
491 Rt. 2007 s. 404 avsnitt 103. Sjå også avsnitt 97.
492 Direkte gjeld utsegna i NOU 1999: 27 s. 247 andre spalte heimelsspørsmålet for brevsensur, men det er klart at det same gjeld for kravet til lov-

grunnlag for aldersklassifisering.
493 NOU 1999: 27 s. 173–174, s. 177–178 og s. 246.
494 Denne føresegna – som grunnlovfestar det alminnelege legalitetsprinsippet i norsk rett – kom inn i Grunnlova med vedtak i Stortinget 13. mai

2014. Sjå Dok. nr. 12:30 (2011–2012) s. 181 første spalte, og Innst. 186 S (2013–2014) s. 7–8 og s. 31–32.
495 Også Ytringsfridomskommisjonen viser til dette skiljet. Sjå NOU 1999: 27 s. 35–36 og s. 249–250.
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Offentlegprinsippet er nedfelt i femte ledd og inneber
ei grunnlovfesting av informasjonskravet som borgarane
har overfor styresmaktene og domstolane. Med informa-
sjonskrav siktar kommisjonen til:

… et rettslig krav på tilgang til – i form av innsyn i eller utle-
vering av – informasjon fra en kilde uavhengig av om kilden
er villig til å gi ut informasjonen eller ikke. Sett fra informa-
sjonsbesitters ståsted innebærer dette følgelig en rettslig
plikt til å gi den som ber om det tilgang til informasjon.496

Dette er noko grunnleggande anna enn informasjonsfri-
dom (den enkelte sin rett til å søkje informasjon) og
informasjonsplikt (plikta som styresmaktene og andre
pliktsubjekt har til å informere på eige initiativ). Det er
likevel ikkje slik at styresmaktene i og med denne føre-
segna blir pålagt å aktivt gå ut med informasjon. Det er
tilstrekkeleg for å oppfylle plikta at styresmaktene og
andre pliktsubjekt går ut med informasjon etter at det er
framsett krav eller førespurnad om den aktuelle informa-
sjonen. Offentlegprinsippet gjeld både dokument- og
møteoffentlegheit. Innsynsretten er medienøytral og
gjeld i utgangspunktet alle dokument som styresmaktene
har utarbeidd. I tillegg kjem at private som utøver offent-
leg myndigheit, er pliktsubjekt under femte ledd første
punktum. Retten til møteoffentlegheit gjeld «forhandlin-
gene i rettsmøter og folkevalgte organer», og det går
fram av utgreiinga frå Ytringsfridomskommisjonen at
desse avgrensingane skal takast på ordet: Med «rettsmø-
ter» siktar ein til forhandlingar eller avhøyr i domstolen
av partar, vitne eller sakkunnige, til granskingar, og til
møter som i lov blir rekna for å vere rettsmøter. Og med
folkevalde organ sikta ein berre til organ som er direkte
valde, og føresegna er slik sett eit supplement til Grunn-
lova § 84 om møteoffentlegheit i Stortinget.497 Femte
ledd første punktum vart vedteke av Stortinget som fore-
slått av kommisjonen. Det var brei semje om at det var
viktig å grunnlovfeste offentlegprinsippet. Både departe-
mentet og ein samrøystes kontroll- og konstitusjonsko-
mité la til grunn at det i femte ledd ligg skrankar for lov-
gjevaren som domstolane kan prøve.498 Det er likevel
mykje som tyder på at det var litt ulike syn på det nær-
mare verkeområdet til offentlegprinsippet. Dette gjaldt
først og fremst for spørsmålet om offentlegprinsippet

skulle omfatte innsynsrett i dokument i saker som blir
handsama av domstolane etter rettspleielovene. Medan
kommisjonen moglegvis kan takast til inntekt for det
standpunktet at offentlegprinsippet også skulle omfatta
slike dokument,499 framheva både departementet og
kontroll- og konstitusjonskomiteen at det for desse
dokumenta i alle tilfelle må gjerast store innskrenkingar
i offentlegprinsippet. I staden for å utforme ein omfatt-
ande meny av unntak som medfører at offentlegprinsip-
pet likevel blir ståande att nærmast utan rettsleg realitet,
kan ein heller avgrensa verkeområdet for prinsippet slik
at desse kategoriane av dokument ikkje er omfatta i det
heile teke.500

Kommisjonen hadde også eit forslag til inngrepshei-
mel i femte ledd andre punktum som på fleire punkt var
strengare enn det som til slutt vart vedteke av Stortinget.
Forslaget frå kommisjonen hadde denne ordlyden:

Loven kan kun sætte slige klarlig definerede Grændser
for denne Ret, hvor særligt tungtveiende Hensyn gjøre
dette nødvendigt.

Det skulle altså gjelde eit særleg strengt legalitetsprin-
sipp for innskrenkingar i offentlegprinsippet, og dess-
utan vart kravet om interesseovervekt lagt nokså høgt.
Departementet ville ikkje ha eit slikt særleg strengt lega-
litetsprinsipp. Som allereie nemnt ovanfor tilrådde
departementet som ei generell ordning at spørsmålet om
lov eller rettsgrunnlag for inngrep i ytringsfridommen
skulle avgjerast i tråd med legalitetsprinsippet slik dette
allereie var utpensla av domstolane gjennom langvarig
praksis. Det skulle ikkje nedfellast særlege krav til lov
eller anna rettsgrunnlag for inngrep i ytringsfridom-
men.501 Departementet tok også til orde for ei viss ned-
justering av kravet til interesseovervekt, ved at kvalifise-
ringa «særligt» skulle utelatast. Det vart likevel fram-
heva at kravet om interesseovervekt var strengt, men at
det med denne nedjusteringa ville vere noko større hand-
lingsrom for å ivareta personvernomsyn enn det som
ville vere situasjonen om kommisjonen sin inngrepster-
skel vart vedteken.502 Fleirtalet i kontroll- og konstitu-
sjonskomiteen slutta seg til forslaget frå departemen-
tet,503 medan mindretalet i komiteen også her landa på
forslaget frå Ytringsfridomskommisjonen.504

496 NOU 1999: 27 s. 247 andre spalte.
497 NOU 1999: 27 s. 248 andre spalte.
498 St.meld. nr. 26 (2003–2004) s. 143 andre spalte og i Innst. S. nr. 270 (2003–2004) s. 59 første spalte.
499 Departementet meiner at forslaget frå kommisjonen kan tolkast på denne måten. Sjå St.meld. nr. 26 (2003–2004) s. 137–138.
500 St.meld nr. 26 (2003–2004) s. 143–144 og Innst. S. nr. 270 (2003–2004) s. 59 første spalte.
501 St.meld. nr. 26 (2003–2004) s. 145 andre spalte.
502 St.meld. nr. 26 (2003–2004) s. 145 første spalte.
503 Innst. S. nr. 270 (2003–2004) s. 59 andre spalte.
504 Innst. S. nr. 270 (2003–2004) s. 60.
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Det såkalla infrastrukturkravet er nedfelt i sjette ledd,
og forslaget frå Ytringsfridomskommisjonen vart ved-
teke av Stortinget i uendra form.505 Det går klart fram av
merknadene i forarbeida at kommisjonen la til grunn ei
svært vid forståing av infrastruktur, og departementet
slutta seg til dette. Infrastruktur er ikkje berre eit spørs-
mål om å sikre borgarane ein rett til å kome til orde i sne-
ver forstand, men medie- og kulturpolitikken, utdan-
ningspolitikken og forskings- og utviklingspolitikken
inngår også som heilt sentrale delar av den same infra-
strukturen.506 Infrastrukturkravet står heilt sentralt i det
overordna og prinsipielle synet til kommisjonen på kor-
leis ytringsfridommen skal fungere i eit samfunn: Det
blir peika på at dersom ytringsfridommen ikkje fungerer
tilfredsstillande i den forstand at omsynet til sanning,
demokrati og autonomi ikkje blir realisert, eller kanskje
til og med blir sett under press, så bør ikkje responsen frå
styresmaktene vere inngrep i ytringsfridommen. Sty-
resmaktene bør i slike situasjonar heller sjå om det er
mogleg å sette inn positive tiltak for å sikre at borgarane
har ein reell og effektiv rett til å ytre seg.507 Tanken er at
ein velfungerande offentleg samtale gjer det mindre
naudsynt å gripe inn mot ytringar.508 Det kan nok vere
ulike syn på realismen i dette standpunktet, kanskje sær-
leg i ei tid der kanalane inn i det offentlege rommet er
mange og svært ulike av natur.

Det må òg nemnast at verken kommisjonen eller
departementet såg for seg at sjette ledd skulle ha særleg
sjølvstendig rettsleg betydning. Kommisjonen uttalte at
sjette ledd først og fremst skulle gje uttrykk for «demo-
kratiske og politiske forpliktelser».509 Og sjølv om
departementet meinte at sjette ledd også måtte tolkast
som «en plikt til å opprettholde et visst minimumsnivå
av faktisk ytringsfrihet i samfunnet», vart det likevel
presisert at denne føresegna var lite eigna til å gje enkelt-
personar rettar som kan påberopast for domstolane.510

Føresegna har først og fremst den funksjonen at den
inneber ei forankring på grunnlovsnivået av den for-
melle lovgjevinga som allereie regulerer sentral infra-
struktur av betydning for ytringsfridommen, og på den
måten kan føresegna tenkast å fungere som eit moment
ved tolkinga av desse sektorlovene. Etter dette verkar
det klart at sjette ledd ikkje representerer ein særleg
kraftfull reiskap for å korrigere den offentlege samtalen
der denne ikkje fungerer slik den er tenkt. Den korrige-
rande funksjonen vil framleis måtte ivaretakast gjennom

den sanksjonsmenyen som er nedfelt i lovgjevinga eller
som følgjer av andre rettsgrunnlag. Og då er det skran-
kane i § 100 andre, tredje og fjerde ledd som gjeld.

505 Innst. S. nr. 270 (2003–2004) s. 67 første spalte.
506 NOU 1999: 27 s. 88 og St.meld. nr. 26 (2003–2004) s. 153–157.
507 NOU 1999: 27 s. 249 andre spalte.
508 NOU 1999: 27 s. 253 første spalte.
509 NOU 1999: 27 s. 249–250.
510 St.meld. nr. 26 (2003–2004) s. 152 første spalte.



DOI: https://doi.org/10.18261/9788215054179-2021-124
§ 101
Enhver har rett til å danne, slutte seg til og melde seg ut av foreninger, herunder fagforeninger
og politiske partier.

Alle kan møtes i fredelige forsamlinger og demonstrasjoner.

Alle har rett til å skipe, melde seg inn i og melde seg ut av foreiningar, medrekna fagforeiningar
og politiske parti.

Alle kan møtast i fredelege forsamlingar og demonstrasjonar.

Av Tore Fjørtoft

1 Innleiing1

Grunnlova § 101, som vart vedtatt ved grunnlovsre-
forma i 2014, vernar om retten til foreiningsfridom og
retten til forsamlingsfridom. Frå 2014 til 2020 stod det
som tredje ledd ei føresegn om retten til å bruke militær-
makt mot innbyggjarane, men den blei i 2020 flytta til
§ 25 tredje ledd, sjå kommentaren til § 25.2

Det er ein nær samanheng mellom foreiningsfrido-
men og forsamlingsfridomen, idet begge gjeld retten til
samkvem med andre. Ei foreining skil seg frå ei for-
samling først og fremst ved at ho har eit fastare og meir
varig preg. Stundom smeltar dei to rettane saman,
typisk dersom nokre personar møtast for å skipe ei
foreining. Dei to rettane har også sams hovudformål: å
tene som verkemiddel for demokrati og ytringsfridom
og å vareta handlefridomen til den enkelte. Forsam-
lings- og foreiningsfridomen er ein av grunnpilarane i
demokratiet, og ein viktig del av vårt politiske system.
Krava om foreiningsfridom og forsamlingsfridom er
likevel eldre enn utviklinga av det moderne demokra-
tiet. På den måten kan ein òg sjå dei som historiske
føresetnader for framveksten av eit demokratisk styre-
sett. Om ein innskrenkar retten til å møtast til samtale

og diskusjon, blir føresetnadene for eit levedyktig
demokrati tilsvarande avgrensa.

Forsamlings- og foreiningsfridomen heng nært saman
med andre menneskerettar, særleg ytringsfridom,3 religi-
onsfridom, rørslefridom, retten til privatliv og retten til
arbeid. Utan forsamlings- og foreiningsfridomen ville
ytringsfridomen i samfunnet ha dårlege kår.4 I nokon
grad er forsamlings- og foreiningsfridomen dekt av
Grunnlova § 100 om ytringsfridom.5 Det gjeld særleg
demonstrasjonsfridomen, som kan seiast å liggje i skje-
ringspunktet mellom ytringsfridomen og forsamlingsfri-
domen.6 I den mon eit forhold er dekt av § 101, er det
vanlegvis ikkje grunn til å gjere ei vurdering etter § 100
i tillegg. Grunnlova § 101 om forsamlings- og forei-
ningsfridom er her lex specialis. På det religiøse området
er foreiningsfridomen innbakt i Grunnlova § 16 første
ledd, som gir rett til å danne autonome religiøse sam-
funn, jf. Rt. 2004 s. 1613. Vidare tener andre menneske-
rettar som ein skranke for forsamlings- og foreiningsfri-
domen. Vernet om den private eigedomsretten set t.d.
visse skrankar for kvar ein demonstrasjon kan finne stad.

Retten til forsamlings- og foreiningsfridom har også ei
side til den generelle handlefridomen til borgarane. Folk

1 Takk til professor dr. juris. Ola Mestad, advokat PhD Thomas Horn og advokatfullmektig Erlend Leonhardsen for konstruktive innspel og disku-
sjonar.

2 Grunnlovsvedtak 14. mai 2020.
3 Sjå Innst. 186 S. (2013–2014) s. 27: «Komiteen mener forenings- og forsamlingsfrihet er naturlig å anse som en forlengelse av ytringsfriheten.»
4 Dok. 16 (2011–2012) s. 165.
5 Sjå Innst. S. nr. 270 (2003–2004) s. 8–9.
6 Jf. Smith, Konstitusjonelt demokrati (2017) s. 371–372.
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.
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skal kunne møtast, ikkje berre for å diskutere samfunns-
spørsmål og politikk, men også for å synge og be, utøve
idrettsaktivitetar, og feste og kose seg.

Staten er pliktsubjekt. Pliktene til staten ligg på to
plan: Ei plikt til ikkje å gripe inn overfor dei som utøver
forsamlings- og foreiningsfridomen, og ei plikt til å leg-
gje til rette for utøving av desse fridomane. Dette er
berre rettslege utgangspunkt, og rekkevidda av pliktene
til staten – og dermed også menneskerettsvernet – må
vurderast i kvart einskilt tilfelle.

At staten er pliktsubjekt, har den konsekvens at
Grunnlova ikkje gir enkeltpersonar nokon allmenn rett
til å ta del i bestemte foreiningar eller forsamlingar.
Samtidig har staten ei plikt etter Grunnlova § 98 til å
syte for at ingen blir utsett for usakleg eller urimeleg for-
skjellsbehandling. Hovudregelen er derfor at opptak av
ein person i ei foreining ikkje kan nektast på grunnlag av
kjønn, rase, farge, språk, religion, politisk eller anna
oppfatning, nasjonalt eller sosialt opphav, tilknyting til
ein nasjonal minoritet, eigedom, fødsel eller annan sta-
tus, jf. EMK artikkel 14. Lovgiving som bryt diskrimi-
neringsforbodet, vil vere grunnlovsstridig, og kan ikkje
gjerast gjeldande overfor den som søkjer medlemskap.7
Etter omstenda kan derfor Grunnlova § 101 saman med
§ 98 gi den enkelte rettskrav på opptak i ei foreining.

Nedanfor peiker eg på nokre historiske linjer før eg gir
ei oversikt over relevante menneskerettskonvensjonar.
Deretter gjer eg nærmare greie for forsamlings- og forei-
ningsfridomen. Til slutt følgjer nokre samanfattande
merknader.

2 Nokre historiske linjer8

Grunnlova av 1814 hadde ingen generelle føresegner om
forsamlings- og foreiningsfridom. Heller ikkje dei fran-
ske menneskerettsfråsegnene hadde slike reglar. Deri-
mot hadde den amerikanske føderale grunnlova føl-
gjande føresegn i First Amendment som var vedtatt i
1791 som ein del av Bill of Rights:

«Congress shall make no law respecting an establish-
ment of religion, or prohibiting the free exercise the-
reof; or abridging the freedom of speech, or of the press;
or the right of the people peaceably to assemble, and to
petition the Government for a redress of grievances»
(utheva her).

Amerikansk høgsterett tolka seinare inn foreiningsfri-
dom i retten til ytringsfridom i First Amendment. Trass i
at den amerikanske føderale grunnlova var godt kjend
for dei leiande eidsvollsmennene, hadde Adler-Falsens
utkast inga føresegn om forsamlings- og foreiningsfri-
dom. 1814-grunnlova bygde likevel på ein føresetnad
om at fredelege forsamlingar skulle vere tillatne. § 27
lydde slik:

«Regjeringen er ikke berettiget til Militairmagts Anven-
delse mod Statens Medlemmer, uden efter de i Lovgiv-
ningen bestemte Former, medmindre nogen Forsamling
maatte forstyrre den offentlige Rolighed, og den ikke øie-
blikkelig adskilles, efterat de Artikler i Landsloven, som
angaae Oprør, ere den trende Gange lydeligen forelæste
af den civile Øvrighed.»

Forsamlingsfridomen stod vesentleg svakare enn i dag,
særleg på det religiøse området. Lekpredikanten Hans
Nielsen Hauge vart t.d. fleire gonger arrestert for brot på
Konventikkelplakaten av 1741, som forbaud lekmenn å
arrangere religiøse møte utan samtykke frå soknepres-
ten.9 Vanlegvis vart han lauslaten etter nokre få dagar
eller veker. I 1804 vart han arrestert i Eiker og ført til
Oslo for å bli stilt for ein kongeleg undersøkingskommi-
sjon. Denne kommisjonen arbeidde i ni år, og Hauge sat
fengsla mesteparten av tida. Den endelege dommen over
Hauge fall i Overkriminalretten i Christiania 23. desem-
ber 1814. Han vart dømd for sjølv å ha brote møteforbo-
det i Konventikkelplakaten og for å ha oppmoda andre
til det. Overkriminalretten dømde han til 1000 riksdalar i
bøter pluss sakskostnader.

Lovvedtak om oppheving av Konventikkelplakaten
vart gjort i 1836, men kongen nekta sanksjon. Lovved-
taket vart gjentatt i 1839 med ny sanksjonsnekting og
for tredje gong i 1842. Då valde kongen å sanksjonere i
lys av at Grunnlova § 79 uansett ville føre til at lovved-
taket ville bli gjeldande også utan kongeleg sanksjon.
Opphevinga av Konventikkelplakaten førte til ei
vesentleg styrking av forsamlingsfridomen på det reli-
giøse området, rett nok berre for medlemmar av
statskyrkja.

Med Marcus Thrane i spissen vart det midt på 1800-
talet organisert fleire arbeidarforeiningar. I tilknyting til
desse vart det arrangert folkemøte der det vart kravd all-
menn stemmerett og andre reformer. Regjeringa mislikte
dette sterkt, men meinte at ho ikkje kunne hindre forei-

7 Samvirkelova § 14 første ledd er her i samsvar med Grunnlova og konvensjonspliktene, jf. Ot.prp. nr. 21 (2006–2007) Om lov om samvirkeforetak
s. 100 og s. 254.

8 Takk til Ola Mestad som har gitt meg tilgang på eit upublisert manus om forsamlings- og foreiningsfridom i eit historisk lys. Teksten i dette avsnit-
tet byggjer i stor mon på hans framstilling.

9 Konventikkel tyder nettopp eit lite møte.
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ningane eller forby møta på grunn av forsamlings- og
foreiningsfridomen.

Fram mot vår tid har forsamlings- og foreiningsfrido-
men blitt ytterlegare styrka. Det rettslege grunnlaget har
tradisjonelt vore slutningar frå grunnlovsføresegnene
om ytringsfridom og om militærmakt mot forsamlingar
og dessutan langvarig sedvanerett. Forsamlingsfridomen
kunne seiast å ha eit visst vern gjennom Grunnlova § 2,
fordi fri religionsutøving føreset ein viss forsamlingsfri-
dom.10 Foreiningsfridomen kan knytast til avtalefrido-
men i Norske Lov 5-1-2.

Retten til å skipe og delta i poliske parti følgjer no
uttrykkjeleg av Grunnlova § 101 første ledd. Vidare
føreset Grunnlova § 59 om valsystemet ein rett til å
skipe politiske parti. Mykje taler for at retten til å skipe
politiske parti også er garantert av konstitusjonell sedva-
nerett.11 I Høgsteretts orskurd i Kjuus-saka uttalte fleir-
talet følgjande om dette:

«Vårt politiske system er basert på politiske partier, og
retten til å danne et politisk parti er fundamental. Adgan-
gen til å registrere politiske partier er lovfestet i valgloven
av 1 mars 1985 nr 3 § 17. Det oppstilles ikke annet enn
visse formkrav og krav om et visst antall underskrifter fra
stemmeberettigete for å få partiet registrert. Noen kon-
troll av innholdet i et eventuelt partiprogram foretas ikke.
Mye taler for at retten til å danne politiske partier i dag
følger av konstitusjonell sedvanerett.»12

Mindretalet uttalte seg i same retning: «Retten til å orga-
nisere politiske partier er antakelig garantert av konstitu-
sjonell sedvanerett.»13

Ein allmenn rett til forsamlings- og foreiningsfridom
følgjer av internasjonale menneskerettskonvensjonar
som vart gjorde til norsk rett ved menneskerettsloven av
1999. Grunnlovsfestinga i 2014 tok ikkje sikte på å
endre den materielle rettstilstanden; formålet var først og
fremst å gjere rettane synlegare og tydelegare i norsk
rett.14 Med grunnlovsfestinga har rettskjeldebiletet like-
vel blitt endra, og føresegnene i Grunnlova tener som
skranke, tolkingsfaktor og retningslinje for både den
lovgivande, den dømmande og den utøvande makta.

3 Menneskerettskonvensjonane
Jamvel før grunnlovsvedtaket i 2014 var forsamlings- og
foreiningsfridommen i Noreg verna gjennom ei rekke
menneskerettskonvensjonar, og ein del av desse var
gjorde til norsk lov med forrang gjennom menneske-
rettslova. Det gjaldt FNs konvensjon om sivile og poli-
tiske rettar (SP) art. 22, FNs konvensjon om økono-
miske, sosiale og kulturelle rettar (ØSK) art. 8, FNs bar-
nekonvensjon (BK) art. 15 og Den europeiske mennes-
kerettskonvensjonen (EMK) art. 11. I SP er forsamlings-
og foreiningsfridomen regulert i to separate artiklar (art.
21 og 22).15 I FNs verdsfråsegn om menneskerettar og
EMK er dei to rettane derimot fastsett i ein sams artik-
kel. Verdsfråsegna art. 20 lyder kort og godt slik:

«1. Enhver har rett til fritt å delta i fredelige møter og
organisasjoner.

2. Ingen må tvinges til å tilhøre en organisasjon.»

EMK art. 11 regulerer forsamlings- og foreiningsfrido-
men meir utførleg:

«1. Enhver har rett til fritt å delta i fredelige forsamlinger og
til frihet til forening med andre, herunder rett til å danne
og slutte seg til fagforeninger for å verne sine interesser.

2. Utøvelsen av disse rettigheter skal ikke bli undergitt
andre innskrenkninger enn de som er foreskrevet ved
lov og er nødvendige i et demokratisk samfunn av
hensyn til den nasjonale sikkerhet eller offentlige
trygghet, for å forebygge uorden eller kriminalitet, for
å beskytte helse eller moral eller for å beskytte andres
rettigheter og friheter. Denne artikkel skal ikke hindre
at lovlige innskrenkninger blir pålagt utøvelsen av
disse rettigheter for medlemmene av de væpnede styr-
ker, av politiet og av statsforvaltningen.»

Grunnlova § 101 må tolkast i lys av denne føresegna og
den rikhaldige EMD-praksisen som knyter seg til ho.16

På den eine sida tilseier det at retten til forsamlings- og
foreiningsfridom ikkje er så absolutt som ordlyden i
§ 101 kan tyde på. På den andre sida tilseier det at even-
tuelle innskrenkingar berre kan fastsetjast innanfor

10 Jf. NOU 1999: 27 «Ytringsfrihet bør finne sted» s. 236. Sjå no § 16.
11 Justisdepartementet drøftar spørsmålet utan å ta klart stilling til det i Ot.prp. nr. 62 (2002–2003) Om lov om endringer i straffeloven og straffepro-

sessloven mv. (lovtiltak mot organisert kriminalitet og menneskehandel, gjengangerstraff mv.) s. 21–22. Sjå også Smith, Konstitusjonelt demokrati
(2017) s. 132, 258 og 349 og Andenæs og Fliflet, Statsforfatningen i Norge (2017) s. 190.

12 Jf. Rt. 1997 s. 1821 (på s. 1833) (plenum).
13 Same stad s. 1837.
14 Dok. 16 (2011–2012) s. 165.
15 Sjå også FNs verdsfråsegn om menneskerettar art. 20¸ FNs rasediskrimineringskonvensjon (RDK) art. 5(d)(ix) og Europarådets sosialpakt (ESP)

art. 5 og 6. Retten til forsamlings- og foreiningsfridom er dessutan nedfelt i fleire ILO-konvensjonar og i EUs charter for grunnleggande rettar
(2010/C 83/02) art. 12.

16 Jf. HR-2016-2554-P (Holship) avsnitt 88 og 140 og Innst. 186 S (2013–2014) s. 27.
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ramma av EMK art. 11 nr. 2. Ein kan likevel ikkje utan
vidare leggje til grunn at føresegnene i Grunnlova § 101
og EMK art. 11 nr. 2 skal tolkast heilt identisk.17

4 Forsamlingsfridom
Forsamlingsfridomen rommar ein rett til å møtast, det
vere seg planlagt eller meir tilfeldig. Også retten til å
nekte å møte i forsamlingar er verna.18 Formålet med
samkoma spelar i utgangspunktet inga rolle så lenge ho er
fredeleg. Grunnlovsvernet omfattar t.d. festar, sports- og
kulturarrangement, politiske markeringar og styremøte og
deltakarmøte i samanslutningar. Forsamlingsretten omfat-
tar også planlegging av forsamlinga (t.d. utsending av
invitasjonar) og eventuelt etterarbeid (t.d. rydding av
lokale). Føresegna er utforma med sikte på fysiske sam-
komer, t.d. demonstrasjonar.19 Mykje kan tale for at også
telefonkonferansar og videokonferansar er omfatta, i alle
fall der desse erstattar fysiske møte. Meir tvilsamt er det
om diskusjonsgrupper og liknande på internett er verna av
forsamlingsfridomen. Her kan det vere meir nærliggjande
å vurdere grunnlovsvernet etter § 100.

Dersom forsamlinga er fredeleg, har staten ei todelt
plikt: For det første har staten ei negativ plikt til ikkje å
gripe inn overfor dei som tek del i forsamlinga. For det
andre har staten ei positiv plikt til å leggje til rette for at
deltakarane kan møtast. Dei fleste forsamlingane finn
stad utan at det er behov for statleg innblanding av noko
slag; det er samkomer av reint privat karakter som ikkje
vedkjem staten eller offentlege interesser. Men dersom
det er tale om større arrangement, eller arrangement som
medfører stor risiko for samanstøytar eller liknande, kan
plikta til staten bli aktualisert.

I første rekke er det fysiske personar som er verna av
forsamlingsfridomen. Praksis frå EMD viser at også
samanslutningar som organiserer fredelege forsamlin-
gar, er verna.20 Det kan tale for at Grunnlova § 101 skal
tolkast på same måte.

Inngrep i retten til forsamling kan etter EMK artikkel
11 gjerast dersom inngrepet:

• har heimel i lov;
• tener eit av dei formåla som er lista opp, dvs. vareta

sikkerheit eller offentleg tryggleik, førebyggje uorden

eller kriminalitet, verne helse eller moral eller verne
rettane og fridomane til andre; og

• er nødvendig i eit demokratisk samfunn.

I praksis er det gjerne det siste vilkåret – proporsjonali-
tetsvurderinga – som blir avgjerande. Spørsmålet er om
det er eit rimeleg samsvar mellom inngrepet og det ein
tek sikte på å oppnå.

Grunnlova § 101 hindrar som utgangspunkt ikkje at
det offentlege krev varsel eller førehandsgodkjenning av
ulike slag arrangement. Reglar om dette er gitt i politi-
lova § 11. Ofte vil denne typen regulering vere naudsynt
for at staten skal kunne oppfylle plikta til å leggje til
rette for tilstellinga, t.d. ved å syte for ferdselsregulering
og vakthald. Om det i praksis er svært vanskeleg å få
løyve til fredelege arrangement, vil det vere grunnlovs-
stridig. Demonstrasjonar, politiske møte og liknande til-
stellingar nyt eit forsterka vern i kraft av Grunnlova
§ 100 om ytringsfridom. Forbodet mot førehandssensur i
§ 100 fjerde ledd inneber at det ikkje kan krevjast føre-
handsgodkjenning for slike tilstellingar på offentleg
stad.21

Dersom ei tilstelling er varsla eller førehandsgodkjend
i samsvar med lovgivinga, vil inngrepsterskelen vere
særleg høg. Og sjølv om det ikkje ligg føre varsel eller
godkjenning, kan det ikkje gripast inn dersom utøvinga
av forsamlingsfridomen er fredeleg og heller ikkje elles
skjer på ein klart kritikkverdig måte.22

Frå EMD-praksis er det døme på at staten har brote
den positive og negative plikta overfor den same forei-
ninga. Dommen i United Macedonian Organisation Ilin-
den vs. Bulgaria av 20. oktober 2005 gjaldt ein make-
donsk organisasjon i Bulgaria som har til formål å verne
om menneskerettane, språket og nasjonaliteten til den
makedonske minoriteten i Bulgaria. EMD la til grunn at
foreininga nærmast rutinemessig og utan sakleg grunn
var nekta å halde møte, noko som innebar at styresmak-
tene hadde brote den negative plikta. I eit tilfelle der
foreininga likevel hadde høve til å gjennomføre møte,
braut styresmaktene den positive plikta ved ikkje å verne
forsamlinga mot åtak frå andre private.

Under koronapandemien i 2020 vart spørsmålet om
forsamlingsfridom etter Grunnlova § 101 aktualisert;
denne gongen i møte med omsynet til folkehelsa (smitte-
vern). Kring 15 000 personar demonstrerte i Oslo sen-

17 Jf. HR-2016-2554-P (Holship) avsnitt 86 og Smith, Konstitusjonelt demokrati (2017) s. 144 og s. 327–332.
18 Dok. 16 (2011–2012) s. 165.
19 Om demonstrasjonar, sjå NOU 1999: 27 «Ytringsfrihet bør finne sted» s. 236–238. Ytringsfrihetskommisjonen rekna demonstrasjonsfridomen

som ein sjølvstendig fridom ved sida av forsamlingsfridomen, medan eg nyttar omgrepet forsamlingsfridom i vid tyding slik at også demonstra-
sjonsfridomen er omfatta.

20 Jf. Christians Against Racism and Fascism vs. The United Kingdom (16.07.1980).
21 Sjå nærmare i NOU 1999: 27 «Ytringsfrihet bør finne sted» s. 242 og Smith, Konstitusjonelt demokrati (2017) s. 372.
22 Jf. Aall, Rettsstat og menneskerettigheter (2018) s. 315.
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trum til støtte for afroamerikanaren George Floyd, som i
slutten av mai 2020 døydde i Minneapolis som følgje av
politivald. Etter forskrift 27. mars 2020 nr. 470 § 13 var
det på dette tidspunktet forbode «å gjennomføre arrange-
menter på offentlig sted med mer enn 50 personer til
stede samtidig». Eit liknande forbod følgde av ei lokal
forskrift for Oslo kommune.23 Trass i at den fredelege
demonstrasjonen var klart i strid med ordlyden i for-
skrifta, valde politiet ikkje å gripe inn. Politiet viste i den
samanhengen til ein grunnleggjande menneskerett, nem-
leg forsamlings- og demonstrasjonsfridomen i Grunn-
lova § 101.

Demonstrasjonsfridomen kan etter EMK artikkel 11
innskrenkast m.a. dersom det er nødvendig av omsyn til
den offentlege helsa. Det taler for at også Grunnlova
§ 101 kan tolkast innskrenkande på dette grunnlaget.
Tungtvegande smittevernomsyn kan etter omstenda for-
svare inngrep i demonstrasjons- og ytringsfridomen.
Inngrepsterskelen må likevel vere høg, og omsynet til
smittevern må vurderast konkret opp mot dei omsyna
som ligg til grunn for demonstrasjons- og ytringsfrido-
men.24

Den tyske forfatningsdomstolen kom i ein orskurd av
15. april 2020 til at eit forbod mot ein demonstrasjon i
byen Giessen måtte opphevast som stridande mot for-
samlingsfridomen i den tyske grunnlova.25 Grunnlaget
for opphevinga var at dei lokale styresmaktene ikkje
hadde gjort ei konkret vurdering av om demonstrasjonen
kunne gjennomførast, der ein tok omsyn til forsamlings-
fridomen. Dei lokale styresmaktene hadde berre vist til
at den generelle koronaforskrifta forbaud at meir enn to
personar samla seg under open himmel. Avgjerda frå den
tyske forfatningsdomstolen byggjer på at styresmaktene
hadde plikt til å vurdere restriksjonen opp mot grunnlova
jamvel under dei ekstraordinære forholda som pande-
mien innebar. Tilsvarande vil norske styresmakter ha
plikt til å vurdere grunnlovsspørsmålet også i ekstraordi-
nære situasjonar. Det er gjerne i slike situasjonar spørs-
målet kjem på spissen. Grunnlova § 101 tredje ledd om
bruk av militærmakt mot sivile stod tidlegare i § 99 om
fridomstap. Ved grunnlovsreforma i 2014 vart føresegna
flytta til den nye § 101 om foreinings- og forsamlingsfri-

dom. Grunngivinga var at bruk av militærmakt mot
sivile i mange samanhengar kan reknast for å vere ein
særskilt skranke i forsamlingsretten, medan det har min-
dre med fridomstap å gjere.26 Føresegna er lite praktisk,
og innhaldet i ho vart ikkje nærmare drøfta i samband
med grunnlovsreforma.

5 Foreiningsfridom
Ifølgje Grunnlova § 101 første ledd har alle «rett til å
skipe, melde seg inn i og melde seg ut av foreiningar,
medrekna fagforeiningar og politiske parti». Sjølv om
det ikkje går klart fram av ordlyden, vernar føresegna
også om retten til ikkje å vere med på å skipe ei foreining
og retten til å motsetje seg medlemskap.27 Både den
positive og negative foreiningsfridomen er såleis verna.
I foreiningsfridomen ligg også eit vern mot at staten dis-
kriminerer personar på grunnlag av medlemskap eller
manglande medlemskap i foreiningar, jf. også Grunn-
lova § 98. Effektiv foreiningsfridom føreset dessutan at
staten ikkje står fritt til å tvangsoppløyse foreiningar.
Også denne sida av foreiningsfridomen har grunn-
lovsvern.28 Retten til å ta del i foreiningsverksemda, t.d.
ved å vere med på årsmøte og røyste der, følgjer ikkje
uttrykkeleg av ordlyden, men må også seiast å vere
omfatta.29 Dette har både ei side til forsamlingsfridomen
og til ytringsfridomen.

I Grunnlova § 101 er fagforeiningar og politiske parti
nemnde særskilt. Det er ikkje tilfeldig. Dette er foreinin-
gar som spelar særs viktige roller i demokratiske sam-
funn, og som nyt eit tilsvarande sterkt grunnlovsvern.
EMD har t.d. tolka EMK artikkel 11 utvidande slik at ret-
ten til kollektive forhandlingar for fagforeiningar er
verna av foreiningsfridomen.30 Det kan tale for at Grunn-
lova § 101 blir tolka på same måte, men det er ikkje opp-
lagt. Når det gjeld retten til å streike, kom Høgsterett m.a.
med følgjande generelle merknader i OFS-saka:

«De foreliggende avgjørelser fra EMD og uttalelser fra
FNs menneskerettighetskomite reiser tvil om i hvilken
utstrekning retten til å streike er beskyttet etter EMK

23 Jf. forskrift 3. april 2020 nr. 604 om forebygging av koronasmitte, Oslo kommune § 1 tredje ledd.
24 Om demonstrasjonar og smittevern, sjå Hans Petter Gravers kommentar i Rett24 av 5. juni 2020: https://rett24.no/articles/demonstrasjoner-og-

smittevern
25 Sjå BVerfG, Beschluss der 1. Kammer des Ersten Senats vom 15. April 2020 – 1 BvR 828/20 – Rn. (1–19), http://www.bverfg.de/e/rk20200415_1-

bvr082820.html.
26 Dok. 16 (2011–2012) s. 117.
27 Dok. 16 (2011–2012) s. 165.
28 Dok. 16 (2011–2012) s. 166.
29 Slik i Finlands Grundlag § 13.
30 Jf. Demir and Baykas vs. Turkey, 12. november 2008. Om organisasjonsfridom innanfor arbeidslivet, sjå NOU 2001: 14 Vårens vakreste even-

tyr …? s. 27 flg. og Jakhelln, «Arbeidstakeres organisasjonsfrihet og fradrag for fagforeningskontingent – overordnede perspektiver og det men-
neskerettslige aspekt» s. 320–347, særleg s. 330–338.

https://rett24.no/articles/demonstrasjoner-og-smittevern
https://rett24.no/articles/demonstrasjoner-og-smittevern
http://www.bverfg.de/e/rk20200415_1bvr082820.html
http://www.bverfg.de/e/rk20200415_1bvr082820.html
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artikkel 11 og FN-konvensjonen om sivile og politiske
rettigheter artikkel 22. Jeg kan ikke se at det foreligger
noen folkerettslig forpliktelse for Norge til å begrense
bruken av tvungen lønnsnemnd etter nevnte konvensjo-
ner og EMDs og FNs menneskerettighetskomites avgjø-
relser, når betydelige samfunnsinteresser tilsier inngripen
i en arbeidskonflikt.»31

Retten til boikott var tema i Holship-saka.32 Under dis-
sens (10–7) kom Høgsterett i plenum til at ein boikott
som Norsk Transportarbeiderforbund hadde varsla over-
for Holship Norge AS, ville vere i strid med etablerings-
retten etter EØS-avtalen artikkel 31, og dermed ulovleg
fordi den har eit rettsstridig formål, jf. boikottloven § 2
bokstav a. Formålet med boikotten var å tvinge selskapet
til å inngå ein tariffavtale som sikra registrerte losse- og
lastearbeidarar ein førerett til losse- og lastearbeid. I så
fall kunne Holship ikkje bruke eigne tilsette til å losse og
laste skip som selskapet tek imot i hamna. Høgsterett tok
ikkje stilling til om retten til boikott er verna av Grunn-
lova § 101. På vegner av fleirtalet uttalte førstvoterande
følgjande:

«Som jeg skal komme tilbake til, er det ikke avklart om
boikott som ikke inngår som ledd i en streik, er beskyttet
av EMK artikkel 11. Siden en eventuell rett til boikott
etter Grunnloven § 101 første ledd uansett må undergis
en proporsjonalitetsbegrensning, finner jeg det ikke nød-
vendig å ta stilling til om rett til boikott overhodet er
omfattet av bestemmelsen.»33

Ifølge førstvoterande er det «ikke gitt at kollektive
aksjoner i form av boikott skal nyte samme vern som ret-
ten til streik» etter EMK art. 11.34 Førstvoterande viste i
den samanhengen til at ein boikottaksjon, i motsetning
til ein streik, oftast ikkje inneber eit økonomisk offer for
den som set i verk tiltaket. Dette er eit relevant moment
også etter Grunnlova § 101.

I Holship-saka kom fleirtalet til at ein eventuell rett til
boikott uansett måtte vike for etableringsretten i EØS-

avtalen artikkel 31. Det vart vist til at den aktuelle boi-
kotten var svært inngripande, at han ikkje hadde ei til-
strekkeleg tungtvegande grunngiving, og at han ikkje til-
fredstilte kravet til rimeleg balanse mellom etablerings-
retten og ein eventuell grunnleggjande rett til boikott.35

Foreiningsfridomen har mest å seie for privatpersonar,
men er ikkje avgrensa til slike. Ulike slag private saman-
slutningar, som foreiningar, samvirkeforetak og selskap,
er også verna av foreiningsfridomen.36 Det inneber t.d.
at staten ikkje kan nekte nokre selskap å skipe ein bran-
sjeorganisasjon, og at ein kommune ikkje kan nekte det
lokale næringslivet å skipe ei handelsforeining.

Foreiningsfridomen i Grunnlova § 101 gir rett til å
skipe, melde seg inn i og melde seg ut av «foreiningar».
Etter norsk foreiningsrett er ei foreining ei samanslut-
ning som er kjenneteikna m.a. av at medlemmane har
ingen eller svært avgrensa økonomiske rettar.37 Ut frå
formålet med foreiningsfridomen, og i lys av menneske-
rettskonvensjonane, må «foreiningar» tolkast vidt.
Omgrepet femner såleis vidare enn foreiningsomgrepet i
norsk foreiningsrett. Som utgangspunkt må også samvir-
keforetak reknast som «foreiningar» i denne samanhen-
gen. Det har samanheng med at samvirkeforetaka kan
seiast å vere både økonomiske foretak og interesseorga-
nisasjonar.38 Vidare er retten til å skipe og drive stiftin-
gar verna, i alle fall så lenge det er tale om allmenne stif-
tingar, og ikkje næringsdrivande stiftingar, jf. stiftelses-
loven § 4.

Det er noko usikkert i kva mon retten til skiping og
deltaking i selskap er omfatta av grunnlovsvernet. Etter
ordlyden fell selskap utanfor Grunnlova § 101. Dei
omsyna føresegna er meint å vareta, gjer seg vanlegvis
ikkje gjeldande med særleg styrke i desse tilfella. Like-
vel er det ikkje særleg tvilsamt at selskap som ikkje har
økonomisk formål, t.d. eit redningsselskap, i denne
samanhengen må reknast som «foreiningar». Trass ord-
lyden taler mykje for at også selskap som skal fremje
meir reindyrka økonomiske interesser, fell innanfor.39

Retten til å utøve næringsverksemd er til ein viss grad
verna av § 110 om næringsfridom, men føresegna gir

31 Jf. Rt. 1997 s. 580 på s. 592.
32 HR-2016-2554-P.
33 Avsnitt 83 i dommen. Mindretalet trengde ikkje å ta opp grunnlovsspørsmålet, jf. avsnitt 140.
34 Avsnitt 114.
35 Avsnitt 118 og 119. For ein nærmare analyse av dommen, sjå t.d. Bekkedal, «Overkonstitusjonalisert og underanalysert – En EØS-rettslig analyse

av Høyesteretts plenumsavgjørelse i Havnearbeiderdommen» (2017).
36 Sjå t.d. følgjande saker frå EMD: Swedish Engine Driver’s Union vs. Sweden, 6. februar 1976 (fagforeining), United Communist Party of Turkey

and others vs. Turkey, 30. januar 1998 (politisk parti), Grande Oriente d’Italia di PalazzoGiustiniani vs. Italy, 2. august 2001 (frimurarlosje) og AB
Kurt Kellermann vs. Sweden, 1. juli 2003 (aksjeselskap).

37 Om foreiningsomgrepet, sjå Woxholth, Foreningsrett (2008) s. 50–59.
38 Sjå nærmare i Fjørtoft, Økonomiske medlemsrettar i samvirkeforetak (2014) s. 142–147.
39 Slik Opsahl, Statsmakt og menneskerett, Bd. 2 (1995) s. 70 og Aall, Rettsstat og menneskerettigheter (2018) s. 319. Njål Høstmælingen, Interna-

sjonale menneskerettigheter, 2. utgåve, (2012) s. 273 nemner i si eksemplifisering berre foreiningar og samvirkeforetak, men spørsmålet er ikkje
nærmare drøfta.
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ikkje ein rett til å skipe selskap med økonomisk for-
mål.40 Grunngivinga for at selskap skal vere omfatta må
snarare søkjast i dei omsyna Grunnlova § 101 skal
vareta: Retten til å skipe og delta i selskap har med hand-
lefridomen til den enkelte gjere, og selskapa kan etter
omstenda spele ei rolle i demokratiet. Sjølv om selskap
synest å vere omfatta av § 101, nyt selskap som driv reint
kommersiell verksemd, eit svakare vern etter §§ 100 og
101 enn t.d. politiske parti og interesseorganisasjonar.41

EMD har lagt til grunn at visse foreiningar som vare-
tar offentlege oppgåver, ikkje er foreiningar etter EMK
art. 11 med den følgje av menneskerettsvernet etter
denne artikkelen ikkje gjeld. Slike foreiningar vil anta-
keleg heller ikkje vere verna av Grunnlova § 101. Det
må vurderast konkret om ei foreining kan reknast som
eit offentlegrettsleg organ («public law institution») som
fell utanfor art. 11. EMD har særleg lagt vekt på om
foreininga er oppretta ved lov, om ho har offentlegretts-
lege oppgåver og ikkje berre varetek medlemsinteresser,
kva slags reglar som gjeld for foreininga, og i kva mon
ho er underlagt offentleg tilsyn og kontroll.

To saker frå EMD kan illustrere grensegangen. I Le
Compte, Van Leuven og De Meyer vs. Belgium frå
23. juni 1981 konkluderte EMD med at det ikkje var i
strid med artikkel 11 at legar hadde plikt til å vere med-
lem av ei særskild legeforeining. Dei legane som klaga,
var suspenderte frå foreininga på grunn av ukollegial
eller uprofesjonell framferd. EMD viste til at foreininga
var oppretta ved lov, ikkje av private, og at ho hadde til
formål å utøve ei form for offentleg kontroll med
utøvinga av legeyrket. Domstolen la også vekt på at
medlemskap i foreininga ikkje hindra legane i å melde
seg inn i andre foreiningar.

I Sigurdur A. Sigurjónsson vs. Iceland frå 30. juni
1993 kom EMD til at det innebar krenking av rettane
etter artikkel 11 at ein taxisjåfør etter lova var pålagt å
vere medlem av ei foreining for drosjesjåførar. Forei-
ninga varetok visse offentlege oppgåver, som å føre til-
syn med drosjebilane, sjå til at løyvehavarane hadde
teikna forsikring og fastsetje takstar. I motsetning til i
den belgiske saka frå 1981 var den islandske drosjeforei-
ninga skipa av private som ei privat foreining. Vedtek-
tene kunne endrast av medlemmene utan at krav om
godkjenning frå det offentlege. Det var det offentlege,
og ikkje foreininga, som hadde det vesentlege av tilsyns-
funksjonane. Formålet med foreininga var å vareta dei

faglege interessene til medlemmane, forhandle om lønn
og arbeidstid på vegne av dei, arbeide for å avgrense
talet på drosjer, og representere medlemmane overfor
det offentlege. EMD konkluderte derfor med at forei-
ninga hovudsakeleg var ein privatrettsleg organisasjon
som fall inn under artikkel 11.

I Noreg har problemstillinga m.a. blitt drøfta i tilkny-
ting til Advokatlovutvalet sitt forslag om eit advokat-
samfunn med obligatorisk medlemskap for alle advoka-
tar.42 Formålet med å etablere eit lovregulert advokat-
samfunn er først og fremst å syte for at arbeid med regel-
verk for advokatar, tilsyn med advokatar og utøving av
disiplinærmynde kan varetakast uavhengig av staten.
Spørsmålet var om obligatorisk medlemskap ville stride
mot Grunnlova § 101, EMK artikkel 11 og SP artikkel
22.

Utvalet la til grunn at advokatsamfunnet ikkje er ei
foreining etter EMK artikkel 11, m.a. fordi samfunnet
skal skipast ved lov og ha ei rekke offentlege oppgåver.
Likevel meinte utvalet at det ville stride mot foreinings-
fridomen om advokatsamfunnet fremjar partipolitiske
standpunkt. For å vere på den sikre sida, tok utvalet også
til orde for at advokatsamfunnet skal opptre balansert i
rettspolitiske spørsmål.

Ut frå langvarig konvensjonspraksis er det på det reine
at eit slikt advokatsamfunn ikkje vil vere ei foreining
etter EMK artikkel 11, noko som tilseier at det heller
ikkje vil vere det etter Grunnlova § 101.43 Obligatorisk
medlemskap er derfor ikkje konvensjonsstridig eller
grunnlovsstridig. Meir tvilsamt er det om foreiningsfri-
domen medfører at advokatsamfunnet ikkje kan uttale
seg om visse spørsmål, slik Advokatlovutvalet har
hevda. Når ein først har konkludert med at advokatsam-
funnet er eit offentlegrettsleg organ, verkar ei slik løys-
ing framand. Særleg gjeld det når grunngivinga er forei-
ningsfridomen, og ikkje ytringsfridomen til medlem-
mane, som etter mitt syn hadde vore meir nærliggjande.
Konvensjonspraksis gir støtte for at innskrenkingar i
ytringsfridomen i visse tilfelle kan vere påkravd overfor
foreiningar som er omfatta av EMK artikkel 11.44 Kon-
vensjonspraksis gir derimot ikkje støtte for at det same
skal gjelde overfor advokatsamfunnet og andre innret-
ningar som blir rekna som organ for det offentlege.

Justis- og beredskapsdepartementet signaliserte i mai
2018 at departementet ikkje ønskjer å innføre eit advo-
katsamfunn med obligatorisk medlemskap, slik Advo-

40 Sjå Dok. 16 (2011–2012) s. 233, der det heiter at tilrettelegginga for næringsfridomen «vil være overlatt til de politiske beslutningsprosesser».
41 Slik Smith, Konstitusjonelt demokrati (2017) s. 364–368.
42 Jf. NOU 2015: 3 Advokaten i samfunnet s. 338–341. I eit vedlegg til utgreiinga drøftar advokat Thomas Horn tilhøvet til EMK artikkel 11, sjå

s. 521 flg.
43 Sjå Thomas Horns gjennomgang av konvensjonspraksis i NOU 2015: 3 s. 523–528.
44 Sjå t.d. Young, James & Webster vs. The United Kingdom, 13. august 1981.
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katlovutvalet hadde føreslått. Departementet ville i sta-
den føreslå å skipe eit uavhengig advokattilsyn og ei
uavhengig advokatnemnd. Dermed ser det ut til at
grunnlovsspørsmålet ikkje kjem på spissen.

Etter EMK artikkel 11 kan inngrep i foreiningsfrido-
men berre gjerast dersom inngrepet har heimel i lov,
tener eit av dei formåla som er lista opp, og er nødvendig
i eit demokratisk samfunn. Også på dette punktet kan det
vere grunn til å tolke Grunnlova § 101 på same måte.

Grunnlova § 101 er ikkje til hinder for at staten stiller
krav om at foreiningane skal registrerast i t.d. i Einings-
registeret. Staten kan også gjere offentleg støtte avhen-
gig av at foreininga registrerer seg i forskjellige register,
som Partiregisteret, Frivilligregisteret og fylkesmennene
sine register over trussamfunn. Praksis frå EMD viser at
ein registreringsnekt etter omstenda kan stride mot orga-
nisasjonsfridomen. I Church of Scientology Moscow vs.
Russia av 5. april 2007 vart ei kyrkje fleire gonger nekta
registrering utan nærmare grunngiving. I den etterføl-
gjande prosessen for nasjonale domstolar fekk kyrkja
høyre at søknaden ikkje var i samsvar med vilkåra i lova,
men utan at vilkåra kunne lesast ut av lova. EMD kon-
kluderte med at dei krava som var stilt til registrering,
var utan rettsleg grunnlag, og at styresmaktene hadde
brote plikta til å opptre objektivt og upartisk.

Staten kan som utgangspunkt ikkje forby visse forei-
ningar. Eit forbod er eit inngrep som må tilfredsstille vil-
kåra i EMK artikkel 11 for å vere lovleg. Vurderinga vil
typiske vere om forbodet er nødvendig, dvs. om forbodet
kan seiast å vareta tungtvegande samfunnsinteresser.
Staten må klart nok kunne forby kriminelle organisasjo-
nar. Sjølv om ei foreining respekterer lover og reglar,
kan det i særlege tilfelle vere grunnlag for å forby henne
pga. dei verdiane ho representerer og målber. I 2003
aksepterte t.d. EMD at Tyrkia oppløyste eit politisk parti
som tok til orde for å innføre fleire rettssystem og
islamsk straffelov, og som ikkje tok avstand frå «heilag
krig».45 Styresmaktene hadde her grunn til å tru at par-
tiet arbeidde for å overta makta, for så å bryte ned det
demokratiske systemet. Trugselen mot demokratiet var
så sterk at ei oppløysing av partiet ikkje kunne reknast
som eit uforholdsmessig inngrep. Så lenge ei foreining
ikkje oppmodar til vald eller manglande respekt for
demokratiske spelereglar, må terskelen vere høg for å
forby ei foreining på ideologisk eller religiøst grunnlag.
Organisasjonsfridomen blir her forsterka av ytringsfri-
domen og trusfridomen.

Obligatorisk foreiningsmedlemskap vil krenke den
negative foreiningsfridomen. Spørsmålet er om den
negative foreiningsfridomen går hakket vidare enn dette
ved å gi den enkelte ein rett til å stå utanfor foreininga
utan risiko for negative følgjer. Problemstillinga er sær-
leg aktuell i arbeidsforhold. Reglar som føreskriv at ein
person skal seiast opp fordi personen nektar å stå utanfor
ein fagorganisasjon, vil vere i strid med Grunnlova
§ 101.46 Det same gjeld dersom ein person ikkje blir til-
sett fordi han nektar å slutte seg til ein fagorganisasjon.
Når konsekvensane av å stå utanfor er mindre alvorlege,
er ikkje grunnlovsvernet like sterkt. Den uorganiserte
må som utgangspunkt akseptere at dei organiserte, i kraft
av si forhandlingsmakt, oppnår noko betre vilkår overfor
arbeidsgivaren. Men dersom forskjellane blir for store
når det gjeld lønn og andre sentrale vilkår, er den nega-
tive foreiningsfridomen krenka. Det synest tolleg klart at
ein ikkje kan påleggje uorganiserte å vere med på å
finansiere ein fagorganisasjon, sjølv om det er tale om
eit relativt lite beløp.47

6 Avsluttande merknader
Sidan 1814 og fram mot vår tid har forsamlings- og
foreiningsfridomen blitt gradvis styrka. Han har vore og
er framleis ein viktig føresetnad for utviklinga av det
norske demokratiet. Arbeidslivet er kanskje det enkelt-
området der foreiningsfridomen har hatt mest å seie i
praksis, og der det oftast oppstår spørsmål som har ei
side til denne fridomen. Spørsmål knytt til forsamlings-
og foreiningsfridom reiser seg også på ei rekke andre
område. I ordskiftet om det føreslegne advokatsamfun-
net har dette vore eit hovudtema. Denne saka viser også
at det kan oppstå til dels vanskelege spørsmål i grense-
landet mellom forsamlings- og foreiningsfridom på den
eine sida og ytringsfridom på den andre. Utbrotet av
koronapandemien i 2020 har på si side reist spørsmål om
i kva mon omsynet til folkehelsa kan medføre innskren-
kingar i demonstrasjons- og ytringsfridomen, jf. punkt 4
ovanfor. Eit døme frå ein annan kant: Den sterkt innvan-
drarkritiske borgarverngrupperinga Soldiers of Odin
vekte i si tid mykje merksemd etter at medlemmane tok
til å frekventere gatene i fleire norske byar på kvelds- og
nattetid under påskot av å auke tryggleiken til folk flest.
Foreininga har følgjande formål: «Soldiers of Odin er en
folkebevegelse som har som mål å skape tryggere opp-

45 Refa Partisi vs. Turkey, 13. februar 2003.
46 Frå EMD-praksis, sjå særleg Young, James & Webster vs. The United Kingdom, 13. august 1981.
47 Sjå nærmare i Aall, Rettsstat og menneskerettigheter (2018) s. 322–323. Sjå også dommen til amerikansk Høgsterett av 29. mars 2016 i saka Rebe-

cca Friedrichs, et al., Petitioners v. California Teachers Association, et al., om forholdet til First Amendment to the United States Constitution.
Resultatet vart 4–4, ettersom den niande dommaren døde før voteringa.
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vekstvilkår for barn og unge på tvers av alder, kjønn,
livssyn og yrke». Politiet har fleire gonger stoppa Sol-
dier og Odins nattlege vandringar med heimel i politi-
loven § 26 første ledd, som slår fast at det «er forbudt for
andre enn politiet å organisere eller delta i privat virk-
somhet som har som formål å opprettholde offentlig ro
og orden eller drive andre former for alminnelig retts-
håndhevelse på offentlig sted». Organisering av slike
aktivitetar reiser interessante rettslege spørsmål, som det
vil føre for langt å drøfte her.

Med grunnlovsfestinga i 2014 har forsamlings- og
foreiningsfridomen fått ei klar konstitusjonell for-
ankring. Koplinga til og påverknaden frå internasjonale
menneskerettskonvensjonar gjer at Grunnlova § 101 må
tolkast i lys av desse, særleg EMK. Det er sjølvsagt ikkje
noko i vegen for at føresegna blir tolka på ein måte som
gir borgarane eit sterkare vern enn etter konvensjonane.
Det skal meir til for å tolke føresegna på ein måte som
medfører eit svakare vern, men utelukka er det ikkje.
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(1814–2014)

Nye og bestandige Indskrænkninger i Næringsfriheden bør ikke tilstædes nogen for Fremtiden.

Av Ola Mestad

1 Innleiing. Næringsfridom
Frå 1814 til den vart oppheva i 2014 stod føresegna i
§ 101 uendra. Den uttrykte at eidsvollsmennene ønskte å
skape om samfunnet. Privilegiesamfunnet dei kjende
skulle bli eit samfunn prega av næringsfridom. Som det
går fram av ordlyden gjeld føresegna framtida. Men den
sa ingenting om eksisterande privileg. Næringsfridom
vart ei av dei elleve grunnsetningane som konstitusjons-
komiteen først sette opp og av dei ti som Riksforsam-
linga vedtok. Men i Riksforsamlinga stod det stor strid
om kva som skulle skje med dei eksisterande privilega.
For å få ei rask omforming av samfunnet måtte dei òg
avviklast. Generell oppheving vart ikkje vedtatt.

Striden om næringsfridommen følgde delvis sosiale
klasseskilje, men både blant bønder og embetsmenn var
meiningane delte. I tida etter 1814 stod paragrafen som
uttrykk for ein ambisjon og den blei vist til i samband
med ulike reformer av næringslovgiving, men den blei
aldri ei føresegn som domstolane gjorde særleg bruk av.

Å grunnlovfeste eit prinsipp om den økonomiske sam-
funnsordninga var eit forsøk på å konstitusjonalisere
noko som elles gjerne berre blei verande som eit område
for vanleg lovgiving og politikk. Under eineveldet hadde
kongemakta gjort omfattande bruk av privilegiepolitikk.
Å innta ei prinsippfråsegn om næringsfridom er meir i
slekt med dei grunnprinsippa som er nedfelt i EU-retten

med startpunkt i 1957 enn med slikt som var vanleg å ha
i vestlege grunnlover.1 Det er eit spørsmål om rettsleg-
gjering av den økonomiske politikken ved at visse stat-
lege økonomiske styringsmiddel vert forbodne.

Eit særskilt spørsmål som òg blir behandla nedanfor,
gjeld kor eidsvollsmennene hadde prinsippet frå.2

2 Grunnlovsutkasta i 1814
Tre grunnlovsutkast er særleg interessante og utførlege
om næringsregulering: utkasta frå grev Holstein-Hol-
steinborg, frå kjøpmann Wincents Sebbelow og frå pro-
fessor Niels Treschow. Ingen av desse forfattarane møtte
på Eidsvoll. Dei to generelt mest viktige grunnlovsut-
kasta av Adler og Falsen og av Nicolai Wergeland tok
ikkje opp næringsfridom særskilt, og kva dei måtte ha
meint om spørsmåla må ein eventuelt utleie av meir
generelle fridomsføresegner. Desse ser vi derfor ikkje
på. Men vi vil òg kort omtale utkastet til grunnsetningar
frå C.F. Gyllembourg Ehrensvärd. Endeleg skal vi sjå på
tre utkast på meir folkeleg grunn: framlegget frå bonde
(«Proprietær») og eidsvollsmann Anders Lysgaard,
framlegget frå Modums Almue, og eit anonymt utkast.

Gyllembourg-Ehrensvärds «Lidet politisk Ruskum-
snusk!» vart innlevert av Christian Magnus Falsen utan

1 Eit oversyn frå 2006 viser at då hadde 15 av dei 30 grunnlovene i OECD-medlemslanda føresegner om næringsfridom i noko ulike utformingar, sjå
Marius Emberland, «En sammenlignende oversikt over grunnlovsbeskyttelsen av menneskerettigheter i OECD-området», i Perspektiv 02/06, Stor-
tingets utredningsseksjon 2006 s. 14.

2 Kommentaren til § 101 byggjer i stor utstrekning på den meir omfattande studien Ola Mestad, «Næringsfridom i 1814-grunnlova. Adam Smith,
Schlegels naturrett eller bondekrav på Eidsvoll?», s. 21–94 i Dag Michalsen (red.), Forfatningsteori møter 1814 (2008), men her er òg ein del nytt
stoff. Den som vil setje seg meir inn i kjelder og meir teoretiske diskusjonar blir med dette vist til den nemnde studien.
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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oppgitt forfattar og lese opp på Eidsvoll den 4. mai. Det
ser ut som om Falsen har bede den svenske landsforviste
forfattaren Gyllembourg-Ehrensvärd om å skrive eit
brev med tankar til grunnlovsarbeidet. Han åtvara på
mange måtar mot den svenske forfatninga. Utkastet
inneheldt eit tydeleg prinsipp for næringsfridom, som
ein av seks «almindelige Grunde» for ei grunnlov: «At
alle Slags National-Vindskibelighed [arbeidssomhet]
gives saa frit Spillerum som mueligt.»3 Dette er det kor-
taste prinsipielle uttrykket for ein type næringsfridom i
grunnlovsframlegga.

Kjøpmann og overkrigskommisær Wincents Seb-
below gjorde framlegg både om regulering i forhold til
handel og tilknytta skipsfart, fabrikkproduksjon og
offentlege verft.4 Generelt gjekk han inn for nedbygging
av staten og oppbygging av landet. Om handel han
hadde følgjande framlegg i § 28:

«Uden fuldkommen Frihed kan Handel ikke trives, langt
mindre bringe de rige og overflødige Frugter, som Statens
Vedligeholdelse og Vedvarenhed nødvendig fordrer, og
uden hvilke den aldeles ikke kan bestaae.»

Sebbelow gav med dette ei prinsipperklæring om handels-
fridom og utkastet gir samstundes si eiga grunngiving:
økonomisk avkastning som trengst for å halde oppe ein
sjølvstendig stat. Om grunngivinga for sjølve frihandelen
seier Sebbelow: «Kun ved dette Middel blev Venedig og
Holland Handelens Høisæde, hvortil al Verdens Rig-
domme og Herligheder bleve bragte, og hvorved de
gjorde sig saa navnkundige, mægtige og frygtelige.»5

Eksempla er altså meir historiske. England er ikkje nemnt.
Om fabrikkproduksjon og liknande fastsette utkastet i

§ 46:

«Der skal anvændes alle de Kraftmidler Staten har, for at
fremvirke Productionens Formering og Forædling; og der
skal aldrig kunne lægges nogen navnlig Hindring i Veien
for Industrie, Manufacturer og Fabriker.»

Denne reguleringa har då to element: Industrien skal få
framhjelp frå staten, men det står ingenting om kva for
verkemiddel han har tenkt seg. Og for det andre skal det
ikkje leggjast hindringar i vegen for industrien. På grunn
av måten føresegna er formulert kan ein tenkje seg at han

ønskjer generelle stimulerande tiltak og elles næringsfri-
dom. Men han bruker ikkje slike abstrakte uttrykk. Til
§ 46 seier Sebbelow at han treng ikkje grunngi det nærare:
«Jeg behøver ikke at documentere: at uden dette kan
Norge aldrig blive, hvad det kan og bør være.»

Samla gjaldt Sebbelows framlegg både innanriks- og
utanrikshandel og innanriks næringsliv. Han er ganske
konsekvent både frihandelstilhengjar i forhold til utlan-
det og for eit fritt næringsliv innanlands. I tillegg kan det
sjå ut som om han ønskjer ein minimumsstat. Sebbelow
vart elles vald til Stortinget i 1818 og seinare, og vart ein
fargerik og omstridd representant med mange syns-
punkt, særleg i økonomiske debattar.6

Den danske grev Frederik Adolph Holstein-Holstein-
borg var statsrettsstudert og skreiv av eige tiltak eit
omfattande dokument dedisert til Christian Frederik. Som
generelt grunnlag viste han til det kjende statsrettsverket,
de Lolmes «The Constitution of England» (London
1781), og i avslutninga skreiv Holstein-Holsteinborg at
hans framlegg til statsforfatning i det vesentlege likna den
engelske.7 Til det la han: «og hvor hersker mer Frihed,
mer ædel Selvtillid, mer almindelig Velstand?»

I grev Holstein-Holsteinborgs Tanker er det i tilkny-
ting til § 4 Om Eiendomsretten, sagt ein del om nærings-
fridom:

«Bestemmelser om Monopolier, Privilegier, Patenter til
Jndividuer eller Corporationer til visse Konsters, Han-
delsgrene, Productioners og Fabrikaters Opkomst burde
vel ligeledes regnes her til [til eigedomsretten], og maatte
neppe nogensinde tilstaaes nogen fremmed Nation, og til
Landets Børn ei paa længere Tid end 30 Aar. Mueligt
største Frihed, saavel i enhver nyttig Haandtering, Produ-
ction og Forarbeidelse som til Kjøb og Salg af alle Ting,
for alle Mennesker og til alle Steder, dog uden at Regje-
ringen selv deri skulde tage Deel;»8

I avhandlinga tok Holstein-Holsteinborg òg opp nokre
spørsmål om utanrikshandel og spurde «Om ikke en Lov
til Skibsbyggeriets og den active Handels Befordring,
liig den engelske Navigations-Acte, eller den derefter
dannede svenske Productions-Placat maatte ansees
gavnlige Grundlove». Han gjengav hovudinnhaldet i
navigasjonsakta og produksjonsplakaten.9 Desse var
begge proteksjonistiske instrument som gav fortrinn for

3 Riksforsamlingens forhandlinger I (1914) s. 171.
4 Riksforsamlingens forhandlinger III (1916) s. 159–199.
5 Riksforsamlingens forhandlinger III (1916) s. 191.
6 Sverre Steen, På fallittens rand, (1953) i serien Det frie Norge, sjå m.a. s. 168–169 og 208–209 m.m., Odd Arvid Storseen i NBL 2. utg. og Halv-

dan Koht i NBL 1. utg., og Francis Sejersted, Den vanskelige frihet 1814–1851 (1978) s. 44–45, bd. 10 i Knut Mykland (red.), Norges historie.
7 Riksforsamlingens forhandlinger III (1916) s. 97 og 146.
8 Riksforsamlingens forhandlinger III (1916) s. 141.
9 Riksforsamlingens forhandlinger III (1916) s. 141.
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eigne skip ved frakt til og frå England og Sverige. Samla
er altså grevens modell næringsfridom innanlands og
skipsfartsproteksjonisme i forhold til utlandet.

Den mest interessante utkastskrivaren i høve til § 101
er filosofiprofessor Niels Treschow fordi han var opptatt
av næringsforhold og fordi han gav reguleringa ei sær-
skild form. Heile fem av Treschows i alt 42 paragrafar er
interessante i vår samanheng. Først gjer Treschow fram-
legg om ei meir prinsipiell, men samstundes praktisk
føresegn om den «offentlige Velstand og dens Kilder»,
altså næringsregulering både for primær- og sekundær-
næringar og handel i utkastet § XXVIII:

«Den offentlige Velstand og dens Kilder, Landhuushold-
ning, Fabrik og Manufactur Flid, især den huuslige, Han-
del, Fiskerie og Bjergværks Drift, søger Kongen at
haandheve og udvide, baade ved al mulig Frihed og Sik-
kerhed og ved alle Slags Opmuntringer, der hverken ere
Staten til Byrde eller give Anledning til skadelig Luxus,
Sædefordærvelse, Formuens alt for ulige Deling og en
ufordeelagtig Handels Ballance.»10

Utgangspunktet her er prinsipp om fridom og tryggleik,
men han er open for at ein kan trenge vanleg lovgiving
som oppmuntrar eller innskrenkar, det siste iallfall i
høve til «Handel og Overdaadighed».

Han gjorde òg framlegg til forbetring av infrastruktur
av omsyn til handelen, både betre post- og vegvesen og
framlegg om grunnlegging av fleire byar.11

Utanrikshandel blei i § XXXVIII tatt opp i samband
med at Kongen skal vakte seg for «al Anledning til Krig,
hvorved Handel og andre Næringsveie blive forstyr-
rede». I staden skal han slutte handelstraktatar, og «saa-
vel i Almindelighed aabne Rigets Havne for alle Natio-
ners Skibe». Det skal vere så lite toll som mogeleg, og
Kongen bør opprette frihamner, «især i Christianssand».
I slutten av paragrafen står så eit prinsipp uttrykt på føl-
gjande måte:

«Overhovedet er Handels- og Nærings-Frihed under saa-
danne Indskrænkninger, som Nationen kun ved Skatters
og Afgifters Bestemmelse selv bestemmer, en Grundsæt-
ning i den norske Stats Constitution.»12

Ut frå samanhengen er konklusjonen meint å gjelde
utanrikshandelen og skipsfarten, og ikkje direkte for inn-
anlands næringsdrift. Men prinsippet blir i neste para-

graf i utkastet ført vidare for innanlands forhold. I
§ XXXIX står:

«Efter samme Grundsætning afskaffes enten paa engang
eller efterhaanden alle Laugsartikler og Privilegier, hvor-
ved Nogen, der har Lyst til et ærlig Haandværk eller andet
lovlig Erhvervemiddel at udøve, er udelukket derfra, ind-
til han paa den foreskrevne Maade har erholdt denne Ret-
tighed. Herfra er dog Læger, Chirurger og Skolelærere
undtagne, der først maae besidde de Egenskaber og
underkaste sig de Prøver, som Loven foreskriver.»

Treschows utkast er det einaste som direkte bruker
uttrykket «Nærings-Frihed», som var det som gjekk inn i
grunnlovsteksten. Og han er den einaste som omtaler
dette som ei grunnsetning. Prinsippet skulle omfatte både
innanlands og utanlands handel. Her skilde han seg frå
den noko meir proteksjonistiske orienteringa til Holstein-
Holsteinborg. Treschows omgrepsbruk er dermed den
same som hos naturrettsforfattaren Schlegel, som vi kjem
tilbake til nedanfor. Det er nærliggjande å gå ut frå at det
er henta frå han. Treschow og han hadde i ti år vore kol-
legaer i København, og Treschow sjølv hadde ved fleire
høve førelese naturrett.13 Då må han m.a. ha sett seg inn i
Schlegels bok. Treschow set likevel omgrepet «Nærings-
Frihed» saman med omgrepet «Handels-Frihed» på ein
annan måte enn hos Schlegel. Og dette synest i saman-
hengen å peike på utanrikshandel, altså frihandel. Dette
ville i så fall vere meir på linje med Adam Smith, og jam-
vel med språkbruken i den danske utgåva av Smiths verk.
Mest nærliggjande er det truleg å seie at i Treschows
prinsippformulering ligg ei samansmelting av den (kanti-
anske) naturrettslege næringsfridommen frå Schlegel og
Smiths teoretiske frihandelslinje.

Også i bondeutkasta finn ein framlegg om næringsre-
gulering, men dei er meir avgrensa. Som «valgt Depute-
ret fra Bondestanden» la Anders Lysgaard fram for kon-
stitusjonskomiteen eit utkast med 13 prinsipp for grunn-
lova der det m.a. stod nokre punkt om næringsfridom:

«Til at befordre Næring og Industrie, bør enhver Under-
saat gives Friehed at Forædle sine Raae Produkter paa
den mæst nyttige og hensigtsæssige Maade, hvilket stem-
mer overeens, saavel med Natturlig Rettighed, som Lan-
dets Tarv; og bør ingen, fra ældgamle Tider tilvente, og
misbrugte Monopolia krænke denne Eiendoms Rettens
Hellighed.»14

10 Riksforsamlingens forhandlinger III (1916) s. 237 (utheva her).
11 I § XXXIX og XXXVII.
12 Riksforsamlingens forhandlinger III (1916) s. 242 (utheva her).
13 H.O. Christophersen, Niels Treschow 1751–1833 (1977) s. 195 og 200.
14 Riksforsamlingens forhandlinger I (1914) s. 167 (utheva her).
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Resonnementet er naturrettsleg: Foredlingsretten følgjer
av eigedomsretten. Denne retten blir så i utkastet for det
første konkretisert til at ein skogeigar må ha rett til sjølv
å foredle si trelast. Det var eit viktig bondekrav. I eksis-
terande lovgiving var retten til å sage tømmer regulert
gjennom privileg-ordningar. Ingen bønder hadde sjølv
rett til å sage og eksportere tømmer. Finanskomiteen i
Riksforsamlinga gjorde ei vurdering av Noregs handels-
balanse basert på året 1804 og konkluderte med at utfør-
sel av trelast var mest nyttig for Noreg av all handel.15

Verdien av trelasteksporten var heile 5 mill. Rd (riksda-
lar). Den nest viktigaste eksporten gjaldt fiskevarer på 3
mill. Rd. Det var trelastprivilega som hadde lagt grunnla-
get for dei store norske formuane på slutten av 1700-talet.

For det andre krev Lysgaard, som var frå Biri, fri bren-
nevinsbrenning:

«Da Brændevin for Landmanden, og den Arbeidende
Klasse, i dette kolde Klimat, ikke kan undværes, og
samme kan tilvirkes langt lættere af eget, endog af Indki-
øpt Korn, end at tilforhandle sig Brændeviin af Udlæn-
dingen, for Opskruede Priser, saa bør endhver Landmand
af egne eller Landets Produkter have Friehed til at brænde
eller tilvirke det i hans Huus Holdning behøvende Bræn-
deviin …»

Som det går fram av teksten, gjekk ikkje kravet ut på at
ein fritt skulle kunne omsetje heimelaga brennevin, det
skulle vere til eige bruk. Vidareforedlinga av trelast var
derimot salsinnretta.

Også utkastet frå Modums Almue kravde oppheving
av sagbruksprivilega, men ikkje generell næringsfridom.
Om det første blir det i punkt 6 sagt:

«Enhver maa have uindskrænket Frihed til paa bedste
Maade at benytte Naturens Frembringelser, baade sine
Jord- og Skovproducter, saaledes at disse sidste især,
forædlede kan udbringes til noget Klækeligt, og at de
ikke, som hidtil, næsten maa bortgives for intet til Laste-
handlerne, hvorved enkelte Mennesker alene drage Lan-
dets Marv til sig, og beriges af Landmandens Sveed; hvil-
ket igien udbreder Misnøye og Slavesind i stedet for
Fædrelands-Kierlighed og Frihedsfølelse hos den Stand,
der er Staternes Støtte.»16

Om handel generelt seier allmugen i Modum i punkt 3 at
«saa burde heller ingen Uberettiget tillades nogenslags

Handel (:undtagen med egne Industrie- og Jordproduk-
ter:), da samme, naar Vahrene skal gaae igienem saa
mange Hænder, omsider bliver til en sørgelig Aager med
Folks Velfærd, hvorved en høyst fordærvelig Tænke-
maade udbredes».17

Den næringsfridommen som her blir fremja gjeld altså
at produsentane sjølve, typisk bøndene, skal fritt få vida-
reforedle sine produkt og selje dei.

I eit av dei anonyme grunnlovsutkasta er det klar tale
om næringsfridom: «Alle privilegier af hvad Navn næv-
nes kan, afskaffes, ligesom ogsaa alle Laug og Laugs-
Rettigheder ophæves.»18

Dei ulike grunnlovsutkasta spenner såleis over eit vidt
spekter, både generelt og konkret i forhold til nærings-
rettar. Nokre er filosofisk grunngitt, andre tar opp kon-
krete problem som forslagsstillarane, særleg bøndene,
men òg kjøpmann Sebbelow, sjølve hadde røynt.

Dei tre utkasta som har omfattande regulering av
næringslivspørsmål, av Sebbelow, Holstein-Holstein-
borg og Treschow, dekkjer alle tre både utanrikshandel
og nasjonal handel, landbruk (sagbruk) og industri.
Sebbelow og Treschow synest å vere prinsipielle til-
hengjarar av næringsfridom i alle relasjonar. Holstein-
Holsteinborg er derimot meir nyansert for utanrikshan-
delen der han meiner Noreg må ta etter dei suksessrike
preferansesystema frå England og Sverige. Treschow
er samstundes den som uttrykkjer det heile i form av ei
grunnsetning om Nærings-Frihed. Og det er denne
måten å forme ei grunnsetning som vinn fram på Eids-
voll.

Dei tre bondeframlegga tar særleg opp spørsmål om
frigjering frå band på næringsdrifta i jordbruket, men er
òg inne på andre tiltak som skulle kunne betre deira stil-
ling. Her synest det ikkje å vere nokon heilt generell
næringsfridomstanke.

3 Grunnsetning nr. 9 og konstitusjonskomiteens 
grunnlovutkast
I utkastet som konstitusjonskomiteen la fram den
15. april var grunnsetning 9 forma slik: «Nye Ind-
skrænkninger i Nærings-Friheden bør ikke tilstædes.»19

Den er kort, generell og svært absolutt for framtida, men
seier ingenting direkte om kva som skal skje med eksis-
terande privileg. Ein kjenner igjen formuleringa frå
Treschows utkast. I ukastet kjem setning 9 etter grunn-

15 Riksforsamlingens forhandlinger I (1914) s. 330, og elles for tala og dei andre sitata s. 323–331.
16 Riksforsamlingens forhandlinger I (1914) s. 215 (utheva der).
17 Riksforsamlingens forhandlinger I (1914) s. 214.
18 Riksforsamlingens forhandlinger III (1916) s. 286.
19 Riksforsamlingens forhandlinger I (1914) s. 114.
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setning nr. 7 om at «Trykkefrihed bør finde Sted», og
nr. 8 om religionsfridom, og før ei grunnsetning om
adelskapet, som innhaldsmessig kanskje står endå nær-
mare: «Personelle eller blandede arvelige Forrettigheder
bør ikke tilstaaes Nogen for Fremtiden.» Dei tre grunn-
setningane 7, 8 og 9 uttrykkjer dei tre utvortes fridoms-
rettane hos J.F.W. Schlegel: tale- og skrivefridom, reli-
gionsfridom og næringsfridom. Det er nærliggjande å
tenkje seg at dette nettopp er henta frå Schlegels system.
Ingen andre naturrettar er tatt inn i grunnsetningane, t.d.
er ikkje eigedomsretten omtalt.20 Riksforsamlinga den
16. april slutta seg til grunnsetning 9 utan særleg debatt.

Om det verkeleg vanskelege spørsmålet: kva skulle
skje med dei eksisterande privilega, vart det, ifølgje Sib-
berns dagbok, i tilknyting til grunnsetning 9 sagt i Riks-
forsamlinga at konstitusjonskomiteen skulle «nærmere
gjøre Forslag til, hvorledes de gamle allerede forlængst
gjorte Indskrænkninger efterhaanden kunne være at
hæve».21 Spørsmålet om vidare økonomisk reform stod
klart for forsamlinga og dei visste at grunnsetninga ikkje
løyste alle spørsmål. Ei grunnlovsavgrensing for framti-
dige reguleringar var ikkje tilstrekkeleg.

Til komiteens arbeid med grunnlovsutkastet sende
bergmeister Steenstrup ei betenkning om næringsfri-
dom, som tok utgangspunkt i den vedtatte grunnsetninga
og følgde opp det som Sibbern hadde notert om eksiste-
rande privileg:22

«Ved de antagne Grundprincipers 9 § har Rigsforsam-
lingen vedkjent sig, at den erkjender borgerens helligste
Ret, ukrænkelig Ejendomsret og Næringsfrihed, og
erkjender denne som en nødvendig Grundpille i en paa
Retfærd grundet Constitution. – Men bemeldte 9 § fore-
bygger kuns nye Indgrep i denne hellige Ret, og her
gives dog allerede bestandige Privilegier og Monopo-
lier, som stride aabeenbart imod denne. – Dog – de ere
givne under en Constitution, der ikke adspurgde Ejen-
domsretten, og i det vi bygge en nye paa Retfærd grund-
lagt Constitution, nedbryde vi hiin, disse skadelige og
skammelige bestandige Privilegiers Ophav og Aarsag. –
Med Aarsagen maae Virkningen forsvinde, de ere altsaa
ikke mere, de kunne kuns gives, men aldrig for bestan-
digt.»

Steenstrup kopla her næringsfridom og ukrenkjeleg
eigedomsrett. Dei eksisterande privilega måtte òg fjer-
nast fordi dei ville vere i strid med grunnlaget for den
nye konstitusjonen. Men han ser at eit eit totalforbod
ikkje ville vere riktig. Han bruker det velkjende opp-
fostringsargumentet for nye verksemder og koplar det
med omsynet til ei viss avviklingstid for eksisterande
privileg. Dei burde avviklast på sju år. Eitt unntak frå
dette vil etter Steenstrups oppfatning vere riktig: «At pri-
vilegier paa Apotheker, som have andre Forpligtelser,
end alle andre Nærings Indretninger, maae være Unta-
gelser fra den almindelige Regel, falder af sig selv.»
Men han gav ingen grunnar for at det måtte vere slik.

Dei to konkrete framlegga frå Steenstrup vart dermed
dette:

«privilegier paa Nærings Indretninger maatte ansøges
hos og meddeles af Kongen, men intet Privilegium, Apot-
hek-Privilegier undtagne, bør paa nye eller gamle Indret-
ninger eller paa noget som i nogen Maade kan ind-
skrænke andres Næringsfriehed, kunne meddeles paa
længere Tid end 7 Aar. –»

Konstitusjonskomiteens framlegg til § 111 vart: «Nye og
bestandige Jndskrænkninger i Næringsfriheden bør ikke
tilstædes for Fremtiden.»23 Den føreslo ikkje noka sjuårs-
avgrensing.

4 Den intellektuelle bakgrunnen for kravet om 
næringsfridom på Eidsvoll?
Fleire har peikt på Adam Smiths arbeid som bakgrunn
for næringsfridomsparagrafen på Eidsvoll.24 Det kunne
vere nærliggjande å tenkje slik. Adam Smiths arbeid har
i ettertid generelt blitt forstått som ein argumentasjon
mot merkantilistisk økonomisk politikk og for fri handel
og frie marknader.25 Smiths vidgjetne verk Wealth of
Nations kom i 1776 ut på engelsk. Allereie tre år etter
originalutgåva kom verket på dansk, delvis finansiert av
nordmenn. Etter mitt syn er det likevel klart at Smiths
arbeid ikkje er det direkte grunnlaget for føresegna om
næringsfridom i grunnlova. Det har både å gjere med
korleis Smith blei forstått i Tyskland og Danmark den

20 Sjå «Grunnlovshistoria – eit oversyn» punkt 3. Men religionsfridomsføresegna er bygd ut og avgrensa i høve til jødar i forhold til hos Schlegel.
21 V.C.W. Sibberns Dagbog paa Eidsvold fra 10de April til 17de Mai 1814, i Historisk Tidsskrift, første band (Række 1), 1871 s. 208–272 på s. 222,

og Storthings-Efterretninger 1814–1833 bd. 1 (1874) s. 12
22 Betenkninga er datert den 18. og mottatt av komiteen den 20. april, sjå Riksforsamlingens forhandlinger I (1914) s. 437, den er inntatt s. 263–264.
23 Riksforsamlingens forhandlinger I (1914) s. 457.
24 Niels Banke «Om Adam Smiths forbindelse med Norge og Danmark», i Nationaløkonomisk Tidsskrift (København) 1955 s. 177, Peter Kurrild-

Klitgaard, «Adam Smith og kredsen bag National-Velstands Natur», (1998) s. 11 (på www.ideeromfrihet.no) og Preben Munthe, «Adam Smiths
norske ankerfeste», kap. 7 i Tilbakeblikk på norsk pengehistorie, Norges Banks skriftserie nr. 37 (2005) s. 108–109.

25 Agnar Sandmo, Samfunnsøkonomi – en idéhistorie (2006) s. 39.

https://www.ideeromfrihet.no
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første tida og med sjølve uttrykksmåtane i grunnlovsar-
beidet samanlikna med måten Smith formulerte seg.26

I staden må det vere klart at reguleringa på Eidsvoll
særleg bygde på formuleringar og systemet i J.F.W.
Schlegels naturrettslærebok.27 Det følgjer etter mitt syn
både av omgrepsbruken «Næringsfriheden» og av
systemet i konstitusjonskomiteens grunnsetningar som
vi var inne på ovanfor og som ikkje har noko førebilete i
nokon av grunnlovsutkasta, men i staden er direkte tatt
frå Schlegels framstilling av naturretten. Schlegel skreiv
m.a. om «Næringsfrihed»:

«Efter den absolute Naturret har man en fuldkommen Fri-
hed i Henseende til sine udvortes Gierninger, hvorved
Sandselighedens Tarv kan fremmes, som ikke har anden
Indskrænkning end den andres lige Frihed medfører.»28

I Schlegels system finst det i «den rene eller medfødte
Naturens-Ret» tre opphavlege rettar som mennesket har:
utvortes fridom, utvortes likskap og utvortes personleg-
dom.29 Den utvortes fridommen har tre hovudgreiner:
«Tale og Skrivefrihed», «Religions-Frihed» og, nettopp
vårt tema: «Næringsfrihed», som Schlegel på latin omta-
ler som «libertas qvoad victum». Desse tre blei på Eids-
voll grunnsetning 7, 8 og 9.

5 Riksforsamlingsdebatten og dobbeltvedtaket 
om næringsfridom
Den 11. mai kom føresegna om næringsfridom opp i
Riksforsamlinga. Det blei ein debatt der det gjekk hardt
for seg og som det, uvanleg nok, finst ein del kjelder til.
Debatten gir innsyn i andre motsetningar på Eidsvoll enn
dei velkjende mellom unions- og sjølvstendepartia. Sær-
leg to taleføre menn, bergmeister Steenstrup og dr. Alex-
ander Møller, stod opp for auka næringsfridom, med del-
vis støtte frå mange av bøndene. Deira hovudmotmann i
debatten var jernverkseigar Jacob Aall. Ingen av dei
mest kjende eidsvollsmennene deltok, heller ikkje grev
Wedel, som var stor næringsdrivande og seinare vart
finansminister.

I Jacob Aalls dagbok blei debatteen oppsummert slik
at det blei lese opp «adskillige heftige Indlæg» som til
dels gjekk ut på «at ophæve alle nu existerende Privile-
gier».30 Det var altså krav om at grunnlovsteksten skulle
endrast til òg å omfatte dei eksisterande privilega. Det
ville vore revolusjonerande.

Ein opptakt til debatten hadde alt kome den 7. mai då
prost Schmidt hadde uttalt seg om næringsfridom i
debatten om adel og privileg og forrettar. Han sa m.a. at
«Privilegier og Monopolier, der indskrænke Nærings-
veiene og Eiendomsrettens frie Udøvelse, er det mig
udtrykkelig paadraget af mine Komittentere at paastaa
hævede».31

Tidlegare på dagen hadde bonden Sivert Bratberg
lagt fram eit synspunkt som nok hadde tilslutning frå
mange bønder. Næringsfridomssetninga måtte modifise-
rast noko «om ikke den ene Borgerklasse skal fortrænge
den anden.» Derfor bør kjøpmennene drive handel,
medan jordbruk, skogdrift og sagbruk bør «fornemmeli-
gen være Bondens Sag». Dette blir igjen forklart med at
når «altsaa Proprietairer da anmasse sig saadanne, for-
trænges Bondestanden og gjøres til Slaver». Men
næringsfridom skulle finne stad på visse felt: «Bergver-
ker, Fabriqver og Fiskerier bør allene være saadanne
Næringsveje, hvori enhver kan blande sig.» Denne
modellen, som er «Nordre Trondhjems Amts Almues
Ønske», skal altså flytte over sagbruksprivilega frå kjøp-
menn til einerettar for bøndene og nekte kjøpmennene å
kjøpe opp jord og skog, medan eit tredje, til dels meir
moderne felt, skal vere fritt. Innlegget var påteikna støtte
frå bondeføraren Teis Lundegaard.32

I det første innlegget i næringsfridomsdebatten den
11. mai gjorde doktor Alexander Møller framlegg om
følgjande tillegg til utkastet til det som vart § 101: «Og
ingen Hindringer maae for Eftertiden lægges i Væyen
for Ejendoms-Rettens-Benyttelse; naar den ikke strider
mod Statens almindelige Intresse.»33 Tilleggsframlegget
vart forkasta, utan at røystetala er kjende.

Deretter vart Steenstrups betenkning til konstitusjons-
komiteen, som er nemt ovanfor, lesen opp. Etter Steen-
strup vart ei betenkning frå bonden Christian Christen-
sen (Kollerud) lesen opp. Den var særleg opptatt av sag-

26 Sjå Ola Mestad, «Næringsfridom i 1814-grunnlova» (2008) s. 24–31.
27 Om Schlegel og innverknaden på grunnlovsarbeidet, sjå generelt Ola Mestad (red.), Frihetens forskole. Professor Schlegel og eidsvollsmennenes

læretid i København, Oslo 2013 og særleg s. 14–23, 223, 225–226 og 346. Også Ivar Arctander, Statsmonopoler. Tilblivelsen av grunnlovens § 101
og paragrafens betydning som vern mot statsmonopoler, Oslo 1928 s. 153–154 nemner Schlegels naturrettslære som eit av grunnlaga for § 101.

28 Schlegel, 2. utg. bd. 1 s. 140, avsnittet er nesten ordlydande likt i første utgåve 1798 bd. 1 s. 158.
29 Schlegel op.cit. 2. utg., bd. 1 s. 124.
30 Yngvar Nielsen, Bidrag til Norges Historie i 1814. Afhandlinger og Aktstykker. Første Del 1882 s. 382–383.
31 Riksforsamlingens forhandlinger I (1914) s. 190. Schmidt var òg medlem av konstitusjonskomiteen og hadde kunna halde fram sitt syn der.
32 I Riksforsamlingas arkiv finst òg eit brev frå to soldatkollegaer til suppleant, sersjant Nordrum, om oppheving av sagbruksprivilega, jf. Riksfor-

samlingens forhandlinger I (1914) s. 467. Brevet skildrar korleis bøndene måtte selje tømmer til skampris for å få råd å kjøpe korn, og tømmer-
handlarane fekk forteneste på «7 til 800de Procent».

33 Riksforsamlingens forhandlinger I (1914) s. 262 (utheva her)
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bruksprivilega, på same måte som betenkninga frå Sivert
Bratberg. Christensens betenkning er datert 25. april, og
var først levert til komiteen før denne hadde lagt fram
utkastet til samla grunnlov.

Christensen tok utgangspunkt i at det særleg er «Land-
manden» som blir ramma av følgjene av «Misvæxt, Dyr-
tid og Krig». Og derfor:

«Det synes derfor saare billig, at der ikke maatte ligge
eller lægges nogen Hindring i Vejen for Landmandens
Opkomst i Henseende Forædlingen, eller Nyttiggjørelsen
af hans Ejendoms Natur Producter – som f. Ex: Den der
Ejer Skov og Vandfald paa sin Eiendom, bør det være til-
ladt, at opføre Saug og derpaa Skjære Udskibnings Last
af Planker og Bord, for at Transportere til hvilkensom-
helst Kjøbstæd enhver fandt tjenligst.»

Han vil altså ha foredlingsrett for bøndene. Han tok òg
opp litt meir prinsipielle spørsmål:

«Jeg vil forbigaae forskillige Grunde, som jeg kunde
anføre i Anledning det fremsatte, men blot vil tilføje, at
ligesaa Unægtelig som en uindskrænkket Næringsdrift
paa Landet ville udbrede mer Almeen Velstand, end naar
enkelte Mænd allene har Rettighed til at berige sig paa
det saa mange gange dobbelte Andtal Statsborgeres
Bekostning; saa synes det og meget at kunde forekomme
det i saa mange Henseender af de Privilegerede Saug-
brugsejere høyst skadelige Opkjøb og Samling af Land-
ejendomme som har tilliggende Skov, hvis Beboere ikke
skjelden bliver bestaaende af forarmede Lejlændinger
Staten til Byrde og Ubodelig Tab for Agerdørkningen.»34

I Christensens innlegg er det ein klarare næringsfri-
domstanke enn hos Bratberg. Jernverkseigar Jacob Aall,
teolog-utdanna og økonomiinteressert, tok opp kampen
mot Møller og Steenstrup og bøndene i eit langt inn-
legg.35 Han var nok vel førebudd på spørsmålet sidan
han òg var medlem av konstitusjonskomiteen, i motset-
ning til dei to motmennene Møller og Steenstrup.

Aall resonnerte komplisert. Først tok han som
utgangspunkt at fleire betenkningar i Riksforsamlinga
hadde til formål å oppheve alle privileg for den komande
tida, og innskrenke noverande «Ejeres» bruk av slike
privileg til «en bestemt kort Tidspunkt». Ved dette
ønskjer ein å oppnå to ting meinte han. For det første å
setje bønder og skogeigarar «i Stand til den fordelagtig-
ste Anvendelse, og Forædling af deres Produkter», og
for det andre, å førebyggje skade «som bevirkes ved Ind-

skrænkninger, der paalægges den Omkreds, i hvilken
disse Fabriker plantedes».

Han heldt fram at jordbruket i Noreg er «uendeligen
vigtigere end Fabrikvæsenet» og at det ville vere i strid
med nasjonens sanne interesse å heve fabrikkvesenet på
kostnad av jordbruket. Han talte derfor etter sitt syn i
bondens eiga interesse. Det ville vere svært skadeleg for
«Agerdyrkningen, og for Nationens politiske og moral-
ske Interesse, at lede Landmandens Opmærksomhed fra
Agerdyrkningen til det mindre fordelagtige og meer ind-
viklede Fabrikvæsen». Fabrikkvesenet bør berre utvidast
i ein «indskrænket Grad» så lenge det er meir jord å
dyrke.

Etter dette går Aall konkret over til spørsmålet om
sagbruksprivilega. Nettopp desse var det både bondere-
presentantane og dei meir prinsipielt orienterte nærings-
fridomstilhengjarane ville oppheve. Det vil ikkje Aall
fordi det er vanskeleg å finne ut kva som her er «Sandhe-
den». Då er oppheving overilt og farleg for «mange vær-
dige Mænds borgerlige Existents». Om denne gruppa
talte han vel:

«Man høre Deres Stemme, som ere i Besiddelse af disse
Rettigheder. De udgjøre en ikke ubetydelig og agtværdig
Klasse af Nationens Borgere. De have bidraget til at
forædle Landets Kultur, og gjort store Offere for deres
Virkekredse i Mangelens Periode. Deres Virksomhed har
i mange Henseender en vigtig Indflydelse paa Nationens
Interesser. Af deres Velfærd afhænger en stor Deel af
Landets Indvaaneres – Bønder og Fabrikanters –
Skjæbne. De arvede disse Rettigheder fra deres Fædre,
eller tilkjøbte sig dem i Haab om uforkrænket Nydelse
deraf.»

Han ville i staden for å vedta noko om dette overlate det
til Lov-Komiteen å undersøkje saka og la den vurdere
alle synspunkt for og mot. Det er her ikkje tale om at han
taler si eiga sak, sa han: «Saugbrugs Privilegiernes
Ophævelse vilde mer gavne end skade mig».

Aalls tale fekk Steenstrup til å gå krassare og meir
direkte på i sitt andre innlegg. Han tok utgangspunkt i at
konstitusjonskomiteen ikkje hadde tatt inn alle hans for-
slag til utbygging av 9. grunnsetning. Først gjekk han
inn på dei prinsipielle punkta:

«Er det af høj Vigtighed ved Dannelsen af en nye Statsfor-
fatning at Ejendomsretten og dens frie Udøvelse ukrænket
hævdes, og ikke det Heles Tarv glemmes formedelst ska-
delig Hensyn til Enkeltes indbildte eller endog virkelige

34 Riksforsamlingens forhandlinger I (1914) s. 264–265 (utheva her), Fure, 1814 2. utg. 2013: s. 261.
35 Innlegget er ikkje omtalt i eller vedlagt protokollen, men vart visstnok innlevert til Riksforsamlingas sekretær etter at forsamlinga var over, og er

trykt i Riksforsamlingens forhandlinger I (1914) s. 482–484, jf. s. 466.
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Interesse: er det vist, at en Stats Velstand hænger fornem-
melig af dens Borgeres Virksomhed og denne igjen af
deres Næringsfrihed, saae skulde jeg troe, at intet Bevis
videre maatte behøves, for at vise, at det er Nødvendighed
og Pligt, at løse de Baand, der hidtil bandt Fabrikantens og
Bondens, især Skovejerens Hænder, og hindrede dem i
Udøvelsen af deres helligste Rettigheder, om endog nogle
skulde troe, at deres Interesse derved vilde lide. –»

Han konkluderte med omsyn til eksisterande privileg:
«Alle Monopolier og Privilegier for saavidt disse ere
udelukkende bør derfor efter min Formening ophæves
eller ansees ophævede.»

Så tok han opp innvendinga at det å oppheve privilega
ville vere å krenkje eigedomsretten:

«Man bør ikke lade sig blende af den Indvending, at disse
Privilegiers Besiddere er deres virkelige Ejere. – En
Besidder af et Privilegium, han være den 2den eller 20de
i Raden, kan dog ikke have højere Rettigheder end den
første Besidder, der ikke har givet de Angjeldende eller
indskrænkede nogen Skadesløsholdelse eller Gjengjeld,
men har blot faaet det som Benaadning af en Souverain,
der ene kan garantere saadanne Indskrænkninger i Ejen-
domsret og Næringsfriehed. – De ere saaledes ikke Ejen-
dom fordie de ere kjøpte flere Gange; thi hvad Ejendom
har vel den 10de: Kjøber af stjaalet, fundet eller ved Magt
aftvunget Gods? – Hævd kan her heller ikke tænkes, hvor
Tilbagefordring af fratagen eller indskrænket Rettighed
hindredes af Magten.»

Dette resonnementet om karakteren av einerettar som
einvaldskongen har tildelt, råkar direkte Aalls innlegg.
Parallellane Steenstrup drog til det vernet tjuvens etter-
menn måtte ha, har nok vore eigna til å hisse opp dei i
forsamlinga som sat med slike privileg.

Resonnementa førte Steenstrup fram til følgjande kon-
klusjon med eit nytt svært konkret tilleggsframlegg til
§ 111: «De hidtil i Riget værende Indskrænkninger i
Næringsfrieheden vedvare i 7 Aar endnu, men efter den
Tid have alle Monopolier og Privilegier tabt deres
udelukkende Kraft, og efter det samme Tidsforløb ophø-
rer ogsaa al Tiende-og Skattefriehed.»36

Dersom tillegget vart vedtatt, ville alle eksisterande
privileg falle bort i 1821. Ein økonomisk revolusjon
ville i så fall ha vorte gjennomført.

Gjennom eit dobbeltvedtak, både om grunnlovstekst
og om arbeidet på neste storting, vart det funne ei slags
mellomløysing. Røystetala er ikkje kjende, men Riksfor-
samlinga vedtok paragrafen slik den var føreslått av kon-
stitusjonskomiteen og at «Qvæstionen om, hvorvidt de
nu existerende Privilegier, der indskrænke Næringsfrie-
heden, bør ophæves eller ikke? udsættes indtil næste
Storting.»37

Næringsprivilegspørsmålet skil seg litt ut frå verne-
plikts- og adelsspørsmåla fordi klasseinteressene ikkje
kom så klart til syne. Oppfatninga av næringsprivileg-
spørsmåla hos bøndene var meir forsiktig eller nyansert
enn i dei to andre likskapsspørsmåla. Det var usikkert
kva som ville tene bondeinteressene. Ønskemåla frå
bøndene kunne variere mellom fri landhandel og rett til
eigen sagskurd. Dermed kunne handteringa av eksister-
ande privileg bli utsett.

Debatten hadde vore heftig. I dagboka si, men ikkje i
sine Erindringer, kommenterte Aall reaksjonane på sin
tale: «Hr. Bjergmester Steenstrup – som her lader til at
ville gjøre sig til Forsamlingens Demagog ved at for-
svare Sætninger, som finde villigt Gehør hos Almuen –
stod atter frem og i en heftig Tale angreb Privilegierne;
men det hjalp intet, han maatte denne Gang lade dem
staae.»38

Valentin Sibbern synest òg å ha oppfatta Steenstrup
som aggresiv i debatten. I si dagbok skreiv han: «Berg-
mester Steenstrup gikk løs paa Jernværks-Eiere, Saug-
brugs- og Herregaards-Eiere etc., og vilde ha deres Pri-
vilegier ophævede om 7 Aar.» Sibbern, som var herre-
gardseigar ville ikkje ta ordet for eller mot fordi han
«kunde synes at have talt i [sin] egen Sag». Både Aalls
og Sibberns referat viser klart at dette har vore ein opp-
heita debatt, og det kan ein forstå når ein les Steenstrups
andre innlegg.39

Seinare på sommaren 1814 skreiv Aall karakteris-
tikkar av nokon av medrepresentantane på Eidsvoll.
Dei viser kva for temperatur det må ha vore i debatten.
Om Alexander Møller, som Aall kjende godt frå før,
skriv han at han var ein mann av «Kultur og Kundskab;
men den samme Frihedssyge som hans Venner ikke
kunne frikjænde ham for yttrede han og her.» Dette
viste seg m.a. i debatten om næringsfridom: «Alt det
mørke, som findes i de lavere Stænder betragter han
som en Følge af deres Friktioner med de høiere. Enhver
Rigmand er herskesyg og pengegjærrig, enhver fattig

36 Riksforsamlingens forhandlinger I (1914) s. 265–266.
37 Riksforsamlingens forhandlinger I (1914) s. 57. I Aalls Erindringer (1859) s. 435 står at det var fleire talarar mot Møllers og Steenstrups framlegg

enn Aall, men dei er ikkje namngitt.
38 Yngvar Nielsen, Bidrag til Norges Historie i 1814. Afhandlinger og Aktstykker. Første Del 1882 s. 383, og i Fure: 1814 s. 251.
39 Andreas Faye, som stod Jacob Aall svært nær skriv òg at det vart ein «varm Strid», sjå Andreas Faye, Norge i 1814 (1863) s. 94 (om forholdet til

Aall, sjå s. I).
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fortrykt og forurettet. Disse Ideer udviklede han og her,
og man finder de i sær i hans Tale for Konskriptionen
og for Privilegiernes Ophævelse.»40 Møller, son av ein
salmakarmeister i Christiania, som døydde tidleg,
hadde gjort ei klassereise og blitt embetsmann, medan
Aall var arving som hadde kjøpt sitt jernverk for ein del
av farsarven.41

Om Steenstrup blei karakteristikken i dagboka verre:
«Han viiste sig som Forsamlingens Demagog, altid
reede til at forfægte den Sag, som han ansaae for Frihe-
dens og Selvstændighedens. At han fægtede imod Adel
og Privilegier, at han anbefalede Konskriptionen, det
kan jeg letteligen tilgive ham; thi alt dette kunde flyde af
den reneste Kilde; men hans haarde og inhumane Udtryk
vare for mig høist ubehagelige, ligesom hans hovmodige
Væsen og positive Mine under Fremsættelsen, gjorde
hans Foredrag for mig høist utækkeligt.»42

Steenstrup er den av representantane på Eidsvoll som
mest tydeleg står fram som ein liberalist av Adam
Smiths type. Både innhaldet i hans krav om oppheving
av eksisterande merkantilistiske privileg og delar av
argumentasjonsmåten synest vere prega av smithsk ten-
king. Koht meiner Steenstrup kanskje var «den radika-
leste av alle» i forsamlinga.43

Etter at heile grunnlovsutkastet hadde vore behandla
skulle grunnlova setjast i «Stiil og Orden». Då fekk det
som no vart § 101 sin endelege ordlyd: «Nye og bestan-
dige Indskrænkninger i Næringsfriheden bør ikke tilste-
des Nogen for Fremtiden.» Skilnaden frå konstitusjons-
komiteens framlegg er at ordet «Nogen» er kome inn.44

Det klargjer iallfall at det her er tale om tildeling av pri-
vileg, ikkje generelle innskrenkingar. Bruken av ordet
«Nogen» peiker ut at det er einskildpersonar eller even-
tuelt spesifikke grupper som skal vere tildelt ein forrett.
Desse vil då i forhold til andre personar utgjere inn-
skrenkingar.45

Spørsmålet om forholdet til eksisterande privileg enda
med formelt vedtak den 17. mai, som fastheldt innhaldet
i dobbeltvedtaket frå den 11. mai. Det vart som ei av ni
saker, utsett til det første ordentlege storting i februar
1815, som m.a. skulle ta standpunkt til «om og hvorvidt
de nu gieldende Privilegier, hvorved Næringsfriheden
indskrænkes, bør ophæves.»46

6 Det vidare liberaliseringsprogrammet etter 1814
Etter grunnlovsvedtaket og vedtaket om eksisterande
privileg måtte det vidare liberaliseringsarbeidet skje
gjennom vanleg lovgiving på det nyetablerte Stortinget.
I Grunnlova § 94 var det fastsett at det skulle utarbeidast
ny sivil- og straffelovbok og at «Statens nu gjældende
Love» blei verande i kraft inntil vidare så langt dei ikkje
var i strid med grunnlova eller med provisoriske anord-
ningar som måtte bli gitt. Det, eventuelt saman med opp-
fatninga av dåverande § 95, gjorde at alle eksisterande
privileg framleis var gjeldande inntil vidare. Sjå kom-
mentarane til § 94 og § 95.

Spørsmålet om oppheving av eksisterande privileg kom
som vedtatt opp på det første ordentlege storting i 1815.47

Som ventande var ut frå økonomisk omfang av næringa
og ut frå det som hadde vore drøfta i Riksforsamlinga var
trelastnæringa det viktigaste området. Til stortinget kom
det inn mange framlegg om frigiving av sagskurden og
lovvedtak vart gjort om ei moderat endring. Men stats-
rådet tilrådde ikkje sanksjon og då vart det nekta av Kon-
gen. Steen seier grunnen var statsrådets vurdering om at
det ikkje var gagnleg for landet og at det ville i alle fall
vere «et voldsomt inngrep i sagbrukseiernes eksisterende
rettigheter».48 I debatten om sagbruksprivilega vart vedta-
ket om oppheving av eksisterande privileg «hyppig» vist
til.49 Men det var altså ikkje nok til å overtyde statsrådet.

40 Yngvar Nielsen, op.cit. s. 396.
41 Sjå Gunnar Molden i NBL 2. utg. om Møller og Paul Thyness i NBL 2. utg. om Aall.
42 Yngvar Nielsen, op.cit. s. 399. Eit særleg punkt er at det kom opp ein episode mellom Steenstrup og Løvenskiold den 17. mai som ei stund såg til

å skulle ende med sabelduell, og der Aall prøvde å mekle utan resultat, sjå s. 399–340 og s. 384–386.
43 Halvdan Koht i NBL 1. utg. Steenstrup budde på Eidsvoll i lag med Buskerud-representantane prost Schmidt og Johan Collett som var søskenbarn

til kona. Som vi har sett ovanfor, var Schmidt òg radikal i næringsfridomsspørmålet.
44 Sjå Ivar Arctander, Statsmonopoler. Tilblivelsen av grunnlovens § 101 og paragrafens betydning som vern mot statsmonopoler, Oslo 1928 s. 136–

140 om endringa av ordlyden i redaksjonskomiteen.
45 Språkleg blir formuleringa uheldig fordi den må lesast som at privileg ikkje skal «tilstedes» nokon fordi det medfører innskrenkingar for andre,

men redaksjonskomiteen var nok varsam med å gjere for store språklege endringar på noko som hadde vore så omdiskutert.
46 Riksforsamlingens forhandlinger I (1914) s. 401. Schlegel hadde òg drøfta oppheving av eksietrande privileg: «Naar derimod Privilegier, der ere

skadelige for Almeenvel, ved Fortidens mindre Oplysning ere blevne indførte, bør Regieringen stræbe efterhaanden, som tilforn er bleven erindret,
at ophæve dem, imod en billig Gotgiørelse til dem, der hidindtil under dens Autoritet have udøvet disse fortrinlige Rettigheder ….», sjå J.F.W.
Schlegel: Naturrettens eller den almindelige Retslæres Grundsætninger, 2. utg. (1805) bd. 2 s. 105. Dette avsnittet er gjort meir tydeleg frå 1. utg.,
utan at det synest som om meininga er endra, sjå 1. utg. bd. 2 s. 127.

47 Sjå gjennomgangen i Sverre Steen, På fallittens rand, (1953) s. 55–62, og, litt meir journalistisk, Gunnar Bolstad, Det første stortinget 1815–1816,
(2014) s. 59–65.

48 Steen, op.cit. s. 56.
49 Storthings-Efterretninger 1814–1833 bd. 1 (1874) s. 347.
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Christian Magnus Falsen gav i 1816 gav ut ei slags
folkebok om Grunnlova, der han kommenterte lovvedta-
ket om sagbruksprivilega og sanksjonsnektinga. Etter
kort å ha gjennomgått § 101 uttalte han: «Overensstem-
mende med denne §. i Grundloven udarbejdede første
ordentlige Storthing sit Lovforslag angaaende Saug-
brugsvæsenet, hvorved det tillades enhver Skovejer selv
at forædle sine Producter, men dette Forslag blev heller
ikke af Hans Majestæt sanktioneret.»50 Som det går fram
av sitatet meinte altså Falsen at endringane i dei eksiste-
rande privilega var «[o]verensstemmende» med § 101.
Dermed la Falsen meir i føresegna enn ordlyden og
debatten på Eidsvoll synest å gi grunnlag for.

Også andre næringslivsområde vart tatt opp for libera-
liseringsvedtak på stortinget i 1815. Det vart gjort fram-
legg frå bondehald om fri landhandel, om rett for bøn-
dene til å selje jordbruksprodukt til kven dei ville, rett til
fri fløting for skog- og jordeigarar osv. Somme framlegg
vart nedstemde, andre vart sende over til Lovkomiteen.

Framlegg om fri brennevinsbrenning, i tråd med riks-
forsamlingsforslaget frå Anders Lysgaard, vart vedtatt
etter ein litt komplisert modell: Brenning på grunnlag av
eige korn vart heilt fritt, av kjøpekorn til husbehov. Sal
og skjenking vart derimot ikkje gitt heilt fritt.51 Også i
denne saka vart det vist til § 101.52 Dette lovvedtaket
vart sanksjonert og var det viktigaste liberaliseringsiniti-
ativet som vart gjennomført i 1815.

Som ei oppfølging av næringsfridommen vart det òg
vedtatt ei lov som oppheva plikta for bøndene til køyring
og trekolbrenning innanfor sirkumferensen til berg-
verka. Men andre bergverksprivileg vart haldne oppe.53

Det neste ordentlege stortinget, i 1818, stod for eit
slags tilbakeslag for mykje av bondepolitikken og delvis
for liberaliseringa. Men viktig er at sagbrukslova frå
1815 vart vedtatt på nytt. Denne gongen fekk den konge-
leg sanksjon, og det mot tilrådinga frå statsrådet.54 I
statsrådet vart det dissens. Fleirtalet viste til ei varsam
linje med omsyn til verknader for landet og den samla
trelasthandelen: «hvor Nogensomheldst Skade eller blot

Resico kunde være at befrygte ved Forandring i den
ældre Lovgivning, der forekom det Regjeringen sikrest
at lade det indtil Videre have sit Forblivende ved de hid-
til gjældende Bestemmelser».55 Altså var ein i fleirtalet
for usikker på korleis opphevinga ville verke. Den nye
lova førte til ei styrking av bønder som eigde skog og var
eit steg i den vidare liberaliseringa av skogbruket.56

Også husmenn visste å gjere bruk av grunnlovsargu-
mentasjon. I ein supplikk med krav om at ikkje berre
bønder, men også husmenn skulle ha rett til å brenne
brennevin, skreiv husmenn frå Ytterøen i 1836 med
uttrykkjeleg tilvising til og sitat frå § 101 at «vi stakkels
fattige Huusmænd ere virkelig indskrænkede naar vi ikke
har Tilladelse til at benytte de Producter, vi med Sveed og
Nøie fremlokker af Jordens-Skjød; og dette synes vi
stride mod Grundlovens Aand i den nysnævnte §…»57

Tilbakeslaget for, eller iallfall forseinkinga av, libera-
liseringsprogrammet som Riksforsamlinga hadde lagt
opp til, kom etter mitt syn mykje på grunn av den sterke
europeiske lågkonjunkturen etter napoleonskrigane. Den
råka særleg hardt trelasteksporten, Noregs viktigaste
eksportvare. Dette kunne nok føre til mindre politisk
ønske om «eksperimentering». Men samstundes førte
lågkonjunkturen, saman med praktiseringa av ordnin-
gane, til at det vart mindre press mot dei gjenverande
privilegieordningane.58 Først mot slutten av 1820-åra
betra forholda seg for trelast og det vart ei normalisering
på 1830-talet. Men då var det gamle trelastpatrisiatet i
Noreg stort sett gått over ende.59

Også i forhold til jernverksprivilega og jernverkslov-
givinga i det heile var det ein omfattande debatt om til-
høvet mellom næringsfridom og eigedomsrett i åra fram
til ny bergverkslov vart vedtatt i 1842.60

Den økonomiske nedgangen utsette nok til dels reform-
programmet, kanskje saman med ein allmenn europeisk
reaksjon etter revolusjons- og napoleonstida. Først 1840-
åra blei det liberalistiske tiår i Noreg med stortinget i 1842
som eit nytt gjennombrotsstorting då det vart vedtatt ny
handelslov, bergverkslov, tollov og tolltariff.

50 Christian Magnus Falsen, Norges Grundlov (1816), s. 170–171
51 Steen, På fallittens rand (1957) s. 57–59 og Marthe Hommerstad, Politiske bønder. Bondestrategene og kampen for demokratiet 1814–1837

(2014) s. 109–136 om kampen om brennevinslovgiving frå 1815 til 1836.
52 Storthings-Efterretninger 1814–1833 bd. 1 (1874) s. 351.
53 Steen, op.cit. s. 59.
54 Steen, op.cit. s. 227.
55 Storthings-Efterretninger 1814–1833 bd. 1 (1874) s. 530. Mindretalet i regjeringa, som støtta frigivinga var statsrådane Jonas Collett, bror av eids-

vollsmann og stortingsrepresentant Johan Collett, og Peter Motzfeldt som sjølv hadde vore eidsvollsmann.
56 Francis Sejersted, Den vanskelige frihet 1814–1851 (1978) s. 179–180.
57 Marthe Hommerstad, Politiske bønder. Bondestrategene og kampen for demokratiet 1814–1837 (2014) s. 127.
58 Francis Sejersted «Da sagskuren ble frigitt», i Ottar Dahl m.fl. (red.) Makt og motiv. Et festskrift til Jens Arup Seip (1975) s. 94–95
59 Sjå Francis Sejersted, Fra Linderud til Eidsvold Værk 1792–1895. En studie i industrielt gjennombrudd (2002, opphavleg 1972) s. 119–121 og

219, Ståle Dyrvik (m.fl.) Norsk økonomisk historie 1500–1970 bd. 1 1500–1850 (1979) s. 214–217 og Ståle Dyrvik og Ole Feldbæk, Mellom brø-
dre, bd. 7 i Aschehougs Norges historie (1996) s. 176–191.

60 Sjå Maren Dahle Lauten, «Jacob Aall og bergverksloven», s. 55–99 i Jacob Aall-prosjektet Skrift nr. 8, Tvedestrand 2013.
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7 Statsrettsleg etterliv 1815–2014
I statsrettsteori og rettspraksis har § 101 spelt lita rolle.
Det første skriftet om den norske Grunnlova kom i 1815.
Det var skrive av advokat, seinare professor, Henrik Ste-
enbuch. Her er svært lite sagt om § 101.61

Christian Magnus Falsen, gav i 1816 som nemnt ut ei
folkeopplysningsbok med spørsmål og svar om Grunn-
lova. Der òg er lite om § 101, men noko er sagt som svar
på spørsmål 46: «Hvad har Grundloven bestemt med
Hensyn til Adel og Privilegier?» I forhold til § 101 tar
Falsen utgangspunkt i reelle privileg, altså privileg knytta
til å eige ein bestemt ting, t.d. eit sagbruk: «Uagtet det ved
[§ 101] er fastsat, som en Grundsætning, at Indskrænknin-
ger i Næringsfrihed ej bør finde Sted, saa har man dog
ikke ganske villet betage Regjeringen Anledning til at
belønne nyttige Opfindelse, ved at meddele Opfinderen
udelukkende Ret til, i en vis bestemt Tid, at benytte
samme. Derfor er ordet: bestandige tilføiet.»

Eksemplet forklarer det tillegget som kom inn i tek-
sten frå konstitusjonskomiteen etter framlegg frå Steen-
strup, men grunnen som blir gitt er ein annan enn den
Steenstrup gav. Han viste til oppfostringsarguementet
for ny verksemd. Falsens grunn er derimot nettopp ein
som m.a. Schlegel viste til i si naturrettsbok.

Falsen held i teksten fram med å knyte § 101 direkte til
opphevinga av eksisterande privileg. Han skreiv som
nemnt ovanfor at lovvedtaket om å oppheve delar av sag-
bruksprivilega var «Overensstemmende med denne §. i
Grundloven …, men dette Forslag blev heller ikke af
Hans Majestæt sanktioneret.»62 Det er påfallande at nett-
opp Falsen, som var heilt sentral i grunnlovsarbeidet på
Eidsvoll, forstod § 101 slik at den òg hadde noko å seie
for eksisterande privileg. Han kan ikkje meine det følgjer
direkte av den vedtatte ordlyden. Falsens bruk av uttryk-
ket «[o]verensstemmende» må gjelde den underliggjande
tanken bak føresegna, at privilega skulle fjernast, og ikkje
det som vart den vedtatte ordlyden. Dermed synest Falsen
å meine at dette programmet ikkje berre låg i vedtaket frå
17. mai om eksisterande privileg, men òg i grunnlovsføre-
segna sjølv, iallfall som eit underliggjande prinsipp.

Ei slik forståing av føresegna synest òg å ha vore opp-
fatninga hos mange politikarar seinare utan at dette av
nokon er undersøkt systematisk. Til dømes blei det i
stortingsdebatten om ny handverkslov i 1827 både i
framlegget frå Lovkomiteen og i innstillinga frå Han-

dels- og næringskomiteen vist til «vor Grundlovs i dens
§ 101 erkjendte Principer» som grunnlag for å avvikle
eksisterande laugsrettar.63

Frederik Stang sette i 1833 § 101 inn i samanheng
med likskapsprinsippet. Føresegna tar sikte på, seier
han, innskrenkingar som «medføre Uliighed i Hense-
ende til Statsborgernes Næringsfrihed, men ei til saa-
danne, der uden at medføre Uliighed allene sigte til at
fremme det hele Samfunds Tarv».64

Også Stang har ei prinsipiell tilnærming til føresegna.
Han vil bruke den utover ordlyden, ut frå «dens Aand og
Analogie». Ånd må vel sikte på underliggjande prinsipp
medan analogisk bruk vil vere å bruke den på liknande
tilfelle som ikkje fell innunder ordlyden. Han gir som
eksempel at ein statsborgar i si næringsverksemd blir
stilt meir gunstig enn andre ved «exclusiv Adgang til
toldfrie Indførelse af Producter, som til en eller anden
Fabrication anvendes», noko som ikkje var upraktisk på
denne tida. Dette er rettsleg inga innskrenking i nærings-
fridommen, men har meir karakter av indirekte subsi-
diar. Likevel hevda Stang at slikt fritak ikkje må vere
«bestandig, men kun anvendes interimistisk til Ophjælp-
ning af en Industrieart eller til Belønning for industriel
Opfindelse, i hvilken Henseende den jo ogsaa i Virkning
træder i Stedet for en direkte Indskrænkning af Andres
Næringsfrihed».65 Det er altså det at tiltaket har same
verknad som ei innskrenking av næringsfridommen,
som gjer at Stang meiner at heller ikkje slike tiltak er
grunnlovsmessige dersom dei er varige. Stang vil der-
med utvide verkeområdet for føresegna utover dei til-
felle som direkte fell innunder ordlyden.

Stang er i si framstilling berre så vidt innom det som
blir det store spørsmålet om oppheving av næringsprivi-
leg mot slutten av 1800-talet: forholdet til forbodet mot
tilbakeverkande lovgiving i grunnlova § 97. Og her
synest han å vere ganske open for omfattande næringsre-
gulering frå statens side. Han skriv at alle må «lade sig
nøie med den Grad af Frihed i Eiendomsbenyttelse og
Næringsveie, Staten til enhver Tid, overeensstemmende
med det Heles Tarv, seer sig i stand til at indrømme, og
til at være underkastet de Betingelser, Staten til enhver
Tid maatte kræve for at give Adgang til at benytte For-
mue, eller personlige Evner paa denne eller hiin
Maade».66 Men det finst ei yttergrense for statsinngrep
overfor privileg utan erstatning: «Kun naar en exclusiv

61 Henrik Steenbuch, Bemærkninger over Norges Grundlov af 4de November [sic.] 1814 (Trondhjem 1815) s. 166.
62 C.M. Falsen, Norges Grundlov (1816) s. 170–171.
63 Storthings-Efterretninger 1814–1833 bd. 2 (1878) s. 810. På same storting viser stortingsrepresentanten Heidmann til «det i Grlvns. § 101 etable-

rede Princip om almindelig Næringsfrihed bestaaende Paabud», sjå s. 731 note *.
64 Frederik Stang, Norges grundlovbestemte Ret (1833) s. 575. Og han meinte næringsfridommen var eit av prinsippa i Grunnlova som ikkje kunne

endrast, sjå op.cit. s. 70–71 og kommentar til § 121 punkt 9.5.
65 Stang op.cit. s. 577.
66 Stang op.cit. s. 609.
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Næringsrettighed af Staten tilstaaes Nogen i det
bestemte Øiemed at stifte en sær Rettighed for ham (saa-
som contractsmæssigen, eller i Form af et Patent o.s.v.)
vil Rettighedens Ophævelse gjennem en nye Lov være
ubetinget uretfærdig; thi den er da stiftet paa en Maade,
der sigter til at gjøre den til en fuldkommen Rettighed
ogsaa i Forhold til Statsstyrelsen.»67 Gjennomgåande
synest Stang dermed å gi samfunnsomsyn forrangen ved
næringsregulering framfor omsynet til den einskilde pri-
vilegerte næringsutøvar.

I forvaltningspraksis frå eit heilt anna felt var ein òg
inne på § 101. Framføring av teater og andre offentlege
oppføringar som dans, akrobatikk etc. var forbode utan
særskilt løyve i medhald av ei forordning av 1738 som
først vart oppheva i 1875. I 1833 blei det reist spørsmål
om ikkje denne ordninga var i strid med § 101, utan at eg
kan sjå at spørsmålet blei endeleg avgjort før forord-
ninga vart oppheva.68 Generelt ser det ut som om dette
blei oppfatta meir som spørsmål om næringsverksemd
enn som ytringsfridom.

Hos T.H. Aschehoug blir òg § 101 kort behandla over
to sider i samanheng med likskapsprinsippet. I gjennom-
gangen er det lite av vidare interesse utover ei drøfting
av om det er tillate med autorisasjonsordningar, som
berre kan bli gitt til ei avgrensa gruppe personar, eller
når autorisasjon kan nektast etter skjønnsmessig vurde-
ring. Slike ordningar er etter Aschehougs oppfatning
«temmelig betænkeligt», og det har då heller ikkje vore
brukt anna enn der omsynet til «Samfundets Moralitet
eller den offentlige Orden» har gjort det ønskeleg, så
som ved skjenkeløyve.69

Hos Aschehoug, 60 år etter Stangs bok, er det derimot
omfattande drøftingar av kva for vern mot oppheving
eksisterande privileg har i medhald av forbodet mot til-
bakeverkande lover i Grunnlova § 97.70 Og i denne drøf-
tinga tar Aschehoug utgangspunkt i riksforsamlingsved-
taket om at det påfølgjande storting skulle ta opp spørs-
målet om forholdet til eksisterande privileg. Av vedtaket
drar han elegant den konsekvensen at spørsmålet på
Eidsvoll vart oppfatta som eit «almindeligt Lovgiv-
ningsspørgsmaal». Då må lovgivar «holde sig de
Grændser efterrettelige, som Grundloven har sat den»,

altså m.a. § 97 og vernet mot tilbakeverkande lovgi-
ving.71 Aschehoug, i motsetning til Falsen og Stang, ser
dermed inga grunnlovsmessig gjennomslagskraft i eit
eventuelt prinsipp som måtte følgje av § 101. Han synest
ikkje å leggje meir i § 101 enn det som direkte følgjer av
ordlyden.

Spørsmålet om tilbakeverknadsforbodet i høve til
endring eller oppheving av eksisterande privileg var i ein
periode av dei mest omstridde norske statsrettslege
spørsmål. Tendensen til omfattande vern, som Asche-
houg var talsmann for, dempa seg vel først med omskifte
i teorien og Høgsteretts praksis tidleg på 1900-talet.72

Men det var nettopp kjernen i dette spørsmålet, karakte-
ren av eksisterande privileg og dermed det vernet dei
skulle ha, som Steenstrup og Jacob Aall hissig diskuterte
i riksforsamlingsdebatten den 11. mai.

På 1920-talet blei det gjort forsøk på å vise at § 101
inneheldt eit grunnlovsforbod mot visse statsmonopol.
Ivar Arctander skreiv ei relativt omfattande avhandling
om § 101 med ein verdifull gjennomgang av diverse his-
torisk materiale utan at han fekk gjennomslag for sitt litt
uklart utforma synspunkt om at § 101, eller iallfall
grunnlova generelt med utgangspunkt i grunnsetnin-
gane, også innebar eit meir generelt prinsipp om
næringsfridom.73

I rettspraksis har § 101 så vidt vore framme, typisk i
anførslar eller som ledd i resonnement. Dei avgjerdene
der føresegna har hatt ein litt meir framskoten plass er
følgjande: I Rt. 1955 s. 323 forkasta Høgsterett at § 101
avskar statens rett til å ekspropriere visse private møller.

I Rt. 1995 s. 1789 fann kjæremålsutvalet at § 101
ikkje inneheldt eit forbod mot mot slike restriksjonar på
lotteridrift som lotterilova stilte opp. Denne saka var
interessant på den måten at § 101 vart forsøkt kopla med
artiklane 1, 4, 31, 36 og 59 i EØS-avtalen. Det er klart
nok at opphavet til § 101 har å gjere med næringsfridom,
som også er eit hovudprinsipp i EU- og EØS-retten.

I Rt. 1997 s. 527 om overføring av røntgeninstitutt
med medfølgjande krav på refusjon gjorde kommunen
forgjeves gjeldande at slik overføring var i strid med
§ 101. Retten gav den private parten medhald, men tok
ikkje standpunkt til grunnlovsspørsmålet.

67 Stang op.cit. s. 609, sjå òg kommentarane til §§ 97 og 105 i denne boka.
68 Sjå Torkel Rønold Bråthen, Retten til å framføre offentlige forestillinger i Norge 1815–1875, Masteroppgåve UiO, haust 2015, særleg s. 78–79.
69 T.H. Aschehoug, Statsforfatning, bd. III (1893) s. 27–28
70 Aschehoug op.cit. s. 254–288. Heile drøftinga av § 97 er på over 200 sider (s. 83–288).
71 Aschehoug op.cit. s. 262.
72 Sjå kommentarane til §§ 97 og 105.
73 Sjå Ivar Arctander, Statsmonopoler. Tilblivelsen av grunnlovens § 101 og paragrafens betydning som vern mot statsmonopoler, Oslo 1928, sjå sær-

leg s. 181–182 om at eit statleg kornmonopol måtte vere i strid med § 101, og kritikken av Arctanders hovudsynspunkt, Frede Castberg i TfR 1930
s. 328–344, særleg s. 343–344. Om § 101 og forholdet til monopol meir generelt, sjå Bredo Morgenstierne, «Betænkning over de fiskeeksporte-
rende firmaers ret til skadeserstatning for tap forvoldt ved kgl. resolution av 18 august 1916 indeholdende forbud mot utførsel av fiskevarer», i Rt.
1918 s. 625–636 på s. 632–635.
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8 Sluttord
Prinsippet om næringsfridom kom inn i Grunnlova gjen-
nom Niels Treschows grunnlovsutkast der det var
uttrykkjeleg og prinsipielt formulert. Mest sannsynleg
har han tatt det frå Schlegels naturrettsbok der det er
knapt og generelt uttrykt og drøfta.

Grunnlova § 101 vart til i eit krysningspunkt mellom
moderne økonomisk teori, naturrettslege fridomskrav og
konkret følt undertrykking i eit stands- og privilegsam-
funn. Halvdan Koht skreiv i 1914 at dei tre store vinnin-
gane som iallfall delvis var vunne i 1814, var politisk fri-
dom, åndsfridom og næringsfridom.74 § 101 gav
næringsfridommen eit ankerfeste for den økonomiske
transformasjonen av det norske samfunnet som skulle
finne stad gjennom første halvdel av 1800-talet. Den
spelte ei viktigare rolle i Stortinget og i politikken elles
enn i rettssalane. Det mest slåande er likevel at det
næringspolitiske prinsippet i det heile kom inn på grunn-
lovsnivå.

Lønning-utvalet meinte, utan særleg inngåande reflek-
sjon, at regelen i § 101 blei «overflødig» ved ei grunn-
lovfesting av likskapsprinsippet i § 98 og føreslo derfor
at den blei oppheva, samstundes med at § 110 blei utvida
med eit tillegg om at staten skulle leggje til rette for at
folk kunne skaffe seg utkome, ikkje berre ved arbeid,
men òg ved «næringsverksemda si».75 Dette slutta Kon-
troll- og konstitusjonskomiteen og Stortinget seg til og
næringsfridomsføresegna i § 101 blei dermed oppheva
13. mai 2014.76

74 Koht, 1814 Norsk dagbok (1914) s. 534.
75 Dokument 16 2011–2012 s. 233, jfr s. 229 og 139. § 101 blei òg av utvalet nemnt som vanskeleg å forstå, s. 49.
76 Innst. 186 S 2013–2014 s. 22.
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§ 102
Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin kommunikasjon. Hus-
ransakelse må ikke finne sted, unntatt i kriminelle tilfeller.

Statens myndigheter skal sikre et vern om den personlige integritet.

Alle har rett til respekt for privatlivet og familielivet sitt, for heimen sin og kommunikasjonen
sin. Det må ikkje utførast husransakingar, så nær som i kriminelle tilfelle.

Dei statlege styresmaktene skal sikre eit vern om den personlege integriteten.

Av Marius Stub

1 Innledning
Grunnloven § 102 inneholdt opprinnelig et forbud mot
husinkvisisjoner, og lød slik: «Huus-Inqvisitioner maae
ikke finde Sted uden i criminelle Tilfælde.»1 Ved grunn-
lovsreformen i 2014 ble bestemmelsen vesentlig utvidet.
Forbudet mot husinkvisisjoner er videreført i Grunnloven
§ 102 første ledd andre punktum, men paragrafen beskyt-
ter nå også den enkeltes privatliv, familieliv, hjem og
kommunikasjon. I tillegg pålegges statens myndigheter å
sikre den personlige integritet. Utvidelsen har satt spor i
praksis fra Høyesterett: I perioden 1814–2014 ble bestem-
melsen nevnt i åtte avgjørelser.2 I perioden 2014–2019 ble
bestemmelsen nevnt i 38 avgjørelser, hvorav 25 sivile
saker og 13 straffesaker. Selv om bestemmelsen ikke fikk
selvstendig betydning i alle disse sakene, viser tallene at
den blir påberopt oftere enn før. Sakstallene fra første
halvår 2020 tyder på at denne utviklingen vil fortsette.3

I det følgende vil jeg først gjøre rede for bakgrunnen
for Grunnloven § 102 (punkt 2). Dernest går jeg inn på
enkelte av de tolkingsspørsmålene bestemmelsen reiser.
Første ledd behandles i punktene 3 og 4. Annet ledd
behandles i punkt 5.

2 Bakgrunnen for bestemmelsen

2.1 Det historiske bakteppe
Individets grunnlovsvern var opprinnelig nokså spinkelt
regulert, og det er grunn til å spørre hvorfor riksforsam-
lingen valgte å prioritere en bestemmelse om husunder-
søkelser fremfor f.eks. å grunnlovfeste legalitetsprinsip-
pet i generell form eller retten til å bli fremstilt for en
dommer om man blir fengslet. I England hadde man hatt
bestemmelser om det siste helt fra Magna Carta i 1215.
Gir historien noe bidrag til å forklare hvordan dette hen-
ger sammen?

Grunnloven ble til på kort tid, og den står i stor gjeld
til andre staters konstitusjoner.4 Når det gjelder forbudet
mot husinkvisisjoner i Grunnloven § 102, er det først og
fremst den amerikanske føderale grunnloven som det er
grunn til å nevne her. Forholdet mellom England og de
engelske koloniene i USA danner en interessant histo-
risk parallell til utviklingen i Norge.

I den amerikanske grunnloven er det inntatt et forbud
mot «unreasonable searches and seizures» i det fjerde
grunnlovstillegget, som er en del av «the Bill of Rights»

1 Riksforsamlingens forhandlinger I (1914) s. 99.
2 For en oversikt over rettspraksis fra perioden 1836 til 1968, se Tom Arbo Høeg, Lov og dom. Lovregister til Norsk Retstidende 1836–1968, Oslo

1990 s. 77.
3 I perioden 1. januar 2020 til og med 30. juni 2020 er bestemmelsen nevnt i til sammen 30 sivile saker og én straffesak. Praktisk talt alle de sivile

sakene gjelder anke over beslutninger om ankenektelse etter tvisteloven § 36-10, og har sammenheng med at Høyesterett i slike saker bl.a. må vur-
dere om det vil utgjøre en krenkelse av Grunnloven § 102 om tingrettens dom blir stående som en endelig avgjørelse, jf. HR-2020-661-S avsnitt
61.

4 Se nærmere «Grunnlovshistoria – eit oversyn» punkt 4.
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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fra 1791. Bestemmelsen har sammenheng med den
dype konflikten mellom England og de engelske koloni-
ene i USA som utviklet seg i siste halvdel av 1700-tal-
let.5 I perioden 1761–1776 var koloniene underlagt et
strengt kontrollregime som ledd i håndhevingen av sjø-
fartslovene, de såkalte «navigation acts». Engelske tol-
lere ble i den forbindelse utstyrt med «general writs of
assistance», som ga vidtrekkende adgang til å foreta
undersøkelser av boliger, forretningslokaler og far-
tøyer.6 Formålet med undersøkelsene var å avdekke og
beslaglegge ufortollede varer. Tillatelsen måtte riktig-
nok gis av en domstol, men den var ikke knyttet til en
bestemt sak, og den var dermed heller ikke underlagt
krav til mistanke. Det var ingen krav til angivelse av
hvilke steder den omfattet eller hvilke gjenstander som
kunne beslaglegges, og tillatelsen kunne anvendes over
lang tid. Det er i dag en alminnelig oppfatning at mis-
nøyen med dette kontrollregimet var med å skape gro-
bunn for den amerikanske revolusjonen. Hovedformålet
med det fjerde grunnlovstillegget var å beskytte bor-
gerne mot vilkårlige undersøkelser og beslag. Selv om
mange delstater allerede hadde et tilsvarende vern i sine
konstitusjoner, ble bestemmelsen oppfattet som nød-
vendig for å sikre beskyttelse også mot føderale myn-
digheter.7

I England fantes det regler om «general warrants»
som langt på vei svarte til «general writs of assistance».
Heller ikke undersøkelser i medhold av en «general war-
rant» var betinget av mistanke, og det var ingen krav til
angivelse av hvilke steder den omfattet eller hvilke gjen-
stander som i tilfelle kunne beslaglegges. Misnøyen med
reglene var stor. I flere saker fra perioden 1762–1770
kom engelske domstoler til at det ikke var rettslig
adgang til å utferdige slike tillatelser.8 Denne utviklin-
gen ga næring til motstanden i de amerikanske koloniene
– og vice versa.

Norges historie forut for 1814 byr antakelig ikke på et
tilsvarende sett av hendelser som med samme sikkerhet
kan forklare forbudet mot husinkvisisjoner. Årene i
union med Danmark var forholdsvis fredelige. Det
dansk-norske eneveldet, som varte fra 1661, blir av Johs.
Andenæs beskrevet som «humant og rettferdig».9
Grunnlovens rettighetsbestemmelser kan derfor ikke,
hevder han, forklares ut fra de forhold som rådet i Norge
under eneveldet.

Denne beskrivelsen passer i tilfelle best på situasjonen
før kronprins Fredrik VI overtok makten i Danmark
16. mars 1808. Med ham kom eneveldets skyggesider tyde-
ligere til uttrykk. Krigen mot England, som varte fra 1807
til Kielertraktaten ble undertegnet 14. januar 1814, gjorde
forholdene enda vanskeligere. Norge ble på relativt kort tid
drevet fra høykonjunktur til nødsår, og vi ble utsatt for han-
delsblokader som ytterligere forverret situasjonen.

Historisk forskning gir imidlertid ikke noen helt enty-
dig støtte til den som vil beskrive dansketiden i forskjøn-
nende vendinger. Historikeren Øystein Rian sammenfat-
ter sier det slik:

«Motviljen mot det danske styret var tydeleg i Kristiania
gjennom heile 1700-talet, men den har blitt kraftig nedtona
i historieskrivinga, mykje fordi Kristiania etter 1814 vart
ein danskkulturell bastion mot strevet med å fornorske eli-
tekulturen i Norge. Dette har skugga for den sterke motset-
naden mellom København og Kristiania før 1814.»10

Den danske reguleringslovgivningen tok sjelden hensyn
til de særlige behov som gjorde seg gjeldende i Norge,
og den ble derfor motarbeidet på ulike måter.11 Rian har
fremhevet at «toll-, penge-, bank- og kredittpolitikken
[var] sterkt diskriminerande mot kjøpmennene i Noreg,
og ved at den norske økonomien vart skadelidande, råka
det også resten av folket».12 Kan disse motsetningsfor-

5 Se nærmere om den historiske bakgrunnen til bestemmelsen i Phillip A. Hubbart, Making Sense of Search and Seizure Law, Durham 2005 s. 19–73.
6 I en sak for Massachusetts Superior Court i 1761 beskrev James Otis Jr., som representerte noen lokale handelsmenn, disse tillatelsene som «the

worst instrument of arbitrary power, the most destructive of English liberty, and the fundamental principles of the constitution, that was ever found
in an English law-book», jf. Hubbart, Making Sense of Search and Seizure Law s. 25. US Supreme Court har i sin tur beskrevet Otis’ prosedyre «as
perhaps the most prominent event which inaugurated the resistance of the colonies to the oppression of the mother country», jf. Boyd v. United Sta-
tes, 116 U.S. 616 (1886).

7 Av 14 delstater var det 12 som utformet egne grunnlover i perioden 1776–1784. Samtlige av disse hadde bestemmelser som i hovedtrekk svarte til
den bestemmelsen som senere ble inntatt i den føderale grunnloven, jf. Hubbart, Making Sense of Search and Seizure Law s. 51.

8 Se nærmere Hubbart, Making Sense of Search and Seizure Law s. 39–49. – I en sak om parlamentsmedlemmet John Wilkes, som bestred lovlighe-
ten av en undersøkelse han var utsatt for, uttalte retten (sitert etter Hubbart s. 42): «To enter a man’s house by virtue of a nameless warrant, in order
to procure evidence, is worse than the Spanish Inquisition; a law under which no Englishman would live an hour; it was the most daring public
attack upon the liberty of the subject.»

9 Se Johs. Andenæs, «Menneskerettighetserklæringene i det 18. århundre og den norske grunnlov» s. 490–491 og Johs. Andenæs og Arne Fliflet,
Statsforfatningen i Norge, 11. utgave, Oslo 2017 s. 87.

10 Se Øystein Rian, For Norge, kjempers fødeland, Oslo 2007 s. 227.
11 Se Rian, For Norge, kjempers fødeland s. 222–223 jf. Ola Teige, En torn i øyet. Det store tollsviket og Inkvisisjonskommisjonen i Christiania

1705–09, upublisert hovedoppgave i historie, Oslo 2001 s. 74–75 og Øystein Rian, «Skogpolitikk i Norge 1724–1740», i: Kalle Bäck mfl., Skog
och brännvin. Studier i näringspolitisk beslutsfattande i Norden på 1700-talet, Oslo 1984 s. 160–163.

12 Se Rian, For Norge, kjempers fødeland s. 228.
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holdene forklare hvorfor grunnlovgiverne fant grunn til
å innta et forbud mot husinkvisisjoner i Grunnlovens
beskjedne rettighetskatalog?

Det ser ut til at danske myndigheter førte en nokså
intens kontroll med etterlevelsen av reguleringslovgiv-
ningen. Som en følge av krigen mot England ble det ved
forordning 23. mai 1812 vedtatt vidtrekkende forbud
mot inn- og utførsel av «Varer af fiendtlig Oprin-
delse».13 For å håndheve reglene ble det opprettet sær-
skilte kontrollkommisjoner, jf. forordningens punkt 4:

«I Kiøbstederne og de privilegerede Handelspladse bliver
uopholdelig at oprette for hvert Sted en Commission, som
skal henhøre under Gen. Toldkammeret, og som det skal
paaligge at føre speciel Control med de paa Stedet
værende til Handel bestemte Forraad af Varesorter, som
ikke maa indføres, […]. Foruden det almindelige Tilsyn
Control-Commisionerne skal føre i Kiøbstederne og de
tilgrændsende Landdistricter, skal de tillige have et sær-
deles nøiagtigt Opsyn med alle Varelagere; offentlige
Udsalgssteder og Boutiquer; […].»

Kontrollkommisjonene hadde adgang til å foreta husin-
kvisisjoner, jf. forordningens punkt 17:

«a.) De med forbudne Varer controllerende Commisioner
skal hver i sit District være berettigede og pligtige til at
foretage Huusinquisition efter forbudne Varer, naar og
hvor de dertil maatte have Anledning, hvilken Inquisition
paa Landet maae skee i Forbindelse med Politiet, eller
under paatrængende Omstændigheder uden sammes
Medvirkning; men i slige Tilfælde skal Inquisitionen
foretages i det mindste af 2 af Commisionens Medlem-
mer og 2 tiltagne Vidner. […]

b.) Toldbetienterne i Foreening med Politiet skal være
berettigede til samme Indquisition baade i Kiøbstederme
og paa Landet.

c.) Ligeledes maae der saaledes overalt kunne inquireres
af den eller dem som Kongen isærdeleshed dertil bemyn-
diger.»

Disse reglene minner atskillig om de reglene som skapte
misnøye i de engelske koloniene i USA og i England, og

ifølge historikeren Knut Mykland oppsto det «overalt i
landets byer en storm av raseri» da de ble gjennomført.14

I tillegg til de regler som her er nevnt, ledet krigen til at
det ble innført strengere kontroll av kornomsetningen.
Også i den forbindelse var det adgang til å kontrollere
kjøpmennenes pakkboder.15

Hvilken rolle disse reglene spilte på Eidsvoll, er det
vanskelig å si noe sikkert om. Det fremgår ikke av refe-
ratene til riksforsamlingen eller konstitusjonskomiteen
om formålet med Grunnloven § 102 var å unngå husun-
dersøkelser av den type det her var tale om. Men det er
nærliggende å tro at dette iallfall utgjorde en del av bak-
grunnen for at bestemmelsen ble gitt, for blant delega-
tene på riksforsamlingen var det nettopp kjøpmennene
som uttrykte størst tilfredshet over den. En av delegatene
på Eidsvoll – Christopher Frimann Omsen – var for
øvrig tollprokurør og satt i konstitusjonskomiteen.16

Man må trygt kunne legge til grunn at disse reglene var
kjent for ham.

2.2 Fra grunnlovsutkast til grunnlovsvedtak
Jeg går nå over til den delen av bakgrunnen for Grunnlo-
ven § 102 som knytter seg til arbeidet med å utforme
den. Av de grunnlovsutkastene som ble fremlagt for riks-
forsamlingen, var det tre som inneholdt bestemmelser
som i sin kjerne svarer til Grunnloven § 102.

Grev F.A. Holstein-Holsteinborg foreslo at den norske
grunnloven burde inneholde en bestemmelse som svarte
til § 14 i konstitusjonen til den amerikanske delstaten
Massachusetts:

«Enhver Undersaat har den Ret at være sikkret imod
enhver ugrundet Undersøgelse eller Arrestation af hans
Person, hans Huus, hans Papirer og hans Eiendomme. –
Al Befaling om Arrest i Criminal-Tilfælde, maae derfor
foreløbig bekræftes ved en Eed, eller en Forsikkring i
dens Sted, og enhver Befaling til en Embedsmand, om at
undersøge mistænkte Steder, at arrestere een eller flere
mistænkte Personer, eller at lægge Arrest paa deres Eien-
domme, maae ledsages med en nøiagtig Betegnelse, af
Personen eller Objectet, som skal undersøges, arresteres
eller fastsættes. Desuden maae ingen Arrestbefaling
udstædes, uden i de i Lovene befalede Tilfælde, og efter
lovmæssige Formaliteter».17

13 Forordningen er inntatt i Anhang til Den 1ste Udgave af Chronologiske Register over Forordningerne, IX Deel, Kiøbenhavn 1795 s. 79–99.
14 Se Knut Mykland (red.), Norges historie, bind 9, Oslo 1978 s. 247. Da fire embetsmenn i Trondheim fikk ordre om å tre inn i en varekontrollkom-

misjon, svarte alle med å søke seg fritatt på grunn av «mange andre offentlige gjøremål». Christian Andersen Lorck tolket dette slik: «De har
enstemmigen frasagt seg, at være bøddel for deres medborgere», jf. op.cit. s. 249.

15 Se Mykland (red.), Norges historie, bind 9 s. 281.
16 Se https://nbl.snl.no/Christopher_Frimann_Omsen.
17 Se Riksforsamlingens forhandlinger, 3die del, Grundlovsutkast s. 137. – Den amerikanske bestemmelsen er elektronisk tilgjengelig her: http://

www.mass.gov/legis/const.htm.

http://www.mass.gov/legis/const.htm
http://www.mass.gov/legis/const.htm
https://nbl.snl.no/Christopher_Frimann_Omsen
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Assessor J.H. Vogt foreslo en enklere bestemmelse, jf.
§ 48:

«Intet Huus maae betrædes av den udførende Magts Mid-
del, uden Huusherrens Villie, og naar almindelig Inqvar-
tering overgaaer Bye eller Bøjgd.»18

Det grunnlovsutkastet som generelt sett fikk størst innfly-
telse på Grunnloven, var utkastet fra Johan Gunder Adler
og Christian Magnus Falsen.19 I deres utkast lød § 180 slik:

«Hver Borgers Huus er et hellig Fristed, hvoraf han ikke
med Magt kan udtages, med mindre han tiltales for
Landsforræderie, eller en anden offentlig Forbrydelse.
Ingen maa uden hans Tilladelse betræde hans Huus, med
mindre han vil ansees for en Fredsforstyrer.»20

Utkastets tilblivelseshistorie er imidlertid «i mange
væsentlige punkter endnu dunkel».21 Vi har få opplysnin-
ger om hvordan de to delte arbeidet mellom seg og hvilke
inspirasjonskilder som preget dem. Det utkastet som ble
forelagt Riksforsamlingen, var en bearbeidet versjon av
Adlers og Falsens opprinnelige skisse. Den første bearbei-
delsen ble foretatt under et møte som ble innledet 13. eller
14. februar 1814, hvor kammerherre P. Anker og profes-
sorene Platou og Sverdrup deltok. Skissen ble her inngå-
ende drøftet i to dager. På bakgrunn av disse diskusjonene
ble et nytt utkast utarbeidet. Dette utkastet – som gjerne
kalles førsteutkastet – ble forelagt for Christian Frederik
til uttalelse. Den neste bearbeidelsen fant sted da innspil-
lene fra ham ble innarbeidet.22 Den bestemmelsen som
opptar oss ble imidlertid ikke kommentert, og den ble hel-
ler ikke av endret av andre grunner. På dette punkt svarer
derfor det endelige utkastet til førsteutkastet.23

Riksforsamlingen overlot til konstitusjonskomiteen å
utarbeide et utkast til grunnlov på bakgrunn av de utkas-
tene som var innkommet. Når det gjaldt forbudet mot
husinkvisisjoner, munnet komiteens drøftelser ut i føl-
gende bestemmelse, jf. utkastet § 107:

«Hver Borgers Huus er helligt. Jngen maae betræde det
mod hans Villie, uden i Kraft af en skrivtlig Ordre fra
Øvrigheden.»24

Protokollene fra forhandlingene røper ikke hvorfor
bestemmelsen ble utformet akkurat slik. Sammenholder
man det endelige utkastet med Adler og Falsens grunn-
lovsutkast, er det flere likhetstrekk, men det er også for-
skjeller. Hvilke overveielser som lå til grunn for dette, kan
i dag bare være gjenstand for spekulasjon. Det ser imidler-
tid ut til at konstitusjonskomiteen har hentet inspirasjon
fra den bataviske republikks konstitusjon 24. april 1798
artikkel 39, som på tysk lyder slik: «Jeder Bürger ist
untastbar in seiner Wohnung. Gegen seinen Willen darf
man dieselbe niemals betreten, es sei den in Kraft einer
Order, Befehls oder Verhaftungsdekrets von einer dazu
befugten Gewalt.»25 Likheten er iallfall slående.

Det var likevel først da bestemmelsen ble behandlet
av riksforsamlingen 11. mai 1814 at den fikk sin ende-
lige utforming etter forslag fra konstitusjonskomiteens
sekretær Christian Adolph Diriks.26 Bestemmelsen sva-
rer verken til konstitusjonskomiteens utkast eller til
utkastene fra delegatene. Hva det skyldes er ikke lett å
si, for noe møtereferat ble ikke ført. Vår eneste kilde til
kunnskap om hva som ble sagt, er de glimt som fremgår
av dagbøkene fra de delegatene som deltok, men heller
ikke her er det mye å hente.27 Dette kan ha sammenheng
at det var bestemmelsen om verneplikt som skapte størst

18 Se Riksforsamlingens forhandlinger, 3die del, Grundlovsutkast s. 256.
19 Se f.eks. Andenæs og Fliflet, Statsforfatningen i Norge s. 89. I Yngvar Nielsen, Bidrag til Norges Historie i 1814. Afhandlinger og aktstykker, bind

I, Christiania 1882 s. 87 omtales utkastet som «Grundlovens viktigste Forarbeide». – Utkastet er nærmere omtalt mange steder, f.eks. i Höjer, Nor-
ges Storting s. 21–44.

20 Se Riksforsamlingens forhandlinger, 3die del, Grundlovsutkast s. 46.
21 Se Jægers forord i Riksforsamlingens forhandlinger, 3die del, Grundlovsutkast s. V, jf. også O.A. Øverland, Illustrert Norges Historie, femte bind,

tredje avdeling, Kristiania 1891–1895 s. 2582 og Innledningen ovenfor s. XXX.
22 Kommentarene er gjengitt i Riksforsamlingens forhandlinger, 3die del, Grundlovsutkast s. 59–63.
23 Jeg viser her til variantapparatet i Riksforsamlingens forhandlinger, 3die del, Grundlovsutkast s. 46, hvor det ikke er knyttet noen merknad til

utkastet § 180.
24 Se Riksforsamlingens forhandlinger I s. 456 Forslaget er nesten likt det foreløpige forslaget fra komiteen i Riksforsamlingens forhandlinger, 3die

del, Grundlovsutkast s. 316. Ordet «hellig» ble betegnende nok også brukt om «Kongens Person» i utkastet § 5, se Riksforsamlingens forhandlin-
ger I s. 439.

25 Sitert fra http://www.verfassungen.eu/nl/verf98-i.htm. På nederlandsk lyder bestemmelsen slik: «Ieder burger is onschendbaar in zyne wooning.
Zyns ondanks mag men nimmer in dezelve treden, tenzy uit kragt van een order, bevel of decreet van gyzeling eener daartoe bevoegde magt», jf.
https://www.republikanisme.nl/nederland/staatsregeling-1798-2/.

26 Se Riksforsamlingens forhandlinger, 1ste del, Protokoller med bilag og tillæg, Kristiania 1914 s. 55. Christian Adolph Diriks var justisråd, byfogd
og sorenskriver, og representerte Larvik. Han var sekretær for konstitusjonskomiteen. Jacob Aall omtalte ham som «Comitéens Lexikon med Hen-
syn till andre Landes Constitutioner. Saasnart en Paragraph kom under Behandling, vidste han, hvorledes Sætninger var formet i andre Constituti-
oner, og hans lykkelige Hukommelse og store Lovkundskab kom Forsamlingen herligen tilpas», jf. Höjer, Norges Storting s. 67.

27 En oversikt er gitt i Marius Stub, Tilsynsforvaltningens kontrollvirksomhet, Oslo 2011 s. 111 fotnote 286.

http://www.verfassungen.eu/nl/verf98-i.htm
https://www.republikanisme.nl/nederland/staatsregeling-1798-2/
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debatt den dagen. Bestemmelsen om husinkvisisjoner
ble enstemmig vedtatt, og antakelig uten særlig disku-
sjon.28

I dagboken til sorenskriver Thomas Bryn, som delvis
er gjengitt i et av vedleggene til referatet fra riksrettssa-
ken mot statsråd Vogt, knyttes imidlertid følgende kom-
mentar til § 107 (som senere ble § 102):

«Diriks foreslog §en saaledes, som i Udkastet er anmær-
ket, hvilket blev bifaldt, især av Kjøpmændene, der saa-
ledes saae sig befriede for Inquvisitioner om Toldsvig,
hvilken Diriks ikke ansaae for en offentlig Forbry-
delse.»29

Denne dagboken ble senere funnet blant Henrik Werge-
lands etterlatte papirer, og vi får anta at den har vært en
del av det kildematerialet han bygget på da han skrev sin
fremstilling om den norske konstitusjonens historie.30

Der fremstilles forhandlingene om § 107 slik:

«Også den følgende §. hørte til dem, som, i den Form
Diriks fik givet den, ‘med Glæde’ blev antagen – især av
købmændene, siger den anden Brevskriver, der saaledes
saae seg befriede for Toldopsynets Inquisitioner i deres
Huse. Han tillegger ogsaa, at Diriks under sin Motion
yttrede, at han ikke ansaa Toldsvig for nogen offentlig
Forbrydelse. I udkastet lød ‘§ 107: Hver Borgers Huus er
helligt; ingen maa betræde det imod hans Villie, uden i
Kraft af en Ordre fra Øvrigheden’. Og i dens sted foreslog
nu Diriks, at §’en (der indeholder Brittens stolte Tanke:
Hvermands Huus er hans Borg) skulde lyde saaledes:
‘Huus-Inquisitioner maa ikke finde sted, uden i krimi-
nelle Tilfælde’ – hvilken Redaktion eenstemmig blev
antagen.»31

Hvordan skal man så oppsummere det vi vet om bak-
grunnen for Grunnloven § 102? Det er god grunn til å
anta at bestemmelsen har sammenheng med datidens
vidtfavnende regler om husinkvisisjoner. Misnøyen med
disse undersøkelsene og lettelsen over å slippe dem
tyder på at man forutsatte at forbudet ville være til hin-
der for å videreføre det tidligere kontrollregimet, og at
det var hovedformålet med Grunnloven § 102. En slik

antakelse styrkes kanskje av de uttalelser som konstitu-
sjonskomiteen kom med da den la frem sitt grunnlovsut-
kast:

«Den private Lovgivnings Bud ere udenfor Constitutio-
nens egentlige Grændser. – Committeen har derfor kun
fremsat nogle didhørende Principer, hvis Nødvendighet i
den borgerlige Lovgivning ved den norske Nations egen
Erfaring er godtgjort.»32

Det historiske bakteppe som her er beskrevet vil dermed
kunne få betydning for hvilke lokaler som er vernet, for
hvilke husundersøkelser de er vernet mot og for hvor
langt unntaket for kriminelle tilfelle rekker, jf. punkt 4
nedenfor.

2.3 Grunnlovsrevisjonen i 2014
Ved grunnlovsrevisjonen i 2014 ble Grunnloven § 102
vesentlig utvidet. Forbudet mot husinkvisisjoner er som
nevnt videreført, men paragrafen beskytter nå i tillegg
den enkeltes privatliv, familieliv, hjem og kommunika-
sjon. I tillegg pålegges statens myndigheter å sikre den
personlige integritet. I komiteinnstillingen beskrives
bakgrunnen for utvidelsen slik:

«Komiteen mener at spørsmålet om grunnlovfesting av
privatlivets fred, personvern og personopplysningsvern
kan sies å ha fått økt aktualitet i de seneste årene, noe som
dels har sammenheng med den teknologiske utvikling,
dels med den rettslige utvikling. Personvernkommisjo-
nen konkluderte i sin innstilling (NOU 2009:1 Individ og
integritet) enstemmig med en anbefaling om grunnlov-
festing av retten til personvern og privatlivets fred.»33

Kontroll- og konstitusjonskomiteen utdyper ikke hvor-
for denne utviklingen taler for grunnlovfesting. I lys av
grunnlovsvedtaket ligger det likevel nær å anta at komi-
teen sluttet seg til Menneskerettighetsutvalgets syn på
dette:

«En grunnlovsfesting av privatlivets fred, personvern og
personopplysningsvern vil i første rekke ha den konse-

28 Se nærmere om forhandlingene denne dagen Eli Fure, Eidsvoll 1814. Hvordan grunnloven ble til, Oslo 2013 s. 254–267, Halvdan Koht, 1814.
Norsk dagbok hundre aar efterpaa, Kristiania 1914 s. 212–213, Yngvar Nielsen, Norge i 1814, Christiania 1904 s. 204–209 og Øverland, Illustrert
Norges Historie s. 2665.

29 Se Rigsretssagen mod Statsraad Vogt i 1845 s. 186.
30 Se Rigsretssagen mod Statsraad Vogt i 1845 s. 109.
31 Se Henrik Wergeland, Norges Konstitutions Historie, Tredie Hefte, Kristiania 1843 s. 109, også trykket i hans Skrifter i Udvalg, Sjette Bind: Nor-

ges Konstitutions Historie. Med Portræter, Kristiania 1897 s. 434–435.
32 Se Riksforsamlingens forhandlinger I (1914) s. 120.
33 Se Innst. 186 S (2013–2014) s. 27. I Menneskerettighetsutvalgets innstilling beskrives disse utviklingstrekkene mer inngående, jf. Dokument 16

(2011–2012) s. 171–172.
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kvens at disse prinsippene får en generell forankring i
Grunnloven. Det vil synliggjøre at den fragmentariske
lovgivning på området og det ulovfestede vern etablert av
domstolene, springer ut av en grunntanke om at det finnes
en privatsfære som omverdenen ikke har krav på innsyn
i, men som tvert i mot har krav på beskyttelse mot slikt
innsyn.

Videre vil grunnlovsfesting bidra til å løfte de interna-
sjonale menneskerettighetsprinsipper om ‘right to pri-
vacy’ inn i en norsk kontekst. En norsk grunnlovsbe-
stemmelse om privatlivets fred mv. vil kunne speile
essensen i både de internasjonale menneskerettighetsbe-
stemmelsene, den ordinære lovgivning og det ulovfes-
tede personvern. Slik vil en grunnlovsbestemmelse på
dette området ikke endre dagens rettstilstand, men bidra
til å synliggjøre den gjennom en prinsipiell bestemmelse
i Grunnloven.»34

Utvalget peker også på at hensynet til privatlivet og den
personlige integritet i noen tilfeller kan stå i et motset-
ningsforhold til hensynet til ytringsfriheten, som alle-
rede er beskyttet av Grunnloven § 100. En grunnlovfes-
ting kan bidra til at avveiningen mellom disse hensynene
blir mer balansert enn den ellers ville ha vært. Dette
fremheves for øvrig også av komiteens flertall.35

3 Vernet av privatliv, familieliv, hjem og korre-
spondanse
3.1 Hvilke interesser vernes?
3.1.1 Innledning
Grunnloven § 102 første ledd første punktum lyder slik:

«Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv,
sitt hjem og sin kommunikasjon.»

Denne delen av bestemmelsen er utformet etter mønster
av EMK artikkel 8, og skal tolkes i lys av den. Dette
fremgår rett nok ikke uttrykkelig av kontroll- og konsti-
tusjonskomiteens innstilling,36 men det fremheves i
Menneskerettighetsutvalgets utredning at bestemmelsen

skal «forstås i lys av og suppleres med det internasjonale
konvensjonsvernet og med tidligere ulovfestet rett».37 I
Rt. 2015 s. 93 (Maria) avsnitt 57 har Høyesterett lagt
dette til grunn:

«Jeg legger til grunn at § 102 skal tolkes i lys av de fol-
kerettslige forbildene, men likevel slik at fremtidig prak-
sis fra de internasjonale håndhevingsorganene ikke har
samme prejudikatsvirkning ved grunnlovstolkningen
som ved tolkningen av de parallelle konvensjonsbestem-
melsene: Det er etter vår forfatning Høyesterett – ikke de
internasjonale håndhevingsorganene – som har ansvaret
for å tolke, avklare og utvikle Grunnlovens menneske-
rettsbestemmelser.»

I senere praksis har Høyesterett holdt fast ved denne til-
nærmingen, se f.eks. Rt. 2015 s. 155 (Rwanda) avsnitt
40 (i tilknytning til Grunnloven § 102 og § 104 om bar-
nets beste), Rt. 2015 s. 1388 (internflukt) avsnitt 162
forutsetningsvis (i tilknytning til Grunnloven § 104),
HR-2016-2554-P avsnitt 81 (i tilknytning til Grunnloven
§§ 101 og 102), HR-2016-2591-A avsnitt 66, HR-2017-
2015-A avsnitt 46, HR-2017-2376-A avsnitt 53, HR-
2018-2133-A avsnitt 47 og HR-2019-2286-A avsnitt 42.
Dette innebærer at EMDs praksis i tilknytning til EMK
artikkel 8 nr. 1 er sentral ved tolkingen av Grunnloven.38

Det følger imidlertid ikke av dette at bestemmelsene all-
tid vil ha sammenfallende innhold. Dette ble understre-
ket allerede i Rt. 2015 s. 93 (Maria) avsnitt 57, men
kommer også til uttrykk i HR-2018-2133-A avsnitt 47,
hvor Høyesterett fremhever at det ikke var noe «i saken
her som kan reise spørsmål om vernet av privatlivet er
annerledes etter Grunnloven § 102 enn etter EMK artik-
kel 8».

En fremstilling av Grunnloven § 102 første ledd første
punktum blir etter dette langt på vei en fremstilling av
EMK artikkel 8 nr. 1. Siden denne konvensjonsbestem-
melsen er inngående behandlet i en rekke andre fremstil-
linger, vil jeg nøye meg med å peke på enkelte hovedlin-
jer i EMDs praksis.39

Vernet etter både Grunnloven § 102 første ledd første
punktum og EMK artikkel 8 nr. 1 er formulert som et
krav på «respekt» for de interesser den verner. I dette

34 Se Dokument 16 (2011–2012) s. 175
35 Se Innst. 186 S (2013–2014) s. 27. Personvernkommisjonens drøftelse av spørsmålet om grunnlovfesting, som både komiteen og utvalget viser til,

er inntatt i NOU 2009: 1 Individ og integritet. Personvern i det digitale samfunnet s. 209–210 jf. s. 244–275.
36 Se Innst. 186 S (2013–2014) s. 27–29.
37 Dokument 16 (2011–2012) s. 175
38 I HR-2018-2133-A – som jeg kommer til i neste punkt – la Høyesterett til grunn at EMDs praksis i tilknytning til EMK artikkel 8 nr. 1 også gi

grunnlag for en innskrenkende tolking av Grunnloven § 102 første ledd.
39 Se f.eks. David Harris mfl., Law of the European Convention on Human Rights, 4. utgave, Oxford 2018 s. 501–570, Jon Fridrik Kjølbro, Den euro-

pæiske menneskerettighedskonvention – for praktikere, 4. utgave, København 2017 s. 773–941 og Peer Lorenzen mfl., Den Europæiske Menneske-
rettighedskonvention, bind 1, 3. utgave, København 2011 s. 641–768.
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ligger ikke bare en plikt til å avstå fra tiltak som faller
utenfor inngrepsadgangen etter EMK artikkel 8 nr. 2,
men også en viss positiv forpliktelse («sikringsplikt»)
til å beskytte disse interessene mer aktivt, jf. EMK
artikkel 1. I Rt. 2013 s. 588 (stalker) avsnitt 41 uttryk-
kes dette slik:

«EMK artikkel 1 pålegger konvensjonstaten å sikre kon-
vensjonens rettigheter for alle innenfor statens jurisdik-
sjon. Dette innebærer blant annet at staten har en plikt til,
etter forholdene, å ta aktive skritt for å hindre at private
krenker hverandre – konvensjonen har i denne forstand
også horisontal virkning. Jeg viser til H. L. R mot Frank-
rike (storkammerdom 29. april 1997) avsnitt 40 og
Osman mot Storbritannia (storkammerdom 28. oktober
1998) (EMD-1994-23452) avsnitt 115.»

I Rt. 2015 s. 93 (Maria) avsnitt 59 er det lagt til grunn at
Grunnloven § 102 første ledd første punktum inneholder
en tilsvarende sikringsforpliktelse:

«Retten til ‘respekt’ for privatliv og familieliv innebærer
i første rekke et vern mot uberettigede offentlige inngrep.
I en viss utstrekning utgjør kravet om respekt også posi-
tive forpliktelser for det offentlige, i den forstand at det
må iverksettes tiltak for å sikre mot inngrep fra andre pri-
vate, jf. Rt-2013-588 avsnitt 41–49 med videre referan-
ser. Sikringsplikten er nå også forankret i Grunnloven
§ 92.»

Sikringsplikten er imidlertid ikke absolutt. Kravene til
aktivitet fra myndighetenes side vil blant annet bero på
det aktuelle saksområdet, hva slags krenkelse det er tale
om og hvorvidt det er rimelig å forvente at staten griper
inn, jf. Rt. 2013 s. 588 (stalker) avsnitt 45–49. Det vil
også ha betydning hvor sårbar vedkommende er.40

3.1.2 «privatliv»
For det første verner Grunnloven § 102 første ledd første
punktum den enkeltes «privatliv». Denne delen av ver-
net må ses i sammenheng med de øvrige delene av første
punktum, som gjelder bestemte sider av privatlivet, og
med bestemmelsens annet ledd, som gjelder den person-
lige integritet. Jeg kommer tilbake til grensen mellom
første og annet ledd i punkt 5 nedenfor.

Grunnloven § 102 første ledd første punktum skal
som nevnt tolkes i lys av EMK artikkel 8, jf. Rt. 2015
s. 93 (Maria) avsnitt 57. Ved tolkingen av ordet «pri-
vatliv» må det derfor legges atskillig vekt på praksis i

tilknytning til denne traktatbestemmelsen. Rett nok ser
det ut til at Menneskerettighetsutvalget forutsetter at
«privatliv» og «privatlivets fred» betyr det samme, for
uttrykkene brukes stedvis om hverandre.41 Det gir
imidlertid liten veiledning om man antar at disse
uttrykkene skal tolkes på samme måte, siden utvalget
ikke klargjør hva de betyr – heller ikke i det punktet
hvor utvalget gjør rede for hva det mener med privatli-
vets fred, personvern og personopplysningsvern, jf.
Dokument 16 (2011–2012) s. 172–173. Praksis i til-
knytning til EMK artikkel 8 gir dermed et sikrere
utgangspunkt for tolkingen.

Det finnes ingen uttømmende definisjon av hva som
utgjør privatliv i konvensjonens forstand, jf. også Rt.
2012 s. 2039 (lengeværende barn II) avsnitt 70 og Rt.
2015 s. 93 (Maria) avsnitt 58. Dette fremgår bl.a. av
Niemietz v. Germany avsnitt 29 og Peck v. the United
Kingdom avsnitt 57. I storkammerdom 10. november
2015 i saken Couderc and Hachette Filipacchi Asso-
ciés v. France sammenfattes rettstilstanden slik, jf.
avsnitt 83:

«The Court reiterates that the notion of private life is a
broad concept, not susceptible to exhaustive definition.
It extends to aspects relating to personal identity, such
as a person’s name, photograph, or physical and moral
integrity. This concept also includes the right to live
privately, away from unwanted attention (see Smirnova
v. Russia, nos. 46133/99 and 48183/99, § 95, ECHR
2003-IX (extracts)). The guarantee afforded by Article
8 of the Convention in this regard is primarily intended
to ensure the development, without outside interfe-
rence, of the personality of each individual in his or her
relations with other human beings. There is thus a zone
of interaction of a person with others, even in a public
context, which may fall within the scope of private
life.»

I Rt. 2015 s. 93 (Maria) avsnitt 58 fremhever Høyeste-
rett «at sentralt i den foreliggende praksis fra EMD står
blant annet menneskets fysiske og psykiske integritet,
alle de ulike elementene i den enkeltes identitet i
videste forstand, og den personlige autonomi». Denne
sammenfatningen er dekkende. Privatlivsbeskyttelsen
favner vidt, og vil dermed kunne få betydning i et bredt
spekter av saker, f.eks. saker om bruk av straffeproses-
suelle tvangsmidler eller inngripende former for for-
valtningsmessige kontroll. Slike saker ligger i bestem-
melsens kjerneområde. EMK artikkel 8 rekker imidler-
tid langt videre enn det, og har fått anvendelse i saker

40 Se f.eks. Söderman v. Sweden avsnitt 81, hvor privatlivskrenkelsen gjaldt et barn.
41 Se for eksempel Dokument 16 (2011–2012) s. 172–173.
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om fratakelse av rettslig handleevne, tvungen medi-
sinsk behandling og soningsforhold mv., og i saker om
innhenting, oppbevaring og bruk av personopplys-
ninger.42 Det samme vil gjelde Grunnloven § 102 før-
ste ledd første punktum. Et eksempel på det siste gir
HR-2020-1263-A, som gjaldt oppbevaring og bruk av
personopplysninger som er innhentet ved kommunika-
sjonskontroll i medhold av straffeprosessloven. I
avsnitt 27 uttaler førstvoterende følgende (på vegne av
flertallet på fire dommere):

«(27) Også Grunnloven § 102, hvoretter ‘[e]nhver har
rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og
sin kommunikasjon’, har betydning for rammene for
kommunikasjonskontroll. Stortingets kontroll- og konsti-
tusjonskomité ga i forbindelse med grunnlovsrevisjonen
i 2014 uttrykk for at bestemmelsen skulle leses «som at
systematisk innhenting, oppbevaring og bruk av opplys-
ninger om andres personlige forhold bare kan finne sted i
henhold til lov, benyttes i henhold til lov eller informert
samtykke og slettes når formålet ikke lenger er til stede»,
se Innst. 186 S (2013–2014) side 27.»

Selv om bestemmelsen rekker vidt, kan det være grunn
til å understreke at et inngrep må ha en viss intensitet for
å omfattes av EMK artikkel 8. Bestemmelsen beskytter
ikke mot helt bagatellmessige inngrep, jf. punkt 3.2.2
nedenfor. Og selv om inngrepet har tilstrekkelig intensi-
tet, vil det ikke utgjøre noen krenkelse av EMK artikkel
8 – og dermed heller ikke noe brudd på Grunnloven
§ 102 – om det har tilstrekkelig hjemmel, tjener legitime
formål og er nødvendig i et demokratisk samfunn, jf.
punkt 3.2.3.

I utgangspunktet skulle man tro at «privatliv» er noe
alle har, og at spørsmålet om hva som utgjør «privatliv»
i konvensjonens (og dermed også Grunnlovens) for-
stand, må holdes atskilt fra spørsmålet om hvor langt
inngrepsadgangen rekker. I HR-2018-2133-A bygger
likevel Høyesterett på en annen tilnærming. Saken gjaldt
gyldigheten av et vedtak om tilbakekall av en midlerti-
dig oppholdstillatelse etter at grunnlaget for vedtaket falt
bort. Førstvoterende formulerer problemstillingen slik,
jf. avsnitt 33:

«(33) […] Spørsmålet er derfor om C og B har etablert
et privatliv i Norge som kan gi beskyttelse etter Grunn-
loven § 102 og EMK artikkel 8. Jeg presiserer at det
jeg her – og i det følgende – har i tankene er vedtak fra
utlendingsmyndighetenes side. Andre sider av retten

til respekt for privatlivet gir saken ikke foranledning
til å ta opp.»

Denne tilnærmingen – som ved første øyekast virker
overraskende – har imidlertid god støtte i praksis fra
EMD, som i en rekke avgjørelser har lagt til grunn at det
bare er «settled migrants» som kan utvikle et privatliv i
konvensjonens forstand, jf. avsnitt 53:

«(53) Etter EMDs praksis gjelder vernet etter artikkel 8
primært for ‘settled migrants’. Uttrykkene ‘settled’ og
‘migrants’ – på fransk ‘les immigrés installés’ eller ‘les
immigrés établis’ – bringer tanken i retning av utlendin-
ger som har kommet til vertslandet for å bosette seg der
på ubestemt tid, og hvor dette er akseptert og formalisert.
En slik forståelse samsvarer godt med det overordnede og
generelle inntrykket av EMDs omfattende praksis: I
utgangspunktet er det først når en utlending har en slik til-
knytning til landet at han eller hun er ‘settled’ – etablert
– som ‘migrant’ at det kan utvikles et konvensjonsbeskyt-
tet privatliv. […]»

Denne praksisen har sammenheng med at EMK artikkel
8 verken gir rett til innreise eller opphold i en annen
medlemsstat, jf. f.eks. Jeunesse v. the Netherlands
avsnitt 100 (som også Høyesterett viser til i avsnitt 49).
Privatlivsbeskyttelsen kan ikke strekkes så langt at den
svekker medlemsstatenes rett til å regulere innvand-
ringen. Førstvoterende sammenfatter dette synspunktet
slik, jf. avsnitt 56:

«(56) Etter min oppfatning må det etter dette kunne leg-
ges til grunn at ordinære midlertidige tillatelser som gis
for et begrenset tidsrom, regulært ikke vil kunne gi
grunnlag for vern etter artikkel 8. Et naturlig utgangs-
punkt ved denne vurderingen er etter mitt syn det jeg tid-
ligere har fremhevet om at EMK ikke gir noen rett til inn-
vandring. Hvis også en midlertidig og formålsbestemt
tillatelse ga grunnlag for å etablere et konvensjonsbeskyt-
tet privatliv, ville det ha inngripende konsekvenser for
statenes rett til å regulere innvandringen.»

I avsnittene 59 og 60 utvikles disse synspunktene videre
med sikte på utlendingslovens regler om midlertidige og
permanente oppholdstillatelser. En konsekvens av denne
tolkningen er at et vedtak om tilbakekall av en midlerti-
dig oppholdstillatelse, ikke utgjør noe inngrep etter
EMK artikkel 8 nr. 1 eller Grunnloven § 102 første ledd
første punktum. Det oppstår dermed heller ikke noe

42 En oversikt over ulike sakstyper finnes i Kjølbro, Den europæiske menneskerettighedskonvention – for praktikere s. 773–786. Se også Anine Kie-
rulfs kommentar til Grunnloven § 102 på Gyldendal rettsdata, hvor blant annet forholdet til ytringsfriheten behandles, jf. https://min.rettsdata.no/#/
Dokument/gL18140517z2EzA7102?directHit=1&dq=grunnloven.

https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gL18140517z2EzA7102?directHit=1&dq=grunnloven
https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gL18140517z2EzA7102?directHit=1&dq=grunnloven
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spørsmål om tilbakekallet ligger innenfor rammen av
inngrepsadgangen etter EMK artikkel 8 nr. 2, jf. dom-
mens avsnitt 63.

Høyesterett uttaler seg utelukkende om «vedtak fra
utlendingsmyndighetenes side», jf. avsnitt 33 (som er
sitert ovenfor). Det er ikke gitt at tilnærmingen blir den
samme i en sak om grunnlovsmessigheten av romavlyt-
ting etter straffeprosessloven § 216 m overfor en utlen-
ding som med skjellig grunn mistenkes for overtredelse
av straffeloven § 131 om terrorhandlinger. At utlendin-
ger innrømmes en privatlivsbeskyttelse i slike saker,
svekker ikke statens rett til å regulere innvandringen.
Legger man dette til grunn, betyr det at spørsmålet om
det foreligger «privatliv», beror på hvilket inngrep det er
tale om. Selv om man inntil videre er henvist til å bygge
på denne løsningen i utlendingssaker, vil det i andre
sakstyper ofte være mer naturlig å holde spørsmålet om
hva som utgjør «privatliv» i Grunnlovens forstand,
atskilt fra spørsmålet om hvor langt inngrepsadgangen
rekker. At en bestemt interesse er vernet, innebærer jo
ikke at myndighetene er avskåret fra å gripe inn i den, jf.
punkt 3.2 nedenfor.

3.1.3 «familieliv»
For det annet verner Grunnloven § 102 første ledd før-
ste punktum den enkeltes «familieliv». Bestemmelsen
må ses i sammenheng med vernet av privatlivet. De to
alternativene er delvis overlappende, og det kan i noen
tilfeller være vanskelig å trekke grensen mellom dem.
Vernet av familielivet har imidlertid også selvstendig
betydning. Mens vernet av privatlivet beskytter den
enkelte, vil vernet av familielivet i større grad beskytte
relasjoner mellom mennesker, jf. Rt. 2015 s. 93
(Maria) avsnitt 58:

«Med ‘familieliv’ siktes det etter EMDs nokså omfat-
tende praksis til mer spesifikke relasjoner mellom men-
nesker, som for eksempel i etablerte parforhold og gjen-
nom båndene mellom foreldre og barn. Grensen mellom
de menneskelige relasjoner som utgjør et familieliv, og de
som inngår i privatlivet, er ikke skarp.»

Uttrykket «familieliv» skal forstås autonomt. I kjernen
av bestemmelsen ligger de bånd som foreligger mellom
ektefeller og deres eventuelle felles barn, men vernet er

ikke begrenset til det. Praksis fra EMD viser at «familie-
liv» ikke er betinget av verken ekteskap, partnerskap
eller slektskap; det avgjørende er hvorvidt relasjonen de
facto utgjør et familieliv.43 Samliv mellom ugifte sam-
boere vil derfor kunne omfattes.44 Ved vurderingen vil
flere momenter tillegges vekt, jf. X, Y and Z v. the United
Kingdom avsnitt 37:

«When deciding whether a relationship can be said to
amount to ‘family life’, a number of factors may be rele-
vant, including whether the couple live together, the
length of their relationship and whether they have
demonstrated their commitment to each other by having
children together or by any other means (see, for exam-
ple, the above-mentioned Kroon and Others judgment,
loc. cit.).»

Videre vil også forholdet mellom adoptivforeldre og
adoptivbarn kunne utgjøre et familieliv, jf. Kurochkin v.
Ukraine avsnitt 37.45

Et omgåelsesekteskap vil ikke i seg selv etablere et
«familieliv».46 Slike ekteskap er etablert med det
hovedsakelige formål å etablere et grunnlag for opp-
holdstillatelse, og har ofte ingen realitet utover det, jf.
utlendingsloven § 40 fjerde ledd. Heller ikke slektskap
vil i seg selv være tilstrekkelig til å etablere et familie-
liv, jf. X, Y and Z v. the United Kingdom avsnitt 37. Et
forhold som ikke utgjør «familieliv» vil imidlertid
kunne være vernet etter alternativet «privatliv», jf.
punkt 3.1.2 ovenfor.

Kravet på respekt for familielivet innebærer bl.a. at
statene kan være forpliktet til å anerkjenne farskap og
i en viss utstrekning legge forholdene til rette for at
båndet mellom foreldre og barn kan utvikles videre,
jf. for eksempel Kroon and Others v. the Netherlands
avsnitt 32:

«According to the principles set out by the Court in its
case-law, where the existence of a family tie with a
child has been established, the State must act in a man-
ner calculated to enable that tie to be developed and
legal safeguards must be established that render possi-
ble as from the moment of birth or as soon as practica-
ble thereafter the child’s integration in his family (see,
mutatis mutandis, the above-mentioned Keegan judg-
ment, p. 19, para. 50).»

43 Se Marckx v. Belgium avsnitt 31, Johnston and others v. Ireland avsnitt 56, Keegan v. Ireland avsnitt 44, Kroon and Others v. the Netherlands
avsnitt 30 og X, Y and Z v. the United Kingdom avsnitt 36.

44 Se f.eks. Johnston and others v. Ireland avsnitt 56.
45 Se nærmere om beskyttelsen av «familieliv» i Kjølbro, Den europæiske menneskerettighedskonvention – for praktikere s. 786–791.
46 Se Harris mfl., Law of the European Convention on Human Rights s. 505 med videre henvisninger. Synspunktet ble gjort gjeldende i Rt. 2013

s. 937 avsnitt 14, men Høyesterett tok ikke stilling til spørsmålet.
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Bestemmelsen vil også kunne få betydning i f.eks. saker
om foreldreansvar og fastsettelse av samværsrett og i
saker om omsorgsovertakelse.47

I praksis påberopes EMK artikkel 8 ofte i utlendings-
saker, og det gjøres gjeldende at retten til respekt for
familielivet innebærer at staten er forpliktet til å gi opp-
holdstillatelse etter reglene om familieinnvandring, jf.
utlendingsloven §§ 39–53. Det fremgår imidlertid av
sikker praksis at EMK artikkel 8 ikke gir rett til opp-
holdstillatelse i et annet land, jf. Abdulaziz, Cabales and
Balkandali v. the United Kingdom avsnittene 67 og 68:

«67 […] Moreover, the Court cannot ignore that the pre-
sent case is concerned not only with family life but also
with immigration and that, as a matter of well-established
international law and subject to its treaty obligations, a
State has the right to control the entry of non-nationals
into its territory.

68 […] The duty imposed by Article 8 (art. 8) cannot be
considered as extending to a general obligation on the
part of a Contracting State to respect the choice by mar-
ried couples of the country of their matrimonial residence
and to accept the non-national spouses for settlement in
that country.»

Denne tolkningen er lagt til grunn også i senere avgjørel-
ser fra EMD. Statene står dermed fritt til å fastsette
regler om familieinnvandring, og til å skjerpe regler som
allerede er gitt. EMK artikkel 8 vil likevel kunne sette
grenser for utlendingsmyndighetenes adgang til å treffe
vedtak som leder til familiesplittelse, for eksempel i til-
bakekallssaker eller saker om utvisning hvor utlendin-
gen har barn i Norge.

3.1.4 «hjem»
For det tredje verner Grunnloven § 102 første ledd første
punktum den enkeltes «hjem». Også ved tolkingen av
denne delen av bestemmelsen må det tas utgangspunkt i
EMK artikkel 8, jf. Dokument 16 (2011–2012) s. 175 og
Rt. 2015 s. 93 (Maria) avsnitt 57.

Når det gjelder fysiske personer, omfatter «hjem» iall-
fall det stedet vedkommende bor fast, og som ikke bru-
kes til andre formål. I Moreno Gómez v. Spain avsnitt 53
ble det således fremhevet at hjemmet gjerne er «the
place, the physically defined area, where private and
family life develops». Det har ikke avgjørende betyd-
ning om det sted man bor fast er et hus, en leilighet eller
en mer provisorisk innretning. I Buckley v. the United
Kingdom avsnitt 54 ble det lagt til grunn at en camping-
vogn som sto på en eiendom som klageren eide, og hvor
hun hadde bodd i åtte år, var hennes bolig.

Løsningen kan være mer usikker der vedkommende
har en svakere forbindelse til eiendommen enn det en
eier gjerne har, og der boligen tjener flere formål enn
boligformål. Det er imidlertid på det rene at også lokaler
som tjener næringsformål, vil kunne omfattes. I Niemietz
v. Germany ble et advokatkontor ansett for å være omfat-
tet, jf. avsnittene 30 og 31. Denne tolkningen er lagt til
grunn også i senere avgjørelser.48 Et næringslokale vil
imidlertid bare omfattes om de privatlivsinteresser som
typisk knytter seg til en bolig, også knytter seg til det
aktuelle lokalet. I Leveau v. France ble det således lagt
til grunn at to grisefjøs ikke kunne anses som et «hjem»
i konvensjonens forstand.

Når det gjelder juridiske personer, skulle man tro at
verken selskaper eller andre sammenslutninger kunne ha
noe «hjem». Bestemmelsens formål er jo i første rekke å
beskytte enkeltpersoner.49 I Société Colas Est and Oth-
ers v. France fra 2002 ble det likevel lagt til grunn at
også juridiske personer kan ha et «hjem» som er konven-
sjonsbeskyttet. EMD tok utgangspunkt i at ordet «domi-
cile» (i den franske språkversjonen) rekker videre enn
ordet «home», og at det iallfall omfatter «a professional
person’s office (see Niemietz, cited above, p. 34, § 30»,
jf. avsnitt 40. Med dette som bakteppe uttalte EMD føl-
gende, jf. avsnitt 41:

«41. The Court reiterates that the Convention is a living
instrument which must be interpreted in the light of pre-
sent-day conditions (see, mutatis mutandis, Cossey v. the
United Kingdom, judgment of 27 September 1990, Series
A no. 184, p. 14, § 35 in fine). As regards the rights

47 En oversikt over ulike sakstyper er gitt i Lorenzen mfl., Den Europæiske Menneskeretskonvetion med kommentarer (art 1–10) s. 715–729. Det ver-
serer for tiden flere saker mot Norge som gjelder den norske barneverntjenesten. Tre av sakene er avvist, jf. T.S. and J.J. v. Norway og J.M.N. and
C.H. v. Norway fra 2016 og I.D. v. Norway fra 2017. I skrivende stund har EMD kommunisert 39 ytterligere saker til norske myndigheter. To saker
– M.L. v. Norway og Mohamed Hasan v. Norway – er avgjort ved frifinnende dom. Fire saker er avgjort ved fellende dom – Strand Lobben and
Others v. Norway (storkammer), Jansen v. Norway, A.S. v. Norway og K.O. and V.M. v. Norway. Tre ytterligere saker er avgjort ved dom i kammer,
men de er søkt bragt inn for storkammer: Abdi Ibrahim v. Norway, Pedersen and Others v. Norway og Hernehult v. Norway. De øvrige 30 kommu-
niserte er på ulike stadier av saksforberedelse i EMD. – Se nærmere Marius Emberland, «Den norske barnevernet under lupen – del 3», Lov og Rett
2018 s. 583–584 med videre henvisninger.

48 Se f.eks. avvisningsavgjørelse Tamosius v. the United Kingdom og dommene Roemen and Schmit v. Luxembourg avsnittene 64 og 65, Petri Salli-
nen and others v. Finland avsnitt 70, Wieser and Bicos Beteiligungen GmbH v. Austria avsnitt 43 og Iliya Stefanov v. Bulgaria avsnitt 34.

49 Se Marius Emberland, The Human Rights of Companies, Oxford 2006 s. 115 med videre henvisninger.
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secured to companies by the Convention, it should be
pointed out that the Court has already recognised a
company’s right under Article 41 to compensation for
non-pecuniary damage sustained as a result of a violation
of Article 6 § 1 of the Convention (see Comingersoll v.
Portugal [GC], no. 35382/97, §§ 33–35, ECHR 2000-
IV). Building on its dynamic interpretation of the Con-
vention, the Court considers that the time has come to
hold that in certain circumstances the rights guaranteed
by Article 8 of the Convention may be construed as inclu-
ding the right to respect for a company’s registered office,
branches or other business premises (see, mutatis mutan-
dis, Niemietz, cited above, p. 34, § 30).»

Selv om EMD i liten utstrekning begrunner det resultatet
den kommer til («the time has come»), gir avgjørelsen
holdepunkter for å hevde at også «a company’s registe-
red office, branches or other business premises» kan
utgjøre et «home». Senere praksis går i samme retning.50

Når det gjelder den nærmere avgrensning av hvilke
lokaler som er vernet, er det især kategorien «other busi-
ness premises» som volder tvil. Språklig sett kan det
hevdes at dette omfatter ethvert lokale som den juridiske
personen eier eller bruker, men bestemmelsen skal
neppe tolkes slik. Det ville gi juridiske personer et ster-
kere vern enn fysiske personer. Ved vurderingen må man
antakelig legge vekt på om det knytter seg interesser til
lokalet som er jevnførbare med de interessene som knyt-
ter seg til boliger.

Et spørsmål for seg er hvilke inngrep boligen kan
være vernet mot. Kravet på respekt for boliger setter iall-
fall grenser for myndighetenes adgang til å foreta ransa-
king som ledd i etterforskning av straffesaker og husun-
dersøkelser som ledd i en forvaltningsmessig kontroll.
Bestemmelsen kan også få imidlertid også få betydning
der boligen utsettes for andre inngrep, f.eks. i saker om
forurensning.51

3.1.5 «kommunikasjon»
For det fjerde verner Grunnloven § 102 første ledd før-
ste punktum den enkeltes «kommunikasjon». EMK
artikkel 8 nr. 1 verner «korrespondanse». Ordet «kom-
munikasjon» favner språklig sett videre, men EMD har
lagt til grunn at bestemmelsen verner atskillig mer enn
ordlyden tilsier. Menneskerettighetsutvalget forutsatte
derfor at ordet «kommunikasjon» ville gi et mer dek-

kende uttrykk for rettstilstanden, jf. Dokument 16
(2011–2012) s. 177:

«Forslag til første ledd minner om formuleringen i EMK
artikkel 8 nr. 1, men uttrykket ‘korrespondanse’ er erstat-
tet med uttrykket ‘kommunikasjon’, slik man finner det i
EUs Charter. Dette er gjort for å modernisere formulerin-
gen i EMK, slik at det utvilsomt omfatter også nye digi-
tale medier, telefon, epost og sms. I motsetning til ‘korre-
spondanse’ vil uttrykket ‘kommunikasjon’ naturlig fange
opp disse nye kommunikasjonsmidlene.»

At man også for dette alternativet skal ta utgangspunkt i
EMK artikkel 8, er for øvrig best i samsvar med de gene-
relle forutsetninger som lå til grunn for grunnlovsrefor-
men, jf. Innst. 186 S (2013–2014) s. 20 («ikke ment å
forandre det som allerede er gjeldende rett i Norge»),
med forutsetningen om at heller ikke de konkrete end-
ringene i Grunnloven § 102 skal innebære noen utvi-
delse av rettighetsvernet, jf. Dokument 16 (2011–2012)
s. 175 («ikke endre dagens rettstilstand»), og med forut-
setningen om at bestemmelsen skal tolkes i lys av EMK
artikkel 8, jf. Dokument 16 (2011–2012) s. 175 og Rt.
2015 s. 93 (Maria) avsnitt 57.

Praksis fra Høyesterett er i tråd med dette. Dette frem-
går bl.a. av HR-2018-104-A avsnitt 23, som gjelder
beslag av elektronisk arkivmateriale som tilhørte en
advokat:

«Blant annet fordi materialet i saken her i stor utstrekning
er å regne som korrespondanse, vil dessuten Grunnloven
§ 102 og Den europeiske menneskerettskonvensjon
(EMK) artikkel 8 sette rammer.»

Det samme fremgår av HR-2018-699-A avsnitt 32. Ved
tolkingen av ordet «kommunikasjon» må det derfor tas
utgangspunkt i rettspraksis i tilknytning til korrespon-
dansevernet i EMK artikkel 8.

I kjernen av dette alternativet er private brev om per-
sonlige forhold.52 Men vernet er ikke begrenset til det.
Også ulike former for elektronisk kommunikasjon ver-
nes, for eksempel e-post, SMS og meldinger som sen-
des via internett. I Petri Sallinen and others v. Finland
avsnitt 71 ble det lagt til grunn at det å ta kopi av en
harddisk som inneholdt e-post, utgjorde et inngrep i
hans «correspondence». Korresponsansevernet omfat-
ter også telefonsamtaler, jf. Klass and others v. Ger-

50 Se f.eks. Buck v. Germany avsnitt 31, Petri Sallinen and others v. Finland avsnitt 70, The Association for European Integration and Human Rights
and Ekimdzhiev v. Bulgaria avsnitt 60 og Khamidov v. Russia avsnitt 131.

51 Se f.eks. Moreno Gómez v. Spain avsnitt 53.
52 Se f.eks. Silver and others v. the United Kingdom. I Lorenzen mfl., Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, bind 1 s. 755–763 er det vist

til en rekke andre saker av tilsvarende karakter.
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many avsnitt 41.53 Vernet er for øvrig heller ikke
begrenset til korrespondanse om rent personlige for-
hold. Også arbeidsrelatert korrespondanse er vernet, jf.
Niemietz v. Germany avsnitt 32. I Wieser and Bicos
Beteiligungen GmbH v. Austria avsnitt 43 sammenfat-
tes dette slik:

«The Court considers that the search and seizure of elec-
tronic data constituted an interference with the applica-
nts’ right to respect for their ‘correspondence’ within the
meaning of Article 8 (see Niemietz, cited above, § 32, as
regards a lawyer’s business correspondence, and Sallinen
and Others, cited above, § 71, relating to the seizure of a
lawyer’s computer disks). Having regard to its above-
cited case-law extending the notion of ‘home’ to a
company’s business premises, the Court sees no reason to
distinguish between the first applicant, a natural person,
and the second applicant, a legal person, as regards the
notion of ‘correspondence’. It does not consider it necess-
ary to examine whether there was also an interference
with the applicants’ ‘private life’.»

Man kan imidlertid spørre om kan foreligge et inngrep i
kommunikasjonsvernet dersom det ikke samtidig fore-
ligger et inngrep i privatlivet. Dette spørsmålet vil blant
annet komme på spissen for meddelelser som er rettet
mot en ubestemt krets av personer, og som ikke berører
privatlivsinteresser, for eksempel et reklameinnstikk i en
avis, løpesedler mv. Wieser and Bicos Beteiligungen
GmbH v. Austria avsnitt 43 tyder på at korrespondanse
kan være vernet uten at det samtidig foreligger noe inn-
grep i privatlivet, men det er ikke klart hvor langt dette
synspunktet kan strekkes.

Et spørsmål for seg er om vernet er undergitt noen
tidsmessige begrensninger. Danelius har for sin del gitt
uttrykk for at vernet opphører når korrespondansen har
nådd mottakeren:

«När meddelandet väl har nått Y, har kommunikatio-
nen mellan de två fullbordats, och vad som därefter
sker gäller inte längre rätten til korrespondens. Om Y
röjer innehållet i det meddelande han mottagit, är det
altså inte fråga om ett inngrepp i rätten till korrespon-
dens, och om ett brev som ankommit till Y senare
beslagtas av polisen, berör inte heller detta rätten till
korrespondens.»54

Det kan nok være at det ikke utgjør en krenkelse av kor-
respondansevernet om en person røper innholdet av et
brev han har lest, men det følger ikke av dette at også
ransaking og beslag av private brev eller annen skriftlig
kommunikasjon faller utenfor rammen av EMK artikkel
8. Verken ordlyden eller formålet taler for å trekke et
slikt skille, og jeg er ikke kjent med praksis fra EMD
som kan tas til inntekt for denne tolkningen. De hensyn
som taler for at korrespondanse bør nyte et særlig vern,
gjør seg gjeldende også etter at brevet har kommet frem
og eventuelt er lest. Jeg viser i den forbindelse til Petri
Sallinen and others v. Finland, hvor det å ta kopi av en
harddisk som inneholdt e-post ble ansett for å være et
inngrep i hans «correspondence». At e-postene var
lagret på harddisken, må vel bety at de var kommet frem
til ham.

3.2 Hvor langt rekker vernet?
3.2.1 Innledning
Vernet etter Grunnloven § 102 første ledd første punk-
tum er ikke absolutt. At man har krav på «respekt» for de
interesser bestemmelsen beskytter, er ikke til hinder for
at visse inngrep kan gå klar av vernet. Dette fremgår
klart av kontroll- og konstitusjonskomiteens innstilling,
som fremhever at ordet er valgt «for å synliggjøre at lov-
lig etterretning ikke er utelukket, som også diskutert av
Menneskerettighetsutvalget».55

Selv om komiteen nøyer seg med å nevne at etterret-
ningsvirksomhet ikke er utelukket, er ikke dét en uttøm-
mende oppregning over hvilke inngrep som kan gjen-
nomføres uten hinder av Grunnloven § 102. Går man til
Menneskerettighetsutvalgets utredning, som komiteen
viser til, ser man at «overvåkning og kontroll» uteluk-
kende er brukt som eksempler på inngrep som vil være
tillatt innenfor rammen av «utvalgets forslag til begrens-
ningshjemmel».56

Forslaget til en generell begrensningshjemmel, som
ville avgrense Grunnloven § 102 første ledd første punk-
tum langs samme linjer som EMK artikkel 8 nr. 2, ble
ikke vedtatt.57 Tar man utgangspunkt i at bestemmelsen
ikke skal endre dagens materielle rettstilstand, og at den
for øvrig skal tolkes i lys av EMK artikkel 8, må man
kunne legge til grunn at vernet skal avgrenses i to retnin-
ger: Grunnloven § 102 første ledd første punktum
beskytter ikke mot helt bagatellmessige inngrep (punkt

53 Se for eksempel Malone v. the United Kingdom avsnitt 64, Halford v. the United Kingdom avsnitt 44 og Liberty and others v. the United Kingdom
avsnitt 56.

54 Se Hans Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, 5. utgave, Stockholm 2015 s. 437.
55 Innst. 186 S (2013–2014) s. 27.
56 Dokument 16 (2011–2012) s. 178.
57 Se Innst. 165 S (2015–2016) s. 13 og stortingsvedtak 13. mars 2016.
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3.2.2), eller mot inngrep som har tilstrekkelig hjemmel,
som tjener legitime formål og som er nødvendige i et
demokratisk samfunn (punkt 3.2.3).

3.2.2 Bestemmelsen beskytter ikke mot helt bagatellmes-
sige inngrep
EMK artikkel 8 beskytter bare mot myndighetsinngrep
som utgjør en «interference». Dét følger av sammenhen-
gen mellom EMK artikkel 8 nr. 1 og 2. I dette ligger et
krav om at inngrepet må ha et visst minimum av intensi-
tet.58 Tiltak som ikke når opp til denne terskelen, faller
utenfor rammen av bestemmelsen, og kan dermed gjen-
nomføres uten hinder av den, jf. for eksempel Bensaid v.
the United Kingdom avsnitt 46:

«46. Not every act or measure which adversely affects
moral or physical integrity will interfere with the right to
respect to private life guaranteed by Article 8.»

Det finnes ikke så mange avgjørelser som sier noe gene-
relt om hvor bestemmelsens nedre grense går. Begrun-
nelsene er i stedet nokså konkrete. I avvisningsavgjørel-
sen Roman and Słavomir Berlinski against Poland ble
en poliklinisk psykiatrisk undersøkelse ikke ansett for å
være tilstrekkelig inngripende til å utgjøre et inngrep i
klagerens privatliv. Dette ble begrunnet slik:

«While the second applicant’s out-patient psychiatric
examination may have caused him certain inconveni-
ence, there is no evidence that the sources of this incon-
venience were sufficient to raise an issue of failure to
respect private life under paragraph 1 of Article 8 (see,
mutatis mutandis, the Stjerna v. Finland judgment of 25
November 1994, Series A no. 299-B, §§ 42–45). In these
circumstances it would appear that this complaint is
incompatible ratione materiae with the provisions of the
Convention, within the meaning of Article 35 § 3.

In any event, even assuming that the second appli-
cant’s out-patient psychiatric examination had attained a
degree and intensity to amount to an interference with
his rights under Article 8 § 1, the interference would
have been justified under the second paragraph of
Article 8 given the good reasons adduced by the authori-
ties in this respect, including the protection of his right to
a fair trial (also see above). It follows that this aspect of

the case should in any event be rejected as being mani-
festly ill-founded pursuant to Article 35 §§ 3 and 4 of the
Convention.»

I avvisningsavgjørelse 18. mai 1976 i sak 6825/74 la
Kommisjonen til grunn at begrensninger i adgangen til
hundehold heller ikke utgjorde noe inngrep i klagerens
privatliv. Begrunnelsen var også her konkret, men saken
illustrer at helt bagatellmessige tiltak faller utenfor ram-
men av konvensjonen. Grunnloven § 102 første ledd før-
ste punktum må forstås på samme måte.

3.2.3 Bestemmelsen beskytter ikke mot tiltak som har til-
strekkelig hjemmel, som tjener legitime formål og som 
ikke er uforholdsmessige
Grunnloven § 102 første ledd første punktum beskytter
heller ikke mot tiltak som har tilstrekkelig hjemmel, som
tjener legitime formål og som ikke er uforholdsmessige.
Selv om forslaget til generell begrensningshjemmel som
nevnt ikke ble vedtatt, har Høyesterett i flere avgjørelser
lagt til grunn at det må innfortolkes begrensninger i ret-
tighetsvernet som svarer til de begrensninger som følger
av EMK artikkel 8 nr. 2.59 I senere praksis legges dette
til grunn uten nærmere drøftelse, se f.eks. HR-2018-104-
A avsnitt 23 og HR-2018-699-A avsnitt 32. Dette inne-
bærer at EMDs praksis i tilknytning til EMK artikkel 8
nr. 2 vil være sentral når vernets rekkevidde skal fastleg-
ges, innenfor de rammer som er trukket opp i Rt. 2015
s. 93 (Maria) avsnitt 57.

Etter EMK artikkel 8 nr. 2 kan medlemsstatene gripe
inn i de interesser som beskyttes dersom inngrepet skjer
«in accordance with the law» og i tillegg er «necessary
in a democratic society» av hensyn til «the interests of
national security, public safety or the economic well-
being of the country, for the prevention of disorder or
crime, for the protection of health or morals, or for the
protection of the rights and freedoms of others». Et inn-
grep som ligger innenfor denne rammen, utgjør ingen
krenkelse av konvensjonen – og dermed heller ikke av
Grunnloven § 102 første ledd første punktum.

EMK artikkel 8 nr. 2 er inngående behandlet i andre
fremstillinger, og jeg kan stort sett nøye meg med å hen-
vise til dem.60 I det følgende nøyer jeg med derfor med å
peke på enkelte hovedlinjer i EMDs praksis.

Det første vilkåret er at inngrepet må skje «in accor-
dance with the law». I dette ligger dels et krav om at inn-

58 Se for eksempel Lorenzen mfl., Den Europæiske Menneskeretskonvetion med kommentarer (art 1–10) s. 651–652.
59 Se f.eks. Rt. 2014 s. 1105 (kommunikasjonskontroll) avsnitt 28, Rt. 2015 s. 93 (Maria) avsnitt 60, Rt. 2015 s. 155 (Rwanda) avsnitt 53, HR-2016-

1286-A avsnitt 25 og HR-2016-2591-A avsnitt 68.
60 Se nærmere David Harris mfl., Law of the European Convention on Human Rights, 3. utgave, Oxford 2014 s. 503-–521 og Kjølbro, Den euro-

pæiske menneskerettighedskonvention s. 755–772.
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grepet må ha tilstrekkelig hjemmel i nasjonal rett, og
dels et krav om at hjemmelsgrunnlaget må oppfylle visse
kvalitative krav.

Kravet om at inngrepet må ha hjemmel i nasjonal rett,
innebærer at det må finnes et rettslig grunnlag for inn-
grepet, og at inngrepet ligger innenfor rammen av dette
grunnlaget. Det er ikke noe krav at inngrepet har hjem-
mel i formell lov; også ulovfestet rett kan oppfylle kra-
vet.61 Denne siden av hjemmelskravet får dermed liten
selvstendig betydning ved siden av de krav som følger
av legalitetsprinsippet, jf. Grunnloven § 113.

Kravet om at det nasjonale rettsgrunnlaget må opp-
fylle visse kvalitative krav, innebærer at det må være til-
gjengelig for den det retter seg mot, og at det i tillegg må
være tilstrekkelig klart utformet.62 I Malone v. the Uni-
ted Kingdom avsnitt 67 og 68 la EMD til grunn at de
grunnleggende synspunkter som ble utviklet i Sunday
Times v. the United Kingdom avsnitt 49 i relasjon til
EMK artikkel 10, måtte legges til grunn også i relasjon
til EMK artikkel 8. Sunday Times v. the United Kingdom
avsnitt 49 lyder slik:

«Firstly, the law must be adequately accessible: the citi-
zen must be able to have an indication that is adequate in
the circumstances of the legal rules applicable to a given
case. Secondly, a norm cannot be regarded as a ‘law’
unless it is formulated with sufficient precision to enable
the citizen to regulate his conduct: he must be able – if
need be with appropriate advice – to foresee, to a degree
that is reasonable in the circumstances, the consequences
which a given action may entail. Those consequences
need not be foreseeable with absolute certainty: experi-
ence shows this to be unattainable. Again, whilst cer-
tainty is highly desirable, it may bring in its train exces-
sive rigidity and the law must be able to keep pace with
changing circumstances. Accordingly, many laws are
inevitably couched in terms which, to a greater or lesser
extent, are vague and whose interpretation and applica-
tion are questions of practice.»

I norsk rett vil kravet om tilgjengelighet sjelden skape
problemer dersom tiltaket har hjemmel i lov. En lov som

er kunngjort i Norsk Lovtidend, er «accessible» i
bestemmelsens forstand.63 Det som i tilfelle kan være
usikkert, er om loven er tilstrekkelig klar. I denne sam-
menheng får det være tilstrekkelig å minne om at kravet
vil variere bl.a. etter hvor inngripende tiltak det er tale
om og hvilke samfunnsmessige hensyn det tjener. Denne
relativiteten minner atskillig om den relativiteten som
kjennetegner legalitetsprinsippet, jf. Grunnloven
§ 113.64

I Rt. 2014 s. 1105 (kommunikasjonskontroll) avsnitt
30 sammenfatter Høyesterett de kvalitative kravene etter
Grunnloven § 113 og § 102 sammenholdt med EMK
artikkel 8 slik:

«For å gi en slik hjemmel som Grunnloven og menneske-
rettskonvensjonene krever, holder det ikke at loven er
formelt sett i orden, og at den etter alminnelige tolknings-
prinsipper gir grunnlag for lagringen. Det gjelder også
kvalitative krav: Loven må være tilgjengelig og så presis
som forholdene tillater. Den må dessuten – i lys av den
forhøyede risikoen for misbruk og vilkårlighet som erfa-
ringsmessig kan foreligge når myndigheter tillates å ope-
rere i hemmelighet – gi rimelige garantier knyttet til blant
annet formen for lagring, bruken av materialet, mulighe-
tene for innsyn, sikkerhet og sletting. For så vidt gjelder
tolkningen av EMK artikkel 8 på dette punktet, viser jeg
til EMDs dommer i Malone mot Storbritannia (2. august
1984) avsnitt 66, Kopp mot Sveits (25. mars 1998) avsnitt
72, Amann mot Sveits (16. februar 2000) avsnitt 56, S. og
Marper mot Storbritannia (4. desember 2008) avsnitt 99
og Kennedy mot Storbritannia (18. mai 2010) avsnitt
152.»65

Høyesterett skiller her ikke klart mellom hjemmelskra-
vet og kravet til forholdsmessighet. Selv om det er en
nær forbindelse mellom disse kravene, jf. S. and Marper
v. the United Kingdom avsnitt 99 («closely related»),
bygger EMK artikkel 8 nr. 2 på at det er tale om selv-
stendige krav med hver sine vurderingstemaer. Betyd-
ningen av å holde kravene fra hverandre viser seg blant
annet når det gjelder statenes skjønnsmargin. Domstols-
kontrollen med hjemmelskravet vil gjennomgående

61 Se f.eks. Sunday Times v. the United Kingdom avsnitt 47. I HR-2016-1833-A avsnitt 14, HR-2018-104-A avsnitt 23 og HR-2018-699-A avsnitt 32
legger rett nok Høyesterett til grunn at EMK artikkel 8 – og dermed også Grunnloven § 102 første ledd – oppstiller et lovskrav, men dette er ikke
så lett å forene med EMDs praksis. I Petri Sallinen and others v. Finland avsnitt 76, som Høyesterett viser til i HR-2018-104-A avsnitt 23, nøyer
således EMD seg med å slå fast at «the impugned measure should have some basis in domestic law».

62 Se nærmere Nicolai V. Skjerdal, Kvalitative hjemmelskrav. Legalitetsprinsippet i norsk rett og lovskravet i den europeiske menneskerettighetskon-
vensjon med enkelte komparative linjer, Oslo 1998.

63 Se lovtidendsloven § 1 første ledd bokstav b, som slår fast at «lover og vedtak om lovers ikrafttredelse, oppheving og virksomhetsområde» skal
kunngjøres.

64 Tomas Midttun Tobiassen, Når myndighetene griper inn. En studie av legalitetsprinsippet i Høyesteretts praksis, Bergen 2019 har reist spørsmål
ved hvor langt det tradisjonelle syn på legalitetsprinsippets relativitet egentlig lar seg spore i praksis fra Høyesterett, se især punktene 3.3 og 9.3.

65 Kravet om «rimelige» eller «tilstrekkelige» garantier er senere gjentatt i HR-2018-104-A avsnitt 24 og HR-2018-699-A avsnittene 41–42.
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være mer intens enn domstolskontrollen med kravet til
forholdsmessighet, selv om EMD ikke skal være noen
fjerdeinstans. Hvorvidt lovgivningen gir «rimelige
garantier» mot «misbruk og vilkårlighet» eller andre
kompetanseoverskridelser, er forhold som først og
fremst kommer inn i forholdsmessighetsvurderingen. Et
lovgrunnlag kan være tilstrekkelig klart uten at slike
rettssikkerhetsgarantier finnes.66 En annen sak er at de
kvalitative kravene til lovgrunnlaget skjerpes om slike
garantier mangler eller er mangelfulle.

Det andre vilkåret er at inngrepet må ta sikte på å tjene
et legitimt formål. Kretsen av formål er forholdsvis vid,
og det er derfor grunn til å tro at dette kravet ikke vil
utgjøre noen vesentlig skranke for inngrepsadgangen. I
praksis skjer mange myndighetsinngrep som ledd i
håndheving av reguleringslovgivningen. Siden denne
lovgivningen ofte er straffesanksjonert, vil kontrollvirk-
somheten i slike tilfeller iallfall delvis ta sikte på å bidra
til «the prevention of disorder or crime». Og selv i de til-
feller hvor det underliggende forbudet eller påbudet ikke
er straffesanksjonert, vil det ofte være slik at kontroll-
virksomheten tar sikte på å bidra til «public safety or the
economic well-being of the country», «the protection of
health or morals» eller «the protection of the rights and
freedoms of others». Hvorvidt kontrollen rent faktisk har
slik virkning, er ikke avgjørende.

Det tredje og siste vilkåret er at inngrepet må være
«necessary in a democratic society». I Rt. 2015 s. 93
(Maria) avsnitt 60 ble kravets kjerne sammenfattet slik:

«Forholdsmessighetsvurderingen må ha for øye balansen
mellom de beskyttede individuelle interessene på den ene
siden og de legitime samfunnsbehovene som begrunner
tiltaket på den andre.»

Denne uttalelsen gjengis med tilslutning i Rt. 2015
s. 155 (Rwanda) avsnitt 52.

Det finnes en rekke avgjørelser fra EMD som utpens-
ler hva som ligger dette kravet. I storkammeravgjørelsen
Khoroshenko v. Russia fra 2015 oppsummerte EMD
rettstilstanden slik, jf. avsnitt 118:

«With regard to the requirement of being ‘necessary in a
democratic society’, the Court has specified that the
notion of ‘necessity’ implies that the interference corre-
sponds to a pressing social need and, in particular, that it
is proportionate to the legitimate aims pursued. In deter-
mining whether an interference was ‘necessary in a
democratic society’, the Court will take into account that
a margin of appreciation is left to the Contracting States,

but it remains incumbent on the respondent State to
demonstrate the existence of the pressing social need
behind the interference (see Kučera v. Slovakia,
no. 48666/99, § 127, 17 July 2007, and Klamecki v.
Poland (no. 2), no. 31583/96, § 144, 3 April 2003). Furt-
hermore, the Court cannot confine itself to considering
the impugned facts in isolation, but must apply an obje-
ctive standard and look at them in the light of the case as
a whole (see Nowicka v. Poland, no. 30218/96, §§ 69–70,
3 December 2002).»

Det følger av dette at uttrykket «necessary» ikke skal tas
bokstavelig, iallfall ikke i den forstand at inngrepet må
være en nødvendig betingelse for at formålet skal nås.
Kravet til nødvendighet innebærer i stedet at inngrepet
må svare til «a pressing social need», og at det er «pro-
portionate to the legitimate aim pursued».

Kravet om at inngrepet «corresponds to a pressing
social need» må ses i sammenheng med kravet om legi-
time formål, og innebærer at de formålene som begrun-
ner inngrepet må gjøre seg gjeldende med en viss styrke.
I noen saker formuleres dette vilkåret som et krav om at
grunnlaget for inngrepet må være «relevant and suffici-
ent», jf. for eksempel Bernh. Larsen Holding AS v. Nor-
way avsnitt 158. Saken gjaldt et bokettersyn foretatt av
skattemyndighetene i medhold av ligningsloven. Behov-
skravet ble her drøftet slik, jf. avsnitt 161:

«161. The purpose of measures taken under sub-paragraph
(b) of section 4-10 (1) was to enable the tax authorities to
assess whether the tax subject possessed documents the
production of which could be imposed under sub-para-
graph (a). There is no reason to call into doubt the view
held by the Norwegian Parliament when adopting those
provisions that the review of archives was a necessary
means of ensuring efficiency in the checking of informa-
tion which tax subjects submitted to the tax authorities, as
well as greater accuracy in the information so provided and
in the latter’s tax assessment (see paragraphs 41 and 42
above). Nor is there any reason to assume that the impug-
ned application of section 4-10 (1) was based on any other
considerations in the instant case. On the contrary, the tax
authorities’ justification for obtaining access to the server
and a backup copy with a view to carrying out a review of
its contents on their premises was supported by reasons
that were both relevant and sufficient for the purposes of
the necessity test under Article 8 § 2.»

I denne saken ble ikke behovskravet undergitt noen sær-
lig inngående kontroll fra domstolens side. Dette kan

66 Jeg holder det åpent om det gjelder særlige krav i saker om kommunikasjonskontroll, jf. for eksempel Kennedy mot Storbritannia avsnitt 152.
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henge sammen med at det er bred enighet om behovet
for forvaltningsmessig kontroll på dette området. I andre
tilfeller kan prøvingen være mer intens.

Kravet om at inngrepet må være «proportionate to the
legitimate aim pursued» utgjør kjernen i forholdsmes-
sighetskravet. Kravet innebærer at hensynet til den som
rammes må avveies mot hensynet til de forhold som
begrunner inngrepet, jf. også Rt. 2015 s. 93 (Maria)
avsnitt 60. Denne vurderingen kan ikke reduseres til en
fri helhetsvurdering, men følger visse mønstre som vari-
erer fra felt til felt. Når det f.eks. gjelder forvaltnings-
messige kontrolltiltak, vil et sentralt spørsmål være
hvorvidt lovgivningen gir «adequate and effective safe-
guards against abuse».67 I andre sakstyper er vur-
deringstemaet et annet.

Ved vurderingen av om inngrepet er «proportionate to
the legitimate aim pursued», har statene en viss skjønns-
margin («margin of appreciation»), se f.eks. Bernh. Lar-
sen Holding AS v. Norway avsnitt 158. I dette ligger at
EMD vil være noe tilbakeholden med å sette til side med-
lemsstatenes vurdering av hvorvidt det foreligger en rime-
lig balanse mellom hensynet til den inngrepet rammer på
den ene side, og de samfunnsmessige hensyn som begrun-
ner det på den annen.68 Skjønnsmarginen har nær sam-
menheng med det såkalte subsidiaritetsprinsippet, som
innebærer at det er medlemsstatene selv, og ikke EMD,
som har primæransvaret for å sikre at EMK etterleves.69

Når tilleggsprotokoll nr. 15 trer i kraft, vil skjønnsmargi-
nen og subsidiaritetsprinsippet traktatfestes i fortalen til
EMK. Denne endringen skyldes ikke bare behovet for å
avlaste EMD, men bunner også i en erkjennelse av at
nasjonale myndigheter kan være bedre plassert til å vur-
dere nasjonale forhold enn en internasjonal domstol. I
HR-2016-304-S avsnitt 50 – som gjelder forholdet mel-
lom eiendomsvernet etter EMK P1-1 og reglene om inn-
løsning etter tomtefesteloven – uttrykkes dette slik:

«Vi er på et politisk felt med komplekse problemstillin-
ger, hvor det lett vil være sterke interessemotsetninger.
Den nasjonale lovgiveren er bedre plassert til å foreta den
primære avveiningen, i lys av den spesifikke historiske,
sosiale, kulturelle og økonomiske konteksten som den
aktuelle lovgivningen inngår i.»

Skjønnsmarginen reiser en rekke spørsmål som ikke kan
forfølges her. Det kan likevel være grunn til å fremheve

at rekkevidden av skjønnsmarginen vil bero på omsten-
dighetene, se for eksempel Z v. Finland avsnitt 99:

«The scope of this margin will depend on such factors as
the nature and seriousness of the interests at stake and the
gravity of the interference (see, for instance, the Leander
v. Sweden judgment of 26 March 1987, Series A no. 116,
p. 25, para. 58; and, mutatis mutandis, the Manoussakis
and Others v. Greece judgment of 26 September 1996,
Reports 1996-IV, p. 1364, para. 44).»

I tillegg til de momenter som knytter seg til selve inngre-
pet, må det også legges vekt på kvaliteten av de vurde-
ringer som er foretatt av inngrepets konvensjonsmessig-
het, jf. HR-2016-304-S avsnitt 51:

«Lindheim-dommen illustrerer samtidig at denne vide
skjønnsmarginen får begrenset betydning for den kon-
vensjonsrettslige bedømmelsen dersom lovgiver ikke har
foretatt en kartlegging og avveining av de motstridende
interessene, jf. avsnitt 128. Jeg viser i så måte også til
Høyesteretts storkammerdom i Rt-2015-421 (Grimst-
vedt) avsnitt 62, 71 og 80. Sammenhengen mellom kva-
liteten på de nasjonale beslutningsprosessene og intensi-
teten i EMDs kontroll, kan – så vidt jeg forstår – settes i
forbindelse med en mer generell utvikling av subsidiari-
tetsprinsippet under EMK de senere år. Jeg viser til
EMDs storkammerdom 22. april 2013 Animal Defenders
International mot Storbritannia avsnitt 108:

‘It emerges from that case-law that, in order to deter-
mine the proportionality of a general measure, the Court
must primarily assess the legislative choices underlying
it (James and Others, § 36). The quality of the parlia-
mentary and judicial review of the necessity of the mea-
sure is of particular importance in this respect, including
to the operation of the relevant margin of appreciation
…’»70

I enkelte tilfeller vil de interesser som er vernet av EMK
artikkel 8, kunne komme i konflikt med interesser som er
vernet av andre konvensjonsbestemmelser, for eksempel
EMK artikkel 10 om ytringsfrihet. Dette vil i tilfelle inngå
som en del av forholdsmessighetsvurderingen, se von
Hannover v. Germany (No. 2) avsnittene 100–103 jf.
avsnittene 114–123. Det skal være uten betydning for

67 Se Smirnov v. Russia avsnitt 44, Wieser and Bicos Beteiligungen GmbH v. Austria avsnitt 57 og Bernh. Larsen Holding AS v. Norway avsnitt 158.
68 Jeg bruker her ordet «skjønnsmargin» om omfanget av domstolenes prøvelsesrett, og altså ikke som et uttrykk for konvensjonsbestemmelsenes

rekkevidde. Disse to bruksmåtene – som begge forekommer i EMDs praksis – er nærmere analysert i George Letsas, «Two Concepts of the Margin
of Appreciation», Oxford Journal of Legal Studies 2006 s. 705–732.

69 Se Marius Emberland, «Effektivisering av subsidiaritet i EMK», Lov og Rett 2013 s. 513–514.
70 Slik også obiteruttalelsen i HR-2018-1958-A avsnitt 82.
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utfallet av saken – og dermed også for rekkevidden av
skjønnsmarginen – om klagen gjelder EMK artikkel 8
eller EMK artikkel 10, jf. Bédat v. Switzerland avsnitt 52:

«52. Furthermore, when it is called upon to adjudicate on
a conflict between two rights which enjoy equal prote-
ction under the Convention, the Court must weigh up the
competing interests. The outcome of the application
should not, in principle, vary according to whether it has
been lodged with the Court under Article 8 of the Con-
vention by the person who was the subject of the offen-
ding article or under Article 10 of the Convention by the
author of that article, because these two rights deserve, in
principle, equal respect […].»

Et spørsmål for seg er hvorvidt også nasjonale domstoler
skal innrømme norske myndigheter en viss skjønnsmar-
gin ved domstolsprøvingen. To synsmåter står her mot
hverandre. På den ene side skal norske domstoler anvende
de samme tolkingsprinsipper som EMD, jf. f.eks. Rt.
2000 s. 996 (på s. 1007–1008) og Rt. 2002 s. 557 (på
s. 565). Dette utgangspunktet taler for at prøvingen for
nasjonale domstoler ikke bør være mer intens enn prøvin-
gen for EMD. På den annen side er nasjonale domstoler
bedre plassert enn EMD til å vurdere nasjonale forhold, jf.
HR-2016-304-S avsnitt 50. De grunner som taler for at
EMD bør utvise tilbakeholdenhet ved prøvingen, gjør seg
ikke dermed ikke gjeldende på samme måte.

Høyesterett la lenge til grunn at norske domstoler skal
anvende samme skjønnsmargin som EMD, jf. for
eksempel Rt. 1999 s. 961 (Rest-Jugoslavia) på s. 971:

«Flere av bestemmelsene i menneskerettighetskonven-
sjonene gir uttrykk for målsetninger eller for at det skal
foretas en avveining av motstående interesser. Ved over-
prøving av slike konvensjonsbestemmelser har Den euro-
peiske menneskerettighetsdomstol innrømmet de nasjo-
nale myndighetene en skjønnsmargin («margin of
appreciation»), se blant annet Einersen/Trier: Den euro-
pæiske menneskeretsdomstols prøvelseskompetanse –
doktrinen om margin of appreciation, TfR-1991-side 570
ff. Ved tolkingen av menneskerettighetskonvensjonene
må den skjønnsmargin som praktiseres av de internasjo-
nale håndhevingsorganene, også legges til grunn av nor-
ske domstoler, se f.eks. Rt-1996-551, Rt-1996-561, Rt-
1996-568, Rt-1996-1510 og Rt-1998-1795.»

I storkammerdom A v. the United Kingdom fra 2009 ga
imidlertid EMD uttrykk for at læren om statenes
skjønnsmargin ikke uten videre gjelder for nasjonale
domstoler, jf. avsnitt 184:

«The doctrine of the margin of appreciation has always
been meant as a tool to define relations between the
domestic authorities and the Court. It cannot have the
same application to the relations between the organs of
State at the domestic level.»

Høyesterett har så langt ikke avklart hvilken betydning
denne avgjørelsen får for spørsmålet om norske domsto-
ler skal anvende samme skjønnsmargin som EMD. At
det ikke følger noen slik plikt av EMK, løser jo ikke
spørsmålet om det må oppstilles en tilsvarende skjønns-
margin på internrettslig grunnlag.71 Spørsmålet var så
vidt fremme i HR-2016-389-A om regulering av stor-
tingspensjoner, men ble ikke løst der, jf. avsnitt 125.
Antakelig må menneskerettsloven tolkes slik at norske
domstoler skal innrømme staten samme skjønnsmargin
som EMD. Det er ikke holdepunkter for å anta at lovgi-
ver ønsket å inkorporere mer vidtgående forpliktelser
enn det som følger av EMK.72

3.3 Hvem er pliktsubjekt?
Det fremgår ikke av bestemmelsen hvem som er
pliktsubjekt etter første ledd første punktum. I Mennes-
kerettsutvalgets utredning er det imidlertid lagt til grunn
at rettighetsbestemmelsene generelt retter seg mot
«offentlige myndigheter», jf. Dokument 16 (2011–2012)
s. 46. Dette omfatter alle rettssubjekter som hører til sta-
ten, fylkeskommunene og kommunene. Private rettssub-
jekter omfattes i utgangspunktet ikke, men dette kan nok
stille seg annerledes der myndighet utøves på vegne av
det offentlige.

4 Forbudet mot «husransakelse»
4.1 Innledning
Grunnloven § 102 første ledd annet punktum beskytter
borgerne mot visse former for husransaking. Opprinne-
lig lød bestemmelsen slik: «Huusinkvisitioner maa ikke
finde Sted uden i criminelle Tilfælde.» Ordlyden er

71 Dette synspunktet var fremme i dommer Skoghøys votum i Rt. 2013 s. 1345 (strukturkvote) avsnitt 258. – Se ellers diskusjonen mellom Jens
Edvin A. Skoghøy og Bjørnar Borvik i Lov og Rett 2011 s. 193–194 (Skoghøy), Lov og Rett 2011 s. 575–595 (Borvik) og Lov og Rett 2012 s. 170–
178 (Skoghøy).

72 Se f.eks. Ot.prp. nr. 3 (1998–1999) s. 71 og Rt. 2013 s. 1689 avsnitt 44. Rettskildebildet er imidlertid ikke entydig, jf. Christian Børge Sørensen,
«Læren om statens skjønnsmargin etter EMK og betydningen for norsk domstolskontroll med forvaltingen», Tidsskrift for Rettsvitenskap 2004
s. 134–196 og Håkon Christian Nyhus: «Høyesterett og EMD – samme skjønnsmargin?», Lov og Rett 2016 s. 364–390.
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senere endret flere ganger.73 Den fikk sin nåværende
ordlyd ved revisjonen i 2014.

Mange stater har tilsvarende bestemmelser i sine kon-
stitusjoner, herunder Danmark, Sverige, Tyskland og
USA. I USA har som nevnt det fjerde grunnlovstillegget
stor praktisk betydning, især som grunnlag for bevisav-
skjæring i straffesaker.74 Vår egen bestemmelse har der-
imot lenge levd en tilbaketrukket tilværelse. Allerede i
1845 ga Gaarder uttrykk for at Grunnloven § 102 «fore-
kommer temmelig betydningsløs», og det er en beskri-
velse som er dekkende også for det meste av 1900-tal-
let.75 I lovforarbeider nevnes bestemmelsen bare unn-
taksvis, og den ble lenge behandlet nokså overfladisk i
den statsrettslige litteraturen.76 I rettspraksis er det bare
to avgjørelser som er sentrale for tolkingen; Rt. 1871
s. 221 og Rt. 2004 s. 1723.77

I vår tid har imidlertid det gamle forbudet mot husin-
kvisisjoner fått ny aktualitet.78 For det første er det
reist spørsmål ved om reglene om bruk av straffepro-
sessuelle tvangsmidler i avvergende og forebyggende
øyemed lar seg forene med Grunnloven § 102. Disse
reglene gir bl.a. adgang til å foreta hemmelig ransaking
og romavlytting overfor personer som foreløpig ikke
har gjort noe straffbart, dersom det er grunn til å under-
søke om en alvorlig straffbar handling er under forbe-
redelse.79 For det annet har spørsmålet kommet opp i
forbindelse med et forslag om å innføre en ordning med
dødsstedsundersøkelse der barn under tre år dør brått
og uventet.80 Denne utviklingen har satt spor i den juri-
diske teori.81

Man kan spørre om de andre delene av Grunnloven
§ 102 bør tillegges vekt ved tolkingen av forbudet mot
husransaking. Dette har sammenheng med at behovet for
vern mot slike kontrolltiltak har blitt mindre etter vedta-
kelsen av første ledd første punktum og annet ledd, som
gir en mer vidtrekkende beskyttelse av den enkeltes pri-
vatliv enn før 2014. Selv om dette kunne tale for at for-
budet ikke rekker like langt som før grunnlovsreformen,
er det ikke holdepunkter for å anta at utvidelsen skulle
lede til en begrensning av forbudet i første ledd annet
punktum. Vernet etter første ledd første punktum er for
øvrig ikke like ubetinget som vernet mot husransaking,
jf. punkt 3.2 ovenfor. Det må derfor antas at forbudet har
samme rekkevidde som før.

4.2 Hvilke lokaler er vernet?
Forbudet i Grunnloven § 102 første ledd annet punktum
gjelder «hus». Det er sikker rett at dette iallfall omfatter
boliger. En slik tolkning har god støtte i konstitusjonsko-
miteens utkast, som slo fast at «Hver Borgers Huus er
helligt», og den underbygges av bestemmelsens forhis-
torie og av lovgivningspraksis fra 1800-tallet og frem til
våre dager.82

Det tvilsomme spørsmålet er om forbudet omfatter mer
enn boliger. I den statsrettslige litteraturen har den
rådende oppfatning lenge vært at forbudet bare omfatter
boliger. Andenæs fremhever at bestemmelsen «alltid» har
vært forstått slik, og at kontroll av «forretningslokaler,
kafeer og lagerhus» faller utenfor forbudet.83 Aschehoug,

73 Den 4. november 1814 fikk bestemmelsen følgende ordlyd: «Hus-Inkvisitioner maa ikke finde Sted, uden i kriminelle Tilfælde.» Den 6. mai 2014
ble ordlyden ytterligere modernisert: «Husundersøkelser må ikke finne sted unntatt i kriminelle tilfeller.»

74 I perioden 1791–2004 avgjorde US Supreme Court over 400 saker om denne bestemmelsen, jf. Hubbart, Making Sense of Search and Seizure Law
s. 13.

75 Se P.K. Gaarder, Fortolkning over Grundloven og de øvrige Love, som danne Norges Riges offentlige Ret, Kristiania 1845 s. 474.
76 Se i kronologisk rekkefølge Frederik Stang, Systematisk Fremstilling af Kongeriget Norges constitutionelle eller grundlovbestemte Ret s. 611, T.H.

Aschehoug, Norges nuværende statsforfatning, tredje bind, Christiania 1893 s. 12–13, Bredo Morgenstierne, Lærebok i den norske statsforfat-
ningsrett, andet bind, Oslo 1927 s. 359–360, Frede Castberg, Norges statsforfatning, bind II, Oslo 1964 s. 292–293, Helset og Stordrange, Norsk
statsforfatningsrett s. 379–381 og Andenæs og Fliflet, Statsforfatningen i Norge s. 501–502. I tillegg bør Gaarder, Fortolkning over Grundloven og
de øvrige Love, som danne Norges Riges offentlig Ret s. 474–476, Arne Fliflet, Kongeriket Norges Grunnlov. Grunnloven med kommentarer, Oslo
2005 s. 438 og Jørgen Aall, Rettstat og menneskerettigheter, 5. utgave, Bergen 2018 s. 214 nevnes.

77 Bestemmelsen er også berørt i Rt. 1838 s. 496, Rt. 1838 s. 561, Rt. 1869 s. 164, Rt. 1871 s. 31, Rt. 1873 s. 605 og Rt. 1878 s. 691, jf. Høeg, Lov og
dom. Lovregister til Norsk Retstidende 1836–1968 s. 77.

78 Se Marius Stub, «Når Grunnloven overses», Lov og Rett 2008 s. 257–258.
79 Spørsmålet ble drøftet av Metodekontrollutvalget, og utvalgets flertall konkluderte med at reglene ikke fullt ut lar seg forene med forbudet i

Grunnloven § 102, jf. NOU 2009: 15 Skjult informasjon – åpen kontroll s. 152–156. Utredningen bygde bl.a. annet på betenkninger av Erling
Johannes Husabø (s. 405–419) og av Alf Petter Høgberg og Marius Stub (s. 420–449). Justis- og beredskapsdepartementet mente derimot at
reglene går klar av Grunnloven, jf. Prop. 68 L (2015–2016) s. 32–41.

80 Se nærmere om dette i Stub, Tilsynsforvaltningens kontrollvirksomhet s. 96.
81 Se Marius Stub, «Om forbudet mot husinkvisisjoner i Grunnloven § 102», Tidsskrift for Rettsvitenskap 2009 s. 388–443 og Tilsynsforvaltningens

kontrollvirksomhet s. 95–141, og Smith, Konstitusjonelt demokrati s. 386–388. Bestemmelsen er dessuten behandlet av Norges nasjonale institu-
sjon for menneskerettigheter (NIM) i temarapport 2016: «Grunnloven § 102: Hva må ikke finne sted, unntatt i hvilke tilfeller?» Rapporten ligger
elektronisk tilgjengelig her: https://www.nhri.no/2017/temarapport-2016-grunnloven-%C2%A7-102-hva-ma-ikke-finne-sted-unntatt-hvilke-tilfel-
ler/.

82 Forarbeidene til politiloven § 17 d illustrerer det, jf. Ot.prp. nr. 60 (2004–2005) s. 132.
83 Se Johs. Andenæs og Arne Fliflet, Statsforfatningen i Norge, 10. utgave, Oslo 2006 s. 407. Uttalelsen er ikke med i den siste utgaven av boken.

https://www.nhri.no/2017/temarapport-2016-grunnloven-%C2%A7-102-hva-ma-ikke-finne-sted-unntatt-hvilke-tilfeller/
https://www.nhri.no/2017/temarapport-2016-grunnloven-%C2%A7-102-hva-ma-ikke-finne-sted-unntatt-hvilke-tilfeller/
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Castberg og Morgenstierne bygger på et tilsvarende syn.84

Dette synspunktet er i sin tur lagt til grunn i lovgivnings-
praksis. I forarbeidene til straffeprosessloven av 1887 gir
Processlovkommisionen uttrykk for at «ved Huus alene er
forstaae beboet Huus».85 Et eksempel fra våre dager gir
reglene om bruk av tvangsmidler forebyggende øyemed,
hvor departementet uten videre legger til grunn at Grunn-
loven § 102 bare verner «private hjem».86

Spørsmålet er imidlertid mer åpent enn det disse frem-
stillingene tyder på. Grunnlaget for det tradisjonelle syn
er konstitusjonskomiteens utkast («Hver Borgers Huus
er helligt»), men man kan neppe ta for gitt at «Huus»
bare omfatter boliger. I forordning 23. mai 1812 ble
ordet «Husinquisition» brukt om ransaking av «Varela-
gere; offentlige Udsalgssteder og Boutiquer», jf. punkt
2.1 ovenfor. Dersom det bare var boliger konstitusjons-
komiteen hadde i tankene, ville det ha vært naturlig å
utforme utkastet i samsvar med det – ikke minst når det
bataviske forbildet brukte ordet «wooning».87 I stedet
valgte man et ord som favnet videre.

Synspunktet har heller ikke støtte i rettspraksis. Både
Rt. 2004 s. 1723 (våpenkontroll) og avgjørelsene fra
1800-tallet gjelder stort sett undersøkelser i boliger, og
går ikke nærmere inn på spørsmålet om vernet rekker
videre enn det. Det eneste unntaket er Kristiania byretts
dom 3. desember 1870, inntatt i Rt. 1871 s. 31, som
gjaldt kontroll av et ølutsalg. Men byretten nøyer seg her
med å påpeke at husundersøkelsen kunne foretas uten
«at komme i Strid med Forbudet i Grundlovens § 102».
Det fremgår ikke av avgjørelsen om dette skyldes at et
ølutsalg ikke var noe «Hus», at undersøkelsen ikke var
noen «Inkvisition» eller at unntaket for «kriminelle Til-
fælde» kom til anvendelse.88

Det som først og fremst taler for at vernet mot husin-
kvisisjoner ikke er begrenset til boliger, er bestemmel-
sens forhistorie og formål. Jeg har allerede nevnt at for-
ordningen fra 1812, som utgjør en sentral del av forbu-
dets historiske bakteppe, omfattet mer enn boliger.
Bestemmelsens formål var å gi et vern mot slike under-
søkelser. I samme retning trekker sammenhengen med
den amerikanske føderale konstitusjonen, som var blant

de konstitusjoner som tjente som forbilde for forbudet i
Grunnloven § 102 første ledd annet punktum. Det fjerde
grunnlovstillegget, som bl.a. verner «houses» mot
«unreasonable searches», omfatter utvilsomt mer enn
boliger. US Supreme Court har tolket uttrykket «houses»
slik at det omfatter «wherever an individual may harbor
a reasonable ‘expectation of privacy’».89 Vår egen
bestemmelse er neppe like vidtrekkende. At bestemmel-
sen gjelder «hus», setter nok visse grenser for hvilke ste-
der som omfattes. Reelle hensyn taler for at vernet
avgrenses slik at det omfatter boliger og andre private
rom som for en kortere eller lengre periode tjener samme
funksjon, f.eks. feriehus, hytter og hotellrom.90

Om vernet også omfatter andre steder hvor man har en
berettiget forventning om å få være i fred, er mer usik-
kert. Spørsmålet ble reist i HR-2016-471-U, hvor en
gårdbruker var tiltalt for overtredelse av straffeloven
1902 § 128 etter å ha fremsatt trusler mot ansatte i Mat-
tilsynet under en kontroll av hans dyrehold. Den tiltalte
gjorde blant annet gjeldende at inspeksjonen av fjøset
innebar en krenkelse av Grunnloven § 102, og at tjenes-
tehandlingen derfor var ulovlig. Ankeutvalget var imid-
lertid ikke enig i det, jf. avsnitt 15:

«(15) Videre er det påberopt at det foreligger brudd på
Grunnloven § 102, hvor det heter at ‘Husransakelse må
ikke finne sted, unntatt i kriminelle tilfeller’. Det er i juri-
disk teori lagt til grunn at området for denne bestemmel-
sen er boliger, se blant annet Andenæs og Fliflet, Statsfor-
fatningen i Norge side 407, 10. utgave. Det har vært reist
spørsmål om også andre lokaler kan være omfattet hvis
en kontroll av lokalet vil gripe inn i privatlivsinteresser,
se Stub, Om forbudet mot husinkvisisjoner i grunnloven
§ 102, Tidsskrift for rettsvitenskap 2009 side 388. Utval-
get går ikke nærmere inn i denne problemstillingen, da
inspeksjon av et fjøs i utgangspunktet ikke vil gripe inn i
privatlivsinteresser og det ikke foreligger opplysninger
som gir grunn til å vurdere As fjøs på en annen måte.»

I bestemmelsens randsone er dermed rekkevidden av
grunnlovsbeskyttelsen fremdeles noe usikker.

84 Se Aschehoug, Norges nuværende statsforfatning, tredje bind, s. 12–13, Morgenstierne, Lærebok i den norske statsforfatningsret, andet bind s. 359
og Castberg, Norges statsforfatning, bind II s. 292.

85 Kommisjonen viser i den forbindelse til at bestemmelsen må tolkes i samsvar den franske konstitusjon fra 13. desember 1799 artikkel 76, som
«aabenbart [handler] om Vaaningshuus», siden Grunnlovens forbud mot husinkvisisjoner «tildeels er en en ordret Oversættelse» av sitt franske
motstykke, jf. Om forandringer i Straffeproceslovgivningen med eller uden Jury. Betænkning afgiven af den ved Kgl. Resolution af 11the Januar
1853 nedsatte Commission, Andet Bind, Første Deel, Christiania 1856 s. 543. Dette er, som vist ovenfor, ikke riktig.

86 Se Ot.prp. nr. 60 (2004–2005) s. 132, jf. også s. 152.
87 At ordet «bolig» var i bruk på den tiden da Grunnloven ble til, fremgår av Hansen mfl. (red.), Holberg-ordbog. Ordbog over Ludvig Holbergs

Sprog, bind I s. 674 (oppslagsord: «Boelig»).
88 Jeg nevner for ordens skyld at avgjørelsen i Rt. 1873 s. 605 gjaldt undersøkelse av en fjøsbinge, men den bemerkningen som knytter seg til Grunn-

loven § 102, gjelder Sundhedskommisionens adgang til «at kunne anstille Undersøgelser i Husene», jf. s. 612.
89 Se Terry v. Ohio, 392 U.S. 1 (1968), jf. Katz v. United States, 389 U.S. 347 (1967).
90 Slik også Smith, Konstitusjonelt demokrati s. 387.



§ 102 1157
4.3 Hvilke undersøkelser rammes?
Bestemmelsen forbyr ikke enhver husundersøkelse; den
rammer bare «ransakelse». Dette svarer til det som før
revisjonen i 2014 ble betegnet som «Inkvisitioner».
Spørsmålet er hva som skiller den forbudte husransaking
fra den tillatte kontroll.

Ordet «ransakelse» skal bety det samme som «inkvisi-
sjon», som er avledet av det latinske ordet for «undersø-
kelse» («inquisito»). Grunnloven § 102 er likevel aldri
forstått som noe generelt forbud mot husundersøkelser.
Aschehoug hevdet at forbudet bare omfatter «Undersø-
gelser, som ere forbundne med krænkende Mistanke
mod nogen». Bestemmelsen er derfor ikke, mente han,
til hinder for «Undersøgelser, som anstilles ikke for at
opspore nogen bestemt Forbrydelse, men for at efterse,
hvorvidt visse Bestemmelser i Lovgivningen overhol-
des».91 Morgenstierne, Castberg og Andenæs bygger på
et tilsvarende syn.92 Dette synspunktet er i sin tur lagt til
grunn i lovgivningspraksis. Et eksempel gir endringen
av den forrige plan- og bygningslovens regler om kon-
troll med bestående byggverk og arealer.93 Formålet
med lovendringen var å sikre en klarere hjemmel for
kontroll etter at ferdigattest var gitt. I den forbindelse
fant man det ikke nødvendig å gå inn på forholdet til
Grunnloven § 102, siden det «alltid [har] vært akseptert
at offentlige myndigheter som skal utføre en lovbestemt
kontroll ikke kan nektes adgang».94

Disse synspunktene lar seg ikke uten videre forene
med bestemmelsens formål. Privatsfæren krenkes jo
ikke bare om man utsettes for en husundersøkelse som
tar sikte på å avdekke straffbare forhold, men også om
huset gjennomsøkes av andre grunner. Dette kan være
grunnen til at konstitusjonskomiteens utkast rammet det
å «betræde» en borgers hus mot hans vilje, uten noen
nærmere kvalifikasjon. Den undersøkelsesadgang som
forordningen fra 1812 ga hjemmel for, var heller ikke
betinget av at det forelå mistanke om straffbare forhold.
På den annen side taler tungtveiende samfunnsmessige
hensyn for at det bør være nokså vid adgang til å kon-
trollere om reguleringslovgivningen og vedtak som er
truffet i medhold av den, etterleves. Det er derfor ikke
opplagt hvor grensen skal trekkes.

I Rt. 2004 s. 1723 (våpenkontroll) ser det ut til at Høy-
esterett har lagt seg på en mer nyansert linje enn det den
statsrettslige litteraturen tidligere ga anvisning på. Saken
gjaldt en våpeneier som hadde fått varsel om at politiet

hadde besluttet å foreta en forhåndsvarslet kontroll
hjemme hos ham. Kontrollen hadde hjemmel i våpenlo-
ven § 27 a annet ledd, som gir politiet adgang til å kon-
trollere oppbevaringen av våpen i private boliger. Høy-
esterett kom til at denne kontrollen ikke var i strid med
Grunnloven § 102.

Førstvoterende fremhevet innledningsvis at formålet
med politiets forvaltningsmessige kontroll var et annet
enn formålet med en ransaking etter straffeprosessloven,
siden kontrollen etter våpenloven «i all hovedsak» skulle
virke forebyggende (avsnitt 45). Dette talte i seg selv
mot at kontrollen ble rammet av forbudet. Det avgjør-
ende var likevel at kontrollen bare kunne gjennomføres
etter et rimelig forhåndsvarsel, og at den bare kunne
omfatte de deler av boligen som våpeneieren peker ut
som oppbevaringssteder:

«(46) Jeg legger videre avgjørende vekt på to sider ved
ordningen som begge representerer en innskrenkning i
adgangen til kontroll, og dermed også i det inngrep i
hjemmets fred og ukrenkelighet som den enkelte med
noen grunn kan oppfatte at ordningen representerer. Den
ene innskrenkningen følger av våpenforskriften § 22-5:
Kontrollen skal skje på det eller de steder som anvises av
våpeneieren som oppbevaringssted for våpen. Det følger
av dette at det ikke skal skje noen gjennomsøkning av
hjemmet. Polititjenestemannen blir fulgt til det sted våp-
nene oppbevares og gjør sin kontroll av oppbevaringen
der. Ønsker en våpeneier å holde deler av sitt hjem unna
et eventuelt fremtidig besøk fra politiet, vil han i adskillig
grad selv kunne velge et oppbevaringssted som gjør dette
mulig.

(47) Den annen innskrenkning følger direkte av ordlyden
i § 27a annet ledd: Kontrollen skal bare gjennomføres
etter forhåndsvarsel. Dette forhåndsvarselet skal i hen-
hold til våpenforskriften § 22-5 «være mottatt av inneha-
veren av våpenkortet minst 48 timer før kontrollen finner
sted». Det er opplyst at bestemmelsen forstås slik at var-
selet skal være kommet til våpeneierens kunnskap innen
denne fristen. I praksis skjer dette oftest slik som ved var-
selet til A, hvor det ble invitert til telefonkontakt for nær-
mere avtale om et bestemt tidspunkt.

(48) Bestemmelsen om forhåndsvarsling gir for det første
den som skal kontrolleres, både mulighet til å sørge for at

91 Se Aschehoug, Norges nuværende statsforfatning, tredje bind s. 12.
92 Se Morgenstierne, Lærebok i den norske statsforfatningsret, andet bind s. 359, Castberg, Norges statsforfatning, bind II s. 292–293 og Andenæs og

Fliflet, Statsforfatningen i Norge, 10. utgave s. 407–409. Andenæs og Fliflet er oppmerksomme på at en slik tolkning ikke alltid «harmonerer […]
godt verken med ord eller tanke i grunnlovsbudet» (s. 409), men de utdyper ikke hvilke konsekvenser man i tilfelle bør trekke av det.

93 Se plan- og bygningsloven 1985 § 92 b, som ble føyd til ved endringslov 5. mai 1995 nr. 20.
94 Se Ot.prp. nr. 39 (1993–1994) s. 163. Spørsmålet kom heller ikke opp under stortingsbehandlingen, jf. Innst. O. nr. 37 (1994–95) s. 26.
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våpenoppbevaringen skjer på riktig måte og til å rydde av
veien gjenstander som han ikke ønsker at politiet får
mulighet for å iaktta i hjemmet på sin vei til eller fra våp-
nene. Men varselet har også en annen virkning: Det gir
både våpeneieren og andre i husstanden mulighet for å
innstille seg mentalt på det hjemmebesøk som er i vente.
Dermed reduseres den utrygghet og frykt som et uvarslet
besøk fra politiet lett kan være forbundet med, og som
forbudet i Grunnloven § 102 er ment å skåne borgerne
for. Samtidig bidrar forhåndsvarselet til å synliggjøre at
formålet med besøket ikke er å etterforske en mistanke
om ulovlige forhold, verken med hensyn til oppbevaring
av våpen eller av annen art.»

Denne drøftelsen gir grunnlag for å hevde at inkvisi-
sjonsbegrepet er mer vurderingspreget enn det som tidli-
gere er lagt til grunn.

I kjernen av bestemmelsen ligger ransaking som
ledd i en etterforskning av straffbare handlinger, jf.
straffeprosessloven §§ 192 flg. Slik ransaking må uten
videre anses for å være en «ransakelse» i Grunnlovens
forstand, også der den ikke er spesielt omfattende.
Utenfor faller begrensede forvaltningsmessige under-
søkelser som det er gitt forhåndsvarsel om, også der de
forhold som undersøkelsen gjelder, er straffesanksjo-
nerte. Mellom disse ytterpunktene er løsningen mer
usikker.

Der undersøkelsen bygger på mistanke om et ulovlig
forhold som kan være straffbart, og hvor formålet er å
avklare om det er grunnlag for å ilegge en forvaltnings-
sanksjon, vil den antakelig lett utgjøre en «ransakelse». I
så fall vil undersøkelsen bare være tillatt i «kriminelle
tilfeller», jf. punkt 4.4 nedenfor.

Skjer undersøkelsen uten krav til mistanke, vil under-
søkelsens art og omfang være de mest sentrale momen-
tene. En fullstendig gjennomsøkning av en privatbolig
vil lettere utgjøre en «ransakelse» enn en mer begrenset
undersøkelse av et rom som utelukkende brukes som
arbeidsrom. Dersom den kontrollen retter seg mot har en
viss innflytelse over hvilke steder eller gjenstander
undersøkelsen omfatter, taler det mot at undersøkelsen
utgjør en ransaking. Videre vil det kunne ha betydning
hvem som skal gjennomføre kontrollen, og om det er gitt
forhåndsvarsel. Endelig bør også muligheten for mis-
bruk vektlegges. I den forbindelse vil det ha betydning
om avgjørelsen om å foreta kontroll treffes av forvalt-
ningen alene, eller om det er nødvendig med forhånds-
samtykke av en domstol. Et eksempel på det siste er

reglene om bevissikring i konkurranseloven § 25 fjerde
ledd.

4.4 Unntaket for «kriminelle tilfeller»
Forbudet mot husransaking gjelder ikke i «kriminelle til-
feller». I slike tilfeller kan ransaking foretas uten hinder
av Grunnloven § 102 første ledd annet punktum, men
må fremdeles ligge innenfor rammen av første punktum.
Unntaket bygger på den tanke at de samfunnsmessige
hensyn som begrunner ransakingen, kan være så
tungtveiende at hensynet til den enkelte må vike.95

Det første spørsmålet som oppstår, er hva som menes
med «kriminelle tilfeller». Et sikkert utgangspunkt er at
saker som verken kan lede til straff eller administrative
sanksjoner, ikke er «kriminelle».96 Husransaking kan der-
med bare foretas i saker som gjelder straffbare forhold.
Men hva er straff i denne bestemmelsens forstand? Bygger
bestemmelsen på et formelt eller materielt straffebegrep?

Grunnloven § 96 bygger på et materielt straffebegrep,
jf. bl.a. Rt. 2014 s. 620 (Selsøyvik havbruk) avsnitt 51.
Et overtredelsesgebyr eller en annen administrativ sank-
sjon kan dermed i prinsippet utgjøre straff etter Grunnlo-
ven § 96, selv om lovgivers klassifikasjon normalt vil bli
tillagt betydelig vekt ved denne vurderingen. Det kan
hevdes at hensynet til Grunnlovens indre sammenheng
taler for at unntaket i Grunnloven § 102 første ledd annet
punktum bør tolkes på samme måte. På den annen side
tjener straffebegrepet forskjellige funksjoner i de to
paragrafene. Grunnloven § 96 verner borgerne mot å
«straffes» uten lov og dom. Dersom administrative sank-
sjoner utgjør straff i denne bestemmelsens forstand, er
det til gunst for borgerne. Med Grunnloven § 102 er det
motsatt. Dersom administrative sanksjoner anses som
straff, innskrenkes det vernet som bestemmelsen gir.
Formålet med bestemmelsen taler for at unntaket bygger
på et formelt straffebegrep, og antakelig må det være
avgjørende. Spørsmålet har likevel begrenset praktisk
betydning, siden det stort sett bare er adgang til å ilegge
forvaltningssanksjoner der det foreligger lovbrudd som
objektivt sett er straffbare.

Selv om man legger til grunn at unntaket bygger på et
formelt straffebegrep, kan det ikke antas at ethvert straff-
bart forhold utgjør et «kriminelt tilfelle». Formålet med
forbudet taler for at det må stilles visse krav til forhol-
dets alvorlighetsgrad. Den som forsettlig kaster et tomt
kaffebeger på et fortau i Oslo, begår riktignok en straff-
bar handling, men handlingen er på langt nær så grov at

95 Det kan være grunn til å understreke at unntaket bare får betydning når det er tale om husundersøkelser som anses som «husransakelse». Mindre
inngripende former for kontroll går klar av forbudet. Feieren kan dermed undersøke et pipeløp uten at det foreligger mistanke om slett pipehold.

96 Slik også Anton Martin Schweigaard, Den norske Proces, andet bind, Christiania 1858 s. 218, som gir uttrykk for at de «civile Tilfælde […] ude-
slutte sig selv» fra unntaket.
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det kan være adgang til å foreta husransaking i slike til-
feller.97 Andre tilfeller kan være mer tvilsomme.

Schweigaard argumenterte for at det bare var adgang
til å gjennomføre husransaking i saker om forhold hvor
det er adgang til å idømme fengsel.98 Andre mente at det
avgjørende måtte være hvorvidt det var tale om en for-
brytelse eller en forseelse. En innvending mot slike
avgrensningsforsøk er at de knytter rekkevidden av unn-
taket for tett til lovgivningen. Dersom man f.eks. krever
at forholdet må kunne lede til fengselsstraff, kan det
skape et press i retning av å skjerpe straffene i større
utstrekning enn kriminaliseringsprinsippene tilsier.99

Høyesterett valgte en annen vei da spørsmålet kom
opp i Rt. 1871 s. 221 (dissens 4–3). Bakgrunnen for
saken var en husransaking som var foretatt på bakgrunn
av en mistanke om ulovlig brennevinssalg. Ved vurde-
ringen av forholdet til Grunnloven § 102 slo førstvote-
rende fast at man ikke kunne legge avgjørende vekt på
om den straffbare handlingen kunne straffes med fengsel
eller bøter. «Havde det været Meningen», sa han, «havde
det været en meget let Sag at give Regelen saaledes».
Man kunne heller ikke trekke grensen etter det prosessu-
elle skillet mellom justisforbrytelser og politiforseelser.
Løsningen måtte i stedet, mente flertallet, bero på en
konkret interesseavveining:

«Jeg antager derfor, at man ikke kan opstille nogen saa-
dan absolut almindelig Regel, men at man maa tage Hen-
syn til hvorvidt Omstændighederne i det enkelte konkrete
Tilfælde er at den Beskaffenhed, at det Offentliges
Interesse i om mulig at faa Forbrydelsen opdaget og
bevist er saa stor, at det er rimelig, at den Privates
Interesse, som bestaar deri ikke uden rimelig Grund at
skulle taale Indtraængen i sit Hus, maa staa tilside.»100

Den statsrettslige teori fulgte den kurs Høyesterett staket
ut. I 1892 ga Aschehoug uttrykk for at det «Grl. § 102
vilde forbyde, var Undersøgelser i mindre Strafsager»,

og løsrev med det tolkingen fra lovgivningen.101 Senere
har Morgenstierne, Castberg og Andenæs gitt uttrykk for
tilsvarende synspunkter.102

Siden unntaket for kriminelle tilfeller utgjør en avvei-
ningsnorm, lar det seg ikke gjøre å oppstille en skarp
grense mellom de tilfeller som er «kriminelle» og de
som ikke er det. Det avgjørende er ikke om handlingen
kan straffes med fengsel eller bøter. Avgjørelsen vil bero
på en avveining av de hensyn som taler for at husransa-
kingen bør kunne gjennomføres på den ene side, og hen-
synet til den private part på den annen. Legger man til
grunn at formålet med kvalifikasjonen «kriminelle» er å
avgrense mot bagatellsakene, kan det imidlertid ikke
antas at kravet er spesielt strengt. I straffesaker kan
ransaking foretas «når noen med skjellig grunn misten-
kes for en handling som kan medføre frihetsstraff», jf.
straffeprosessloven § 192. Det må antas at denne ordnin-
gen ligger trygt innenfor Grunnlovens rammer, iallfall
når man tar hensyn til begrensningene i straffeprosesslo-
ven § 170 a.103

Det forekommer at det er behov for å gjennomføre
husransaking i saker som gjelder forhold som er både
straffbare og tilstrekkelig alvorlige, men som inntil
videre forfølges i forvaltningssporet. Dette kan være
aktuelt ved bevissikring etter konkurranseloven § 25
eller ved bokettersyn etter skatteforvaltningsloven § 10-
4 første ledd. Utgjør også dette «kriminelle tilfeller»,
eller er forbudet i Grunnloven § 102 første ledd annet
punktum til hinder for at det foretas husransaking i for-
valtningssaker?

Forvaltningen har i lang tid foretatt husundersøkelser i
forvaltningssaker som etter sin art og omfang utgjør
«husransakelse». Dette har skjedd med hjemmel i lov,
uten at noen har tatt til orde for at Grunnloven § 102
generelt sett skulle være til hinder for det. Vedtakelsen
av skatteforvaltningsloven § 10-4 første ledd i 2016 –
som i visse tilfeller gir adgang til kontroll i «private
hjem» – illustrerer dette.104 Denne lovgivningspraksisen

97 Se forskrift 6. juli 2007 nr. 577 om politivedtekt, Oslo kommune, Oslo § 9-2 jf. § 5-1 første ledd nr. 1, som er gitt i medhold av politiloven § 14.
Strafferammen er bøter eller fengsel inntil tre måneder, jf. politiloven § 30 nr. 4. – Etter gjeldende rett ville det for øvrig ikke være adgang til å
foreta ransaking i slike bagatellsaker, siden det ville være et uforholdsmessig inngrep, jf. straffeprosessloven § 170 a.

98 Se Anton Martin Schweigaard, Den norske Proces, andet bind, Christiania 1858 s. 218.
99 Se Ot.prp. nr. 90 (2003–2004) s. 82–93.
100 Andenæs og Fliflet har hevdet at det etter denne tolkningen ikke «blir […] mye igjen av bestemmelsen som bånd på lovgivningsmakten», jf. Stats-

forfatningen i Norge, 10. utgave s. 408, men det er en overdrivelse. Selv om bestemmelsen åpner for avveininger, er avveiningene styrt av rettskil-
deprinsippene. De er ikke frie.

101 Se Aschehoug, Norges nuværende statsforfatning, tredje bind s. 13.
102 Se Morgenstierne, Lærebok i den norske statsforfatningsrett, andet bind s. 359, Castberg, Norges statsforfatning, bind I s. 292 og Andenæs og Fli-

flet, Statsforfatningen i Norge, 10. utgave s. 408.
103 I utkastet til ny straffeprosesslov § 14-1 første ledd foreslås det å senke kriminalitetskravet ytterligere, jf. NOU 2016: 24 Ny straffeprosesslov s. 46

og 308–312. Hvorvidt en slik ordning er forenlig med Grunnloven § 102, vil antakelig bero på praktiseringen av kravet til forholdsmessighet, jf.
lovutkastet § 14-1 annet ledd.

104 Se nærmere Prop. 38 L (2015–2016) punkt 16.5.3, hvor Finansdepartementet forutsetter at Grunnloven § 102 iallfall ikke generelt vil være til hin-
der for kontroll av boliger som det utøves næringsvirksomhet fra.
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har gode grunner for seg. Når hensynet til den enkeltes
privatliv skal avveies mot hensynet til en effektiv hånd-
heving av reguleringslovgivningen, har det større betyd-
ning hvor alvorlig det straffbare forholdet er, enn hvilket
håndhevingsspor saken for tiden forfølges i. Rett nok har
ikke saken preg av å være en straffesak så lenge den
befinner seg på forvaltningsstadiet, men den gjelder for-
utsetningsvis et straffbart forhold som ikke er bagatell-
messig, og den kan når som helst overlates til politiet for
eventuell strafforfølgning. Dersom husransaking skulle
være utelukket i slike tilfeller, vil det tvinge saken over i
straffesporet – også der hensynet til den som utsettes for
kontroll og håndhevingsmessige hensyn skulle tale for å
holde saken i forvaltningssporet. Det vil være uheldig.
Også forvaltningssaker bør derfor kunne utgjøre «krimi-
nelle tilfeller».

Når det gjelder spørsmålet om hvilket beviskrav
bestemmelsen stiller, har Andenæs gjort gjeldende at det
ikke kan være «grunnlovens mening at det skal foreligge
bevis for et kriminelt tilfelle for at ransaking skal kunne
finne sted». «Det må være nok», sier han, «at det fore-
ligger en bestemt mistanke om at en forbrytelse er
begått».105

Det kan imidlertid ikke være tilstrekkelig at det er
begått en straffbar handling som utgjør et «kriminelt til-
felle». I så fall ville det ikke bli mye igjen av grunn-
lovsvernet. Det må derfor antas at Grunnloven § 102 før-
ste ledd krever en viss tilknytning mellom handlingen og
den undersøkelsen retter seg mot. Selv om ordlyden ikke
rommer noe tilknytningskrav, ville det harmonere dårlig
med den tanke grunnlovsbudet hviler på om politiet eller
andre deler av forvaltningen kunne foreta husransaking
hos noen som ikke har tilknytning til straffesaken, jf. Rt.
2004 s. 1723 avsnitt 49 forutsetningsvis.106 Men hva
slags tilknytning kreves, og hvor sterk må den være?

Det er utvilsomt adgang til å foreta husransaking hos
den mistenkte i saken, f.eks. i medhold av straffepro-
sessloven § 192 første ledd. I tillegg må det være adgang
til å foreta husransaking hos en som skjuler den mis-
tenkte eller som er besittelse av bevis. Det siste kan være
aktuelt ved tredjemannsransaking etter straffeprosesslo-
ven § 192 tredje ledd nr. 3 eller ved forvaltningsmessige

undersøkelser i medhold av konkurranseloven § 25 før-
ste ledd bokstav b eller utlendingsloven § 103 tredje
ledd.

Hvor sterk må mistanken være? Bestemmelsens for-
mål taler antakelig for at det må kreves sannsynlighets-
overvekt.107 Et slikt krav vil i tilfelle svare til straffepro-
sesslovens krav om «skjellig grunn til mistanke» ved
bruk av tvangsmidler, som etter praksis innebærer at det
må være «mer sannsynlig at den siktede har begått den
straffbare handling saken gjelder enn at han ikke har
det», jf. Rt. 1993 s. 1302. Rett nok ville også et mer
avdempet mistankekrav bidra til å sikre at Grunnloven
§ 102 er til hinder for rene stikkprøvekontroller, men
hensynet til den kontrollen retter seg mot, taler for at det
ikke bør være adgang til å foreta husransaking dersom
vedkommende mest sannsynlig ikke har noe med saken
å gjøre.

4.5 Virkningen av brudd på forbudet
En lov som gir hjemmel for husransaking i strid med for-
budet i Grunnloven § 102 første ledd annet punktum, må
tolkes innskrenkende. En husundersøkelse som overskri-
der Grunnlovens grenser, vil være ulovlig, og kan etter
omstendighetene gi grunnlag for både erstatnings- og
straffansvar.

I amerikansk rett vil brudd på forbudet mot «unrea-
sonable searches and seizures» i tillegg lede til at
eventuelle bevis som er innhentet, avskjæres som
«fruits of the poisonous tree». Adgangen til bevisav-
skjæring følger ikke direkte av bestemmelsens ordlyd,
men ble første gang slått fast i Boyd v. United States
fra 1886.108 Siden den tid er regelen lagt til grunn og
utviklet videre i et utall av saker fra US Supreme
Court.109 Grunnloven § 102 første ledd annet punk-
tum rommer ingen tilsvarende regel om bevisavskjæ-
ring.110 Det vil derfor ikke være i strid med denne
bestemmelsen om forvaltningen ilegger en forvalt-
ningssanksjon på grunnlag av slike opplysninger, eller
bruker opplysningene som grunnlag for å foreta ny
kontroll. Andre regler vil imidlertid kunne begrense
adgangen til slik bruk.111

105 Se Andenæs og Fliflet, Statsforfatningen i Norge, 10. utgave s. 408.
106 Se Castberg, Norges statsforfatning, bind II s. 292 og JDLOV-2008-7477 punkt 2.2.
107 Slik også Helset og Stordrange, Norsk statsforfatningsrett s. 380 (som legger til grunn at Grunnlovens mistankekrav svarer til straffeprosesslovens

krav om «skjellig grunn»), og Smith, Konstitusjonelt demokrati s. 388 (som gir uttrykk for at «kvalifisert mistanke må til»).
108 Se Boyd v. United States, 116 U.S. 616 (1886). Andre sentrale saker er Weeks v. United States, 232 U.S. 383 (1914), Wolf v. Ohio, 338 U.S. 25

(1949), Elkins v. United States, 364 U.S. 206 (1960) og Mapp v. Ohio, 367 U.S. 643 (1961).
109 Se nærmere Hubbart, Making Sense of Search and Seizure Law s. 331–362.
110 Slik også Runar Torgersen, Ulovlig beviserverv og bevisforbud i straffesaker, Oslo 2009 s. 68–69.
111 I Rt. 2014 s. 1105 (kommunikasjonskontroll) avsnitt 50 er det imidlertid lagt til grunn at det vil kunne utgjøre et brudd på EMK artikkel 8 – og der-

med også Grunnloven § 102 første ledd første punktum – om et bevis som er ulovlig innhentet, tillates ført. Avgjørelsen er kritisert i Anne Robber-
stad, «Viljen til å skape lov og Grunnlov», Lov og rett 2016 s. 49–64 (på s. 53–57). – Om bevisavskjæring i forvaltningssaker på annet grunnlag, se
f.eks. SOMB-2002-49 og SOMB-2009-167.
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5 Plikten til å sikre den personlige integritet

5.1 Innledning
Grunnloven § 102 annet ledd lyder slik:

«Statens myndigheter skal sikre et vern om den person-
lige integritet.»

Bestemmelsen må ses i sammenheng med første ledd
første punktum, som verner privatlivet, jf. punkt 3.1.2.
Disse bestemmelsene er delvis overlappende. Annet
ledd skiller seg imidlertid fra første ledd første punktum
ved at den oppstiller forpliktelser for statens myndig-
heter som ikke korresponderer med tilsvarende rettighe-
ter for den enkelte.112 Bestemmelsen må videre ses i
sammenheng med Grunnloven § 93, som pålegger sta-
tens myndigheter å «respektere og sikre menneskerettig-
hetene». Så langt den personlige integritet nyter et men-
neskerettslig vern, vil disse paragrafene ha et delvis
overlappende virkeområde.

Bestemmelsen reiser flere tolkingsspørsmål. I det føl-
gende skal jeg først gå inn på hva som menes med «den
personlige integritet» (punkt 5.2) og hva som nærmere
ligger i plikten til å «sikre» et vern om den (punkt 5.3).
Deretter skal jeg kort si noe om hvem sikringsplikten
påhviler (punkt 5.4).

5.2 Hva menes med «den personlige integritet»?
Sikringsplikten gjelder «den personlige integritet». I
kjernen av dette uttrykket ligger den enkeltes fysiske og
psykiske integritet, men det fremgår av forarbeidene at
bestemmelsen rekker videre enn det, jf. Dok. 16 (2011–
2012) s. 177:

«Med utrykket ‘vern om den enkeltes den personlige
integritet’ menes et personvern i vid forstand. Bestem-
melsen inkluderer bl.a. retten til respekt til privatliv, hjem
og kommunikasjon, men også den enkeltes rett til selvbe-
stemmelse og selvutfoldelse, jf. Personvernkommisjo-
nens definisjon av personvern.»

Menneskerettsutvalget forutsetter her at retten til «selv-
bestemmelse og selvutfoldelse» ikke dekkes av oppreg-
ningen i første ledd, og at annet ledd dermed er mer vidt-
rekkende. Man kan reise spørsmål ved om denne forut-
setningen er holdbar, siden første ledd skal tolkes i lys av
EMK artikkel 8 (se punkt 3.1.1 ovenfor), som etter prak-
sis fra EMD verner retten til selvbestemmelse og selvut-

foldelse.113 Det er uansett klart at annet ledd iallfall ikke
skal tolkes snevrere enn første ledd. At det bare er den
«personlige» integritet som omfattes, må bety at integri-
teten til juridiske personer (f.eks. selskaper, stiftelser og
foreninger) faller utenfor.

Menneskerettrettsutvalget foreslo at sikringsplikten
også skulle omfatte «personlige Oplysninger», jf. utkas-
tet til § 102 annet ledd første punktum.114 I tillegg fore-
slo utvalget at det skulle oppstilles et særskilt lovskrav
for «Systematisk Indhenting, Opbevaring og Brug af
Oplysninger om Andres personlige Forhold», jf. utkastet
til § 102 annet ledd annet punktum. Disse delene av
bestemmelsen ble strøket under komitebehandlingen
uten noen nærmere begrunnelse. Behandling av person-
opplysninger omfattes dermed bare i den utstrekning den
griper inn i den personlige integritet. Et eventuelt lovs-
krav må i tilfelle utledes av Grunnloven § 113.

5.3 Sikringspliktens nærmere innhold
Bestemmelsen pålegger statens myndigheter «å sikre et
vern» om den personlige integritet. Det finnes flere
bestemmelser i Grunnloven som rommer sikringsfor-
pliktelser. Før revisjonen i 2014 fantes det sikringsfor-
pliktelser i § 100 sjette ledd, § 110 og §§ 110 a til 110 c.
Etter revisjonen er det inntatt nye sikringsforpliktelser i
§ 95 annet ledd og § 109 annet ledd. Disse forpliktelsene
er utformet på forskjellige måter, og man kan ikke legge
til grunn at de har samme innhold. Ved tolkingen må det
derfor tas utgangspunkt i rettskildematerialet som knyt-
ter seg til Grunnloven § 102 annet ledd.

En plikt til å «sikre» den personlige integritet er noe
annet og mer enn en plikt til å «respektere» den. Plikten
til å respekt er først og fremst en negativ forpliktelse; en
plikt til å avstå fra tiltak som griper inn i de interesser det
er tale om. En sikringsplikt er derimot en positiv forplik-
telse; en plikt til å treffe bestemte tiltak for aktivt å
vareta disse interessene.

Grunnloven § 102 første ledd første punktum skal
som nevnt tolkes i tråd med EMK artikkel 8, jf. punkt
3.1.1 ovenfor. Det er sikker rett at EMK artikkel 8 rom-
mer både positive og negative forpliktelser for med-
lemsstatene. En konsekvens av dette er antakelig at
allerede Grunnloven § 102 første ledd første punktum
rommer visse positive forpliktelser til å sikre de
interesser som er nevnt der, jf. Rt. 2015 s. 93 (Maria)
avsnitt 59. Dette innebærer i så fall at sikringsplikten
etter annet ledd delvis overlapper de forpliktelser som
følger av første ledd.

112 Se Dokument 16 (2011–2012) s. 177–178.
113 Se Kjølbro, Den europæiske menneskerettighedskonvention – for praktikere s. 779 med videre henvisninger.
114 Se Dokument 16 (2011–2012) s. 178 jf. s. 180.



E.  Menneskerettigheter1162
Det fremgår av Dok. 16 (2011–2012) s. 179 at
Grunnloven § 102 annet ledd «i første rekke er ment
som en politisk retningslinje for lovgiver ved utforming
av ny lovgivning, samt et tolkningsmoment for domsto-
ler og forvaltning ved fortolkning av eksisterende
lover».

Sikringspliktens betydning som «politisk retnings-
linje» innebærer at Stortinget i fremtiden bør legge vekt
på integritetshensyn – både i lovgivning som tar sikte på
å styrke den personlige integritet, og i lovgivning som
griper inn i den. At retningslinjen har en «politisk»
karakter, innebærer antakelig at den ikke er rettslig bin-
dende. Håndhevingen av slike plikter, om man vil kalle
dem det, skjer først og fremst gjennom det parlamenta-
riske systemet.

Sikringsplikten innebærer videre at integritetshensyn
skal tillegges vekt ved tolking av lover og forskrifter, og
ved fastlegging av ulovfestet rett. Plikten fastlegger ikke
hvor stor vekt integritetshensyn skal tillegges. Dette
henger naturlig sammen med at vekten av slike hensyn
ikke kan fastlegges uavhengig av hvilken vekt andre
relevante hensyn tillegges, for vekt er et relasjonelt
begrep. Vekten av integritetshensyn vil blant annet bero
på inngrepets art og styrke, og på hvilke hensyn som
trekker i motsatt retning. Sikringsplikten innebærer der-
for ikke at integritetshensyn nødvendigvis skal tillegges
større vekt enn for eksempel hensynet til en effektiv
håndheving av reguleringslovgivningen. Dette må
avgjøres konkret.

Selv om disse to utslagene fremheves som sikrings-
pliktens hovedinnhold, rommer den også en plikt til å
treffe visse tiltak for å sikre den enkeltes personlige inte-
gritet. Denne delen av plikten beskrives slik i Dok. 16
(2011–2012) s. 177:

«Med dette menes at myndighetene har en generell plikt
til å sørge for lovgivning som sikrer den enkeltes kropps-
lige og mentale integritet, gjennom for eksempel lovgiv-
ning mot vold, mishandling og drap. I tillegg skal myn-
dighetene sørge for en lovgivning som bidrar til at den
enkelte kan ivareta sin private autonomi og selvutfol-
delse.»

Denne beskrivelsen har god støtte i ordlyden. Når Men-
neskerettsutvalget senere i samme punkt gir uttrykk for
at sikringsplikten innebærer en «plikt for statens myn-
digheter til aktivt å arbeide for at personvern og person-
opplysningsvern ivaretas», jf. Dok. 16 (2011–2012)
s. 179, er det antakelig bare dette som menes. Selv om

integritetshensyn i prinsippet kan varetas på flere måter,
bl.a. gjennom fysiske, rettslige, økonomiske og pedago-
giske tiltak, fremheves det flere steder at forslaget ikke
vil «endre dagens materielle rettstilstand, men kun
grunnlovsfeste det vern som i dag følger av Grunnloven
§ 102, ulovfestet rett, menneskerettsloven og annen
ordinær lovgivning», jf. Dok. 16 (2011–2012) s. 178.115

Disse uttalelsene trekker i retning av at sikringsplikten
ikke rekker videre enn den plikt som allerede forut for
2014 kunne utledes av EMK artikkel 8. En slik forstå-
else underbygges også av at sikringsplikten «i første
rekke» er ment som en politisk retningslinje og som et
tolkingsmoment, jf. Dok. 16 (2011–2012) s. 179. Dette
hadde ikke vært dekkende om sikringsplikten var mer
omfattende.

Menneskerettsutvalget fremhever at sikringsplikten
vil innebære en «ytterste skranke også for lovgiver», i
den forstand at «bestemmelsen kan prøves for domsto-
lene dersom lovgiver en gang i fremtiden ikke iverkset-
ter tiltak for å ‘sikre’ personvern og personopplysnings-
vern», jf. Dok. 16 (2011–2012) s. 179. Ordet «skranke»
kunne tyde på at utvalget ser annet ledd som en kompe-
tansebegrensning, men det fremgår av avsnittet lest i
sammenheng at sikringsplikten er en pliktnorm. Menin-
gen må være at domstolene skal kunne prøve hvorvidt
plikten er brutt. At utvalget nøyer seg med å vise til
«lovgiver», henger nok sammen med det eksempelet
som er valgt. Det fremgår av bestemmelsens ordlyd at
den også retter seg mot de øvrige statsmaktene, jf. neste
punkt.

At Menneskerettighetsutvalget gir uttrykk for at det
er «bestemmelsen» som skal kunne prøves for domsto-
lene, kan ikke tas på ordet. Domstolene skal avgjøre
konkrete rettstvister basert på et avgrenset saksforhold.
Det kan ikke kreves dom for abstrakte rettsspørsmål.
Dette innebærer blant annet at det ikke kan kreves dom
hvorvidt en regel er i strid med en regel av høyere rang,
jf. Ot.prp. nr. 51 (2004–2005) s. 141.116 Meningen må
være at det kan anlegges sak om grunnlovsmessigheten
av myndighetenes tiltak – eller helst fravær av tiltak.
Den som reiser sak, må i så fall oppfylle søksmålsbetin-
gelsene i tvisteloven §§ 1-3 og 1-4. En slik sak må
gjelde et «rettskrav». I tillegg må saksøkeren kunne
påvise et «reelt behov» for å få kravet avgjort. Dette vil
bero på en samlet vurdering av kravets aktualitet og par-
tenes tilknytning til det. Tilknytningskravet vil nok bare
sjelden være oppfylt i slike saker, siden Menneskeretts-
utvalget understreker at annet ledd ikke gir rettigheter
til enkeltpersoner.

115 Se også Dok. 16 (2011–2012) s. 175.
116 Se Jens Edvin A. Skoghøy, Tvisteløsning, 3. utgave, Oslo 2017 s. 396 flg. og Tore Schei mfl., Tvisteloven. Kommentarutgave, 2. utgave, Oslo 2013

s. 24 med videre henvisninger – blant annet til Rt. 1998 s. 87.
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5.4 Hvem er pliktsubjekt?
Plikten til å sikre den personlige integritet påhviler «sta-
tens myndigheter». Dette omfatter alle organer som
hører til den lovgivende, utøvende og dømmende makt.
En annen sak er at ansvaret for å oppfylle plikten må for-
deles mellom statsmaktene i tråd med funksjonsfordelin-
gen mellom dem. Hovedansvaret for å forberede og
vedta ny lovgivning, ligger hos den utøvende og den
lovgivende makt. Hovedansvaret for å håndheve den,
ligger hos den utøvende og den dømmende makt.

Man kan spørre om også kommuner og fylkeskommu-
ner er pliktsubjekter etter Grunnloven § 102 annet ledd.
Det fremgår av Menneskerettighetsutvalgets utredning
at uttrykket «statens myndigheter» omfatter «alle offent-
lige institusjoner som representerer myndighetene, enten
som ledd i virksomheten til den utøvende, den lovgi-
vende eller den dømmende makt», jf. Dokument 16
(2011–2012) s. 47. I en tolkingsuttalelse om Grunnloven
§ 112 har Justisdepartementets lovavdeling på denne
bakgrunn antatt at man «i mangel av særlige holdepunk-
ter knyttet til den enkelte grunnlovsbestemmelse om
menneskerettigheter må kunne gå ut fra at kommunene
[…] er omfattet av kretsen av pliktsubjekter».117

Når det gjelder Grunnloven § 102 annet ledd, taler
bestemmelsens ordlyd isolert sett for at sikringsplikten
bare omfatter organer som hører til staten. I omtalen av
sikringsplikten viser dessuten Menneskerettighetsutval-
get utelukkende til «staten» og «statens myndigheter»,
jf. Dokument 16 (2011–2012) s. 178–179. Dette skiller
bestemmelsen fra Grunnloven § 112 tredje ledd, hvor
forarbeidene gir grunnlag for å anta at enkelte plikter
kan hvile direkte på kommunene på tross av at bestem-
melsen angir «statens myndigheter» som pliktsubjekt.
På den annen side er det vanskelig å se hvilke reelle
grunner som taler for å skille mellom stat og kommune
på dette punkt. Løsningen er noe usikker, men spørsmå-
let har begrenset praktisk betydning. Kommunene er
uansett bundet av sikringsplikten etter Grunnloven § 102
første ledd, jf. punkt 3.1.1.

117 Se JDLOV-2015-2968 punkt 3.
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§ 103 [tom paragraf]

Historikk

Eidsvollsgrunnloven § 103 (Fristed tilstedes ikke kon-
kursrammede).

Novembergrunnloven § 103 (Samme som forrige).

Opphevet 2014.

I denne boken se kommentar til tidligere § 103.
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Tidligere § 103

(1814–2014)

Fristed tilstedes ikke dem, som herefter fallere.

Av Thor Falkanger

Grunnloven § 103 var kort og fyndig: «Fristed tilstedes
ikke dem, som herefter fallere». I våre dager er det en
rekke regler som beskytter den som måtte komme i øko-
nomiske vanskeligheter og blir tatt under konkursbe-
handling: Debitor skal ikke flås til skinnet; seng og
skjorte går ikke inn i bomassen, og han må få beholde så
meget av øvrige verdier at en menneskeverdig tilværelse
kan opprettholdes. Bakgrunnen for grunnlovsbestem-
melsen er imidlertid en helt annen. Her møter vi tidligere
tiders «distriktspolitikk». For å trekke folk til en bestemt
by, kunne man i enkelte tilfeller – med Kongens bestem-
melse – friste med et kreditorvern. Ved å ta opphold i
byen, ble man skånet for videre pågang fra de kreditorer
som man hadde på tilflytningstidspunktet. Kongens
adgang til å tildele slike friheter ble sett som del av asyl-
retten, altså kongens adgang til å tildele asyl.1

Et eksempel gir reskript av 25. april 1682 for Fredrik-
stad: «Anordning om Frideriksstads Bebyggelse og
ydermere Friheder». Her heter det i § 3:

«Alle fallerende Personer fra andre Steder, som sig i Byen
med deres øvrige Gods og Formue virkeligen ville nedsætte,
bygge og boe, maa for alle deres ind- og udlændiske Kredi-
torers Krav og Tiltale paa 10 Aars Tid være fri og forskaa-
nede, at regne fra den Tid, de deres Borgerskab have vundet,
hvilket de strax, naar de sig der vil nedsætte, skal tage.»2

Et annet eksempel, fra Danmark, gir «Fridericiæ Stads Pri-
vilegier» også fra 1682, revidert 15. november1720 § 4:

«De, som herefter sig i Fridericia nedsette og der deres
Borgerskab tage, maa i de første 10 Aar være frie for For-
mynderskaber, Vurderingsmænd, Sandemænd eller 16
Mænds Nævn.»

Det bør nevnes at slike byprivilegier var kombinert med
tilsagn om betydelig religionsfrihet. Fra Fredrikstad-
reskriptet gjengis bare hovedsaken:

«Religionens Frihed skal være dem tilladt, som ere af
anden end den lutherske Religion, undtagen Jøder, Soci-
nianer og Photinianer».3

Ingen av grunnlovsutkastene på Eidsvoll sees å ha inne-
holdt utkast til en tilsvarende bestemmelse, men den er
inntatt i konstitusjonskomiteens første utkast og må
antas å være utslag av et likhetsprinsipp. Kanskje var
den en konkretisering av det generelle prinsippet om lik-
het for loven i Adler og Falsens utkast § 15, som ikke ble
vedtatt.4 I den juridiske litteratur har § 103 fått liten opp-
merksomhet. Stang d.e. bemerker bare at om bestem-
melsen «vides Intet at bemærke».5 P.K. Gaarder er en av
de få som har brukt noe flere ord på paragrafen. Han

1 Inger Dübeck, «Fremmedrettens udvikling i Danmark ca. 1700–1914», i Bent Blüdnikow, Fremmede i Danmark. 400 års fremmedpolitik, Odense
(1987) s. 15.

2 Inntatt i Wessel-Berg Kongelige Rescripter, Resolutioner og Collegial-Breve forNorge : i Tidsrummet 1660–1813 bd. 1, Christiania (1841), s. 109.
3 Socinianere var de såkalte «polske brødre» som bl.a.fornektet treenighetslæren. Photius var biskop på 300-tallet og ble kjetterforklart, bl.a. fordi

han lærte at Kristus opprinnelig var menneske, men ble opphøyet/adoptert som Guds sønn. Om religionsfrihet i Fredrikstads byprivilegier, se Sølvi
Sogner i Norsk innvandringshistorie, bd. 1, Oslo (2003) s. 248.

4 Konstitusjonskomiteens første utkast til § 107 i Riksforsamlingens forhandlinger III s. 316, og Adler-Falsen § 15, op.cit s. 11.
5 Frederik Stang, Systematisk Fremstilling af Kongeriget Norges constitutionelle eller grundlovsbestemte Ret (1833) s. 476.
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


E.  Menneskerettigheter1166
peker på at den eldre lovgivning gav enkelte byer som
man «ønskede at fremhjælpe, jus asyli i engere Betyd-
ning», og det innebar «at gjældbundne og især fallerede
Personer» som slo seg ned i byen, ble beskyttet mot
«ældre Kreditorers Krav og Tiltale, ordentligvis i en Tid
af 10 Aar».6 Som eksempel nevner han Fredrikstad-
anordningen.

Denne gamle mulighet for beskyttelse falt altså bort
for dem som etter Grunnlovens vedtagelse måtte bli slått
konkurs.

Ved grunnlovsrevisjonen i 2014 ble det sagt at «utvik-
lingen … har løpt fra» bl.a. daværende § 103 og den ble
enstemmig opphevet. Opphevelsen ble også knyttet til
vedtagelsen av likhetsprinsippet i ny § 98.7

6 P.K. Gaarder, Fortolkning over Grundloven og de øvrige Love, som danne Norges Riges offentlige Ret, Kristiania 1845, s. 476. Castberg, Norges
statsforfatning, 3. utg. (1964) bind II s. 300 bruker flere ord, men det er bare en gjengivelse av det som er sagt av Gaarder.

7 § 103 foreslått opphevet av Lønning-utvalget, se Dok. 16 2011–2012 s. 49 og 152, jf. s. 139 og Innst. 186 S (2013–2014) s. 21 og votering i St.
forh. 2014 s. 2532. Tidligere var bestemmelsen foreslått opphevet ved fire anledninger, første gang i 1906, men forslagene ble alltid forkastet av
Stortinget. Om denne historikken, se Innst. S. nr. 123 (1951).
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§ 104
Barn har krav på respekt for sitt menneskeverd. De har rett til å bli hørt i spørsmål som gjelder
dem selv, og deres mening skal tillegges vekt i overensstemmelse med deres alder og utvikling.

Ved handlinger og avgjørelser som berører barn, skal barnets beste være et grunnleggende
hensyn.

Barn har rett til vern om sin personlige integritet. Statens myndigheter skal legge forholdene
til rette for barnets utvikling, herunder sikre at barnet får den nødvendige økonomiske, sosiale
og helsemessige trygghet, fortrinnsvis i egen familie.

Born har krav på respekt for menneskeverdet sitt. Dei har rett til å bli høyrde i spørsmål som
gjeld dei sjølve, og det skal leggjast vekt på meininga deira i samsvar med alderen og utviklings-
steget.

Ved handlingar og i avgjerder som vedkjem born, skal kva som er best for barnet, vere eit
grunnleggjande omsyn.

Born har rett til vern om den personlege integriteten sin. Dei statlege styresmaktene skal leg-
gje til rette for utviklinga til barnet og mellom anna sjå til at det får den økonomiske, sosiale og
helsemessige tryggleiken som det treng, helst i sin eigen familie.1

Av Trude Haugli

1 Innledning
Ved Grunnlovens 200 års-jubileum i 2014 vedtok Stor-
tinget en ny § 104. Denne omfatter menneskerettigheter
som gjelder spesielt for barn, og for barn kommer den i
tillegg til de øvrige menneskerettighetsbestemmelsene.
§ 104 er i sin karakter satt sammen av både verdimessige
og politiske ytringer og klare sivile og økonomiske og
sosiale rettigheter. Gjennom bestemmelsen er flere av de
mest grunnleggende, internasjonale barnerettslige prin-
sippene grunnlovsfestet. Bestemmelsens første ledd om
at barn har krav på respekt for sitt menneskeverd, viser
at barn har samme verdi som voksne og gjenspeiler like-
behandlingsprinsippet. Barns rett til å bli hørt er også et
grunnprinsipp som fremgår av første ledd. At barnets
beste skal være et grunnleggende hensyn ved handlinger

og avgjørelser som berører barn, er et vel kjent og
utbredt prinsipp som nå har fått sin forankring i paragra-
fens andre ledd. Tredje ledd omfatter barns integritets-
vern og retten til utvikling, også dette er veletablerte
prinsipper.

Retten til utdanning er en sentral menneskerettighet
for barn. Denne rettigheten er regulert i en egen bestem-
melse, se Grl. § 109.

Denne kommentaren er bygd opp kronologisk. Først
presenteres historiske trekk i utviklingen av barns men-
neskerettigheter, nasjonalt og internasjonalt. Dette leder
frem til en fremstilling av Menneskerettighetsutvalgets
forslag om og syn på formålet med å grunnlovsfeste
barns menneskerettigheter.2 Deretter presenteres disku-
sjonen om utvalgets forslag, før innholdet i den vedtatte

1 Endret ved grunnlovsvedtak 6 mai 2014 kunngjort ved res. 9 mai 2014 nr. 613, opphevet ved grunnlovsvedtak 13 mai 2014 kunngjort ved res. 14
mai 2014 nr. 628, tilføyd igjen ved grunnlovsvedtak 13 mai 2014 kunngjort ved res. 14 mai 2014 nr. 628, endret ved vedtak 27 mai 2014 kunngjort
ved res. 20 juni 2014 nr. 778.

2 Dokument 16 (2011–2012), Rapport til Stortingets presidentskap fra Menneskerettighetsutvalget om menneskerettighetene i Grunnloven, avgitt
19. desember 2011.
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§ 104 analyseres nærmere. Kommentaren avsluttes med
en kort gjennomgang av hvordan § 104 har vært tolket
og anvendt etter vedtakelsen.

2 Utviklingen av barns menneskerettigheter, 
nasjonalt og internasjonalt – historiske trekk
Vedtakelsen av grunnloven § 104 må sees i lys av utvik-
lingen i synet på barns rettigheter, nasjonalt og interna-
sjonalt. Her skal vi nevne noen milepæler. For perioden
frem til 1920 omfatter fremstillingen stort sett nasjonal
lovgivning.3

Med «lov om behandling af forsømte børn», vergeråds-
loven, fikk Norge i 1896 som et av de først land i verden
en lov om offentlig barnevern. Professor og senere riks-
advokat Bernhard Getz (1850–1901) sto bak utarbei-
delsen av lovutkastet. Loven hadde sammenheng med
europeiske strømninger hvor det offentlige tok større
ansvar for barneomsorgen. Den direkte bakgrunnen for
loven var et ønske blant kriminalistene om å få barna ut
av fengslene og fra skolefolkene om å få de «vanskelig-
ste» barna ut av skolene. Med bakgrunn i dette interesse-
fellesskapet fremstod skolehjem som løsningen på pro-
blemene. Et ledende prinsipp bak vergerådsloven var at
atferdsproblemer og kriminalitet blant barn måtte forstås
i lys av forsømthet, og at barna trengte oppdragelse og
ikke primært skulle betraktes som forbrytere. Det ble
sett på som viktig å få barna ut av hjemmene hvor de ble
forsømt, og over i fosterhjem, barnehjem eller i verste
fall skolehjem. Intensjonene var gode, men de nødven-
dige ressursene manglet i stor grad.4

Vergerådsloven ble senere avløst av barnevernloven
av 1953.5 Denne loven ble vedtatt i behandlingsoptimis-
mens ideologi, under fremveksten av psykologi som fag-
område. Rettssikkerheten for barn og foreldre var i min-
dre grad ivaretatt.6 Som et svar blant annet på denne
utfordringen, ble det i 1992 vedtatt en ny lov om
barneverntjenester.7 Her ble det lagt stor vekt på rettssik-
kerhet, skillet mellom hjelp og tvang ble noe bedre og

det ble vedtatt mer differensierte vilkår for inngrep enn
det som var tilfelle etter loven av 1953. Loven av 1992
pålegger det offentlige plikter overfor barna, men
uttrykte ikke opprinnelig at den var ment som en rettig-
hetslov for barn. Ved lovendring i 2018 ble det vedtatt en
bestemmelse hvor barnets rett til nødvendige barnevern-
tiltak lovfestes.8

Med jurist og politiker Johan Castberg9 (1862–1926)
som drivkraft, vedtok Stortinget i 1915 seks lover som
hadde som siktemål å redusere spedbarnsdødeligheten
og å bedre situasjonen og rettsstillingen til barn født
utenfor ekteskap.10 Gjennom de Castbergske barnelo-
vene ble barn født i og utenfor ekteskap langt på vei like-
stilte, og Norge var her et foregangsland. Barn født uten-
for ekteskap fikk rett til navn og arv også etter faren, og
de fikk rett til å få oppfostring, dvs. underhold, oppdra-
gelse og forsørgelse, fra begge foreldrene. Det ble ved-
tatt bestemmelser om offentlig hjelp til mødre og sped-
barn og om helsetilsyn til barn under 14 år som var satt
bort i pleie mot betaling.

I 1956 ble lovgivningen om barn og foreldre moderni-
sert gjennom lov om barn i ekteskap og lov om barn
utenfor ekteskap.11 Sistnevnte lov slår innledningsvis
fast at rettsforholdet mellom foreldre og barn utenom
ekteskap er det samme som rettsforholdet mellom for-
eldre og barn i ekteskap, hvis ikke annet er fastsatt. Like-
behandlingstanken ble altså videreført. I 1981 vedtok
Stortinget lov om barn og foreldre, som er en felles lov
for alle barn.12 Siktemålet var blant annet å likestille
barn født i og utenfor ekteskap mest mulig, å under-
streke foreldrenes felles ansvar for barn og å nedtone
foreldrenes makt og myndighet til fordel for sterkere
betoning av ansvar. I loven av 1981 ble også barns rett til
å bli hørt, rett til medbestemmelse og gradvis rett til
selvbestemmelse lovfestet, jf. §§ 31–33. Barns rett til
medvirkning er stadig forsterket og nå også tatt inn i
Grunnloven ved vedtakelsen av § 104.

Også internasjonalt har det de siste 100 år foregått en
viktig utvikling når det gjelder barns menneskerettighe-
ter.

3 For en mer utdypende fremstilling, se Trude Haugli, «Barnerett – utviklingstrekk og utfordringer» (2010), s. 5–25.
4 Se Tove Stang Dahl, Barnevern og samfunnsvern (1978) og Knut Sveri, Barnevernloven (1957), især s. 10–33.
5 Lov 17. juli 1953 nr. 14 om barnevern.
6 Se Gerd Benneche, Rettssikkerheten i barnevernet (1967).
7 Lov 17. juli 1992 nr. 100 om barnverntjenester.
8 Lov 20. april 2018 nr. 5 om endringer i barnevernloven mm. (bedre rettssikkerhet for barn og foreldre). I kraft 1. juli 2018.
9 Øivind Bjørnson, «Johan Castberg». Hentet 21. januar 2015 fra https://nbl.snl.no/Johan_Castberg.
10 Lov 10. april 1915 nr. 1 om forandringer i lov om adgang til opløsning av egteskap av 20. august 1909; lov 10. april 1915 nr. 2 om forsorg for barn;

lov 10. april 1015 nr. 3 om barn, hvis forældre ikke har indgaat egteskap med hverandre; lov 10. april 1915 nr. 4 om forandringer i lov om arv av
31. juli 1854 med tillægslov av 27. juni 1892; lov 10. april 1015 nr. 5 om forandringer i lov om formuesforholdet mellem egtefæller av 29. juni
1988, jf. tillægslov av 29. juni 1894 nr. 2, samt lov av 6. mai 1899, nr. 2, avsnit II, nr. 2; lov 10. april 1915 nr. 6 om forældre og egtebarn. Se også
Geir Kjell Andersland (red.) De Castbergske barnelover 1915–2015, (2015).

11 Lov 21. desember 1956 nr. 9 om born i ekteskap og lov 21. desember 1956 nr. 10 om born utanfor ekteskap.
12 Lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre.

https://nbl.snl.no/Johan_Castberg
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Erfaringene fra første verdenskrigs lidelser for barna,
ledet til stiftelsen av International Save the Children
Union i Genève i 1920.13 Kvinnen som stod bak stiftel-
sen, Eglantyne Jebb (1876–1928), mente at alle nasjoner
måtte dele ansvaret for verdens barn, og hun utarbeidet
utkast til det som er kjent som Genève-deklarasjonen om
barnets rettigheter. Denne ble anbefalt av Folkeforbun-
det i 1924 og var den første menneskerettighetserklærin-
gen vedtatt av en internasjonal organisasjon noen-
sinne.14 Deklarasjonen innledes med at «… men and
women of all nations, recognizing that mankind owes to
the child the best it has to give …» erkjenner sentrale
forpliktelser overfor barn. I hovedtrekk omhandlet
deklarasjonen at barn måtte gis mulighet til normal
utvikling, mat, helsetjenester, husly og trøst. Barn skal
gis muligheter til å tjene til livsopphold og beskyttes mot
utnyttelse, og barn skal oppdras i bevissthet om at dets
talent skal komme menneskeheten til nytte.

I 1946, på bakgrunn av sultkatastrofen for barn i
Europa som følge av andre verdenskrig, ble UNICEF,
United Nations International Children’s Emergency
Fund, dannet. Formål var å hjelpe barn i krise og på flukt
med mat, klær og helsetjenester og å arbeide for barns
rettigheter.15

I 1948 vedtok FNs generalforsamling Verdenserklæ-
ringen om menneskerettighetene.16 Erklæringen slo fast
at alle mennesker er født frie og med samme menneske-
verd og samme menneskerettigheter. «Alle mennesker»
omfatter også barn, men barna ble kun spesifikt nevnt i
en artikkel, artikkel 25 nr. 2, hvor det står at «Mødre og
barn har rett til spesiell omsorg og hjelp. Alle barn skal
ha samme sosiale beskyttelse enten de er født i eller
utenfor ekteskap».

I 1950 vedtok Europarådet Konvensjon om beskyt-
telse av menneskerettighetene og de grunnleggende fri-
heter (EMK).17 Konvensjonen behandler ikke spesifikt
barns rettigheter, men gjennom en tilleggsprotokoll fra
1952 nedfelles retten til utdanning.18 Også praksis fra
Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) har hatt
betydning for barnerettens utvikling. Ikke minst har det
hatt betydning for statusen og gjennomslagskraften til
FNs barnekonvensjon av 1989 (se straks under) at EMD

i sin praksis trekker inn denne konvensjonen i saker som
gjelder barn.19 EMDs dynamiske tolkningsstil har også
hatt betydning for utviklingen av konvensjonens fami-
liebegrep. Barns rett til respekt for sitt familieliv og
beskyttelsen mot vilkårlige inngrep i dette er en grunn-
leggende barnerettighet. Familien, både som fenomen
og som juridisk enhet, har forandret seg betraktelig gjen-
nom historien, og hvem som inngår i barns familier per
år 2018 er ikke de samme som utgjorde barns familier da
konvensjonen ble vedtatt i 1950. Dagens vurdering av
hva som utgjør en familie er sammensatt, og ifølge EMD
kan familiebånd etableres både gjennom biologiske,
rettslige og personlige sosiale relasjoner.20 Som vi skal
se nedenfor, var familiebegrepet også gjenstand for dis-
kusjon i forbindelse med grunnlovsrevisjonen.

Likevel er det oftest slik i praksis fra EMD, i likhet
med i norsk rettspraksis, at voksne påberoper konvensjo-
nen på egne vegne og sakene dreier seg i større grad om
voksnes rett til barnet enn om barnets menneskerettighe-
ter.

I 1959 vedtok FNs generalforsamling Deklarasjonen
om barns rettigheter, som i tillegg til Verdenserklærin-
gen blant annet inneholdt punkter mot omsorgssvikt,
forbud mot arbeid som vil være skadelig for barnets
helse, utvikling og utdanning, og om særlig rett til
behandling og utdanning for barn med funksjonshem-
minger.21

Europarådet vedtok i oktober 1961 Den europeiske
sosialpakt, som inneholder særlige bestemmelser som
skal beskytte barn og unge mot å bli utnyttet, for eksem-
pel gjennom barnearbeid. Fem år senere, i 1966, vedtok
FNs generalforsamling to konvensjoner: Konvensjonen
om sivile og politiske rettigheter (SP) og Konvensjonen
om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK).
Begge konvensjonene inneholder enkelte bestemmelser
som gjelder særskilt for barn, se særlig SP artikkel 24 og
ØSK artikkel 10.

Året 1979 fikk status som FNs internasjonale barneår.
Barns rettigheter ble satt på dagsorden og fikk stor inter-
nasjonal oppmerksomhet. I løpet av dette året tok Polen
initiativ til å omdanne deklarasjonen om barns rettighe-
ter til en konvensjon. Dette arbeidet pågikk i ti år, før

13 Clare Mulley, The Woman Who Saved the Children. (2009).
14 Lucy Smith, «FNs konvensjon om barnets rettigheter» i Høstmælingen m.fl. (2016), s. 17.
15 Opprettet av FN i desember 1946. I 1953 vedtok FNs Generalforsamling å gjøre UNICEF til en permanent del av FN-systemet. I 1965 fikk

UNICEF Nobels fredspris for sitt arbeid for brorskap mellom nasjonene.
16 Vedtatt av FNs Generalforsamling 10. desember 1948.
17 Vedtatt 4. november 1950. I kraft 3. september 1953.
18 Vedtatt 20. mars 1952.
19 Se for eksempel Storkammersaken Jeunesse mot Nederland (03.10.2014) avsnitt 109, hvor vekten av hensynet til barnets beste fremheves.
20 Se for eksempel K og T mot Finland (12.07.2001) Storkammersaken avsnitt 150. Se også Lena R.L. Bendiksen, Barn i langvarige fosterhjemsplas-

seringer (2008), s. 112–127.
21 Vedtatt av FNs Generalforsamling 20. november 1959.
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FNs generalforsamling i 1989 vedtok FNs Konvensjon
om barnets rettigheter, barnekonvensjonen.22 Denne
konvensjonen er folkerettslig bindende for alle stater
som ratifiserer den. Konvensjonen er ratifisert av alle
verdens stater unntatt USA, som riktignok har signert
konvensjonen. Barnekonvensjonen er det første folke-
rettslig bindende instrument som spesifikt fastslår at
barn har menneskerettigheter, ikke bare interesser og
behov, og ved vedtakelsen av konvensjonen uttrykte ver-
den en global aksept nettopp for at barn har rettigheter.
Barnekonvensjonen (BK) trådte i kraft i 1990 etter å ha
blitt ratifisert av 20 land.23 Konvensjonen ble ratifisert
av Norge i 1991.

Konvensjonen bygger på fire grunnleggende prinsip-
per: ikke-diskriminering, jf. artikkel 2, at hensynet til
barnets beste skal være et grunnleggende hensyn, jf.
artikkel 3, barns rett til liv og utvikling, jf. artikkel 6, og
retten til deltakelse, jf. artikkel 12. Vi finner igjen alle
disse prinsippene i og i tilknytning til § 104.

Konvensjonen pålegger statene å sikre barn både
sivile og politiske, sosiale, økonomiske og kulturelle
menneskerettigheter. Her inngår blant annet rett til fami-
lie og omsorg, grunnleggende helse- og velferdstilbud,
beskyttelse mot farer som særlig barn er utsatt for, rettig-
heter som har til formål å fremme barns utvikling, retten
til å bli hørt, religionsfrihet, ytringsfrihet, forsamlings-
frihet og retten til privatliv. Det kanskje mest nyska-
pende og kontroversielle med barnekonvensjonen var at
det ble nedfelt at barn også har sivile og politiske rettig-
heter, noe som nå også er stadfestet i grunnlovs form.24

Ifølge BK artikkel 43 skal det internasjonale ansvaret
for overvåking av at konvensjonen etterleves, ivaretas av
Komiteen for Barns Rettigheter. Komiteen består av 18
uavhengige eksperter valgt av FNs medlemmer ved en
hemmelig avstemning.25 Det første valget ble gjennom-
ført i 1991. Statene skal jevnlig rapportere til komiteen,
som evaluerer rapportene og følger opp med tilrådninger
til statene, jf. BK artiklene 43 til 45.

I 1993 leverte Norge sin første rapport til FNs komité
for barnets rettigheter.26 Komiteen merket seg at det da
forelå et forslag fra et regjeringsoppnevnt utvalg om å ta
inn visse menneskerettighetstraktater i Grunnloven. Til
dette uttalte komiteen: «Dersom Norges regjering går
inn for en egen bestemmelse i Grunnloven som tar inn
visse menneskerettighetstraktater, vil komiteen gjerne
oppfordre parten til å ta med en henvisning til Konven-
sjonen om barnets rettigheter i en slik grunnlovs-
endring.»27

Grunnloven § 110 c ble vedtatt i 1994 med innhold
om at det påligger staten å respektere og sikre mennes-
kerettighetene, og at nærmere bestemmelse om gjen-
nomføring av slike traktater skulle fastsettes ved lov.28

Som en oppfølging av dette, ble menneskerettsloven
vedtatt i 1999. Opprinnelig ble kun EMK, SP og ØSK
med tilleggsprotokoller tatt med som traktater som
skulle ha virkning som norsk lov, jf. mrl. § 2 nr. 1 til 3.29

Spørsmålet om barnekonvensjonen skulle inkorporeres
var kontroversielt, og departementet tok ikke denne kon-
vensjonen med i sitt forslag. I innstillingen fra Justisko-
mitéen ble imidlertid Regjeringen oppfordret til innen
rimelig å inkorporere i lovs form også FNs barne- og
kvinnekonvensjoner.30

I år 2000 vedtok FN to tilleggsprotokoller til barne-
konvensjonen, én om barn i væpnet konflikt og én om
salg av barn, barneprostitusjon og barnepornografi.31 I
2003 ble barnekonvensjonen med tilleggsprotokollene
inkorporert i norsk rett gjennom menneskerettsloven,
konvensjonen ble i likhet med de tidligere inkorporerte
konvensjonene, gitt forrang fremfor annen norsk lovgiv-
ning ved motstrid.32

Ved toppmøte i FN i år 2000 ble FNs tusenårsmål
2000–2015 for en bedre og mer rettferdig verden, ved-
tatt. Erklæringen inneholder åtte hovedmål der også ver-
dens forpliktelser overfor barna ble særlig fremhevet.
Målene er å bekjempe fattigdom og sult, sikre grunnsko-
leutdanning for alle, fremme likestilling og styrke kvin-

22 Vedtatt av FNs Generalforsamling 20. november 1989.
23 I kraft 2. september 1990.
24 Smith, «FNs konvensjon om barnets rettigheter» op.cit. (2016), s. 17.
25 Norge har hatt to medlemmer av komiteen. Den første var professor Lucy Smith fra 2003–2009 og deretter professor Kristen Sandberg fra 2011–

2019, som også var leder fra 2013–2015.
26 Barn har rett, Norges første rapport til FN om konvensjonene om barnets rettigheter, Q-0827 Barne- og familiedepartementet 1993.
27 Komiteen for barnets rettigheter, sjette sesjon, behandling av rapportene fra partene etter artikkel 44 i konvensjonen. Avsluttende merknader fra

Komiteen for barnets rettigheter: Norge, 22. april 1994. Norge har tilsammen levert seks rapporter til komiteen, den siste ble behandlet av komi-
teen i 2018.

28 Tilføyd ved grl.best. 15. juni 1994.
29 Lov 21. mai 1999 nr. 30 om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett.
30 Innst. O. nr. 51 (1998–1999) Innstilling frå justiskomiteen om lov om styrking av menneskerettane si stilling i norsk rett (menneskerettsloven)

kapittel 12. Komiteen si tilråding punkt B.
31 Valgfri protokoll til konvensjon om barnets rettigheter om barn i væpnet konflikt, 25. mai 2000 og Valgfri protokoll til konvensjon om barnets ret-

tigheter om salg av barn, barneprostitusjon og barnepornografi, 25. mai 2000.
32 Lov 21. mai 1999 nr. 30 om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett, § 2 nr. 4 og § 3.
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ners rettigheter, redusere spedbarnsdødeligheten og bar-
nedødeligheten, redusere dødeligheten blant gravide og
fødende kvinner, stoppe utbredelsen av hiv/AIDS, mala-
ria og andre sykdommer, som truer menneskeheten,
sikre miljøvennlig og bærekraftig utvikling og bygge
opp et globalt partnerskap for utvikling. Da perioden
utløp, hadde verden oppnådd betydelige fremskritt på
disse områdene, selv om det fortsatt er langt igjen til
målene er nådd fullt ut.

I mai 2002 arrangerte FNs Generalforsamling for før-
ste gang en sesjon som utelukkende dreide seg om barn
og hvor barn opptrådte som offisielle delegater som
snakket til Generalforsamlingen.33 Ved avslutningen
vedtok 190 land erklæringen og handlingsplanen i et
dokument med tittelen: «En verden egnet for barn.» Fire
områder ble prioritert: Arbeid for sunne liv, sørge for
skikkelig utdannelse til alle, beskytte barn mot misbruk,
utnyttelse og vold, og bekjempe hiv/AIDS.

I 2011 vedtok FNs generalforsamling en tredje til-
leggsprotokoll til barnekonvensjonen. Den omhandler
kommunikasjonsprosedyrer og medfører en rett for
enkeltindivider til å klage til FNs barnekomité.34 Etter
bestilling fra Utenriksdepartementet utredet advokat
Frode Elgesem konsekvensen ved norsk tilslutning til
protokollen.35 Hans konklusjon var i store trekk at en til-
slutning ville styrke barns menneskerettigheter og bare i
begrenset grad innskrenke det demokratiske handlings-
rommet. Fra organisasjoner som arbeider for barns ret-
tigheter er det en sterk forventning knyttet til at Norge
slutter seg til tilleggsprotokollen.36

Fra politisk hold har imidlertid motforestillingene
vært så sterke at Norge så langt, per juli 2018, ikke
har foretatt slik tilslutning. Motforestillingene omfat-
ter frykt for innskrenket demokratisk handlingsrom,
samt usikkerhet om hvordan FNs barnekomite vil
håndtere individklageretten.37 Ved den avsluttende

behandlingen av Norges femte og sjette rapport til
FN, stilte barnekomiteen seg sterkt kritisk til denne
begrunnelsen.38

Det er et tankekors at motstanden mot å gi barn indivi-
duell klagerett etter barnekonvensjonen kom til uttrykk
parallelt med at arbeidet med en egen grunnlovsbestem-
melse for barn pågikk. Det er kanskje et enda sterkere
tankekors at motstanden fastholdes også etter vedtakel-
sen av grunnlovsbestemmelsen, hvor det nedfelles et
krav om at barnets beste være et grunnleggende hensyn
ved handlinger og avgjørelser som berører barn – et krav
som også retter seg mot lovgiver.

3 Menneskerettighetsutvalgets forslag og debat-
ten om dette
Stortingets Menneskerettighetsutvalg valgte i sin innstil-
ling å foreslå en egen bestemmelse om barns rettigheter.
Utvalgets forslag lød slik i moderne språkdrakt:

«Barn har krav på respekt for sitt menneskeverd. De har
rett til å bli hørt i spørsmål som gjelder dem selv, og deres
mening skal tillegges vekt i samsvar med deres alder og
utvikling.

Ved avgjørelser som berører barn, skal barnets beste
være et grunnleggende hensyn.

Barn har rett til vern om sin personlige integritet. Det
påligger statens myndigheter å legge forholdene til rette
for barnets utvikling, herunder sikre at barnet får den
nødvendige økonomiske, sosiale og helsemessige trygg-
het, fortrinnsvis i egen familie.»39

Stortinget vedtok senere bestemmelsen i samsvar med
forslaget, men med tre mindre endringer, hvorav to av
rent språklig karakter.40

33 Representantene var 13-årige Gabriela Azurdy Arrieta fra Bolivia og 17-årige Audrey Cheynut fra Monaco. De var valgt av en forsamling på 404
barn som forberedte møtet i Generalforsamlingen. Formålet var å diskutere hvordan man kunne få regjeringer, organisasjoner og barn til å arbeide
sammen om å gjøre verden til et bedre sted for alle.

34 Valgfri protokoll til konvensjon om barnets rettigheter om kommunikasjonsprosedyrer, 19. desember 2011. På norsk omtalt som protokollen om
individuell klagerett. Protokollen trådte i kraft 24. april 2014 i samsvar med dens artikkel 19.

35 Frode Elgesem, Vurdering av fordeler og ulemper ved eventuell norsk tilslutning til FNs barnekonvensjons tilleggsprotokoll om individuell klage-
rett (2013).

36 Se for eksempel Barneombudet, Notat til åpen høring i Utenriks- og forsvarskomiteen 6. juni 2014 om ratifikasjon av tredje tilleggsprotokoll til
barnekonvensjonen, Dokument 8:53 (2013–2014).

37 Ingrid Egeland Thorsnes, «Klageordning til FNs barnekonvensjon» (2014), s. 174–184. Meld. St. 39 (2015–2016) Individklageordningene til FNs
konvensjoner om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, barnets rettigheter og rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne og
Innst. 161 S (2016–2017) fra Utenriks- og forsvarskomiteen, Individklageordningene til FNs konvensjoner om økonomiske, sosiale og kulturelle
rettigheter, barnets rettigheter og rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

38 Consideration of Norway – 2296th Meeting 78ts Session Committee on the Rights of the Child, 23 May 2018.
39 Dokument 16 (2011–2012) Rapport til Stortingets presidentskap fra Menneskerettighetsutvalget om menneskerettighetene i Grunnloven, avgitt

19. desember 2011.
40 I første ledd ble «i samsvar med» endret til «i overensstemmelse med». I andre ledd ble «ved avgjørelser som berører barn» endret til «ved hand-

linger og avgjørelser som berører barn», noe som innebar en utvidelse av bestemmelsens anvendelsesområde. I tredje ledd ble «Det påligger sta-
tens myndigheter å» endret til «Statens myndigheter skal».
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Når det gjaldt formålet med å grunnlovsfeste barns
menneskerettigheter, fremholdt utvalget fem hovedargu-
menter.41 For det første fremhevet utvalget at selv om de
generelle menneskerettighetsbestemmelsene også gjel-
der for barn, blir ikke barns behov for særlig beskyttelse,
gode utviklingsmuligheter og deres behov for medbe-
stemmelse over eget liv tilstrekkelig ivaretatt. Barns sår-
barhet og avhengighet av voksne gjør at barna har et
annet utgangspunkt enn andre. For det andre viste utval-
get til at barns særlige behov for beskyttelse er anerkjent
i moderne europeiske konstitusjoner og i EUs charter of
fundamental rights. At Norge har vært et foregangsland
når det gjelder barns rettigheter, var et tredje argument
for grunnlovsfesting. Det fjerde er litt vagt, men utvalget
viste til at en egen grunnlovsbestemmelse kunne ha sterk
politisk og symbolsk betydning. Som et femte argument
ble det fremholdt at grunnlovsbestemmelsen også kunne
ha rettslig betydning, i første omgang ved å kunne fun-
gere som et moment ved tolkningen av annen lovgiv-
ning. En slik grunnlovsfesting ville i praksis måtte for-
stås slik at «rettsanvenderen skal falle ned på det tolk-
ningsalternativ som gir den beste løsning for barnet.»
Bestemmelsen ville også fungere som skranke for lovgi-
ver, som ved utforming av lover eksempelvis må ta
høyde for barns behov for gode oppvekstsvilkår og for
beskyttelse mot overgrep.

Menneskerettighetsutvalget diskuterte om et generelt
forbud mot barnearbeid burde tas inn i Grunnloven
under henvisning til at barnekonvensjonen gir spesifikk
beskyttelse mot barnearbeid. Utvalget konkluderte med
at Grunnloven § 104 om medbestemmelse, barnets beste
og vern om barnets personlige integritet, sett i sammen-
heng med § 93 om forbud mot slaveri og tvangsarbeid,
og § 109 som sikrer barn rett til grunnleggende opplæ-
ring, gir tilstrekkelig vern mot at barn utnyttes gjennom
barnearbeid.42 Dermed foreslo utvalget ikke å ta inn et
generelt forbud mot barnearbeid.

Utvalgets innstilling til ny § 104 ble fremmet med en
særmerknad fra utvalgsmedlem Carl I. Hagen (FrP).43

Han reserverte seg mot flere av bestemmelsene, og
ønsket blant annet ikke å gi sin tilslutning til § 104. Hans
hovedinnvending var av generell karakter og ikke spesi-
fikt knyttet til § 104. Hagen uttalte at han ikke fant det
fornuftig og hensiktsmessig å blande klare rettsregler

sammen med uforpliktende programerklæringer og sym-
bolske langsiktige målsetninger. Dette også under hen-
visning til at en slik blanding kunne føre til at sentrale
rettigheter svekkes i omdømme og reell rettsvirkning.

Menneskerettighetsutvalgets forslag ble møtt av
debattanter med ulike syn særlig på spørsmålet om hva
som bør rettsliggjøres og hvilke menneskerettigheter
som hører hjemme i Grunnloven. Når det spesifikt gjel-
der den rettslige diskusjonen om bestemmelsen om
barns menneskerettigheter, finner vi et begrenset antall
debattinnlegg.

Professor Kirsten Sandberg var tidlig ute og hilste
utvalgets forslag velkommen. Hun understreket spesielt
betydningen av å nedfelle rettigheter som er særlig aktu-
elle for barn, og som ikke inngår i de menneskerettighe-
tene som gjelder for alle.44

Professor Eivind Smith stilte seg på den andre siden
kritisk til Menneskerettighetsutvalgets rapport.45 Han
var kritisk til bruk av Grunnloven som symbol (s. 326)
og ønsket blant annet å fjerne forslaget om nye politiske
deklarasjoner (s. 337). Smith argumenterte for at de
menneskerettigheter som skulle inngå i Grunnloven,
burde være «operative rettigheter som vi faktisk ønsker
at skal blir respektert» (s. 337). Når det gjaldt barns ret-
tigheter, var hans forslag at bare to rettigheter burde
inngå: barns rett til å bli hørt, samt at barnets beste skal
være et grunnleggende hensyn ved handlinger og avgjø-
relser som berører barn.

Under en åpen høring i Stortingets kontroll- og konsti-
tusjonskomité 16. april 2012 om rapporten fra Mennes-
kerettighetsutvalget, tok UNICEFs talsperson til orde for
en bedre samkjøring mellom Grunnloven og FNs barne-
konvensjon.46 Også barneombudet argumenterte da for
viktigheten av at Grunnloven reflekterer at barn har sær-
lige rettigheter tilpasset deres behov.47 Barneombudet
fremholdt at en bestemmelse i Grunnloven om barns ret-
tigheter både ville kunne ha en sterk politisk og sym-
bolsk betydning, samt en rettslig betydning. En egen
bestemmelse ville synliggjøre at barns rettigheter er like
viktige som voksnes rettigheter. Også ombudet argu-
menterte for et bedre samsvar mellom den nye grunn-
lovsbestemmelsen og barnekonvensjonen.

I en kronikk i Aftenposten 22. april 201448 formulerte
leder av FNs barnekomité, Kirsten Sandberg, barneom-

41 Dokument 16 (2011–2012) punkt 32.5.1.
42 Dokument 16 (2011–2012) pkt. 32.5.7.
43 Dokument 16 (2011–2012) pkt. 11.4.2.
44 Kirsten Sandberg, «Grunnlovsfesting av barns rettigheter» (2012), s. 1–5.
45 Eivind Smith, «Flere menneskerettigheter i grunnloven?» (2012), s. 323–338.
46 http://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Horing/Horingsprogram/?dateid=10003455
47 Notat fra Barneombudet – 28. februar 2014, Notat til åpen høring i Stortingets kontroll og konstitusjonskomité om menneskerettigheter i Grunnlo-

ven.
48 http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Barns-rettigheter-i-Grunnloven-7542985.html

http://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Horing/Horingsprogram/?dateid=10003455
http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Barns-rettigheter-i-Grunnloven-7542985.html
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bud Anne Lindboe, tidligere høyesterettsjustitiarius Car-
sten Smith og medlem av Stortingets Menneskerettig-
hetsutvalg Jan E. Helgesen, en tydelig støtteerklæring
for vedtakelse av en bestemmelse om barns rettigheter i
Grunnloven. Bakgrunnen for kronikken var at et mindre-
tall i Lønning-utvalget gikk imot å ha med en bestem-
melse om barn i Grunnloven, og en frykt for at denne
holdningen kunne spre seg slik at forslaget ikke ville
oppnå grunnlovsmessig flertall.

Kronikkforfatternes hovedpoeng var at «Grunnloven
skal gjenspeile nasjonens grunnleggende verdier. Hva er
mer grunnleggende for å bygge og bevare et samfunn
enn respekt for barn!». En innføring av barns rettigheter
i Grunnloven ville innebære en anerkjennelse av barn
som likeverdige borgere i Norge og ville også gi barns
rettigheter økt oppmerksomhet. Grunnlovens verdi som
et robust og stabilt politisk og rettslig styringsinstrument
ble også fremhevet. Det samme gjaldt bestemmelsens
betydning som et signal internasjonalt om Norges syn på
verdien av barns rettigheter. Forfatterne henviste videre
til en undersøkelse fra 2013 foretatt av Venezia-kommi-
sjonen, Europarådets organ for rådgivning om demo-
krati- og rettsstatsspørsmål. Blant Europarådets 47 med-
lemsstater var det bare tre stater som ikke hadde bestem-
melse om barn i sine konstitusjoner: Storbritannia,
Frankrike og Norge.49 Det ble også vist til at de øvrige
bestemmelsene i grunnlovsforslaget var av allmenn
karakter, og ikke tok sikte på de særlige behov som barn
har.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen sluttet seg i stor
grad til Menneskerettighetsutvalgets innstilling samt til
begrunnelsen for denne.50 På enkelte punkter ble innstil-
lingen endret etter behandlingen i komiteen og etter
debatten i Stortinget. Endringene vil bli omtalt under
neste punkt.

Under Stortingsdebatten ble flere spørsmål som
direkte og indirekte kunne berøre § 104 tatt opp. Her kan
nevnes motforestillinger mot symbollovgivning og dis-
kusjonen om hvorvidt økonomiske, sosiale og kulturelle
rettigheter skulle ha en plass i Grunnloven. Videre ble
det debatt om familiebegrepet og om hvorvidt, og i så
fall hvordan, familiens status skulle reguleres i Grunnlo-

ven, og om det skulle tas inn en egen bestemmelse om
beskyttelse av barn mot vold og overgrep.

Flertallet51 i Kontroll- og konstitusjonskomiteen
fremmet forslag om et nytt fjerde ledd i § 104, som
skulle lyde slik: «Statens myndigheter skal iverksette til-
tak for å beskytte barnets personlige integritet, herunder
beskyttelse mot vold, mishandling, seksuell utnyttelse
og andre liknende forhold som kan skade barnet.» For-
slaget ble fremmet under henvisning til at barns sårbar-
het og avhengighet av voksenpersoner gjør dem særlig
utsatt for slike typer atferd.52 Motforestillingene som ble
fremført under debatten i Stortinget gikk blant annet ut
på at Grunnloven ikke inneholder sanksjonsmidler og at
regler om misbruk av barns rettigheter dermed hører
hjemme i straffeloven.53 Forslaget oppnådde ikke til-
strekkelig grunnlovsflertall og falt.54

4 Nærmere om innholdet i § 104

4.1 Menneskeverd og medbestemmelse – Grunnloven 
§ 104 første ledd

§ 104 slår først fast at «barn har krav på respekt for sitt
menneskeverd». Meningen bak denne formuleringen er
å vise at barn «ikke har mindre verdi enn voksne.»55

Bestemmelsen må leses i sammenheng med likebehand-
lingsprinsippet som følger av formuleringene «Alle er
like for loven.» og «Intet menneske må utsettes for usak-
lig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling.», jf. Grl.
§ 98.

Barns medbestemmelsesrett, i form av en rett til å bli
hørt, er uttrykkelig fastslått i første ledd. Rettigheten er
ikke tematisk begrenset til bestemte områder, men den er
begrenset til å omfatte spørsmål som gjelder barnet selv.
Kontroll- og konstitusjonskomiteens flertall56 viste til at
«gjelder» skal leses som angår. Saken må angå barnet
direkte, det er ikke tilstrekkelig at barn kan være berørt
mer eller mindre indirekte. I saker som gjelder barnet, er
imidlertid retten til å bli hørt en individuell rettighet,
som kan påberopes i enkeltsaker. Den kan også påbero-
pes av en gruppe barn, dersom det er en konkret gruppe

49 www.venice.coe.int. Strasbourg, 24March 2014 Opinion n°713 / 2013 CDL-AD(2014)005: European Commission for Democracy through Law
(Venice Commission) Report on the protection of Children’s Rights: International standards and domestic Constitutions.

50 Innst. 186 S. (2013–2014) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om grunnlovsforslag fra Per-Kristian Foss, Martin Kolberg, Marit
Nybakk, Jette F. Christensen, Anders Anundsen, Hallgeir H Langeland, Per Olaf Lundteigen, Geir Jørgen Bekkevold og Trine Skei Grande om
grunnlovfesting av sivile og politiske menneskerettigheter, med unntak av romertall X og romertall XXIV, pkt. 2.1.10.

51 Medlemmene fra Arbeiderpartiet, Venstre, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne.
52 Innst. 186 S. (2013–2014) pkt. 2.1.10.
53 Stortingsforhandlingene 13. mai 2014 s. 2508, Michael Tetzschner (H).
54 Komiteens innstilling falt med 86 mot 82 stemmer.
55 Dokument 16 (2011–2012) pkt. 32.5.2. Se Randi Sigurdsen, «Barns krav på respekt for sitt menneskeverd» (2017), s. 289–307.
56 Medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet.

https://www.venice.coe.int
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som er særskilt berørt i en enkeltsak. Barnets mening
skal tillegges vekt i samsvar med barnets alder og utvik-
ling. Denne regelen gjelder i saker hvor det blir truffet
avgjørelser som gjelder barn. Formuleringen er vel kjent
fra lovgivning om barn og er en ytterligere kodifisering
av prinsippet om barns gradvise utvikling, som inne-
bærer at barn skal få økende innflytelse over eget liv
frem mot myndighetsalderen.57 Barns demokratiske rett
til å ytre seg helt generelt, omfattes av ytringsfrihetsbe-
stemmelsen i Grunnloven § 100. Tilsvarende vil andre
sivile og politiske rettigheter gjelde også for barn, med
mindre særskilte aldersgrenser er fastsatt, som for stem-
merett.

Barns rett til å bli hørt er på overordnet nivå også ned-
felt i FNs barnekonvensjon artikkel 12.58 De rettighetene
som følger av konvensjonen er imidlertid noe mer
omfattende enn de som nå følger av Grunnloven. Det
var, som nevnt, i høringsrunden flere som tok til orde for
at det burde være et sterkere samsvar mellom konvensjo-
nen og Grunnloven, uten at dette fikk gjennomslag i
Stortinget. Konvensjonen vil dermed supplere Grunnlo-
ven på dette området.

4.2 Barnets beste – Grunnloven § 104 andre ledd
I andre ledd finner vi prinsippet om at barnets beste skal
være et grunnleggende hensyn ved handlinger og avgjø-
relser som berører barn. «Handlinger» var ikke med i for-
slaget fra Menneskerettighetsutvalget, med ble tatt inn
ved innstillingen fra kontroll- og konstitusjonskomiteen,
og er i samsvar med det som følger av BK artikkel 3.

Menneskerettighetsutvalget slo fast at dette prinsippet
er et av de mest sentrale prinsippene som gjelder barn.
Prinsippet om at barnets beste skal være «a primary con-
sideration» når beslutninger treffes, er nedfelt i en rekke
internasjonale og nasjonale bestemmelser. FNs barne-
konvensjon artikkel 3 er den mest sentrale bestemmel-
sen. Prinsippet gjenfinnes også i EUs Charter of funda-
mental rights artikkel 24.59 Det er nedfelt i nasjonal lov-
givning gjennom menneskerettsloven,60 som inkorpore-
rer barnekonvensjonen, og gjennom barneloven, barne-

vernloven, utlendingsloven, adopsjonsloven og i enkelte
andre lover som gjelder barn.61 I barnekonvensjonen er
prinsippet universelt utformet og utvalget ønsket å syn-
liggjøre prinsippet på generelt grunnlag også gjennom
Grunnloven, uten dermed å ha som intensjon å endre
rettstilstanden.62

I motsetning til hva gjelder barns rett til å bli hørt, er
ikke prinsippet avgrenset til saker som gjelder barnet
direkte. Det er tilstrekkelig at barnet er «berørt», og
utvalget understreker at rekkevidden av dette prinsippet
dermed er videre enn hva gjelder barns medbestemmel-
sesrett. Utvalget viste til at formuleringen minner om
formuleringen i BK artikkel 3 og i EUs Charter og at
praksis relatert til disse bestemmelsene, i likhet med tid-
ligere norsk praksis på området, vil være «nyttige bidrag
til fortolkningen av en grunnlovsbestemmelse om
barn».63

Intensjonen med BK art. 3 er imidlertid å gi et sterkere
vern enn det som fremgår av forarbeidene som intensjo-
nen med § 104.64 Det var likevel ikke meningen med
grunnlovsreformen å svekke barns rettigheter slik de føl-
ger av barnekonvensjonen. Det vern BK gir gjennom
menneskerettsloven vil derfor fortsatt gjelde med ufor-
minsket styrke, og Høyesterett ser ut til å tolke § 104 i
samsvar med barnekonvensjonen.

Det kan dessuten være grunn til å se bestemmelsen i
sammenheng med grunnloven § 92 om at «Statens myn-
digheter skal respektere og sikre menneskerettighetene
slik de er nedfelt i denne grunnlov og i for Norge bin-
dende traktater om menneskerettigheter.» At barnekon-
vensjonen skal respekteres, er dermed slått fast med
grunnlovs styrke, ikke bare gjennom menneskerettslo-
ven.

Når det gjelder vektleggingen av hensynet til barnets
beste, mente utvalget gjennom formuleringen «et grunn-
leggende hensyn» å få frem at hensynet til barnet skal
spille inn når barn er berørt, men «deres interesser vil
ikke nødvendigvis være avgjørende for beslutningen».65

Tilsvarende gjentas i innstillingen fra kontroll- og kon-
stitusjonskomiteen.66 Vektleggingen skal variere etter
hvor sterkt barnet er berørt av den aktuelle handlingen

57 Smith, «FNs konvensjon om barnets rettigheter» (2016), s. 19.
58 De forente nasjoners internasjonale konvensjon 20. november 1989 om barnets rettigheter.
59 Charter of Fundamental Rights of the European Union. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:

en:PDF
60 Lov 21. mai 1999 nr. 30 om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven) § 2 nr. 4.
61 Lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre, Lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester. Lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til

riket og deres opphold her. Lov 16. juni 2017 nr. 48 om adopsjon.
62 Dokument 16 (2011–2012) pkt. 32.5.4.
63 Dokument 16 (2011–2012) pkt. 32.5.4.
64 Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 14 (2013) on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary

consideration (art. 3, para. 1) punkt IV A4.
65 Dokument 16 (2011–2012) pkt. 32.5.4.
66 Innst. 186 S. (2013–2104) pkt. 2.1.10.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403: en:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403: en:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403: en:PDF
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eller avgjørelsen. I avgjørelser om foreldreansvar,
bosted, samvær og adopsjon skal hensynet til barnets
beste veie svært tungt. Ved andre avgjørelser må avgjø-
relsesmyndigheten først ta stilling til hvor alvorlig
beslutningen er for barnet, og det må så foretas en avvei-
ning hvor de motstridende hensynene inngår. På begge
punkter vil det klart kunne oppstå uenighet, slik vi tidli-
gere har sett i avgjørelser etter utlendingsloven.

Høyesterett har i HR-2015-206-A, i en utvisningssak
etter utlendingsloven, med styrke og under henvisning
til barnekomiteens uttalelser, slått fast at hensynet til
barnets beste skal ha stor vekt i avveiningen mot andre
hensyn og ikke bare være ett av flere momenter i en hel-
hetsvurdering. «Barnets beste skal danne utgangspunk-
tet, løftes spesielt frem og stå i forgrunnen.» (avsnitt 65)
Formuleringen ble senere henvist til i HR-2015-289-A
(avsnitt 47).

4.3 Integritetsvern og utvikling – Grunnloven § 104 
tredje ledd
Bestemmelsen tredje ledd innledes med at «Barn har
rett til vern om sin personlige integritet.» Det er en
nyvinning i forhold til både lovgivning om barn og
barns konvensjonsvern at barns rett til integritetsvern er
fastslått helt generelt. Begrepet integritet kan forklares
på ulike måter. I denne sammenheng er kanskje «ukren-
kelighet» det beste synonymet. Barns rett til integritets-
vern er ikke begrenset til bestemte situasjoner og gjel-
der overfor alle, både overfor foreldre, andre private og
det offentlige. Formuleringen innebærer at barnet gis en
individuell rettighet og skiller seg fra formuleringen i
den tilsvarende generelle bestemmelsen i Grunnloven
§ 102 andre ledd, som lyder slik: «Statens myndigheter
skal sikre et vern om den personlige integritet.» Barns
sårbarhet, avhengighet av voksne og særlige behov for
beskyttelse ivaretas ikke i de generelle menneskerettig-
hetene, og det danner bakteppet for at barn her gis en
sterkere beskyttelse enn voksne. Retten til vern inne-
bærer ifølge forarbeidene at staten har plikt til å sørge
for et regelverk og håndhevelse av dette, som å beskytte
barnet mot utnyttelse, vold og omsorgssvikt.67 Etter en
naturlig språklig forståelse, vil et integritetsvern også
omfatte beskyttelse mot krenkende omtale og visse for-
mer for eksponering av informasjon om barnet uten bar-
nets samtykke.

Premissene tyder imidlertid på at utvalget mente at
integritetsvernet, som rettighet, skulle ha en ganske

begrenset rekkevidde: «I sin ytterste konsekvens vil en
individuell rettighet for barnet åpne for at det kan gå til
søksmål mot statens myndigheter med krav om bedre
beskyttelse enn det har fått tilbud om i dag. Så lenge
myndighetene har et regelverk, slik som i dag, og så
lenge dette regelverket håndheves, vil slike søksmål nor-
malt ikke kunne føre frem. Det er imidlertid i de tilfeller
hvor myndighetene er klar over barnets forhold og over-
hodet ikke iverksetter tiltak for å beskytte barnet, at bar-
net eller noen på vegne av barnet kan kreve bedre
beskyttelse.»68 Det var heller ikke meningen at regelen
skulle kunne påberopes som ansvarsgrunnlag av voksne
som mener at de i barndommen ikke fikk den beskyttelse
de skulle ha hatt.

Tredje ledd, siste setning er sammensatt: «Statens
myndigheter skal legge forholdene til rette for barnets
utvikling, herunder sikre at barnet får den nødvendige
økonomiske, sosiale og helsemessige trygghet, for-
trinnsvis i egen familie.» Den første delen om at staten
skal legge forholdene til rette for barns utvikling, er
ment som en politisk erklæring, ikke som en rettighet
som kan påberopes for domstolene. Neste del av setnin-
gen er imidlertid av en annen karakter. Bestemmelsen
pålegger staten plikt til å sikre at barnet får nødvendige
økonomiske, sosiale og helsemessige trygghet. Ved at
staten pålegges plikt til å «sikre» barn slik trygghet, vil
dette sannsynligvis være forhold som kan prøves av
domstolene. Her settes barn i en særstilling, og staten
pålegges utvilsomt et økt ansvar for de ytre rammene for
barns velferd. Tilsvarende økonomiske og sosiale rettig-
heter er ikke grunnlovsfestet for voksne.

Tredje ledd siste setning om barns rett til utvikling,
herunder økonomisk, helsemessig og sosial trygghet,
avsluttes med «fortrinnsvis i egen familie». Denne for-
muleringen var med i forslaget fra menneskerettighets-
utvalget, men flertallet i kontroll- og konstitusjonskomi-
teen innstilte på at denne delen skulle utgå.69 Motfore-
stillingene gikk ut på at det særlig er når familien svikter,
at beskyttelse av barna bør være myndighetenes ansvar.
Under henvisning til UNICEF og Barneombudets syn
uttrykte komiteen en frykt for at et slikt tillegg, sett i
sammenheng med forslaget til § 103 om familien som en
grunnleggende enhet i samfunnet, kunne medføre en for
sterk vektlegging av det biologiske prinsipp.70 Etter
debatten i Stortinget ble imidlertid det opprinnelige for-
slaget vedtatt med stort flertall. Dette må også sees i
sammenheng med at forslaget om en ny § 103 om rett til
å stifte familie m.v., ikke oppnådde grunnlovsmessig

67 Innst. 186 S. (2013–2014) s. 7 og Dokument 16 (2011–2012) pkt. 32.5.5.
68 Dokument 16 (2011–2012) pkt. 32.5.5. (Kursivert her)
69 Medlemmene fra Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Venstre, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet de Grønne.
70 Stortingsforhandlingene 13. mai 2014 s. 2496, Karin Andersen (SV).
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flertall og falt.71 Familiebegrepet blir diskutert, men ble
ikke nærmere definert. Hensikten var ikke å styrke det
biologiske prinsipp, og en familie kan bygge på ulike
relasjoner, biologiske, rettslige og sosiale.

5 Grl. § 104 i praktisk bruk?
Fire år etter vedtakelsen av § 104 viser det seg at innenfor
menneskerettighetskatalogen er det denne bestemmelsen
som er absolutt hyppigst i bruk. Søk etter avgjørelser på
Lovdata i juli 2018 gir over 400 treff.72 Av disse utgjør
avgjørelser fra Høyesterett 32 saker, hvorav 10 gjelder
straff og de resterende er sivile saker. Det store flertall av
avgjørelser kommer fra lagmannsrettene, med godt over
200, og med fylkesnemndene for barnevern og sosiale
saker som en god nummer to med over 90 treff.

Straffesakene der § 104 anvendes gjelder dels unge
lovbrytere og spørsmål om straffutmåling vurdert opp
mot hensynet til barnets beste. Dels er det barns
omsorgspersoner som har begått straffbare handlinger,
og det er straffens betydning for barna som vurderes.

De sivile sakene for Høyesterett gjelder i all hovedsak
utlendingsrett og barnevernrett, med innslag av en sak
etter barneloven, to erstatningssaker og en barnebortfø-
ringssak. Grunnloven kommer i all hovedsak inn når det
gjelder spørsmålet om barns rett til å bli hørt, samt ved
vurderingen av hensynet til barnets beste.

Den selvstendige og reelle betydningen av grunnlovs-
bestemmelsen ved individuelle avgjørelser kan være
vanskelig å få tak på. Hovedinntrykket er at § 104 i liten
grad har medført endring av gjeldende rett, og det var da
heller ikke hovedhensikten med bestemmelsen.

I plenumsdommen HR-2015-2524-P (som gjelder en
afghansk familie, med stikkord utlendingsrett, asyl,
internflukt og barnets beste) uttaler førstvoterende:

«Grunnlova § 104 var ikkje vedteken då UNE gjorde sine
vedtak, og det følgjer då av Rt-2015-921 avsnitt 67 at denne
grunnlovsføresegna ikkje kjem til bruk i saka her. Eg kan
heller ikkje sjå at føresegna, om ho hadde vore lagt til
grunn, ville gitt barna ei sterkare stilling enn dei hadde tid-
legare, jf. Innst. 186 S (2013–2014) side 30.» (avsnitt 162)

Dommen var avsagt under dissens, men det er ikke noe
som tyder på at dissensen omfattet denne forståelsen. I

praksis ser det gjennomgående ut til at § 104 anvendes
samtidig med den motsvarende bestemmelsen i barne-
konvensjonen, og/eller tilsvarende bestemmelse i nasjo-
nal lovgivning, som barneloven, barnevernloven, utlen-
dingsloven, straffeloven osv. Grunnlovsbestemmelsen
trekkes gjerne inn som støtteargument, eller det henvises
til at bestemmelsen ikke gir rettigheter utover det som
allerede følger av den alminnelige lovgivningen. Ellers
er det i all hovedsak de motsvarende bestemmelsene i
barnekonvensjonen og rettskildemateriale knyttet til
denne som analyseres og drøftes.

Det kan i denne sammenheng være av interesse å hen-
vise til hva Høyesterett har uttalt om forholdet mellom
våre konvensjonsforpliktelser og Grunnloven. I HR-
2015-206-A – Rt-2015-93 (Kenya-dommen) uttaler
Høyesterett om Grl. § 102:

«Bestemmelsen kom inn ved grunnlovsreformen i mai
2014, og bygger blant annet på FNs konvensjon om sivile
og politiske rettigheter (SP) artikkel 17 og EMK artikkel
8. Likhetstrekkene med EMK er store. Jeg legger til
grunn at § 102 skal tolkes i lys av de folkerettslige forbil-
dene, men likevel slik at fremtidig praksis fra de interna-
sjonale håndhevingsorganene ikke har samme prejudi-
katsvirkning ved grunnlovstolkningen som ved
tolkningen av de parallelle konvensjonsbestemmelsene:
Det er etter vår forfatning Høyesterett – ikke de interna-
sjonale håndhevingsorganene – som har ansvaret for å
tolke, avklare og utvikle Grunnlovens menneskerettsbe-
stemmelser.» (avsnitt 57, uthevet av forf.).

I avsnitt 64 understrekes det at Høyesteretts selvstendige
ansvar for grunnlovstolkningen også gjelder for § 104.
Når det gjelder den nærmere forståelsen av innholdet i
§ 104 andre ledd om hensynet til barnets beste, er det
likevel BK artikkel 3 som drøftes.

En av intensjonene med en egen grunnlovsbestem-
melse for barn var at den skulle ha en sterk symbolsk
og politisk betydning. FNs barnekomite uttrykker til-
fredshet med vedtakelsen av bestemmelsen.73 Grunn-
loven skal både som rettslig og politisk verktøy fun-
gere som skranke for lovgiver. To eksempler på en
slik funksjon kan nevnes. Det første er utredningen av
forslag til ny barnevernslov, som ble foretatt i lys av
de rettslige skrankene som Grunnloven gir, riktignok
sett i sammenheng med FNs barnekonvensjon og

71 Innst. 183 S. (2013–2014) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om grunnlovsforslag fra Per-Kristian Foss, Anders Anundsen, Per
Olaf Lundteigen og Geir Jørgen Bekkevold om ny § 103 i Grunnloven (rett til å stifte familie mv.) (Dokument 12:34 (2011–2012)) og grunnlovs-
forslag fra Martin Kolberg, Marit Nybakk, Jette F. Christensen, Hallgeir H. Langeland og Trine Skei Grande om ny § 103 i Grunnloven (rett til å
stifte familie mv.) (Dokument 12:35 (2011–2012)) 111 representanter stemte for forslaget, 57 mot.

72 Søkte opp Grunnloven § 104 og klikket på symbolet for avgjørelser i paragrafen. Søk foretatt 23. juli 2018.
73 CRC/C/NOR/CO/5-6, 1. juni 2018, avsnitt 3.
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EMK.74 Det andre eksemplet er en uttalelse fra Sivilom-
budsmannen hvor det påpekes at hensynet til barnets
beste i forbindelse med bostedsregistrering for forelder
etter samlivsbrudd ikke er berørt i forbindelse med revi-
sjon av lov og forskrift om folkeregistrering.75

Når det gjelder den manglende norske tilslutningen til
tredje tilleggsprotokollen til barnekonvensjonen om
individklagerett, ser det imidlertid ut til at staten ikke
opplever Grunnloven § 104 som noe hinder for en slik
politikk.76

Grunnloven § 104 har i historisk sammenheng bare
virket i svært kort tid. Det blir interessant å følge utvik-
lingen når det gjelder praktiseringen av bestemmelsen.
Og av særlig interesse er det å se om Grunnloven får
noen reell betydning i enkeltsaker når det gjelder statens
plikt til å sikre at barn får den nødvendige økonomiske,
sosiale og helsemessige trygghet. Så langt er den delen
av bestemmelsen ikke anvendt av domstolene, og om
barn kan få fastsettelsesdom for brudd på disse rettighe-
tene, er fortsatt et åpent spørsmål.

74 NOU 2016: 16 Ny barnevernslov – Sikring av barns rett til omsorg og beskyttelse, især kapittel 5 og Christian Børge Sørensen, «Barnevern og
menneskerettighetene» i vedlegg 4.

75 SOM-2016-2886 og lov-2016-12-09-88 om folkeregistrering.
76 Se Innst. 161 S (2016–2017) fra Utenriks- og forsvarskomiteen, Individklageordningene til FNs konvensjoner om økonomiske, sosiale og kultu-

relle rettigheter, barnets rettigheter og rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.
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§ 105
Fordrer statens tarv at noen må avgi sin rørlige eller urørlige eiendom til offentlig bruk, så bør
han eller hun ha full erstatning av statskassen.

Krev omsyn til samfunnet at nokon må gje frå seg sin faste eller rørlege eigedom til offentleg
bruk, skal ho eller han få fullt vederlag av statskassa.

Av Ivar Alvik

1 Innledning
§ 105 er den sentrale bestemmelsen i Grunnloven til
vern av den private eiendomsretten. Kort og fyndig fast-
sette den i 1814: «Fordrer Statens Tarv, at Nogen maa
afgive sin rørlige eller urørlige Eiendom til offentlig
Brug, saa bør han have fuld Erstatning af Statskassen.» I
motsetning til enkelte andre grunnlover fra samme tid
inneholder ikke Grunnloven noen mer prinsipiell for-
ankring av den private eiendomsretten som sådan. I tråd
med Grunnloven forøvrig er bestemmelsens uttrykk og
innhold mer nøkternt. Den forutsetter at myndighetene
har rett til å ekspropriere noens eiendom, men fastsetter
at han i så fall skal ha full erstatning fra staten. § 105 er
likevel ikke den eneste bestemmelsen i Grunnloven som
var ment å verne den private eiendomsrett; blant annet
hadde både § 117 (opprinnelig § 108) om odelsretten og
den opprinnelige § 101 om næringsfriheten (nå opphe-
vet) historisk sett viktige sider mot eiendomsretten.1

Prinsippet som ligger under Grunnloven § 105, om at
samfunnsfellesskapet ikke kan tilegne seg noens eiendom
uten å gi erstatning, springer ut av en fundamental rettfer-
dighetstanke som har vært anerkjent i ulike former fra
antikkens filosofi og helt til vår tid. Sentralt i denne idétra-
disjonen står idéen om at det er en innbyrdes sammenheng
mellom individuell frihet, privat eiendomsrett og politisk
myndighet.2 Mens staten på den ene side finner sin
begrunnelse i behovet for å beskytte person og eiendom,
er det også staten som gir opphavet til eiendomsretten og
definerer grensene for den personlige frihet. I dette forhol-

det ligger imidlertid også en latent motsetning og spen-
ning. De fleste vil kunne føle på urettferdigheten ved å bli
fratatt noe man har blitt vant til å se som sitt eget. At pri-
vate eiendomsinteresser skal være vernet mot fellesska-
pets interesser er likevel ikke alltid opplagt eller ukontro-
versielt. Opprettholdelse av bestående rettigheter inne-
bærer en sementering av eksisterende økonomiske struk-
turer og ulikheter i et samfunn, som gjør at beskyttelse av
eiendomsretten uten hensyn til dens grunnlag og beretti-
gelse også kan bære i seg en kime til urettferdighet.

Til alle tider har disse motsetningene dannet grunnlag
for kiv og uenighet innad i ulike samfunn og for ulike ideer
om hva eiendomsrett er og om dens berettigelse. Synet på
eiendomsretten vil alltid også være preget av det enkelte
samfunns økonomiske strukturer og samfunnsforhold til
enhver tid. Ideene om eiendomsretten som rådet på Eids-
voll i 1814 var preget av naturrettens ånd og idealer og en
tid hvor det gamle eneveldet og privilegiesamfunnet var i
omveltning. Dette var en ganske annen situasjon enn i vår
tid der det nasjonale folkestyret presses av økonomisk glo-
balisering og en stadig økende internasjonalisering av
rettslige og politiske institusjoner. I den lange utviklingen
fra 1814 har det også oppstått nye økonomiske strukturer
som har forvandlet den private eiendomsrettens rolle i
samfunnet. Det innebærer at de rådende ideer om eien-
domsretten i vår tid ikke er, og ikke kan være, helt de
samme i dag som i 1814. Samtidig betyr ikke det at selve
grunnprinsippet forankret i Grl. § 105 nødvendigvis har
gjennomgått noen radikal forvandling. Selv om et historisk

1 Se kommentarer til henholdsvis § 117 og tidligere § 101 i denne boken.
2 Se for eksempel Richard Schlatter, Private Property (1951), og Peter Garnsey, Thinking about Property (2007).
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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riss viser en klar utvikling i fortolkning av bestemmelsen
avtegner det også noen lange linjer og en sentral kjerne; en
ide om likhet og beskyttelse av individuelle interesser mot
politiske krav og fellesskapsinteresser, som i bemerkelses-
verdig grad har tålt tidens tann.

I det følgende skal jeg først redegjøre nærmere for de
historiske røtter og forbilder for eiendomsrettsvernet i
grunnloven (punkt 2), før jeg ser nærmere på historikken
rundt selve vedtagelsen av § 105 på Eidsvoll i 1814
(pkt. 3). Jeg skal også forsøke å trekke ut hovedlinjene
blant ulike synspunkter og uenighet rundt § 105 i tiden
etter 1814 og frem til i dag, særlig i rettslitteraturen (pkt
4). Deretter ser jeg i tre ulike avsnitt nærmere på den
rettsutvikling som har skjedd gjennom Høyesteretts
tolkning av bestemmelsen fra 1814 til i dag. Her skal jeg
etter tur se nærmere på de tre mest sentrale juridiske pro-
blemstillingene under § 105; hvilke rettigheter som
utgjør «eiendom» (pkt. 5), når rettighetene kan anses
«avgitt» (pkt. 6), og hva som utgjør «full erstatning»
(pkt. 7). Jeg avslutter med noen refleksjoner rundt
betydningen av dagens internasjonaliserte rettstilstand
for grunnlovens eiendomsrettsvern (pkt. 8).

2 Historiske røtter og forbilder
Tidsånden som rådet på Eidsvoll i 1814 var preget av
naturrettslige tanker og idealer, slik disse hadde utviklet
seg på 16- og 1700-tallet og slått rot i de nye forfatnin-
gene i USA og Frankrike. Særlig naturrettsfilosofene
John Locke (1632–1704) og Samuel Pufendorf (1632–
1694) hadde bidratt til å grunnfeste eiendomsrettens for-
ankring i naturretten utover på 1700-tallet. Mens Locke
hadde hevdet at hvert enkelt individ har en naturlig eien-
domsrett til produktet av sitt eget arbeid allerede i natur-
tilstanden,3 mente Pufendorf at innstiftelsen av privat
eiendomsrett fulgte av samfunnskontrakten. Også

Pufendorf mente imidlertid at det fulgte av naturretten at
individuell eiendomsrett var en nødvendig betingelse for
et samfunn, den krevde bare ikke hvordan eiendomsret-
ten skulle innstiftes og organiseres.4 Selv om konstitu-
sjonalisering av eiendomsretten i varierende grad ble
ikledd naturrettslige formuleringer var nok likevel
grunnlovsfesting like mye drevet frem av realpolitiske
interesser og et hensyn til å beskytte bestående interesser
mot statsmakten. De naturrettslige teoriene utgjorde i
seg selv ikke noe helt entydig forsvar for alle datidens
bestående rettigheter. Lockes ide om individets rett til
sitt eget arbeid ga en kraftfull moralsk begrunnelse for
privat eiendomsrett som konsept, men ingen god
moralsk begrunnelse for bestående eiendomsrettigheter i
land som fortsatt hadde sine røtter i et føydal- og privile-
giesamfunn. Snarere hadde teorien et iboende revolu-
sjonært potensial, som fikk utfolde seg under den fran-
ske revolusjon, der den bidrog til å legitimere at det
gamle føydalaristokratiet ble fravristet sine «unaturlige»
rettigheter. Også i det amerikanske samfunnet, der slave-
riet var en sentral økonomisk institusjon, hadde naturret-
tens idealer potensiell sprengkraft.

I den franske menneskerettighetserklæringen fra 1789
ble eiendomsretten innskrevet som en av individets
naturlige rettigheter på linje med frihet, sikkerhet og
motstand mot undertrykkelse.5 Artikkel 17 i menneske-
rettighetserklæringen grunnfester prinsippet om at eien-
domsretten skal være beskyttet mot ekspropriasjon uten
full erstatning, som vi senere finner igjen i den norske
grunnloven § 105.6 I alle de etterfølgende franske kon-
stitusjonene finner vi igjen ulike varianter av prinsippet
om eiendomsretten som en borgerrettighet.7 Også i den
amerikanske forfatningsutviklingen på slutten av 1700-
tallet fikk beskyttelsen av eiendomsretten en sentral
plass. Den amerikanske uavhengighetserklæringen fra
1776 nevnte ikke eiendomsretten som en av individets
naturlige rettigheter,8 selv om flere av de opprinnelige

3 John Locke, Second treatise of government (1690), § 27 flg. se for eksempel utgaven ved Peter Laslett, Two Treatises of Government (1988).
4 Jf. slik Stephen Buckle, Natural law and the theory of property (1991), s. 81.
5 Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (26. august 1789) artikkel II : «Le but de toute association politique est la conservation des droits

naturels et imprescriptibles de l’Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression.»
6 «La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évi-

demment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité.»
7 1791-konstitusjonen reflekterer at staten på dette tidspunktet hadde konfiskert kirkens eiendommer, se Constitution de 1791, Titre Premier: «La

Constitution garantit l’inviolabilité des propriétés ou la juste et préalable indemnité de celles dont la nécessité publique, légalement constatée, exi-
gerait le sacrifice. – Les biens destinés aux dépenses du culte et à tous services d’utilité publique, appartiennent à la Nation, et sont dans tous les
temps à sa disposition.» I 1793-konstitusjonen er det derimot eiendomsretten som beskyttelse av den enkelte borgers arbeid- og skaperkraft som er
i forgrunnen, jf. Constitution de 1793, artikkel 16: «Le droit de propriété est celui qui appartient à tout citoyen de jouir et de disposer à son gré de
ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie.» Mens i 1795 er eiendomsretten igjen omdannet til en prinsipiell beskyttelse av
alle eksisterende rettigheter, og samtidig blitt et vilkår for stemmerett, se Constitution de 5 Fructidor An III (22. august 1795) Déclaration des
droits et des devoirs de l’homme et du citoyen, artikkel 1 og artikkel 358, og Schlatter, op.cit., s. 230–231.

8 I den berømte første setningen av den amerikanske uavhengighetserklæringen er eiendomsretten erstattet med «the pursuit of happiness»: «We
hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that
among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness» (min utheving). Det har vært diskutert hvorfor Jefferson utelot eiendomsretten blant
individets opprinnelige rettigheter, se nærmere om dette Schlatter, op.cit., s. 195 flg.



E.  Menneskerettigheter1180
13 delstatenes grunnlover gjorde det.9 Etter hvert fikk
beskyttelse av eiendomsretten også sin forankring i den
amerikanske føderale grunnloven gjennom vedtagelsen
av Bill of Rights (Amendment 1-10) med det berømte
femte amendment i 1791, som i siste setning slår ned
prinsippet om at «nor shall private property be taken for
public use, without just compensation.» I likhet med den
senere norske Grunnloven utelater imidlertid den ameri-
kanske føderale grunnloven den rungende prinsipielle
forankringen av eiendomsretten blant individets natur-
lige og opprinnelige rettigheter. Det er vel ikke usann-
synlig at den nøkterne amerikanske forgjengeren her kan
ha spilt en rolle for hvordan beskyttelsen av eiendoms-
retten i den norske Grunnloven ble seende ut.10

Tanken om beskyttelse av eiendomsretten mot
statsmakten var imidlertid heller ikke ukjent i dansk-
norsk rettstradisjon da Eidsvollsforsamlingen trådte
sammen i 1814. Andenæs nevner i sin bok om statsforfat-
ningen i Norge en dansk forordning fra 1794 som fast-
satte «den Statsklogskaps- og Billigheds Grundsætning:
at Eiendoms-Retten ikke bør lide Indskrænkelse, undta-
gen i de Tilfælde, hvor det almindelige Beste fordrer, og
at tilstrækkelig Erstatning da tilkommer Eieren».11 Også
før dette så man det slik at kongens makt under eneveldet
var begrenset av «naturretten og de guddommelige
love.»12 Kongeloven av 1665 forutsatte visstnok at kon-
gen hadde plikt til å respektere borgernes eiendomsrett,
noe som fulgte av at «kun retten til at opkræve skat, men
ikke retten over borgernes ejendom i øvrigt, hørte til de i
Kongeloven særlig opregnede jura majestatis.»13 Både
Ludvig Holberg (1684–1754) som var professor i filosofi
og naturrett ved Københavns Universitet, og senere den

danske jusprofessor Johan Fredrik Wilhelm Schlegel
(1765–1836) som de fleste juristene på Eidsvoll hadde
hatt som lærer i København,14 anså eiendomsretten som
forankret i naturretten.15 Fra tidligere tider var det vel
snarere det motsatte, at staten kunne ekspropriere noens
eiendomsrett, som krevde en rettslig begrunnelse. At sta-
ten kunne ekspropriere eiendom mot erstatning hadde
imidlertid vært anerkjent i Norge i alle fall siden «Kris-
toffer av Bayerns stadsrett» som var gjeldende i Norge
fra 1444, og som fastslo at ekspropriasjon kunne finne
sted så lenge det var nødvendig av hensyn til «Kongens
og Byens Nytte».16 Ekspropriasjonsretten ble utviklet i
europeisk rettstradisjon allerede med glossatorene.17

Naturetten anså slik sett ikke privat eiendom som ukren-
kelig, men krevde at den som måtte avgi sin eiendom
skulle ha erstatning.18

Mens naturretten nok stod sterkest hos en liten elite,
hadde eiendomsretten i 1814 også en dyp forankring i
det norske bondesamfunnet, i rettstradisjoner fra gam-
melt av som da fortsatt var levende. Fra gammelt av
hadde det norske bondesamfunnet røtter i en norrøn og
langt på vei antagelig felles germansk eiendomsrettstra-
disjon, som vi blant annet finner gjenskinnet av i de nor-
røne sagaene.19 Når Snorre Sturlasson i Egil Skalla-
grimssons saga beretter om da Harald Hårfagre skal ha
tatt odelen fra de norske bøndene og gjort dem til leilen-
dinger er det kongemaktens overgrep mot de selveiende
norske bøndenes eiendomsrett det fortelles om.20 I nor-
røn tid var eiendomsretten noe hellig og ukrenkelig.
Også tanken om at kongemakten skulle ha noen form for
ekspropriasjonsrett var nok her helt fremmed.21 I den
gamle norrøne og germanske eiendomstradisjonen var

9 Jf. the Virginia Declaration of Rights (1776) Section 1: «That all men are by nature equally free and independent and have certain inherent rights,
of which, when they enter into a state of society, they cannot, by any compact, deprive or divest their posterity; namely, the enjoyment of life and
liberty, with the means of acquiring and possessing property, and pursuing and obtaining happiness and safety.» Jf. også Massachusetts grunnlov
fra 1780, artikkel 1: «All men are born free and equal, and have certain natural, essential, and unalienable rights; among which may be reckoned
the right of enjoying and defending their lives and liberties; that of acquiring, possessing, and protecting property; in fine, that of seeking and
obtaining their safety and happiness.»

10 Jf. mer generelt i denne retning også Eirik Holmøyvik, Maktfordeling og 1814 (2012), s. 407.
11 Johs. Andenæs og Arne Fliflet, Statsforfatningen i Norge (2017), s. 542.
12 Ditlev Tamm og Jens Ulf Jørgensen, Dansk retshistorie i hovedpunkter (1983) s. 26.
13 Ibid. s. 102.
14 Se generelt Ola Mestad, «Innleiing – Eineveldehovudstad, politikk og studiar» (2013) s. 19 flg.
15 Om Holberg se Tamm og Jørgensen, Dansk retshistorie i hovedpunkter (1983) s. 102. Og se Schlegel, Naturretens eller den almindelige retslæres

grundsætninger (1798) Bind I, s. 174 (§ 73) flg. Schlegel inkluderer eiendomsretten blant det han kaller de hypotetiske og betingede naturlige rettigheter.
16 Carl August Fleischer, Grunnlovens grenser (1968), som viser til følgende bestemmelse: «Behøver Byen noget Stræde eller Vey igjennom nogen

Mands Gaard eller Jord til Kongens og Byens Nytte, da skal han det tillade, og tage derfor fyldest, vil han det ikke, da maa Borgermester og Raad
alligevel ramme Byens Beste, og det staaer til Kongen, om han noget siden derfor skal have.»

17 T.H. Aschehoug, Norges nuværende statsforfatning – bind III (1891), s. 37.
18 Schlegel, Naturretens eller den almindelige retslæres grundsætninger (1798) Bind II s. 149–159 (§ 250).
19 Slik Fleischer, op.cit., s. 267. Se også Absalon Taranger, Udsigt over den norske Rets Historie (1904) s. 20 flg., og Knut Robberstad, Fyrelesningar

um rettssoga i millomalder og nytid II (1966) s. 112 flg. Om begrepet germansk rett, se likevel Dag Michalsen, Rett – en internasjonal historie
(2011) s. 163 flg., som påpeker at det kan være problematisk å fange inn alle de ulike retts- og kulturtradisjonene hos «germanske» folkeslag i et
begrep om en felles germansk rett.

20 Se Robberstad, op.cit., s. 114.
21 Aschehoug, op.cit., s. 37.
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imidlertid eiendom, i betydningen jordeiendom, opprin-
nelig knyttet til slekten mer enn til enkeltindividet.22

Dette finner vi fortsatt en viss gjenklang av i diskusjo-
nene om odelsretten på Eidsvoll i 1814 som jeg kommer
tilbake til nedenfor.

3 Vedtagelsen av ekspropriasjonsvernet på 
Eidsvoll i 1814
Den enkle formuleringen i § 105 forutsetter i seg selv
ingen spesifikk begrunnelse for eiendomsretten. Den
forhindrer heller ikke at inkluderingen av den i Grunnlo-
ven kunne være bygget på ulike oppfatninger i grunn-
lovsforsamlingen. Likevel er det liten tvil om at flere av
dem som øvde betydelig innflytelse i grunnlovsforsam-
lingen var influert av naturrettslig tenkning og idealer.
Det klareste og mest talende eksempelet på dette er det
Adler-Falsenske grunnlovsutkastet, som utgjorde det
viktigste grunnlaget for Grunnloven slik den til slutt ble
vedtatt.23 Utkastet er i betydelig grad inspirert av den
samme rettighetstenkningen som fikk gjennomslag i de
franske grunnlovene og rettighetserklæringene. Allerede
i den første setningen i innledningen finner vi et ekko av
ideen om eiendomsretten som en av individets naturlige
rettigheter, i en parafrasering av den sveitsiske statsretts-
tenkeren Jean Louis de Lolme:

«Frihed – siger en berømt Forfatter – politisk Frihed maa,
forsaavidt den kan findes i et Selskab, hvis Medlemmer,
med Hensyn paa deres særskilte Interesse, som oftest ere
i Strid med hinanden, bestaae deri, at Enhver, saalænge
han agter Andres Person, og tillader dem at nyde Frugten
af deres Flid, selv kan være sikker paa, at kunne nyde
frugten av sin Flid og see sin Person betrygget.»24

Selve konstitusjonsutkastet til Adler-Falsen begynner
med et sett «almindelige Grundsætninger for Statsforfat-

ningen», åpenbart sterkt inspirert av den franske grunn-
loven og dens rettighetserklæring fra 1793. Utkastets § 1
nevner eiendomsretten sammen med frihet og sikkerhet
som en av individets naturlige rettigheter.25 § 4 gir så en
definisjon av eiendomsretten, som nærmest gjengir
ordrett den franske 1793 grunnlovens formulering:

«Eiendomsret er den Ret, som hver Borger har, til at nyde
og Raade over sit Gods, sine Indtægter, over Frugterne av
sit Arbeide og sin Flid.»26

I § 14 kommer så utkastet til bestemmelsen som opera-
sjonaliserer den beskyttelse eiendomsretten skulle ha
mot statsmakten, og som dermed direkte tilsvarer det
som ble Grunnloven § 105:

«Folket kan ikke forpligtes ved andre Love en dem, som
det, ved sine frit valgte Repræsentanter, har givet sig selv.
Som Følge heraf kan intet Individ berøves den mindste
Deel af sin Eiendom, uden sit eget, eller den repræsente-
rende Forsamlings Samtykke. Fordrer den offentlige
Nødvendighed, paa en ved Lovene bestemt Maade, at et
Individ maa afgive sin Eiendom til offentlig Brug, saa
maa han derfor have en fyldestgjørende Erstatning.»

Av de øvrige grunnlovsutkastene som ble forelagt riks-
forsamlingen var det få som inneholdt noe uttrykkelig
vern av den private eiendomsretten. Wergelands grunn-
lovsutkast var, i likhet med Adler-Falsen, i betydelig
grad inspirert av læren om naturlige rettigheter og de
ulike franske grunnlovene, og inkluderte eiendomsretten
blant individets grunnleggende rettigheter. Men utkastet
inneholdt ingen uttrykkelig rett til erstatning ved ekspro-
priasjon tilsvarende det som ble § 105.27 I tillegg til
Wergelands og Adler-Falsens grunnlovsutkast ble eien-
domsretten gitt omfattende og særskilt behandling av
Grev-Holstein-Holsteinborg i hans innspill til den nye
grunnloven,28 men det er uklart hvilken innflytelse, om

22 Fleischer, op.cit., s. 267, Taranger, Udsigt over den norske Rets Historie (1904) s. 20 flg., og Robberstad, op.cit., s. 112 flg. Også Michalsen, Rett
(2011) s. 168 (jf. note 19 over), viser til at før-romerske og nordeuropeiske rettstradisjoner bygget på mer kollektive eiendomsrettsoppfatninger

23 Holmøyvik, Maktfordeling og 1814 (2012) s. 292 flg.
24 «Udkast til en Constitution for Kongeriget Norge, udarbeidet af J.G. Adler og C.M. Falsen» i Riksforsamlingens Forhandlinger 3de del (1916),

s. 3. Sitatet mangler referanse, men kilden er åpenbart J.L. de Lolme, The Constitution of England, opprinnelig publisert 1771 som Constitution de
l’Angleterre og utgitt i England første gang 1775 og igjen i 1817 (2007), på s. 240: «What then is liberty? – Liberty, I would answer, so far as it is
possible for it to exist in a society of beings whose interests are almost perpetually opposed to each other, consists in this, that every man while he
respects the persons of others, and allows them quietly to enjoy the produce of their industry, be certain himself likewise to enjoy the produce of his
own industry, and that his person be also secure.»

25 Det Adler-Falsenske Grunnlovsutkast, s. 1, § 1: «Alle Mennesker fødes frie og lige; de have visse naturlige, væsentlige og uforanderlige Rettighe-
der. Disse ere Frihed, Sikkerhed og Eiendomsret».

26 Se note 7 over.
27 «Nicolai Wergelands Grundlovsutkast» i Riksforsamlingens Forhandlinger 3de del (1916) s. 259, på s. 261.
28 «Grev F.A. Holstein-Holsteinborgs tanker om Statsforfatning for Norge» i Riksforsamlingens Forhandlinger 3de del (1916) s. 95 flg. I likhet med

Adler-Falsen var greven sterkt påvirket av den sveitsiske teoretikeren Jean Louis de Lolme, og hans verk The Constitution of England (1771), noe
han også selv gir uttrykk for i følgeskrivet til Christian Frederik.
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noen, dette hadde på konstitusjonskomiteens arbeid.29

Ingen av de øvrige grunnlovsutkastene som ble forelagt
riksforsamlingen eller Christian Frederik inneholdt noen
uttrykkelig bestemmelse om vern av eiendomsretten.30

Det synes likevel ikke å ha vært særlig uenighet blant
riksforsamlingens medlemmer om at Grunnloven skulle
beskytte privat eiendomsrett, i alle fall ingen som er
dokumentert. Konstitusjonskomiteens første (ufullsten-
dige) utkast fra 26. april 1814 utelater riktignok eien-
domsretten, men vi finner den endelige og siden uforan-
drete formuleringen som § 114 i konstitusjonskomi-
teens andre og endelige utkast fra 30. april 1814.31

Bestemmelsen ble vedtatt som § 105 av riksforsamlin-
gen enstemmig og uten diskusjon 11. mai 1814.32 Det er
ingenting som tilsier at utelatelsen i det opprinnelige
utkastet reflekterer noen uenighet innad i komiteen, selv
om vi vet lite om hvilke konkrete diskusjoner som lå
bak komiteens utkast.33 Komiteen uttaler selv i sin inn-
beretning at den under sitt arbeid har «havt stadigt Hen-
syn til den borgerlige Friheds Betryggelse, Ejendomme-
nes Sikkerhed og Rettighedernes muligste likhed.»34

Grunnen til at eiendomsretten var utelatt i det første
utkastet kan ha vært at komiteen anså den som saklig
forbundet med 9. grunnsetning om næringsfriheten,
som i det første utkastet fra 26. april ennå ikke var fer-
dig innarbeidet.35

Det var riktignok til dels stor uenighet på riksforsam-
lingen om ulike prinsipielle aspekter av eiendomsretten,
men da først og fremst i tilknytning til bestemmelsene
om næringsfrihet og odelsrett (henholdsvis §§ 110 og
111 i komiteens utkast som ble forelagt riksforsamlin-
gen, og samsvarende med §§ 107 og 101 i Grunnloven
som ble vedtatt).36 Når det gjaldt odelsretten kunne den
på den ene side ses som et inngrep i den individuelle
eiendomsretten, og den ble som sådan angrepet med
naturrettslige og liberalistiske argumenter.37 Men odels-
retten hadde selv også som allerede nevnt sine røtter i en
annen eiendomsrettstradisjon der jordeiendom var knyt-
tet til slekten, noe som fortsatt i 1814 var dypt historisk
og kulturelt forankret i det norske bondesamfunnet.
Realøkonomisk handlet odelsretten om å beskytte dati-
dens eiendomsstrukturer og den selveiende norske bon-
destanden, mot en utvikling der landeiendommer kunne
samle seg hos få store og kapitalsterke landeiere. Også
argumenter med gjenklang av naturrettslig eiendomsretts-
teori ble imidlertid fremført som støtte for odelsretten,
som jo kunne ses som et middel for å beskytte den
enkelte bondes naturlige rett til produktene av sin jord
og sitt arbeid.38 Også når det gjaldt næringsfriheten
skapte ulike prinsipielle oppfatninger av eiendomsretten
uenighet.39 Og også her stod striden mellom de som
ønsket å beskytte eksisterende økonomiske strukturer og

29 Holmøyvik, Maktfordeling og 1814 (2012), s. 301.
30 Av størst interesse her er det kanskje at ingen av de to viktige utkastene fra Professor Treschow eller Sverdrup-Bergh inneholdt noen slik bestem-

melse. Holmøyvik nevner Adler-Falsen, Wergeland, Treschow og Sverdrup-Bergh som de mest sentrale og innflytelsesrike grunnlovsutkastene i
arbeidet med utarbeidelsen av Grunnloven, jf. Holmøyvik, op.cit., s. 292. Se imidlertid innledningen til Overkrigskommisær Sebbelows grunn-
lovsutkast (som ikke ble forelagt riksforsamlingen), som fremhever beskyttelse av eiendomsretten som et av grunnlovens vesentlige formål, i Riks-
forsamlingens Forhandlinger 3de del (1916), på s. 171. Og se også Sorenskriver Weidemanns grunnlovsutkast, § 74: «Ethvert Individ skal
uforhindret tillades at eie saa megen Jord, som han ved sig selv og sit Huses Folk og Dagleiere formaae at bruge og benytte; men Byxel og Leilæn-
digskab paa privat Eiendom, samt Skattefrihed for større eller mindre Dele til Fordeel for enkelt Undersaat eller Familie skal inden 20 Aar være
aldeles afskaffet.» Hver av bestemmelsene i utkastet er ledsaget av en kommentar, og i kommentaren til § 74 er bestemmelsen forklart slik: «Nyt-
tigt er det for Staten, at den indsigtsfulle, arbeidsomme Landmand ikke settes anden, end en naturlig Grændse for sin Flid og Indsigt. Skadeligt er
det derimod for Staten, naar det tillades den dovne men rige Mand at sammendynge faste Eiendomme for at leve af andres Trælarbeide.»

31 Om konstitusjonskomiteens sammensetning og arbeid, se nærmere Holmøyvik, Maktfordeling og 1814 (2012) s. 404 flg., og Eli Fure, Eidsvoll
1814 (1989) s. 84 flg.

32 Riksforsamlingens hovedprotokoll, i Riksforsamlingens Forhandlinger 1ste del (1914), s. 57.
33 Se Fure, op.cit., s. 84.
34 «Konstitutionskomiteens indberetning om det av den utarbeidede grundlovsutkast» i Riksforsamlingens Forhandlinger, 1ste del (1914), s. 119 på

s. 120.
35 «Konstitutionskomiteens første grundlovsutkast» i Riksforsamlingens Forhandlinger, 3dje del (1916) s. 317. Etter siste bestemmelse i utkastet

gjengis 9de grunnsetning uforandret som sådan, samt et forslag til bestemmelse om privilegier som ikke ble med i det endelige utkastet.
36 § 101 om næringsfrihet ble opphevet ved grunnlovsreformen i 2014, mens odelsretten nå finnes i § 117.
37 Fure, op.cit., s. 241.
38 Se særlig innlegget fra kaptein O.E. Holck, som ble opplest på riksforsamlingen 11. mai, og tidligere var forelagt konstitusjonskomiteen; «Tanker i

anledning af den norske odelsret» i Riksforsamlingens Forhandlinger 3dje del (1916) s. 257. Også gjengitt av Fure, op.cit., s. 242: «Hvad kan være
aarsagen til, at den norske Bonde, fast ene på de offentlige Godser nær er med enkelte Undtagelser, Eier af LandEiendommene, og derved dyder
den store Rettighed, Naturen selv synes at ville forsvare, neml: at den som ved sit Arbeide og Sveed tvinger Jorden til Frugtbarhed, er nærmest
berettighet dens eiendommelige Besiddelse, hvorved han aldeles betrygges for det daglige Herredømme som flyder af den modsatte Indretning,
naar Bonden kuns er aa anse som Tjenesteydende for andre Stænder, der vel maaske lode ham et knapt Udkomme, men derhos nok sørger for, at
Overskudet, skjønt frembragt ved Bondens Slæb dog tilflyder deres Casse, skuende ofte haant, til den træl der gav det?» (min utheving). Se også
«Tvedtens, Landes, Evenstads, Walbøes og Regelstads samt Tallev Olsens forslag ang. odelsretten» i Riksforsamlingens Forhandlinger 3dje del
(1916) s. 259 flg. Også gjengitt av Fure, op.cit., (1989) s. 243.

39 Om diskusjonen rundt næringsfriheten i Grunnloven og dens idehistoriske bakgrunn, se Ola Mestad, «Næringsfridom i 1814-Grunnlova» (2008),
s. 21–94. Se også kommentaren til Grl. § 101 i denne boken.
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gamle nedarvete eiendomsrettigheter på den ene side, og
mer liberalistisk orienterte tilhengere av en «naturlig» fri
og uinnskrenket eiendomsrett på den annen. Både tilhen-
gerne av odelsretten og tilhengerne av næringsfriheten
talte i en viss forstand den selveiende bondeklassens sak
mot en privilegert overklasse. Men der tilhengerne av
odelsretten søkte å forsvare en bestående eiendoms-
struktur bestående av små, selveide slektsgårder mot en
fri og uinnskrenket eiendomsrett, var det nå tilhengerne
av næringsfriheten som hevdet den naturlig frie og uinn-
skrenkete eiendomsretten som argument mot de rike
jernverks- og sagbrukseiernes privilegier.40 De sist-
nevnte på sin side fastholdt derimot nettopp at privilegi-
ene var ervervede rettigheter, enten kjøpt eller arvet, og
dermed i seg selv en form for eiendom. I tillegg var dette
rettigheter som var tett innvevd i landets økonomi og
som beskyttet virksomheter også bredere lag i befolknin-
gen var avhengig av.41 Å avskaffe eksisterende privile-
gier fikk heller ikke tilslutning av riksforsamlingen, men
næringsfriheten ga likevel et visst ankerfeste for senere
avskaffelse av gamle privilegier gjennom lovgivning.42

Som jeg kommer tilbake til ble dette senere et av de mest
omstridte temaene ved fortolkningen av § 105 (og § 97).

4 Linjer i rettsteorien etter 1814
Mangelen på diskusjon og konfliktlinjer rundt selve ved-
tagelsen av § 105 står i kontrast til tiden fra 1814 og
frem til i dag. Bestemmelsen har stått uforandret siden
den ble vedtatt 17. mai 1814, men er likevel en av de
grunnlovsbestemmelsene det har vært mest splid og
uenighet om. Den har vært gjenstand for politisk uenig-
het og blitt foreslått avskaffet flere ganger.43 Mest uenig-

het har det likevel vært om innholdet og fortolkningen
av bestemmelsen. Her er det i rettsteorien frontlinjene
har avtegnet seg skarpest. Uenigheter i teorien om rek-
kevidden av § 105 har siden begynnelsen vært nært
knyttet sammen med ulike synspunkter på Høyesteretts
prøvingsrett overfor Stortingets lover, både dens eksis-
tens, rekkevidde og intensitet. Sammen med tilbakevirk-
ningsforbudet i § 97 er § 105 den bestemmelsen som har
utgjort det viktigste praktiske rettsgrunnlaget for
prøvingsretten, særlig i dens tidlige begynnelse da den
ble utviklet i Høyesteretts praksis.44 Enkelte, som histo-
rikeren Jens Arup Seip, har ment at Høyesterett gjennom
å tilta seg en slik prøvingsrett inntok en nærmest politisk
rolle som forsvarer av det bestående på grunnlag av Grl.
§§ 97 og 105.45

I den tidligste statsrettsteorien etter 1814 synes man
ikke å ha sett Grl. § 105 primært som noen grense for
Stortinget. Det kan ha sammenheng med at det antagelig
var primært mot den utøvende makt at man tenkte seg at
den enkeltes eiendom og formue trengte beskyttelse. At
eiendomsretten utgjorde en politisk-normativ begrens-
ning for den utøvende makt var allerede rotfestet i euro-
peisk rettskultur, og med på å fremtvinge at representa-
tive forsamlinger fikk reell makt, gjerne formulert i prin-
sippet «ingen skattlegging uten representasjon» («no
taxation without representation»).46 Selv om tanken om
folkesuverenitet var godt utviklet i 1814, kan dette tilsi
at man i forholdet til privat eiendom så Stortingets skatt-
leggings- og lovgivningsmyndighet mest som en mot-
vekt til den utøvende makt, og dermed som en del av
vernet av den enkeltes eiendom og formue mot den utø-
vende makt.47 Dette kan bidra til å forklare hvorfor vi
hverken hos Stang eller Gaarder finner noen særlig pro-
blematisering av hvor langt Stortinget gjennom lovgiv-

40 Se særlig Doktor Møllers og Bergmester Steenstrups ulike innlegg og forslag som sitert av Fure, op.cit., s. 246 flg. Møller foreslo å føye til en siste
setning i bestemmelsen om næringsfriheten som skulle lyde: «Og ingen Hindringer maae for Eftertiden lægges i Veyen for Ejendoms-Rettens-
Benyttelse; naar den ikke strider mot Statens almindelige Intresse.» Steenstrup foreslo at grunnloven også burde forby eksisterende privilegier,
som han mente stred mot naturretten (som gjengitt av Fure, op.cit., s. 247): «Ved de antagne Grundprincipers 9 § har Rigsforsamlingen vedkjendt
sig at den erkjender Borgerens helligste Ret, ukrænkelig Ejendomsret og Næringsfrihed, og erkjender denne som en nødvendig Grundpille i en paa
Retfærd grundet Constitution. Men bemeldte 9 § forebygger kuns nye Indgrep i denne hellige Ret, og her gives dog allerede bestandige Privilegier
og Monopolier som stride aabenbart imod denne.»

41 Den som i første rekke gjorde seg til talsmann for å beskytte de eksisterende privilegiene var jernverkseier Jacob Aall, gjengitt som følger av Fure,
op.cit., s. 250–251: «At nedbryde paa denne Forsamling ved et Lovbud, hvad vore Fædre have anseet for gavnligt, vilde være et ligesaa overilet
Skrit, som farligt for mange værdige Mænds borgerlige Existents. Man høre Deres Stæmme, som ere i besiddelse af disse Rettigheder. De utgjøre
en ikke ubetydelig og agtværdig Klasse af Nationens Borgere. De have bidraget til at forædle Landets Kultur, og gjort store Offere for deres Virke-
kredse i Mangelens langvarige Periode. Deres Virksomhed har i mange Henseender en vigtig Indflydelse paa Nationens Interesser. Af deres Vel-
færd afhenger en stor Deel af Landets Indvaaneres – Bønder og Fabrikanteres – Skjæbne. De arvede disse Rettigheder fra deres Fædre, eller
tilkjøbte sig dem i Haab om uforkrænket Nydelse deraf. Lad os altsaa overdrage Lov-Komiteen ogsaa at undersøge denne Sag, og her vise Enhver,
der vil angribe eller forsvare den, til dennes Prøvelse.»

42 Mestad, «Næringsfridom i 1814-Grunnlova» (2008), s. 94.
43 Jens Arup Seip, «Den norske høyesterett som politisk organ» (1965) s. 11, se også Andenæs og Fliflet, op.cit., s. 544.
44 Slik også Langeland, Siste ord – Høgsterett i norsk historie 1814–1965, Bind 1 (2005), s. 316.
45 Se Seip, op.cit., s. 1.
46 Fukuyama, The Origins of Political Order: From Prehuman Times to the French Revolution (2012), s. 332.
47 Jf. slik også § 14 i Adler-Falsens grunnlovsutkast.
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ning kunne gå i å innskrenke rådigheten eller regulere
utnyttelsen av eiendom og andre rettigheter.48 Men i mer
prinsipiell forstand må dette også ses i sammenheng med
deres oppfatninger om Høyesteretts manglende prø-
vingsrett overfor Stortingets lovgivning. Både Stang og
Gaarders utgangspunkt var at de enkelte statsmaktene
selv måtte anses som de primære fortolkere av sin egen
kompetanse.49 Dette medførte at Høyesterett ikke hadde
noen regulær prøvingsrett overfor Stortingets lovgiv-
ning, men kun det Langeland har kalt en «smal»
prøvingsrett ved forsettlig eller åpenbar overtredelse av
Grunnlovens bud.50

Noen egentlig restriktiv fortolkning av § 105 som
sådan tok derimot ikke Stang til orde for. Han mente for
eksempel det var «indlysende» at erstatning også måtte
kreves «naar under Udførelse af et Foretagende, der
skeer til hele Statssamfundets Bedste, privat Mands Eien-
dom vel ikke fordres afgiven til Brug, men dog tilintet-
gjøres eller forringes».51 Og han mente også at utover
den regel som uttrykkelig fulgte av bestemmelsens ord
måtte «adskilligt (…) flyde af dens Aand og Analogie»,
slik at blant annet enhver «tinglig Rettighed eller For-
dring» ville være omfattet, og også alle «fuldkomne og
eksklusive Rettigheder til hvilketsomhelst Erhverv».52

Selv om dette ikke sies uttrykkelig synes Stang også å
forutsette at § 105 som et påbud rettet mot alle statsmak-
tene i seg selv ga tilstrekkelig hjemmel for domstolene til
å pådømme erstatning der en lov eller et myndighetsved-
tak medførte at noen måtte avstå sin eiendom. Man tren-
ger ikke å strekke Stangs synspunkter langt for å komme
til at domstolene på bakgrunn av § 105 måtte kunne inn-
fortolke en forutsetning om erstatning selv der erstat-
ningshjemmelen ikke fulgte av loven selv. Som jeg også
kommer tilbake til nedenfor, synes en slik forståelse nett-
opp å gjenspeiles i Høyesteretts tidlige praksis.53

En forståelse mer i samsvar med vår tids fortolkning
av Grunnloven finner vi imidlertid allerede i det juri-
diske fakultets betenkning, ved professorene Schwei-
gaard og Motzfeldt, i saken om «Det Bergenske Baker-
laug» fra 1841. Den nye håndtverksloven fra 1839 hadde
bestemt at alle bakerprivilegier skulle opphøre, og spørs-
målet som var forelagt fakultetet var om privilegiene var

beskyttet slik at bakerne enten kunne hevde at loven var
ugyldig eller kreve erstatning i medhold av Grl. § 105.54

Betenkningen er på mange måter bemerkelsesverdig. På
den ene side finner vi uttalelser som tyder på at
prøvingsretten som prinsipp, i alle fall i tilknytning til
Grl. § 105, allerede i 1841 hadde fått betydelig aksept på
det juridiske fakultet. Særlig følgende uttalelse synes å
gi uttrykk for et synspunkt om en alminnelig prøvings-
rett i tilknytning til Grl. § 105:

Enhver Lov, hvorved for den offentlige Interesses skyld
nogen Borger berøvedes en Rettighed, der han med Føie
betragtede som en Del av sin Formuesmasse, maatte alt-
saa nødvendigvis forstaaes saaledes, at Rettighedens
Berøvelse blev Vedkommende erstattet, og om end
Loven tydelig skulde negte ham Erstatningen, saa maatte
denne dog tilstaaes, saa sandt som Grundloven er sterkere
enn Loven.55

På den annen side finner vi også i betenkningen uttrykk
for en mer restriktiv tolkning av § 105, nettopp under
hensyn til lovgivers reguleringsfrihet og langt på vei på
linje med synspunkter som er rådende i dag. Når § 105
innskrenker seg til å kreve erstatning ved «avgivelse av
rørlig eller urørlig eiendom,» anførtes det, måtte
utgangspunktet også være at den ikke kunne fortolkes
utvidende av domstolene som et grunnlag for erstatning i
alle tilfeller der lovgivningen skulle frata noen et privile-
gium, en rettighet eller annen fordel som de var tilstått
ved lov:

Er der noget Tilfælde, hvori Grundlovens Bogstav maa
være ene afgiørende og man alene har at holde sig til
samme, da maa det vel være naar der spørges om hvorvidt
et fra den kompetente lovgivende Myndighet emaneret
Lovbud staar i Strid med Grundloven og desformedelst
maa agtes uefteretteligt og uden Følge til privates Skade
eller ei (…) Der gives naturligvis manfoldige Bestem-
melser, hvoraf Fordel for den enkelte indirekte er betin-
gede; men disse Fordele er derfor ingenlunde alltid at
betragte som Rettigheder, hvis Ophævelse kun kan ske
imod Erstatning.56

48 Frederich Stang, Systematisk Fremstilling af Kongeriget Norges constutionelle eller grundlovsbestemte Ret (1833) særlig s. 578 flg., og P.K. Gaar-
der, Fortolkning over Grundloven og de øvrige Love (1845) særlig s. 478 flg.

49 Stang, op.cit., s. 543 flg., og Gaarder, op.cit., s. 348–349.
50 Se Stang, op.cit., s. 548 og s. 611 (om Grl. § 97), og se nærmere Langeland, op.cit., s. 316.
51 Stang, op.cit., s. 581.
52 Ibid. s. 578–579. «Erhverv» må vel her forstås som virksomhet.
53 Langeland, op.cit., s. 318 flg.
54 Betenkningen er gjengitt i forbindelse med dommen i Rt. 1895 s. 297, på s. 289. Se også Langeland, op.cit., s. 532 og Benedikte Moltumyr Høg-

berg, «Hvordan samfunnet har påvirket tolkningen av grunnloven §§ 97 og 105» (2013), s. 368, på s. 372.
55 Rt. 1895 s. 289 på s. 291.
56 Ibid. s. 292.
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Det som eventuelt kunne ha tilsagt at bakerprivilegiene
var beskyttet var at de var såkalt «reelle» privilegier
knyttet til de såkalte bakergårdene, og solgt eller over-
ført sammen med disse. Her konkluderte likevel de juri-
diske professorene både med at bakerprivilegiene anta-
gelig måtte ses som en personlig rett for de enkelte
laugsmedlemmene, og at det uansett var tvilsomt om
slike «reelle» privilegier var omfattet av § 105. Tvilen i
så henseende ble også anført som et selvstendig argu-
ment for å la Stortingets forståelse få forrangen.57

Betenkningen foregrep dermed mange av de temaene og
synspunkter som senere skulle etablere seg som sentrale
for forståelsen av § 105.

Den første som utviklet en egentlig teori om § 105
som en reell, juridisk rettighet for den enkelte, underlagt
domstolsprøving også mot lovgivningsmakten, var like-
vel Aschehoug.58 Hans synspunkter må ses i lys av hans
overordnete synspunkter på prøvingsretten, som han
sterkt bidro til å utvikle som et anerkjent prinsipp.
Aschehoug var opptatt av samfunnsøkonomi og økono-
misk teori, noe som også preget hans syn på eiendoms-
retten.59 Fleischer bemerker at Aschehougs grunnsyn
var influert av den på den tiden rådende tradisjonelle
liberalistiske økonomiske teori.60 Når det gjaldt tolk-
ningen av § 105 er det likevel ingen grunn til å anse
Aschehoug som noen forsvarer av et sterkt rettighets-
vern. Han anerkjente som et klart og sterkt prinsipp at
lovgivningen som utgangspunkt måtte stå fritt til å regu-
lere eiendomsrettigheter for fremtiden. Aschehoug
fremsatte den setning, som også senere har blitt hevdet
med styrke av Fleischer, at utøvelsen av eksisterende
eiendomsrettigheter ikke i noe større grad enn den
alminnelige personlige frihet er unntatt fra regulering
gjennom lovgivning:

[l]igesom enhver maa finde sig i, at Lovgivningen,
forsaavidt ikke Grundloven har bestemt noget modsat,
indskrænker hans naturlige Frihed til at at raade over sin
Person og sine Kræfter, saaledes maa han ogsaa taale at
Lovgivningen forbyder ham at benytte sine Eiendele paa
hvilkensomhelst Maade, den finder skadelig eller farlig
for Samfundet.61

Her gikk Aschehoug lenger enn for eksempel Stang, og
han bidro med dette til å gi prinsippet om lovgivningens
adgang til å pålegge rådighetsinnskrenkninger en teore-
tisk forankring, da det fant sitt fotfeste i rettspraksis mot
slutten av 1800-tallet.62 Det går dermed en linje fra
Aschehoug til den senere viktige skillelinjen utviklet i
Høyesteretts praksis mellom rådighetsinnskrenkninger
og ekspropriasjon.

Den som blant de gamle statsrettslærde klarest frem-
stod som konservativ talsmann for et sterkt eiendoms-
rettsvern var derimot Bredo Morgenstierne. Tydeligst ser
man dette i hans behandling av § 105 som grense for
regulering av eiendomsretten. I større grad enn tidligere
teori hevdet Morgenstierne at § 105 også rammet rene
rådighetsinnskrenkninger, særlig hvor det gjaldt lover
som i realiteten rammet kun enkeltpersoner eller en
begrenset gruppe.63 Blant annet gjorde han seg til en
sterk talsmann for mindretallets syn i den store konse-
sjonssaken i 1918, der flertallet i Høyesterett fant at inn-
føring av hjemfallsretten ikke kunne ses som et ekspro-
priasjonsartet inngrep i eiendomsretten. Både før og
etter at dommen falt hevdet Morgenstierne at dette var
ekspropriasjon, og at erstatning skulle vært gitt.64 I
større grad enn sine forgjengere kan derfor Morgensti-
erne ses som talsmann for et substansielt rettighetsvern
forankret i Grunnloven § 105.

Fleischer har i ettertid hevdet at dette er en posisjon
som er blitt etterfulgt av særlig Castberg og Andenæs
opp til vår tid.65 Castbergs synspunkter om dette spørs-
målet var imidlertid mer nyanserte enn hos Morgensti-
erne. Som i tidligere teori la Castberg til grunn som det
klare utgangspunkt at rådighetsinnskrenkninger ikke var
ekspropriasjon. Men han fremholdt at der en rådighets-
innskrenkning økonomisk sett er helt likeartet med tileg-
nelse av rettigheten fra statens side må den også rammes
av påbudet om full erstatning i § 105.66 Som et teoretisk
utgangspunkt for fortolkning av bestemmelsen har dette
også rekkevidde utover selve spørsmålet om rådighets-
innskrenkninger kan utgjøre ekspropriasjon. Det styrer
også synspunktene på hvilke rettigheter som er dekket
av bestemmelsen og hvilken erstatning som kan kreves.
Frem mot vår tid er det vel særlig Andenæs som har

57 Ibid. s. 295.
58 Se også slik Fleischer, op.cit., s. 155.
59 For Aschehoug synspunkter på eiendomsrettens teoretiske grunnlag og dens rolle som grunnlag for økonomien i moderne samfunn, se hans Social-

økonomik: en videnskabelig Fremstilling af det menneskelige Samfunds økonomiske Virksomhed, bind I (1910) s. 363 flg.
60 Fleischer, op.cit., s. 155.
61 Aschehoug, Norges nuværende statsforfatning – bind III (1891), s. 79.
62 Se for eksempel Rt. 1889 s. 601.
63 Se Bredo Morgenstierne, Lærebok i den norske statsforfatningsret, (1926–27), særlig på s. 391 flg.
64 Se Morgenstiernes innlegg i Rt. 1914 s. 208, og Morgenstierne, Lærebok i den norske statsforfatningsret, (1926–27), s. 392.
65 Fleischer, op.cit., s. 160 og s. 174.
66 Se generelt Frede Castberg, Norges statsforfatning – bind II (1964), s. 248 flg.



E.  Menneskerettigheter1186
fremstått som talsmann for et slikt substansielt rettig-
hetsvern forankret i Grl. § 105. Et godt eksempel er det
synspunkt som ble hevdet av Andenæs i den såkalte
bankdemokratiseringssaken, som også fikk gjennomslag
hos Høyesterett, som jeg kommer tilbake til nedenfor.

Parallelt med det vi kan kalle substansteorien, med
Morgenstierne, Castberg og Andenæs som antagelig de
fremste eksponenter, utviklet det seg også en annen og
kontrær linje i teorien fra begynnelsen av 1900-tallet.
Denne linjen, som er beslektet med standardteorien i til-
knytning til Grl. § 97, har som sitt utgangspunkt at den
private eiendomsrett prinsipielt sett ikke har noe annet
innhold enn det som følger av gjeldende lovgivning til
enhver tid. Som et alminnelig utgangspunkt for tolknin-
gen av Grl. § 105 har dette dypere røtter enn standardte-
orien, og ble forfektet av forfattere som ikke kan anses
som spesielt statsvennlige. Allerede Ørsted hadde hev-
det det samme utgangspunktet. Og vi finner som nevnt
også et lignende synspunkt både i det juridiske fakultets
betenkning om det bergenske bakerlaug fra 1841, og hos
Aschehoug. Som utgangspunkt for en mer distinkt stats-
eller reguleringsorientert linje i forståelsen av § 105 for-
sterket og utviklet dette synspunktet seg imidlertid fra
begynnelsen av 1900-tallet, kanskje særlig som en reak-
sjon mot blant annet Morgenstiernes, og senere Cast-
bergs og Andenæs’, mer konservative synspunkter på ret-
tighetsvernet. En tidlig og innflytelsesrik eksponent for
en slik linje var Professor Jon Skeie. Han satte primært
sitt merke på rettsutviklingen rundt Grl. § 105 (og § 97)
gjennom flere innflytelsesrike utredninger, som særlig
bidro til å legge grunnen for statens reguleringsrom i for-
bindelse med endringer av handelslovgivningen. Blant
annet leverte han en viktig utredning i forbindelse med
opphevelsen av vin- og brennevinsprivilegiene.67 Han
involverte seg i diskusjonen rundt innføringen av hjem-
fallsretten som førte til den store konsesjonssaken,68 og
leverte senere også en omfattende utredning i forbin-
delse med opprettelsen av et statsmonopol for salg av

korn.69 I tiden før og etter 1. verdenskrig fremstod Skeie
som den kanskje sterkeste og mest innflytelsesrike mot-
polen til Morgenstiernes mer reaksjonære syn på rettig-
hetsvernet under grunnloven. I alle disse sakene var det i
praksis også Skeies synspunkter som vant fotfeste i retts-
praksis. Andre og senere eksponenter for denne stats- og
reguleringsorienterte linjen i forståelsen av Grl. § 105
var professorene M.H. Lie,70 Ragnar Knoph71 og Per
Augdahl.72 Frem mot vår tid er det særlig professor Carl
August Fleischer som har fremstått som en særlig klar,
original og innflytelsesrik eksponent for standardteorien
og den beslektede reguleringsorienterte linjen i forståel-
sen av Grl. § 105.73

I en viss utstrekning kan det likevel virke som om de
teoretiske uenighetene rundt § 97 har vært sterkere enn
uenighetene rundt § 105. Man kan få inntrykk av at § 97
har fungert som noe av en lynavleder for § 105. Mye av
uenigheten rundt hvilke rettigheter som fortjener vern og
hva som utgjør et grunnlovsstridig inngrep i en beskyttet
rettighet har i norsk rett ofte kommet på spissen som
spørsmål om rekkevidden av § 97.74 Spørsmålet om ret-
tighetsvernet mot rene rådighetsinnskrenkninger ligger
på mange måter i et grenseland mellom §§ 97 og 105, og
påkaller mange av de samme prinsipielle hensyn og
synspunkter, om enn med forankring i ulike regler.
Grunnen til at § 97 har kommet noe i forgrunnen som
grunnlag for teoretiske uenighet kan være at læren om
beskyttelse av etablerte rettigheter mot tilbakevirkende
lover tidlig var ansett å ha noe større slagvidde enn eien-
domsvernet etter § 105. Aschehoug fremholdt uttrykke-
lig i sin statsrett at Høyesterett i Norge som følge av § 97
ikke hadde hatt den samme grunn som domstolene i
andre land til å tolke eiendomsvernet i § 105 utvi-
dende.75 I den senere tid kan man nok derimot snarere få
inntrykk av at § 97 har fungert som et grunnlag for en
mer innskrenkende fortolkning av rettighetsvernet enn
det som ville følge av en naturlig fortolkning av § 105.
Som vi skal se nedenfor kan forholdet mellom §§ 97 og

67 Se særlig Skeies utredning i forbindelse med opphevelsen: «Om statens pligt til at yde erstatning, naar lovgivningen indskrænker eller ophæver en
tidligere adgang til salg eller skjænkning av alkoholholdige drikkevarer eller stiller nye vilkaar for utøvelsen av denne virksomhed» bilag 4 til
alkoholkommisionens indstilling, Kristiania 1915. Se også polemikken mot Morgenstiærne foranlediget av samme i «Grundloven og Handelslov-
givningen», (1916) s. 173–221.

68 Se Jon Skeie «Grundlovens § 105 og koncessionsvilkaarene. Særlig tilbagefaldsretten» (1916) s. 148–162.
69 Jon Skeie, Eiendomsrett og statsmonopol (1923).
70 Se særlig M.H. Lie, «Betenkning angående grunnlovens §§ 97 og 105 og om domstolenes myndighet til å prøve loves indre gyldighet» i St. forh.

(1923) Dok nr. 13, og kontrastér også det etterfølgende tillegget (i samme publikasjon), Professor Bredo Morgenstiernes «Betenkning angående
spørsmålet om ophevelse av grunnlovens § 97 og dermed sammenhengende spørsmål.»

71 Se særlig Ragnar Knoph, Retslige standarder (1948).
72 Se P. Augdahl, «Nogen bemerkninger om Grunnlovens § 97 og § 105» (1935) s. 33, og P. Augdahl, «Ingen lov må gis tilbakevirkende kraft»

(1938), s. 379.
73 Fleischer har en omfattende produksjon om Grl. §§ 97 og 105. Hans bok Grunnlovens grenser fra 1968 som det tidligere er vist til står imidlertid

særlig sentralt. Se også for en nyere fremstilling for eksempel C.A. Fleischer, Miljø- og ressursforvaltning: Grunnleggende forutsetninger (1996).
74 Se som eksempel professorene Lie og Morgenstiernes betenkninger gjengitt i St.forh. (1923) Dok. Nr. 13 vist til i note 70 over.
75 Aschehoug, Norges nuværende statsforfatning – bind III (1893) s. 82.
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105 ses som et av de sentrale spørsmål hvor det har
skjedd en distinkt utvikling i Høyesteretts praksis fra
1814 til i dag.

Selv om det er mulig å peke på ulike linjer i tolknin-
gen av § 105, er det likevel den lange utviklingen av
hvordan bestemmelsen gjennomgående har blitt forstått
i sin samtid som fremstår som det mest fremtredende
trekket historisk sett. Dette er naturlig nok resultatet av
et samvirke mellom teori og praksis, og den samfunns-
messige utvikling som har skjedd siden 1814. Det kla-
reste og mest sentrale utviklingstrekket i bestemmelsens
tolkningshistorie er uten tvil fremveksten av nye økono-
miske strukturer, og utviklingen fra en embetsmanns-
styrt «nattvekterstat», til det gjennomregulerte, kom-
plekse og moderne demokrati Norge er i dag. Dette har
igjen skapt spenninger i forholdet til den private eien-
domsretten. Sentrale spørsmål har vært hvor langt stat-
lige tiltak og reguleringer kan eller bør tillates å gripe
inn i bestående rettigheter, og hvor langt eiendomsretten
skal anses å beskytte verdier på den enkeltes hånd, som i
stor grad kan være skapt av samfunnet like mye som ved
den enkeltes arbeidskraft og egeninnsats.76 For å følge
denne utviklingen må vi vende oss til Høyesteretts prak-
sis.

5 Eiendomsbegrepet i Høyesteretts praksis
Som funksjonelt, juridisk begrep er eiendomsretten ulø-
selig knyttet til den økonomiske organiseringen og
utviklingen av samfunnet den forankres i. Eiendomsret-
tens viktigste funksjon og begrunnelse er at den legger
selve grunnlaget for samfunnets produktive virksomhet
og økonomi. Uten rimelig sikkerhet for at man selv får
beholde og nyte godt av de økonomiske resultatene av
sin innsats er det få som vil engasjere seg helhjertet i
økonomisk virksomhet.

I dette ligger også at hva som anses som eiendom blir
styrende for økonomien i et samfunn. Et samfunn som
ikke anerkjenner eiendomsretten til jord kan for eksem-
pel vanskelig utvikle seg til et effektivt jordbrukssam-
funn.77 Rekkevidden av eiendomsbegrepet, slik det er
forankret i Grl. § 105, er isolert sett mer begrenset. Det
sier grunnleggende sett noe om hvilken mulighet staten
har til å kaste om på bestående strukturer og styre den
økonomiske utvikling, uten å måtte hensynta etablerte

interesser. Selve eiendomsbegrepet rotfester imidlertid
denne vurderingen som utgangspunkt i samfunnets og
rettsordenens mer alminnelige anerkjennelse av visse
interesser som beskyttelsesverdige overfor allmennhe-
ten. Hvilke interesser som anerkjennes som eiendom er
likevel ikke nødvendigvis gitt en gang for alle. Det vil i
alle fall i noen grad avhenge av tidens verdier og idealer,
og de til enhver tid anerkjente økonomiske strukturer i
samfunnet. Høyesteretts praksis under Grl. § 105 gjen-
speiler da også den økonomiske utvikling som har
skjedd i samfunnet siden 1814. Vi ser dette i hvilke
interesser som har aktualisert krav om beskyttelse under
§ 105, enten slike krav har ført frem eller ikke, men vi
ser det også og særlig i forståelsen av hvilke interesser
og rettigheter som er blitt ansett å ha grunnlovsbeskyt-
telse.

I Høyesteretts praksis har dette spørsmålet om rekke-
vidden av eiendomsbegrepet i § 105, som vi skal se i
noen grad utviklet seg i et spenningsforhold til Grl. § 97.
Til en viss grad har § 105 her også havnet i skyggen av
§ 97. For å forstå denne utviklingen kan det likevel være
grunn til å holde fast ved at det er en nødvendig konsep-
tuell sammenheng mellom de to bestemmelsene. At en
økonomisk interesse er vernet mot tilbakevirkning i hen-
hold til Grl. § 97 betyr, grunnleggende sett, egentlig ikke
noe annet enn at den er å anse som en form for eiendom
i § 105s forstand. Alle økonomiske rettigheter kan i prin-
sippet gjøres til gjenstand for ekspropriasjon etter § 105.
En lov som griper inn i en bestående økonomisk rettig-
het kan dermed i prinsippet aldri settes til side etter § 97
så lenge den selv må fortolkes dithen at den bringer ret-
tigheten til opphør. I så fall skal det betales erstatning
etter § 105, men loven må gjelde like fullt. Når den fas-
tere regelen i Grl. § 105 likevel til tider har blitt over-
skygget av det mer fleksible tilbakevirkningsforbudet i
§ 97, kan man spekulere i om dette i noen grad har tjent
til å dekke over en nokså radikal utvikling i synet på det
mer overordnete rettighetsvernet under Grunnloven. Fra
en substansiell rettighetsorientering og forutsetning om
at de to bestemmelsene virker parallelt (og komplemen-
tært), ser man etterhvert utviklingen av en mer innskren-
ket forståelse av rettighetsvernet som primært har funnet
sin basis i § 97.

Langeland har beskrevet hvordan det i den første tiden
etter 1814 skjedde en generell utvikling i Høyesteretts
praksis, i retning av å styrke private skog- og grunnei-

76 En viktig utviklingslinje ved tolkningen av § 105 i denne henseende er synet på prøvingsretten; med andre ord hvor langt Høyesterett og domsto-
lene bør gå i sette sin egen tolkning av § 105 fremfor synspunkter tilkjennegitt av Stortinget eller Stortingets flertall. Det er i det hele tatt ikke
mulig å forstå utviklingen av rettighetsvernet under §§ 97 og 105 uten å sette dette i sammenheng med synet på domstolenes prøvelsesrett i retts-
praksis og teori.

77 I alle fall så lenge samfunnets økonomi er basert på privat initiativ. Et mulig alternativ er naturligvis et samfunn som ikke anerkjenner privat eien-
domsrett til «produksjonsmidlene» i det hele tatt, altså et kommunistisk samfunn som det gamle Sovjetunionen.
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eres eiendomsrettigheter på bekostning av alminnelig
bruk til hugst, jakt, fangst og fiske, som tidligere var blitt
tålt i stor utstrekning med basis i gamle sedvaner.78 Man
kan se dette som et uttrykk for at eiendomsretten ble et
rettslig fundament for styrking av næringsvirksomhet
utover på 1800-tallet. Et vesentlig aspekt av dette var
nettopp beskyttelsen av private eieres enerett til utnyt-
telse av skog og landeiendommer for å sikre effektiv
økonomisk drift og utnyttelse av naturressurser. Men et
like vesentlig fundament for næringsvirksomhet på
denne tiden var at bestemte virksomheter var gitt beskyt-
telse mot inngrep fra allmennheten, i form av forbud mot
konkurrerende virksomhet. I overgangen fra eneveldet
til selvstendighet i 1814 var norsk økonomi i stor grad
basert på næringsprivilegier som ga bestemte personer
enerett til å drive bestemte virksomheter som trefored-
ling, produksjon av jern, apotek eller handelvirksomhet.
Tendensen i samfunnet nå var imidlertid en svekkelse og
bevegelse bort fra slike privilegier. Den lange utviklin-
gen vi ser utover på 1800-tallet er i hovedsak avviklin-
gen av slike privilegier. Når privilegiene ble satt under
press var det imidlertid naturlig for de etablerte
næringsinteressene å kreve at deres bestående rettigheter
måtte anses som en form for «eiendom». Et slikt syn
hadde dype røtter i det gamle privilegie- og adelssam-
funnet før 1814. Dette perspektivet på hva som utgjorde
eiendom utstrakte seg ikke bare til næringsvirksomhet,
men også til personlige embeter og posisjoner i samfun-
net. Selv om dette i stor grad var en arv fra det gamle
adels- og privilegiesamfunnet forble tanken om at ene-
rett til å utøve bestemte virksomheter og til personlige
embeter og stillinger utgjorde en form for ervervede ret-
tigheter et strukturelt element i økonomi og samfunns-
struktur langt utover på 1800-tallet.

At næringsprivilegiene var blant samfunnets etablerte
økonomiske strukturer betød ikke at rettighetene auto-
matisk ble gitt grunnlovsmessig beskyttelse som eien-
dom. Det rettslige spørsmålet som nå kom på spissen var
nettopp hvor langt slike gamle privilegier og rettigheter
skulle være beskyttet som eiendom mot statlig regule-
ring og nye ideer om næringsfrihet. Her var det motstri-
dende hensyn og interesser i samfunnet som også var

representert blant dommerne i Høyesterett.79 I Høyeste-
retts praksis gjennom hele 1800-tallet er det likevel en
klar tendens til at næringsbevillinger og personlige privi-
legier ble ansett som en form for eiendom undergitt vern
etter Grunnloven. Det klareste uttrykk for denne tenden-
sen er rekken av dommer hvor personlige embeter og
næringsinntekt knyttet til disse ble ansett ikke å kunne
fratas den enkelte embetsmann uten erstatning etter
§ 105.80 Et vesentlig hensyn her var likevel embetsmen-
nenes beskyttede stilling etter Grunnloven § 22, samt
tanken om at embetsmennenes rettigheter var basert på
kontrakter med staten som ikke kunne fratas dem uten
erstatning. At ikke alle eksisterende privilegier ble gitt
tilsvarende vern illustreres av to viktige saker i den før-
ste tiden etter 1814, hvor Høyesterett avgjorde at skatte-
fritak knyttet til gamle adelsgods ikke hadde ekspropria-
sjonsrettslig vern etter § 105.81

Utover på 1800-tallet fikk vi også en rekke saker hvor
bevillinger og handelsbrev som ga innehaveren en indi-
viduell rett til å utøve en bestemt virksomhet ble ansett
grunnlovsmessig vernet. I den kjente vinsaken i Rt.
1890 s. 455 kom Høyesterett til at salg av vin i medhold
av handelsborgerskap var vernet etter Grunnloven
§ 97.82 Saken gjaldt en handelsmann som var satt under
tiltale fordi han i medhold av sitt handelsborgerskap
hadde fortsatt å selge vin, i strid med en ny lov som
krevde bevilling for salg av vin og brennevin. Høyeste-
rett bygget sin avgjørelse på tilbakevirkningsforbudet i
§ 97. I begrunnelsen ble det imidlertid særskilt frem-
holdt at loven ikke ga tilsagn om erstatning og at rettig-
heten derfor ikke kunne anses ekspropriert. Forutsetnin-
gen var med andre ord at handelsbrevet utgjorde en
form for eiendomsrett som måtte ha blitt ekspropriert
etter § 105 hvis loven skulle kunne vært gjort gjel-
dende.83 I saken om det Bergenske Bakerlaug 5 år etter
var spørsmålet på nytt oppe for Høyesterett om en lov
fra 1839 som avskaffet laugsprivilegiene måtte anses
uforbindende, og privilegiene fortsatt i behold i henhold
til Grl. § 97. Selv om Høyesterett kom til det motsatte
resultat av det de hadde kommet til 5 år før, og frem-
holdt at tilbakevirkningsforbudet ikke kunne stå i veien
for at lovgivningen grep inn i eldre rettigheter når dette

78 Se Langeland, op.cit., s. 150 flg.
79 For den første rettspraksis fra Høyesterett i tiden etter 1814 og frem til Høyesteretts domsgrunner ble gjort offentlige i 1863 har jeg i stor grad for-

holdt meg til hva Langeland, op.cit., skriver om dette. Avgjørelsene er tilgjengelige i Høyesteretts voteringsprotokoller som er lagret hos Riksarki-
vet, men de er ikke digitalisert og dermed kun tilgjengelige i håndskriftsversjoner.

80 Se Langeland, op.cit., s. 318 flg.
81 Ibid. s. 322 flg.
82 Se også Langeland, op.cit., s. 527.
83 Rt. 1890 s. 455: «Ved Erhvervelsen af sit Handelsborgerskab har Tilt. erhvervet en Ret, der baade er forbunden med økonomiske ofre og specielt i

tidligere Tider har medført ikke ubetydelige personlige Byrder og Forpligtelser. De til Gjengjæld herfor tilsikrede Rettigheder kan derfor, ialfald
hvor de ere af væsentlig Betydning, efter min Mening ikke uden videre fratages dem. Det sees opsaa, at Lovgivningen i andre lignende Tilfælde
har gjort vedkommende Rettigheds Ophør afhængig af Expropriation (…)». Se imidlertid også den senere dom samme år inntatt i Rt. 1890 s. 533.
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fantes «tjenligt i Samfundets Interesse», betød ikke det
at bakerlaugets privilegier manglet vern under grunnlo-
ven. Det fulgte av § 105 at det kunne kreves erstatning
«hvis ved en saadan Ordning enkelte Borgeres virkelige
Formuesrettigheder gaaes for nær.»84 Den egentlige for-
skjellen mellom det standpunkt Høyesterett tok her og i
vinsaken fra 5 år tidligere, var dermed at det ikke ble
ansett nødvendig at loven uttrykkelig eksproprierte ret-
tigheten for at den skulle kunne gis virkning overfor
eldre stiftede rettigheter. Istedenfor måtte det følge av
en tolkning av loven selv om det var meningen at den
skulle ha slik virkning, men uten at det var nødvendig
med noen annen hjemmel for erstatning enn Grl.
§ 105.85

En annen viktig sak i denne perioden gjaldt de gamle
apotekerprivilegiene. Disse stod i en særstilling blant de
gamle privilegiene, slik også Bergmester Steenstrup
hadde innrømmet på Eidsvoll i 1814.86 Så sent som i
1917 fastholdt også Høyesterett i to saker at salgbare
apotekbevillinger var å anse som beskyttet eiendom etter
§ 105.87 Det kan likevel synes som om strømninger i
tiden på dette tidspunkt hadde grepet tak i Høyesterett og
svekket det vernet som tidligere var gitt til næringsbevil-
linger og privilegier. I 1922 kom således en ny vinsak for
Høyesterett. Spørsmålet var også her om adgang til salg
av vin og brennevin ervervet gjennom borgerskapsbrev
var vernet mot etterfølgende lovgivning som opphevet
retten. Den samlete Høyesterett tok nå uttrykkelig
avstand fra de tidligere dommer fra 1890-tallet. Det
gjaldt her et offentlig rettsforhold som var av «væsentlig
betydning» for statens adgang til å regulere en viktig
næring i henhold til fellesskapets interesser og sam-
funnsutviklingen. Dette tilsa at man måtte være «meget
forsigtig med at bedømme en holdning fra det offentli-
ges side som den det her er tale om paa en saadan maate
at den binder lovgivningsmagtens frie hænder.»88 Med
dette tok Høyesterett et definitivt steg bort fra det forrige
århundrets liberale holdning til å anse personlige privile-
gier og næringstillatelser som uangripelige eiendomsret-
tigheter.89

Det synet som nå festet seg, og som langt på vei trolig
også må anses gjeldende i dag, var at en offentlig tilla-
telse til å utøve næringsvirksomhet kan være vernet etter
Grunnloven som en form for eiendom. Men det at noen
er gitt en rett til å utøve en bestemt virksomhet gir ikke i
seg selv noen formodning om at rettigheten ikke senere
kan tilbakekalles eller innskrenkes.90 I dette ligger også
den mer grunnleggende tanke at allmenne friheter uten
basis i noe individuelt rettighetserverv normalt ikke har
grunnlovsvern.91 For at en rettighet til å utøve virksom-
het skal ha karakter av eiendom må den normalt være
uttrykkelig forutsatt å være eksklusiv, eller knyttet til så
faste og bestemte vilkår at den i en viss forstand kan
anses ervervet eller overført med ugjendrivelig virkning
til den enkelte rettighetshaver.

Også Høyesteretts holdning til grunnlovsvernet av
kontraktsrettigheter må ses i lys av et utgangspunkt om
at kontraktsrettigheter ofte vil kunne utgjøre en form for
eiendom. Begrunnelsen for å anse embeter som beskyt-
tet eiendom var som nevnt deres grunnlag i kontrakter
inngått med staten. Men også kontrakter mellom private
har blitt ansett som ervervede rettigheter eller eiendom.
En sak som nok ikke ville fått samme utfall i dag er
Thams-dommen i fra 1909.92 Et firma hadde inngått
flere hugstkontrakter som ga rett til fri hugst av trær over
en viss minstehøyde. De ble så satt under tiltale for
brudd på nye skogvedtekter som satte minstestørrelsen
for fri hugst høyere enn den rett til hugst de hadde etter
kontraktene. Høyesterett fant at dette var en form for
inngrep som måtte «betragtes som et slags ekspropria-
tion» slik at «erstatning derfor maa gives i overensstem-
melse med grundlovens § 105.» Siden vedtektene ikke
fastsatte noen rett til erstatning ble de imidlertid ansett
stridende mot Grl. § 97.93 De såkalte certepartidommene
skapte derimot en viss tvil om kontraktsrettigheters stil-
ling ved ekspropriasjon. I begge dommene kom Høyes-
terett til at certepartier ikke kunne anses som reelle ret-
tigheter med individuelt vern mot ekspropriasjon når
skipet ble ekspropriert.94 Forutsetningen i begge dom-
mene synes likevel å ha vært at dersom det hadde vært

84 Rt. 1895 s. 297. Det var ikke krevd erstatning i saken, og i en senere erstatningssak kom Høyesterett til at et eventuelt erstatningskrav var foreldet.
85 Det er dermed kanskje ikke helt dekkende å si som Langeland at Høyesterett med dette «knuste det prøvingsrettslige grunnlovsvernet» fra 1890, jf.

Langeland, op.cit., s. 534.
86 Se ovenfor note 42.
87 Rt. 1917 s. 392, og Rt 1917 s. 402.
88 Rt. 1922 s. 624.
89 Se også Rt. 1936 s. 430 (bevilling til å drive hyrekontor ble ikke ansett vernet av Grunnloven) og Rt. 1955 s. 1162 (drosjeløyver ble ikke ansett å

være undergitt grunnlovsvern).
90 Jf. den nylig avsagte plenumsdommen om strukturkvoter i Rt. 2013 s. 1345.
91 Se Rt. 1919 s. 860 (ferdselsretten på Mjøsa var en alminnelig rett som ikke hadde grunnlovsvern), og Rt. 1890 s. 533 (om salg av vin og brennevin

uten basis i handelsborgerskap). Se også nærmere om de øvrige vin- og brennevinssakene på 1890-tallet, Langeland, op.cit., s. 525 flg.
92 Rt. 1909 s. 417.
93 Rt. 1909 s. 417. Sml. også de tidligere nevnte dommene i Rt. 1890 s. 455 (vinsaken) og Rt. 1895 s. 297 (Det bergenske bakerlaug).
94 Rt. 1929 s. 1011 og Rt. 1955 s. 571.
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certepartiet som sådan som hadde vært gjenstand for
ekspropriasjon ville det gitt rett til erstatning etter
§ 105.95 Synspunktet synes å ha vært at bortfallet av
kontraktene var en sidevirkning av ekspropriasjonen av
skipet, og dermed ikke kunne likestilles med en ekspro-
priasjon av kontraktsrettighetene som sådan.96

En slående tendens i Høyesteretts praksis er at den
forutsetningen om parallellitet i rettighetsvernet etter
§§ 97 og 105 som man opprinnelig både i praksis og
teori bygget på,97 etter hvert langt på vei blir forlatt. I
gullklausulsaken inntatt i Rt. 1962 s. 369 ble opphevel-
sen av gullklausuler i etablerte statslån ansett som et
rent tilbakevirkningsspørsmål etter § 97. Det kunne
også forklares siden det var åpenbart at loven som opp-
hevet gullklausulene klart nok bygget på en forutsetning
om at det ikke skulle gis erstatning. Inngrep i kontrakts-
rettigheter, og andre bestående rettigheter som ikke er
eiendom i tradisjonell forstand, har imidlertid siden blitt
ansett som et rent spørsmål om tilbakevirkning etter
§ 97.98 I dommen om Ullern Terrasse kom til og med
Høyesterett til at det i prinsippet forelå en avståelse av
eierrådighet, men at «vår rettstradisjon» tilsa at spørs-
målet skulle behandles som tilbakevirkning etter § 97.99

Dette ble også ansett å tilsi en annen og mer fleksibel
vurderingsnorm enn etter § 105. Ved såkalt uegentlig
tilbakevirkning, det vil si inngrep i bestående rettsfor-
hold som ikke knytter byrder til eldre handlinger og hel-
ler ikke omfattes av § 105, er utgangspunktet ansett å
være at det kun er den sterkt urimelige tilbakevirkning
som rammes.100

Prinsipielt er det mye som tilsier at Høyesterett her
gikk for langt i å undergrave eiendomsrettsbeskyttelsen
etter § 105. Skillet mellom egentlig og uegentlig tilba-
kevirkning bygger på at en regulering av eiendomsret-
tigheter og andre formuesrettigheter i prinsippet alltid
virker fremover. Dette tåkelegger imidlertid at selv om
reguleringen virker fremover kan den likevel gripe inn i
en rettighet som er beskyttet som eiendom etter § 105.
Hvis man bruker tilbakevirkningsterminologi kan man
se dette slik at der en bestemt rettighet er en direkte til-
siktet konsekvens av en eldre handling eller et rettser-
verv, eller at den allerede er blitt aktualisert som retts-

krav gjennom en foretatt handling, kan dette i seg selv
tilsi at lovgivning som griper inn i rettigheten «virker
tilbake.»101 Et spørsmål er likevel om ikke vur-
deringstemaet kunne angis klarere og enklere ved å se
dette rett og slett som et spørsmål om hvilke interesser
og rettigheter som utgjør eiendom i henhold til § 105. I
sin sin seneste praksis under § 97 har Høyesterett også
gått forholdsvis langt i en slik retning, gjennom å intro-
dusere en såkalt mellomform i skiktet mellom den
egentlige og uegentlige tilbakevirkning.102 Man kan vel
spørre om denne såkalte mellomformen ikke egentlig
bare er grunnrisset av eiendomsbegrepet som vi finner
forankret i Grl. § 105.103

For aktualisering av grunnlovsvernet under § 105 er
det ikke tilstrekkelig at det foreligger et inngrep i en
eiendomsrett. Inngrepet må også være ekspropriasjons-
artet. Man kan vel spørre om ikke dette egentlig også er
kjernen i Fleischers distinksjon mellom egentlig og
uegentlig tilbakevirkning, som har blitt tillagt så stor
betydning for rekkevidden av rettighetsvernet under Grl.
§ 97. Poenget er at når lovgiver kun regulerer utøvelsen
og innholdet av en rettighet med virkning for fremtiden
foreligger ingen egentlig tilbakevirkning, eller sagt på en
annen måte; rettigheten er fortsatt i behold. I Høyeste-
retts praksis under Grl. § 105 er dette blitt konseptuali-
sert som et spørsmål om forholdet mellom ikke-erstat-
ningsbetingende rådighetsinnskrenkning og erstatnings-
betingende ekspropriasjon. Konseptuelt sett er ikke
spørsmålet her om inngrepet er «grovt urimelig», som
under § 97, men om eiendom er «avgitt». Likevel er det
en sammenheng mellom disse to spørsmålene som vi
skal se nedenfor.

6 Når er eiendom avgitt?
§ 105 fastsetter at den som må «avgi» sin eiendom skal
ha erstatning. Det har likevel alltid vært klart at dette
ikke kan tas helt på ordet. Når staten utskriver skatter
innebærer det strengt tatt at den enkelte må avgi sin
eiendom, men det underliggende prinsippet i § 105 er
ikke til hinder for skattlegging av alle borgere på like

95 Jf. uttrykkelig Rt. 1929 s. 1011, på s. 1013, se også C.A. Fleischer, «Tercero-saken og de obligatoriske kravs rettsvern ved ekspropriasjon» (1966),
s. 67–78.

96 Jf. i denne retning også Rt. 1923 s. 208, men se også Rt. 1949 s. 772, Rt. 1956 s. 1149 og Rt. 1969 s. 787.
97 Se slik også Knoph, op.cit., s. 103 flg.
98 Se særlig Rt. 1990 s. 284, Rt. 2007 s. 1281 (Ullern Terrasse), Rt. 2010 s. 143 (rederiskatt) og Rt. 2013 s. 1345 (strukturkvote).
99 Rt. 2007 s. 1281, para. 90. EMD fant også i samme sak at det her forelå et brudd på EMK 1. tilleggsprotokoll, artikkel 1, jf. mer om denne saken

pkt 6 og pkt 8 nedenfor.
100 Se Rt. 1996 s. 1415 (Borthen) og Rt 1996 s. 1440 (Thunheim).
101 Se for eksempel Rt 1990 s. 284, hvor aktualiserte innløsningskrav på grunnlag av festekontrakter ble ansett beskyttet mot etterfølgende lovgivning

utfra denne begrunnelsen.
102 Se Rt. 2006 s. 293 (Arves Trafikkskole), Rt. 2010 s. 143 (rederiskatt) og Rt. 2013 s. 1345 (strukturkvote).
103 Se i denne retning også Banklovkommisjonens utredning nr. 27 om pensjonslovene og folketrygdreformen, NOU 2013:3, s. 51.
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vilkår.104 I så fall foreligger ingen ekspropriasjon.105

Motsatt har det også av de fleste vært antatt at § 105 ikke
bare rammer den rene tvangsavståelse av eiendom, men
at også begrensninger av eierrådigheten kan utgjøre
ekspropriasjon selv om utgangspunktet er at dette må
tåles. Det spørsmålet som kanskje har avfødt den mest
omfattende praksis under § 105 er nettopp denne gren-
sen mellom tillatte rådighetsinnskrenkninger og erstat-
ningsbetingende, ekspropriasjonslignende inngrep.

Her er det særlig to hensyn og linjer i praksis som
krysser hverandre fra 1814 til i dag; for det første forhol-
det mellom alminnelige reguleringer og inngrep som
pålegger den enkelte en individuell byrde, og for det
andre spørsmålet om eiendomsretten har en kjerne eller
substans som ikke kan kreves avstått uten erstatning. I
praksis griper disse to spørsmålsstillingene inn i hver-
andre, som vi skal se i det følgende. Den lange linjen i
Høyesteretts praksis er en stadig sterkere grunnfesting
av utgangspunktet om lovgivningens frihet til å regulere
innholdet og utøvelsen av eiendom og beslektede rettig-
heter. Dette er noe som skjer i takt med samfunnets
modernisering og økende kompleksitet, og under innfly-
telse fra viktige rettsvitenskapsmenn som Aschehoug,
Skeie og i vår tid Fleischer. Samtidig blir det galt å se
dette som en rent lineær utvikling fra et substansielt ret-
tighetsvern til dagens mer moderne og reguleringsorien-
terte fortolkning av bestemmelsen. Det er nok riktigere å
se det slik at vi her står overfor et kontinuerlig spen-
ningsforhold mellom to motstående prinsipielle hensyn.
Begge hensyn har en viss forankring i bestemmelsen, og
det har til enhver tid vært uenigheter om hvilket hensyn
som bør veie tyngst. Den historiske utvikling av Høyes-
teretts praksis går i retning av at reguleringshensyn beto-
nes sterkere på bekostning av et substansielt rettighets-
vern. Men som vi skal se nedenfor betyr ikke dette at en
reguleringsorientert fortolkning helt har fortrengt sub-
stanshensyn i Høyesteretts praksis, og at en rådighets-
innskrenkning aldri kan være erstatningsbetingende.

De mange embetsmannsdommene fra første del av
1800-tallet er eksempler på at Høyesterett tidlig gikk
langt i å anvende substansbetraktninger som skranke for
det som i realiteten ikke var avståelser men reguleringer

av rettighetenes innhold for fremtiden. Spesielt illustre-
rende er en av de tidligste embetsmannsdommene fra
1822, hvor spørsmålet var om visse embetsmenn kunne
kreve erstatning for tap av sine såkalte auksjonssportler
(en slags provisjon), da kopperverket på Røros ble gitt
adgang til å selge kopper uten mellomkomst av offentlig
oppnevnt auksjonarius, slik ordningen hadde vært tidli-
gere. Høyesterett kom til at dette var et inngrep i embets-
mennenes kontraktsfestede rettigheter, og at «alminnelig
rettferd etter §§ 105 og 97 i Grunnlova» da tilsa at de ble
gitt erstatning for inntektstapet.106 To dissenterende
dommere mente at slike inngrep i rettighetene begrunnet
i hensynet til allmenne interesser ikke kunne gi rett til
erstatning. Men flertallet vektla mot dette at lovgivnin-
gen rettet seg mot bestemte embetsmenn.

I en annen og senere sak fra 1854 kom spørsmålet opp
på nytt om en lov som fratok en hel gruppe av embets-
menn retten til å kreve gebyr for blant annet private skif-
teoppgjør utløste rett til erstatning etter § 105. En av
dommerne mente at prejudikatet fra 1822 ikke kunne
forhindre en slik alminnelig regulering som rammet en
hel klasse av embetsmenn. Flertallet i Høyesterett kom
likevel til at embetsmennene hadde krav på erstatning.
Mot det syn at den gamle saken fra 1822 hadde gjeldt en
«byrde for den enkelte», mens denne gjaldt «en alminde-
lig Foranstaltning hvis Følger ei giver Krav paa Erstat-
ning for den Enkelte», hadde ekstraordinær assessor
Professor Platou følgende innvending som alle dommere
bortsett fra den éne dommeren i dissens sluttet seg til:

«thi i Forhold til Staten bliver samtlige Skifteforvaltere at
betragtes som Enkeltmænd, og naar de derfor til Fordeel
for det Almindelige udsættes for Tab, maa det tilkomme
dem Ret til Erstatning.»107

Det som her trer frem er i realiteten et bestemt syn på
lovgivningens adgang til å regulere bestående rettighe-
ter. Ikke bare var lovgiver forhindret fra å frata embets-
mennene deres stillinger, men også i vid utstrekning fra
å regulere innholdet i dem for fremtiden. I noen grad kan
nok dette forklares ut fra at sakene gjaldt begrensete
positive rettigheter forankret i kontrakter med staten og

104 Se særlig i denne sammenheng Rt. 1955 s. 937. Spørsmålet i saken var om formuesbeskatning som medførte at enkelte måtte betale mer i skatt enn
de hadde i inntekt i realiteten var konfiskasjon etter § 105, noe Høyesterett ikke fant var tilfelle siden det gjaldt en generell skatt på formue som det
ikke kunne ses hadde noen annen hensikt enn å skaffe staten inntekter. Se også i samme retning Rt. 1952 s. 31.

105 Forholdet mellom § 105 og skattlegging har imidlertid vært gjenstand for flere Høyesterettsdommer, se særlig Rt. 1917 s. 392, Rt. 1950 s. 411, Rt.
1955 s. 937 og Rt. 1955 s. 1155. I den senere tid er det ofte forholdet til § 97 som særlig har kommet på spissen ved skattlegging, typisk ved end-
ring av skatteregler med virkning for eksisterende forhold. Se for eksempel Rt 1985. s 1355 (Phillips), Rt. 2006 s. 293 (Arves Trafikkskole) og Rt.
2010 s. 143 (rederiskatt). Også i disse sakene kunne § 105 vært trukket inn, dersom den bestående rettsposisjon hadde vært problematisert som en
form for «eiendom,» jf. ovenfor. Men ved skattlegging gir det som regel liten mening å anse erstatning for fremtidig tap som en naturlig beføyelse
dersom og i den grad skatten urettmessig griper inn i en beskyttet rettsposisjon. Virkningen av dette vil derfor normalt være at loven settes til side,
og at det eventuelt gis erstatning for allerede utlignet og betalt skatt.

106 Langeland, op.cit., s. 319–320.
107 Langeland, op.cit., s. 339.
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for så vidt grunnloven selv.108 Men også hvor det gjaldt
eiendomsrett til grunn finnes det tidlige eksempler på at
Høyesterett synes å ha tilkjent erstatning for rådighetsinn-
skrenkninger ut fra lignende substansbetraktninger.109

En slik synsmåte kunne imidlertid ikke holde stand
lenge mot samfunnsutviklingen utover på 1800 tallet.
Oppblomstring av nye næringer, teknologisk utvikling og
urbanisering gjorde at nye lover og reguleringer grep om
seg i alle sektorer av samfunnet på en måte man ikke
hadde sett før. Allerede ganske tidlig på 1800-tallet kan
det virke som Høyesteretts konservative holdning her var
noe i utakt med deler av den juridiske teorien. I sin
betenkning fra 1841 i saken om det Bergenske Bakerlaug
fremholdt som nevnt det juridiske fakultet, ved professo-
rene Schweigaard og Motzfeldt, at anvendelsesområdet
for § 105 ikke strakk seg utover den egentlige avståelse
av eiendom.110 Noen erstatning for rene rådighetsinn-
skrenkninger ga bestemmelsen ikke grunnlag for. Og
senere gjorde som nevnt også Aschehoug seg til en sterk
talsmann for et slikt syn. Tidens realiteter innhentet da
også Høyesterett. Særlig var det behovet for regulering
av nye og oppblomstrende virksomheter som utsatte
omgivelsene for fare, risiko og skader som tidligst fant
avtrykk i Høyesteretts praksis.111 Prinsippet som nå vant
frem er nærmest selvinnlysende; ingen har rett til å
utsette sine omgivelser for fare for å berike seg selv. Slik
dette prinsippet nå vant frem hadde det egentlig to grunn-
leggende implikasjoner som fortsatt er gjeldende rett.

For det første tilsa det at virksomhet som påførte
omkringliggende eiendom skade og ulempe medførte
erstatningsplikt. Saken om hjuldamperen Statsraad
Stang fra 1874 illustrerer hvordan regelen om objektivt
erstatningsansvar for farlig virksomhet grodde frem som
en forlengelse av prinsippet i Grl. § 105.112 Saken gjaldt
en elvedamper som under sin vanlige ferdsel på elven
lagde bølger som medførte skader og ulemper for en
gård langs elven. Hensynene som dermed stod mot hver-
andre var på den ene side den almenne interesse og rett
til å benytte elven som ferdselsåre, og den enkelte
grunneierens rett til beskyttelse av sin eiendom mot all-
mennheten på den annen. Blant annet ut fra den ekspro-
priasjonsrettslige betraktning at den enkelte som lider
tap og skade som følge av virksomhet til glede for felles-
skapet bør få erstatning, kom rettens flertall til at hensy-
net til den enkelte grunneier måtte slå gjennom og at

elvebåtselskapet måtte betale erstatning selv om det ikke
forelå uaktsomhet. Førstvoterende dommer Ebbells viste
uttrykkelig til beskyttelsen av eiendomsretten etter Grl.
§ 105 som begrunnelse for et slikt resonnement:

Jeg skal her nærmere henvise for det første til Grundlo-
vens § 105. Denne er naturligvis allerede i og for sig til-
strækkelig. Naar man først, i kraft af det foran anførte, er
kommen paa det rene med, at de indstevntes paastand om
erstatningsfrihed for skadetilføielse ikke kan udledes af
sagens natur eller af den sædvansmæssige ret, og at altsaa
spørgsmaalet maa afgjøres efter den positive lovgivnings
bestemmelser, saa maa sagen formentlig være tilstrække-
lig afgjort ved Grundlovens egen generelle bestemmelse.
Thi skal en statsborger være berettiget til erstatning, naar
han har maattet afgive grund til det offentlige fordi det
har været krævet af statens tarv (og i følge positiv lov),
saa vil ingen lovfortolkning nægte, at han med hjemmel
af den samme Grundlovsparagraf kan kræve erstatning
for den grund han maa se oppofret til fordel for almen-
nyttige foretagender, der søge hjemmelen til sin virksom-
hed i sædvanerettens lov.113

Det er likevel det andre utslag av forbudet mot å volde
skade som sterkest har aktualisert seg i tolkningen av
§ 105 frem til vår tid, nemlig at ingen har rett på erstat-
ning når skadelig bruk eller utnyttelse av eiendom forbys
eller pålegges innskrenkninger. Sporer av et slikt syns-
punkt finner vi allerede i en dom inntatt i Rt. 1877 s. 673,
der det ikke ble gitt erstatning for at en nedbrent bygning
som lå innenfor veilovgivningens minsteavstand for
bygging i nærheten av vei ble nektet gjenoppbygget, selv
om dommerne ga uttrykk for at de isolert sett fant dette
urimelig. En god illustrasjon på at rekkevidden av dette
prinsippet lenge var uavklart er likevel saken i Rt. 1882
s. 229. Saken gjaldt et parafinlager beliggende ved Carl
Berners plass, som hadde blitt bygget mens dette områ-
det fortsatt lå utenfor bygrensen. I 1877 ble så bygrensen
utvidet slik at parafinlageret ble omfattet av brannlovgiv-
ningens forbud mot oppbevaring av parafin innenfor
bygrensen. Etter at eierne nektet å rette seg etter pålegg
om stengning, kom spørsmålet først opp for Høyesterett
om eierne hadde en hevdvunnen rett til å oppbevare
parafin, som loven ikke kunne gripe inn i etter § 97.
Dette ble enstemmig avvist av Høyesterett, som likevel

108 Også i en rekke av de øvrige dommer utover på 1800-tallet og tidlig 1900-tall om kontrakter og næringsprivilegier ble således lover satt til side
som kun tilsiktet å regulere innholdet i rettighetene, ut fra en overordnet tanke om at ny lovgivning var forhindret fra gripe inn i og regulere eldre
rettigheter på en måte som angrep deres substans. Se for eksempel Rt. 1909 s. 417, Rt. 1917 s. 392.

109 Se Rt. 1880 s. 257. Se også T.I. Harbo, «Eiendomsrettens grense: rådighetsinnskrenkning, reelle hensyn og norsk Høyesteretts rolle» (2007), s. 32.
110 Hele betenkningen er trykket i Rt. 1895 s. 289.
111 Se også Langeland, op.cit., s. 508–509.
112 Den sentrale sak her er for øvrig saken om nitroglyserinfabrikken på Lysaker, se Rt. 1875 s. 330.
113 Rt. 1874 s. 145, på s. 150–151.
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holdt spørsmålet åpent om eierne ville kunne kreve
erstatning for inngrepet i eiendomsretten etter § 105.114

Enkelte av dommerne gikk endatil langt i å uttale at sta-
ten her hadde erstatningsplikt.115 Når så erstatningskra-
vet mot staten for ekspropriasjon senere kom opp for
Høyesterett ble imidlertid også dette enstemmig avvist.
Førstvoterende, assessor Lauritz Birkeland, sluttet seg til
den oppfatning som tidligere var hevdet av Aschehoug,
og fremholdt at § 105 som utgangspunkt kun omfattet
den rene avståelse av eiendom. Det gjaldt dermed ikke
noen erstatningsplikt ved rådighetsinnskrenkning «selv
hvor Lovgivningens Forbud mod at benytte en Gjen-
stand efter dens eneste eller nærmeste Bestemmelse
berøver samme al Værdi.»116

Med dette var også Høyesterett inne på den linjen som
senere er blitt fulgt, nemlig at lovgivning som kun inn-
skrenker utnyttelsen av eiendom som utgangspunkt ikke
gir rett til erstatning. Til å begynne med anså man nok
dette primært som et prinsipp knyttet til den farlige eller
skadelige utnyttelse av eiendom. Dette var for eksempel
utgangspunktet for det syn det juridiske fakultet hevdet i
en betenkning fra 1903 om et mulig forbud mot hval-
fangst. Professor Aschehoug, med tilslutning fra profes-
sorene Francis Hagerup, Marcus Ingstad, Oscar Platou
og Frederik Stang, strakk synspunktet likevel så langt
som at lovgivningen i utgangspunktet stod fritt til å
bedømme om en virksomhet hadde slike skadelige kon-
sekvenser at den burde forbys:

Det tilkommer ingen anden end den lovgivende Magt at
afgjøre, hvorvidt der, efter de forhaandenværende Omstæn-
digheder og de foreliggende Oplysninger om disse, er til-
strækkelig Grund til til at udfærdige et saadant Forbud som
det Fiskerne begjærer, uden at give hvalfangerselskaberne
Erstatning.117

Alene det at lovgivningen kunne virke urimelig overfor
den enkelte var altså ikke nok til at erstatning kunne gis.

Fakultetet fant her støtte for sitt syn i tidligere praksis fra
Høyesterett, og viste blant annet til dommen fra 1877.

I et slikt synspunkt lå også kimen til å strekke prinsip-
pet om rådighetsinnskrenkninger utover den rent skade-
lige virksomhet til å omfatte enhver form for regulering
som lovgiver anser tjenlig av hensyn til fellesskapets
interesser. I en viss utstrekning krysses utviklingen her
av de mange sakene om vin- og brennevinssalg, og også
sakene om apotekerbevillinger som er redegjort for over.
Men begrunnelsen for høyesteretts avgjørelser i disse
sakene var en annen. Alle sakene gjaldt eldre lover, som
i realiteten opphevet spesifikke rettigheter til å utøve
næring på bestemte vilkår eller uten tillatelse. Det var
altså ikke tale om kun regulering av innholdet av de
aktuelle rettighetene. Spørsmålet var dermed om rettig-
hetene som sådan hadde grunnlovsvern.

Den første alvorlige prøvestenen på skillelinjen mel-
lom eiendomsavståelse og rådighetsinnskrenkning som
et helt alminnelig prinsipp, kom med den såkalte «store
konsesjonssak» i 1918.118 Saken gjaldt grunnlovsmes-
sigheten av den nye konsesjonslovgivningen, som inn-
førte hjemfallsrett til staten etter 60 år som vilkår for
konsesjon til erverv av vannfall. I den konkrete saken
var det avtalt en kjøpesum på 40 000 kroner for erverv
av eiendommen uten hjemfall og kun 25 000 kroner med
hjemfall. Man kunne dermed se det slik at innføringen
av hjemfallsretten i praksis tok 15 000 kroner ut av eier-
ens lomme. Da saken endelig kom opp for Høyeste-
rett,119 slo et knapt flertall i retten likevel ned prinsippet
som lenge hadde vært hevdet i juridisk teori; erstatning
for ekspropriasjon etter § 105 tilkom som utgangspunkt
kun den som enten må avgi sin eiendom, eller som blir
utsatt for et inngrep som i alle henseender må likestilles
med tvungen avståelse.120 Under dette lå et grunnleg-
gende, prinsipielt syn på selve eiendomsrettens vesen,
som «retten til at raade over sin eiendom med de almin-
delige indskrænkninger som flyter umiddelbart av loven
eller retsordenen.»121

114 Erstatningsspørsmålet var ikke gjort til del av saken, og ble dermed ikke avgjort av Høyesterett.
115 Rt. 1882 s. 229, se særlig assessor Brandts votum.
116 Rt. 1889 s. 601, på s. 603–604. To av dommerne anså imidlertid at det i prinsippet skulle gis erstatning for tap av eiendommens verdi, men kom til

at det her i realiteten ikke var påvist noe slikt tap, jf. assessorene Ottesen og Rolls vota.
117 Rt. 1903 s. 241.
118 Saken tok også selve prøvingsretten opp til prinsipiell behandling, siden staten hadde prosedert på at Høyesterett i det hele tatt ikke hadde kompe-

tanse til å prøve loven mot Grunnloven.
119 Byrettens dom som frifant staten for erstatningsplikt avstedkom en omfattende debatt i tiden frem til Høyesteretts behandling, blant annet i Retsti-

dende. Professor Morgenstierne kritiserte byrettens dom i sterke ordelag, og hevdet at statens tillatelse til å erverve vannfallet ikke var en konse-
sjon i ordets egentlig betydning, og at hjemfallsretten derfor måtte likestilles med ekspropriasjon av eierbeføyelser på eierens hånd, jf. Rt. 1914
s. 208. Se også om konsesjonsbegrepet i denne sammenheng og Morgenstiernes syn på dette, Ola Mestad, Statoil og statlig styring og kontroll
(1985), s. 228–229. Morgenstiernes innlegg ble igjen besvart av motinnlegg fra to av dommerne i byretten, assessorene Herman Lie og Martin
Ebbell, jf. Rt 1914 s. 289 og 881. Tidligere hadde også Professor Jon Skeie tatt til orde for det syn som til slutt vant frem i Høyesterett, jf. hans
«Grundlovens § 105 og koncessionsvilkaarene» (1916), s. 148–162.

120 Rt. 1918 I s. 401, på s. 405–407.
121 Rt. 1918 I s. 405.
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Flere andre dommer på samme tid gikk i samme ret-
ning, og utgjør en klar forankring av den linjen som fører
frem til vår tids klare utgangspunkt: at rene rådighetsinn-
skrenkninger ikke gir rett til erstatning. Et slikt syns-
punkt hadde lenge hatt støtte i rettsteorien. Særlig Pro-
fessor Jon Skeie synes i tiden før og etter den store kon-
sesjonssaken å ha øvet betydelig innflytelse, mens Pro-
fessor Morgenstierne synes å ha stått mer alene blant
rettsteoretikerne som en konservativ motkraft. Eksem-
pler fra praksis er en dom fra 1917 der et byggeforbud
innenfor en bestemt minsteavstand til en kirke ble ansett
som en rådighetsinnskrenkning eieren måtte tåle uten å
kunne kreve erstatning.122 To dommer fra 1919 godtok
provisoriske anordninger mot brennevinssalg begrunnet
i de ekstraordinære sosiale forhold under 1. verdenskrig,
selv om de rammet handelsborgere med ervervet rett til å
drive slikt salg.123 Og i flere dommer om prisregulering
kom Høyesterett til at maksimalpriser og særavgifter
begrunnet i samme formål ikke ga rett til erstatning.124

En fellesnevner for de synspunktene som nå vant frem
var nettopp betoningen av den sterke offentlige interesse
i å kunne regulere bruk og utnyttelse av eiendom utfra
samfunnshensynene til enhver tid, selv hvor det gjelder
inngrep som rammer individuelt. Denne tiden fremover
mot andre verdenskrig var preget av utbygging av infra-
struktur og industriell utvikling, men også sosial uro og
fattigdom og i forlengelsen av dette økende fokus på
sosiale hensyn, noe som gjorde at selve behovet for fri-
het til å regulere må ha fremstått mer påtrengende også
for Høyesterett.

Utbruddet av andre verdenskrig og krigens inntog i
Norge aktualiserte derimot en helt annen type eiendoms-
inngrep begrunnet i offentlige interesser, nemlig statens
forsvar. En dom fra etterkrigsoppgjøret i 1946 er illustre-
rende. Det var fremmet krav om erstatning fra eieren av
en bro som var blitt ødelagt av norske styrker under
kampene i 1940. Broen var blitt kappet på ordre fra nor-
ske militære myndigheter for å hindre tysk fremrykning,
og rettighetene over selve broen var slik sett uten tvil
helt tilintetgjort på eierens hånd av hensyn til offentlige
interesser. Dette kunne likevel ikke gi rett til erstatning,
fastslo Høyesterett ved førstvoterende dommer Schjel-

derup med en viss patos. Krigen hadde bragt ødeleggel-
ser og offer til alle medlemmer av samfunnet, og med-
førte også at den enkelte i ytterste konsekvens var for-
pliktet til å ofre sitt liv og gods:

«Den stedfunne ødeleggelse kan ikke ansees som noen
ekspropriasjonsartet forføyning over privat eiendom men
som en nødvendig, situasjonsbestemt forsvarsanstaltning
foretatt etter ordre av de militære myndigheter for å verne
Statens selvstendighet og eksistens. Forføyninger med
dette formål forekommer meg å være av en helt annen
karakter enn den avgivelse av eiendom til offentlig bruk
som omhandles i Grunnlovens § 105. Hvert medlem av
samfunnet er interessert i de nevnte forsvarstiltak og plik-
ter om fornødent å sette sitt liv og gods inn uten å ha retts-
lig krav på erstatning fra Statens side.»125

I tiden etter krigen ble prinsippet om lovgivningens frie
adgang til å pålegge rådighetsinnskrenkninger uten
erstatning ytterligere befestet.126 Den store merkesaken
som i dag gjerne blir trukket frem som forankring av
dette prinsippet er Strandlovdommen fra 1970. Saken
gjaldt anvendelsen av et midlertidig byggeforbud i
strandsonen på en 70 mål stor holme i skjærgården uten-
for Sandefjord. Siden ingen deler av holmen var lenger
fra sjøen enn den angitte strandsonen, ble den i sin helhet
omfattet av byggeforbudet. Dette fratok holmen tilnær-
met all verdi som skjærgårdseiendom. Høyesterett i ple-
num kom likevel til at dette ikke ga eieren noen rett til
erstatning, siden det var tale om en alminnelig regule-
ring, som kun var midlertidig, og som hverken innskren-
ket noen etablert bruk eller grep inn i «foretatt arbeid
eller andre investeringer for denne bruk».127 I ettertid er
denne avgjørelsen ofte blitt fremholdt som et ytterpunkt
og noe av et brudd med tidligere praksis.128 I et historisk
lys er den likevel lite bemerkelsesverdig, og følger sna-
rere en linje i praksis tilbake til dommene om farlig eien-
dom på slutten av 1800-tallet og den store konsesjonssa-
ken fra 1918, og enda lenger i juridisk teori.129 Slik sett
kan det kanskje sies at Høyesteretts begrunnelse i saken
er mer bemerkelsesverdig for de begrensninger man så
for seg på adgangen til rådighetsinnskrenkninger. Doms-

122 Se Rt. 1917 s. 173.
123 Rt. 1919 s. 449 og Rt. 1919 s. 462. I begge saker var det imidlertid dissens, tre av dommerne mente under henvisning til vinsaken i Rt. 1890 s. 455

at handelsborgerne hadde rett til å kreve erstatning.
124 Rt. 1924 s. 949, Rt. 1929 s. 771 og Rt. 1933 s. 1041.
125 Rt. 1946 s. 880, på s. 883 (dommer Schjelderup som førstvoterende):
126 I den såkalte Notfiske-dommen fra 1961, fastslo Høyesterett at et forbud mot å bruke not under Lofotfisket ikke utgjorde noe inngrep i «velerver-

vede rettigheter» som kunne gi rett til erstatning etter Grl. §§ 105 eller 97. Det dreide seg derimot om et «regulerende inngrep i fiskerinæringens
interesse.» Jf. Rt. 1961 s. 554, på s. 559.

127 Rt. 1970 s. 67.
128 Eivind Smith, Konstitusjonelt demokrati (2017), s. 407 og Johs. Andenæs og Arne Fliflet, Statsforfatningen i Norge (2017), s. 554–555.
129 Jf. det juridiske fakultets betenkning i saken om det Bergenske Bakerlaug fra 1843, trykket i Rt. 1895 s. 289.
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premissene forutsetter uttrykkelig som utgangspunkt at
selv helt alminnelige rådighetsinnskrenkninger som
gjelder allment kan utløse en erstatningsplikt overfor
individuelle eiere, særlig hvor det gripes inn i etablert
bruk og foretatt arbeid og investeringer. Strandlovdom-
men ga således ikke noe nådestøt til substansteorien. I
Lamyra-dommen fra 1978 kom også Høyesterett utfra
nettopp slike betraktninger til at et fredningsvedtak som
forhindret videre uttak fra et sandtak medførte erstat-
ningsplikt etter prinsippet i § 105.130

Utviklingstendensen etter Strandlovdommen og
Lamyra-dommen går derimot tilsynelatende lenger i ret-
ning av å svekke vernet mot rådighetsinnskrenkninger. I
en lang rekke saker blir det nå lagt til grunn at erstatning
for rådighetsinnskrenkninger heller ikke kunne kreves
selv om det var tale om å innskrenke eller forby etablert
bruk og næring, og selv om det var tale om vedtak som
rammet individuelt.131 Samtidig er det mye som tyder på
at disse sakene først og fremst må ses som utslag av et
nytt hensyn som nå for alvor fester seg i rettspraksis,
nemlig hensynet til naturvern og miljø. Det som særmer-
ker de sakene som går aller lengst i å tillate nærmest alt-
omfattende rådighetsinnskrenkninger uten erstatning er
at de alle gjelder ulike former for fredningsvedtak og
naturvernregulering.

Sentrale i denne praksisen er for det første de to lakse-
fredningssakene fra 1973 og 1976. Den første saken
gjaldt en fisker som leide rettigheter til laksefiske i Vike-
dalselven, noe som var basisen for en næringsvirksom-
het som var blitt overført fra far til sønn i flere genera-
sjoner. Når et fredningsvedtak fratok ham retten til å
drive slikt videre fiske for fremtiden, mistet han sitt og
familiens nedarvede yrke og næringsgrunnlag. At fred-
ningsvedtaket både rammet ham «hårdt» og utgjorde et
inngrep som «i forhold til ham er meget vesentlig» var
på det rene.132 Høyesterett kom likevel til at vedtaket
ikke kunne være erstatningsbetingende etter § 105, og la
i den forbindelse nettopp vekt på de sterke naturvern- og
miljøhensyn som normalt begrunnet at fredningsvedtak
måtte kunne gjennomføres uten erstatning:

Vernetiltak med sikte på å beskytte våre naturressurser
må den som blir skadelidende ved tiltaket i vid utstrek-

ning avfinne seg med uten å kunne kreve vederlag for det
tap han blir påført. Dette gjelder også i forhold til etablert
virksomhet som tidligere har vært ansett uskadelig, men
som erfaring og ny erkjennelse viser bør reguleres eller
forbys.133

Dette synspunktet ble fulgt opp i en ny laksefrednings-
sak tre år senere. Høyesterett kom til at en rekke grunn-
eiere som ble rammet av forbud mot å fiske laks med
kastenot i Ørstaelva på Sunnmøre, og med det mistet en
rett grunneierne i området hadde hatt i generasjoner,
likevel ikke hadde rett til erstatning etter § 105.134

En rekke andre dommer fra Høyesterett i årene etter
bekreftet prinsippet om at tap av næring og annet verdi-
tap som følge av naturfredningsvedtak ikke gir rett til
erstatning.135 I et obiter i plenumsavgjørelsen i den
såkalte Rønnåsmyra-dommen fra 1987 gikk en enstem-
mig Høyesterett endatil langt i uttrykkelig å ta avstand
fra den tidligere avgjørelsen i Lamyra-saken.136 Et annet
og senere eksempel er en dom fra 1993 der et område i
Hemsedal (Hydalen) utlagt til hyttetomter ble omgjort til
landskapsvernområde, uten at tomteeiernes forventning
om å kunne bygge hytter på tomtene ble ansett å ha
erstatningsrettslig vern etter Grl. § 105.137 Med tilslut-
ning fra Høyesterett er rettstilstanden nå blitt oppsum-
mert dithen at erstatning ved rådighetsinnskrenkning
kun kan kreves der «inngrepet er av en slik karakter at
det ut fra en helhetsvurdering vil være sterkt urimelig
om inngrepet skal tåles.»138 Det går her en klar linje til
prinsippet som er blitt utviklet under Grl. § 97 ved
«uegentlig tilbakevirkning». Poenget er i begge hense-
ender at det i utgangspunktet anses ikke å foreligge noe
inngrep i en substansiell interesse som er grunnlovsmes-
sig vernet.

Det er likevel ikke sikkert at Høyesteretts praksis på
dette feltet bør ses som uttrykk for noe helt alminnelig
prinsipp om at erstatning for rådighetsinnskrenkninger
bare kan kreves hvis noe annet vil være «sterkt urime-
lig» – eller sagt på en annen måte, at eiendomsretten
mangler enhver iboende kjerne eller substans og prinsi-
pielt ikke har noe annet innhold enn det som følger av
lovgivningen til enhver tid. Det som isolert sett følger av
dommene er ikke noe annet enn et alminnelig utgangs-

130 Rt. 1978 s. 442.
131 Men se også Rt 1976 s. 117.
132 Rt. 1973 s. 705, på s. 710.
133 Rt. 1973 s. 705.
134 Rt. 1976 s. 718.
135 Se herunder Rt. 1980 s. 94 og Rt. 1982 s. 850.
136 Rt. 1987 s. 80.
137 Rt. 1993 s. 321.
138 Rt. 2004 s. 1092 og Rt. 2005 s. 469. Sitatet er hentet fra høyesterettsdommer Skoghøys artikkel «Rådighetsinnskrenkninger og erstatning» (1995)

s. 213, som Høyesterett siterer og slutter seg til i den første saken.
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punkt om at vedtak og reguleringer som innskrenker
bruk og utnyttelse av eiendom med grunnlag i miljø- og
naturvernhensyn ikke medfører erstatningsplikt etter
§ 105. Et slikt utgangspunkt kan ses som beslektet med,
og som en forlengelse av, den adgangen til å forby og inn-
skrenke den farlige bruk og utnyttelse av eiendom som slo
gjennom mot slutten av 1800-tallet. En viss selvstendig
forankring av dette som alminnelig prinsipp kan vel nå
også Grl. § 112 sies å gi.139 Samtidig tilsier dette at lovgi-
ver ikke nødvendigvis står helt fritt; domstolene må ha en
viss selvstendig adgang til å prøve om aktuelle vedtak og
reguleringer reelt sett er begrunnet i tilstrekkelig tungtvei-
ende miljøformål, og antagelig dermed også om tiltakene
er nødvendige og forholdsmessige. En slik innfallsvinkel
er i større grad blitt utviklet av den europeiske menneske-
rettighetsdomstol ved tolkning av eiendomsvernet i første
tilleggsprotokoll, artikkel 1, men må også i betydelig
utstrekning kunne forankres i Grl. § 105.

I det som er sagt over ligger at lovgivningens adgang
til å innskrenke bruk og utnyttelse på andre felter ikke
nødvendigvis går like langt som på miljøområdet. Her vil
det blant annet ha betydning om det kun er tale om å
forby eller innskrenke en bestemt bruk, eller å overføre
en bestemt rådighet eller utnyttelse til bestemte enkelt-
personer eller grupper, eller til allmennheten. Et illustre-
rende eksempel gis her av en annen av de store dommer
om Grl. § 105 etter krigen; bankdemokratiseringssaken i
Rt. 1979 s. 572. Saken gjaldt overføring av bestemmel-
sesretten i forretningsbankene fra aksjonærene til et poli-
tisk utpekt representskap. Ingen del av den økonomiske
verdi eller retten til utbytte ble følgelig direkte berørt,
men tilknytningen mellom kapitalen og bestemmelsesret-
ten ble brutt. Aksjonærene beholdt økonomisk risiko for
en virksomhet de ikke lenger kontrollerte. Under lovfor-
beredelsen ble det innhentet betenkninger fra blant andre
professorene Johs Andenæs og Torkel Opsahl.140

Andenæs la til grunn at overføring av bestemmelsesretten
var et ekspropriasjonsartet inngrep som medførte at
«[e]ierens rett angripes så å si innenfra.»141 Opsahl stilte
seg mer tvilende til dette, og fremholdt blant annet at sty-
ringsretten i prinsippet var noe annet enn eiendomsretten,
særlig når, som i forretningsbankene, eierskapet i stor
grad var pulverisert på mange aksjonærer og styringsret-
ten allerede var undergitt omfattende begrensninger i lov-

givningen.142 Stortinget fastsatte på denne bakgrunn en
innløsningsrett for eksisterende aksjonærer, men tok ikke
stilling til om dette var strengt påkrevet etter Grunnloven.
Høyesterett i plenum la imidlertid klart til grunn at det
her forelå et inngrep som ble rammet av § 105. Førstvote-
rende dommer Elstad uttalte med full tilslutning fra den
øvrige Høyesterett: «Jeg kan ikke se det annerledes enn
at det her er gjennomført et inngrep av slik betydning at
det må utløse krav om erstatning som i utgangspunktet
må svare til det økonomiske tap aksjeeierne kan antas å
være blitt påført ved nyordningen.»143 Høyesteretts syns-
punkt synes å ha vært det som var blitt hevdet av
Andenæs, at det her forelå et inngrep i eiendomsrettens
innerste kjerne som ikke kunne gjøres uten erstatning.

En mer formell eller prinsipiell betraktning kunne
vært at dommen bygger på et nokså formelt skille mel-
lom rådighetsinnskrenkninger, som i utgangspunktet
ikke krever erstatning, og overføring av eierrådighet
eller bestemte beføyelser som i utgangspunktet utgjør
erstatningsbetingende ekspropriasjon.144 Den seneste
praksis i Høyesterett støtter likevel ikke ubetinget en slik
grensedragning. I dommen om «fiskerett for barn» fra
2004 kom Høyesterett til at det ikke var i strid med Grl.
§ 105 at en lov ga barn under 16 år fiskerett i ferskvann
uten vederlag til berørte grunneiere, til tross for at loven
overførte et element av eiendomsretten til andre.145 Ret-
ten la vekt på at det lenge hadde vært alminnelig aksept
for at allmennheten kunne gis visse begrensete rettighe-
ter over eiendom uten erstatning, og at inngrepet i de
enkelte grunneieres rett i denne saken per definisjon var
mindre vesentlig siden loven forutsatte at fiskeretten
måtte begrenses der den ville føre til vesentlige inn-
grep.146 Dette tilsier at det kan være mer naturlig å se
dommen som uttrykk for en substansbetraktning. Selv
om loven overførte en rettighet til andre, den grep inn i
grunneiernes eksklusive rett til utnyttelse av sin eien-
dom, angrep den likevel ikke eiendomsrettens substans –
inngrepet var ikke vesentlig. I dommen om Øvre Ullern
Terrasse kom Høyesterett derimot til at festerens lovbe-
stemte adgang til forlengelse av sin festekontrakt utover
festetiden på samme vilkår som før ikke ga rett til erstat-
ning etter § 105, selv om retten la til grunn at loven med-
førte en overføring av eierrådigheten og ikke bare en
rådighetsinnskrenkning.147 Ved å anse at grunnlovens

139 Se i denne retning også Rt 1993 s. 321.
140 Utredningene er trykket i NOU 1976:52 henholdsvis s. 255 og s. 285.
141 NOU 1976:52 s. 258.
142 NOU 1976:52 s. 291 flg.
143 Rt. 1979 s. 572, på s. 583.
144 Slik Smith, op.cit., s. 474.
145 Rt. 2004 s. 1985.
146 Rt. 2004 s. 1985, para. 44 flg.
147 Rt. 2007 s. 1281, para. 88–89.
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grenser fulgte av Grl. § 97 og ikke av § 105 ble realiteten
det samme som om inngrepet hadde blitt karakterisert
som en rådighetsinnskrenkning.148 På grunnlag av denne
saken ble imidlertid Norge dømt for brudd på EMK 1.
tilleggsprotokoll artikkel 1.149 Her kunne man kanskje
med en viss rett dermed mene at saken nettopp gjaldt et
angrep på eiendomsrettens substans, selv om inngrepet
vanskelig kunne karakteriseres som sterkt urimelig,
begrunnet som det var i boligpolitisk og sosial hensynta-
gen til festerne som den antatt svakeste gruppen i feste-
forhold. I sine siste avgjørelser under Grl. § 97 kan det
også virke som om Høyesterett har slått inn på en ny
linje der substansbetraktninger vektlegges i større
grad.150 Den såkalte «mellomformen» mellom egentlig
og uegentlig tilbakevirkning under § 97 kan godt ses
som uttrykk for en form for substansbetraktninger ved
beskyttelsen av bestående rettigheter mot tilbake-
virkning. Dette har åpenbart også en side til Grl. § 105.

Selv om Høyesterett siden slutten av 1800-tallet nokså
konsekvent har bygget på et utgangspunkt om at inngrep
som kun regulerer utnyttelsen av eiendomsrettigheter for
fremtiden ikke gir krav på erstatning, er det altså mye
som tyder på at dette ikke er mer enn et utgangspunkt. På
den ene side må de sakene som går lengst i å tillate
rådighetsinnskrenkning forstås i lys av at de gjelder
regulering av eiendom på grunnlag av naturvern og mil-
jøhensyn. Dette er hensyn som i dag må anses å ha en
særlig vekt og som også har fått en grunnlovsmessig for-
ankring i Grl. § 112. Andenæs’ besnærende formulering
i bankdemokratiseringssaken om at rettighetene «så å si
ble angrepet innenfra,» og den tilslutning også Høyeste-
rett synes å ha gitt til en slik betraktning, både da og mer
indirekte senere, tilsier på den annen side at eiendoms-
begrepets indre substans eller kjerne fortsatt ikke har
forvitret helt.

7 Kravet til «full erstatning»
Den tredje linjen som avtegner seg i tolkningen av § 105
fra 1814 til i dag gjelder kravet til «fuld Erstatning». Det
sentrale spørsmålet her er hvor langt det kreves en indi-
vidualisert erstatning basert på den enkeltes faktiske tap.
Alternativet er at lovgivningen fastlegger forutsetninger
for erstatningsutmålingen, som kan være basert på stan-
dardiserte utmålings- og brukskriterier, og fradrag for
ulike former for verdistigning uten tilknytning til den

enkeltes egeninnsats. I en viss motsetning til den dis-
tinkte utvikling man ser i Høyesteretts praksis når det
gjelder hvilke rettigheter som anses grunnlovsmessig
vernet som eiendom, og hvor langt lovgivningen kan gå
i å regulere utnyttelsen av eiendom, gir et historisk blikk
på Høyesteretts praksis rundt kravet om full erstatning
inntrykk av en bemerkelsesverdig kontinuitet. En kon-
stant gjennomgangstone i praksis fra 1814 til i dag er at
det skal gjøres en individuell vurdering av den enkelte
eiers lidte tap ved en ekspropriasjon. Samtidig ser vi
også her gjenklangen av den samme utviklingen som vi
har sett over, fra et overveiende substansorientert til et
mer reguleringsorientert utgangspunkt, når det gjelder
hvilke interesser på eierens hånd som har grunnlovsmes-
sig vern.

Høyesterett fastslo tidlig at kravet til full erstatning
betød at den enkelte som ble utsatt for ekspropriasjon
skulle ha erstatning for sitt fulle, individuelle tap, både
sett hen til de planer han faktisk hadde hatt med eien-
dommen og den pris han kunne fått ved normal omset-
ning. En sentral dom fra 1880 gjaldt ekspropriasjon av
eiendom til gateløp i forbindelse med utbygging av Ura-
nienborgveien i Oslo. Det fulgte av gjeldende lovgiv-
ning at eiere som måtte avgi deler av sine eiendommer
til anleggelse av gate ikke kunne kreve erstatning, siden
fordelene ved å få anlagt gate normalt ble ansett å over-
stige verdien av den eiendom som ble ekspropriert. Høy-
esterett fastslo imidlertid at dette måtte undergis en indi-
viduell vurdering. Hvis fordelene for den enkelte eier
ikke oppveiet tapet måtte det gis erstatning.151

En senere dom fra 1894 gir enda sterkere uttrykk for
kravet til en individuell tapsvurdering. Saken gjaldt
eieren av en tomt som ble pålagt å avstå 45 kvadratmeter
av tomten i forbindelse med veiutbygning, noe som
medførte at den gjenværende del av tomten ble for liten
til å gjennomføre eierens angivelige planer om å benytte
tomten til utbygning av industrivirksomhet. Flertallet i
Høyesterett kom til at eieren hadde krav på erstatning for
den verdi tomten ville hatt som industritomt, enda eier-
ens planer da reguleringsplanen ble vedtatt ikke hadde
fått noe ytre uttrykk eller gitt grunnlag for noen investe-
ringer eller annen innrettelse. Dette tilsa at han fikk en
erstatning på 5000 kr istedenfor 500 kr som tilsvarte nor-
mal markedsverdi basert på kvadratmeterprisen i områ-
det.152 I dag ville resultatet nokså klart blitt et annet,
siden eierens forventning om å kunne bygge ut tomten
slik han hadde planlagt, ikke i seg selv kunne vært sagt å

148 Rt. 2007 s. 1281, para. 90 flg.
149 Case of Lindheim and others v. Norway, EMDN-2008-13221.
150 Se særlig Rt. 2010 s. 143 og Rt. 2013 s. 1345.
151 Rt. 1880 s. 278.
152 Rt. 1894 s. 151.
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utgjøre en rettighet beskyttet mot for eksempel en etter-
følgende rådighetsinnskrenkning.153

En annen sak fra 1925 illustrerer klart at Høyesterett i
sin tidlige praksis også var uvillig til å gjøre fratrekk i
erstatningen ut fra den betraktning at eieren faktisk var
pålagt en rådighetsinnskrenkning. Saken gjaldt ekspro-
priasjon av en ladning korn hvor erstatningen i henhold
til en aktuell provisorisk anordning skulle baseres på
maksimalprisen som da var satt for omsetningen av
korn. Høyesteretts flertall på fire dommere fant imidler-
tid at maksimalprisen ikke kunne anses å reflektere vare-
nes «virkelige verdi,» og dermed ikke var i samsvar med
grunnlovens krav til full erstatning.154 Mindretallet på
tre anførte derimot at § 105 ikke sier noe om hva som
ligger i kravet til full erstatning, og at det dermed i vid
utstrekning måtte være opp til lovgiver å bestemme for-
utsetningene for denne vurderingen derunder å basere
den på en maksimalpris som i seg selv uomtvistelig var
lovlig.155

Det synes i det hele tatt å ha vært en ganske konse-
kvent linje i Høyesteretts praksis opp til vår tid at erstat-
ningsberegningen etter § 105 må baseres på en individu-
ell tapsvurdering.156 Et aspekt av dette er at eierens indi-
viduelle bruksverdi av eiendommen skal legges til grunn
for erstatningsberegningen, dersom den, basert på eier-
ens aktuelle bruk, rent faktisk overstiger omsetningsver-
dien.157 Samtidig går ikke dette så langt som at eierens
forventninger om en fremtidig prisstigning (ventechans-
sen) kan kreves erstattet, der disse ikke er reflektert i
omsetningsverdien.158

Et særskilt spørsmål i praksis har vært om eieren kan
kreve erstattet eventuell inntektsskatt erstatningen utlø-
ser. I 1936 kom Høyesterett til at inntektsskatten i prin-
sippet var ekspropriasjonen uvedkommende, og dermed
ikke kunne kreves erstattet.159 Det samme prinsippet ble
lagt til grunn på nytt i den såkalte Nørve-saken fra 1950,
selv om inntektsskatten som ble utløst av erstatningen
her utgjorde hele to tredjedeler av erstatningen.160

Denne dommen har blitt trukket frem som et eksempel
på at Høyesterett i perioden etter andre verdenskrig var
mindre standhaftige i sin prøving av Stortingets lover

enn tidligere.161 Likevel kan det vel bemerkes at det her
primært var den utløste skatten som var urimelig. Også
overfor eksproprianten (Ålesund havnevesen) kunne det
fremstått som urimelig å bli pålagt å betale nesten dob-
belt så mye som reell verdi av eiendommen. Noe vern
mot urimelig høye skatter gir imidlertid Grunnloven
ikke, med mindre skatten i seg selv kan anses som
ekspropriasjon. Dette var imidlertid ikke noe tema i
Nørve-saken. I andre dommer fra samme tid og frem
mot Kløfta-dommen i 1976 ser man at Høyesterett nokså
konsekvent fastholder prinsippet om erstatning ut fra en
individuell tapsberegning,162 og virkelig verdi av det
eksproprierte.163 Særlig illustrerende her er kanskje en
plenumsdom fra 1950, hvor beregning av ekspropria-
sjonserstatning på grunnlag av prisregulering igjen ble
ansett grunnlovsstridig fordi praksis viste at prisregule-
ringen ikke var effektiv og at eiendommer i praksis ble
omsatt til høyere priser.164

Dette løste imidlertid ikke definitivt hvilke forutset-
ninger lovgivningen kunne legge for den individuelle
tapsvurdering under § 105, for eksempel der ekspropria-
sjonen skjedde som ledd i en omfattende urbanisering og
byutvikling, som kunne ha som bivirkning at tidligere
jordbrukseiendom fikk en omfattende verdistigning.
Hvis erstatningen hele tiden skulle følge markedsutvik-
lingen ville det kunne sette økonomiske hindringer i
veien for den samme utvikling som drev prisstigningen.
Spørsmålet var om § 105 ga et absolutt vern for slik
akkumulert samfunnsskapt verdistigning på eierens
hånd. Dette spørsmålet kom på spissen i en av etterkrigs-
tidens store plenumssaker i norsk statsrett – Kløftadom-
men i Rt. 1976 s. 1. Spørsmålet i saken var om kravet til
full erstatning i § 105 innebar at grunneierne måtte få
erstatning for omsetningsverdien av eksproprierte eien-
dommer, selv om denne reflekterte en annen bruk enn
eiernes bruk og i stor utstrekning var et resultat av ver-
distigning knyttet til de offentlige planer for området.
Etter den daværende ekspropriasjonserstatningsloven
var det fastsatt at erstatningsberegningen skulle baseres
på bruksverdien, og at det skulle gjøres fradrag for sam-
funnsskapt verdistigning. Stortingskomiteens flertall

153 Jf. Rt. 1993 s. 321. Se imidlertid Rt. 1949 s. 772.
154 Rt. 1925 s. 1014.
155 Rt. 1925 s. 1014, på s. 1016 flg.
156 Jf. også Rt. 1952 s. 580.
157 Se Rt. 1949 s. 772 og Rt. 1950 s. 411.
158 Rt. 1951 s. 87.
159 Rt. 1936 s. 149.
160 Rt. 1950 s. 831.
161 Se Erling Sandmo, Siste ord: Høyesterett i norsk historie 1814–1965: Bind 2: 1905–1965, (2005) s. 489, som fremholder at «[f]ra et liberalt per-

spektiv er dette en av de mest problematiske dommene i Høyesteretts nyere historie».
162 Rt. 1949 s. 772 og Rt 1952 s. 580, jf. også den første dommen i Nørve-saken, Rt. 1950 s. 411.
163 Jf. Rt. 1973 s. 49.
164 Rt. 1950 s. 87.
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hadde uttalt følgende om hvilke hensyn den da la vekt på
i forholdet til Grunnloven § 105:

Utgangspunktet må, som departementet gir uttrykk for,
være at det ikke kan anses grunnlovsstridig at ikke enhver
grunneier får nyte godt av den samme verdistigning, når
denne skyldes offentlige investeringer og ikke grunneier-
nes egen innsats.165

Stortingskomiteen bygget her på et resonnement fra Jus-
tisdepartementets lovavdeling, som hevdet at det ikke fra
§ 105 kunne utledes noe krav til full likebehandling mel-
lom alle grunneiere som i og for seg ville nyte godt av slik
samfunnsskapt verdistigning, siden «det her dreier seg om
likhetsspørsmål i forhold til verdistigning som i og for seg
er ufortjent. Utgangspunktet må være at det ikke i seg selv
kan være grunnlovsstridig at en grunneier ikke får den
samme verdistigning som en annen, når verdistigningen
for begges vedkommende skyldes offentlige investeringer
og ikke deres egen innsats.»166

I behandlingen av saken for underskjønnsretten hadde
kommunen, som var ekspropriant, blant annet vist til det
Adler-Falsenske grunnlovsutkastet § 4, til støtte for sitt
syn om at Grunnloven ikke krevde full erstatning og
likebehandling når det gjaldt samfunnsskapt verdistig-
ning. Adler-Falsen hadde jo definert eiendomsretten
som retten til å råde over «Frugterne av sit Arbeide og
sin Flid», noe som skulle tilsi at den samfunnsskapte
verdi ikke var omfattet. Dette ble uttrykkelig avvist av
skjønnsrettens formann, som var i mindretall.167 I Høy-
esterett fikk han likevel følge av flertallet representert
ved førstvoterende dommer Blom:

Men det som er hovedspørsmålet i denne sak, er om det
ville være forenlig med § 105 generelt å sette erstatnin-
gen lavere enn til den omsetningsverdi som lovlig kunne
beregnes, og som ekspropriaten faktisk kunne ha opp-
nådd, om ekspropriasjonen ikke hadde funnet sted. Jeg
ser det slik at dersom man det gjør, vil man ved ekspro-
priasjonen inndra en del av en sentral beføyelse hvis verdi
tidligere eksisterte på ekspropriatens hånd. Nekter man
ham erstatning for denne verdi vil man alt etter omsten-
dighetene kunne stille ham vesentlig dårligere enn grunn-
eiere i liknende stilling, hvis eiendom ikke blir ekspropri-
ert. Et slikt resultat kan jeg ikke godta.168

Med dette fastslo dermed Høyesterett at det avgjørende
for rekkevidden av eiendomsvernet i den aktuelle saken
var to ting, at det ved ekspropriasjonen skjedde en
objektiv inndragning av verdier fra den enkelte, og at
manglende erstatning for denne ville innebære en for-
skjellsbehandling av den enkelte grunneier sammenlig-
net med andre sammenlignbare grunneiere. Mindretallet
anført av dommer Bølviken var ikke enig i dette, og
fremholdt at ordlyden i § 105 «gir intet entydig svar på
hva som er full erstatning i grunnlovens forstand,» og at
det måtte «få betydning at tanken om eiendomsrettens
absolutte karakter etter hvert har måttet vike plassen for
et mer samfunnsbetont syn på eiendomsrettens inn-
hold.»169 Ut fra dette måtte det etter mindretallets opp-
fatning i vid utstrekning være opp til Stortinget selv å
fastlegge hva som var en rimelig erstatning.

Rent konkret medførte flertallets syn at ekspropria-
sjonsloven ble tolket på en måte som bragte den i sam-
svar med grunnlovens krav til full erstatning. En bestem-
melse som sa at erstatningen etter omstendighetene
kunne settes høyere enn bruksverdien der denne var
vesentlig lavere enn omsetningsverdien ble fortolket dit-
hen at erstatningen i så fall skulle oppjusteres, og nor-
malt til den fulle omsetningsverdien. Det er ingen tvil
om at dette innebar en annen tolkning enn den som var
ment fra lovgivers side, og slik sett kan det sies at loven
ble overprøvd. Når det gjaldt det andre sentrale spørsmå-
let i saken, om det var anledning til å gjøre fratrekk i
erstatningen for verdistigning som skyldtes offentlige
planer og investeringer i området, var dette imidlertid
mer komplisert. Loven fastsatte at det skulle gjøres et
slikt fratrekk, ut fra et formål om å forhindre at sam-
funnsskapt verdistigning tilfalt grunneierne. Flertallet
var ikke avvisende til at et slikt fratrekk i en viss utstrek-
ning kunne gjøres. Det avgjørende måtte imidlertid være
hvor nær sammenheng det var mellom verdistigningen
og selve ekspropriasjonstiltaket. En verdistigning
direkte forårsaket av det samme prosjekt som det ble
ekspropriert til hadde ikke erstatningsrettslig vern etter
grunnloven. Prinsippet om full erstatning måtte derimot
gjelde for verdistigning som stod i sammenheng med en
for lengst foretatt utvikling av et område. For eksempel
er det klart at der en eiendom i et urbant sentrum blir
ekspropriert vil den regelmessig være mer verdt og
måtte foranledige høyere erstatning enn hvor det er tale

165 Innst. O. XXI (1971/72) s. 13.
166 Ot.prp. nr. 56 (1970/71) side 17.
167 Rt. 1976 s. 1 (fra underskjønnet) på s. 38: «Det er irrelevant at art. 4 i det Adler – Falsenske utkast til Grunnlovens § 105 formulerte den vernemes-

sige interesse som «Frugterne» av ekspropriatens «Arbeide og Flid». En slik begrensning ble ikke tatt inn i den endelige grunnlovsbestemmelse, og
domstolene har gjennom 150 år fortolket § 105 etter ordlyden. Det har ikke vært satt som vilkår for å gi full erstatning at ekspropriaten har drevet
eiendommen produktivt i sin eiertid.

168 Rt 1976 s. 1, på s. 7.
169 Rt. 1976 s. 1, på s. 23–24.
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om en eiendom i mer grisgrendte strøk, selv om verdi-
forskjellen her i og for seg er samfunnsskapt. Altså
kunne det ikke oppstilles noe generelt prinsipp om at
samfunnsskapt verdistigning ikke var erstatningsrettslig
vernet etter § 105. Utgangspunktet, ifølge flertallet,
måtte snarere være det motsatte.

Flertallet berørte også et annet fundamentalt spørsmål
som var blitt reist av staten som argument for at ikke den
fulle omsetningsverdi kunne kreves etter § 105. Ifølge
staten måtte kravet til «full erstatning» og lovgivers
adgang til å legge føringer i så henseende, ses under hen-
syn til den vidtgående adgang staten hadde til å pålegge
rådighetsinnskrenkninger i henhold til praksis både før
og etter strandlovdommen. At dette skulle ha betydning
for erstatningsutmålingen ble imidlertid blankt avvist av
flertallet: «[A]t eieren uten erstatning må finne seg i
mange reguleringer og begrensninger som influerer på
eiendommens faktiske økonomiske verdi, er ikke til-
strekkelig begrunnelse for at en eier ved ekspropriasjon
kan stilles dårligere enn om han hadde fått beholde sin
eiendom».170

Dette løste likevel ikke definitivt spørsmålet om man
også måtte se bort fra en faktisk foreliggende rådighets-
innskrenkning når erstatnings skulle fastsettes, ut fra
mulighetene for en fremtidig omregulering. De tidligere
dommene om maksimalpris og prisregulering som alle-
rede er nevnt, hadde langt på vei løst de beslektede
spørsmål som der oppstod, ut fra en individuell vurde-
ring av om prisreguleringen var effektiv og ga uttrykk
for eiendommens «virkelige verdi» på tidspunktet for
ekspropriasjonen.171 I dommen inntatt i Rt. 1977 s. 24
kom imidlertid Høyesterett til at eierne av en ubebygd
eiendom, som var regulert til park, ikke kunne kreve
erstatning utfra den mye høyere strøksprisen i området
for tomter regulert til bebyggelse. Erstatningen måtte ta
utgangspunkt i den gjeldende reguleringen av det som
følger av den samme reguleringsplan som det ble
ekspropriert etter.172 Senere har dette prinsippet i
ekspropriasjonslovgivningen vært gjenstand for en for-
holdsvis omfattende rettsutvikling, uten at Grl. § 105 har
gjort annet enn å være i bakgrunnen. Men også denne
utviklingen nådde etter hvert sin grunnlovsmessige
skranke. Først her var den såkalte Malvik-dommen i Rt.
1993 s. 409. Saken gjaldt verdsettelsen av tidligere jord-
bruksland regulert til motorvei, hvor eiendommene på
begge sider ble regulert til bebyggelse med påfølgende

verdistigning. Høyesterett kom i denne saken til at det
ikke kunne tas hensyn til den i og for seg påregnelige
utvikling at også eiendommene regulert til motorvei
ville blitt bebygget dersom motorveien ikke var kom-
met. Dette synspunktet skulle likevel ikke bli stående
lenge. I Lena-dommen i Rt. 1996 s. 521 kom Høyesterett
i plenum, i det som må anses som en ren fravikelse av
Malvik-dommen, til at erstatningen ikke ubetinget kan
beregnes på grunnlag av en rådighetsinnskrenkning.
Selv om det ikke blir sagt helt uttrykkelig, kommer det
klart frem at synspunktet også var at noe annet ville vært
i strid med kravet til full erstatning etter Grl. § 105.173

Den foreløpig siste saken der Høyesterett har satt til
side en lov som stridende mot Grl. § 105 gjaldt også
spørsmålet om hvor langt lovgivningen kan gå i å legge
føringer for kravet til full erstatning. I Rt. 2007 s. 1308
var spørsmålet om festelovens adgang for festere til å
innløse festetomter til 40 % av markedsverdien var i
samsvar med kravet til full erstatning. Forholdet i saken
var at den nedkapitaliserte verdien av fremtidig festeav-
gift justert i henhold til festelovens prisreguleringsregler
ga en betydelig høyere verdi enn 40 % av tomtens mar-
kedsverdi. Høyesteretts flertall på seks dommere (av
syv) kom til at utgangspunktet for verdsettelsen måtte
tas i verdien av den fremtidige festeavgift. Dette kan ses
en som en konsekvens av prinsippet om individuell taps-
beregning som konsekvent har vært lagt til grunn i prak-
sis, justert i henhold til den linje som ble lagt med dom-
men i Rt 1977 s. 24 om verdsetting i henhold til gjel-
dende regulering av eiendommen. Siden eiendommen
var bortfestet hadde ikke eieren noen berettiget forvent-
ning om noen gang å kunne hente ut den fulle omset-
ningsverdien av eiendommen. Eiendommens virkelige
verdi for bortfester var dermed kun verdien av den frem-
tidige festeavgift.174

Når det som på mange måter fremstår mest slående
ved Høyesteretts tolkning av kravet til full erstatning er
kontinuiteten fra 1800-tallet til i dag, kan det ha sam-
menheng med at vi her er på mange måter er i kjernen av
det som er det underliggende prinsippet i § 105, nemlig
et grunnleggende likhetsprinsipp. Den enkelte som blir
utsatt for ekspropriasjon skal som utgangspunkt ikke bli
stilt dårligere økonomisk på grunn av at hans eiendom
behøves av fellesskapet. Eller som det ble uttalt av først-
voterende i Kløfta-dommen: «Som utgangspunkt må
budet om full erstatning innebære at en ekspropriat ikke

170 Rt. 1976 s. 1 på s. 7.
171 Jf. Rt. 1925 s. 1014, Rt. 1950 s. 87 og Rt. 1950 s. 411.
172 Se også Rt. 1997 s. 1914. Høyesterett fant at det måtte ses bort fra reguleringen av eiendommen til gravlund når eiendommen senere ble ekspropri-

ert til dette formålet.
173 Rt. 1996 s. 521, på s. 540. Dommen er enstemmig, men annenvoterende dommer Skåre dissenterte på begrunnelsen.
174 Rt. 2007 s. 1308, para. 44 flg.
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skal stilles dårligere økonomisk ved at de beføyelser han
som eier disponerer over, må avgis til eksproprian-
ten.»175

8 Avslutning – eiendomsrettsvernet i menneske-
rettighetenes og internasjonaliseringens tidsalder
Gjennomgangen over viser at Grl. § 105 har vært en
levende og aktuell bestemmelse helt fra 1814 og frem til
i dag. Blant alle bestemmelsene i Grunnloven er den en
av de bestemmelsene som det finnes mest rettspraksis
om og som har vært mest omdiskutert. At bestemmelsen
aldri har mistet sin aktualitet har naturligvis sammen-
heng med at problemstillingen den adresserer er ganske
allmengyldig. Det er vanskelig å tenke seg at forholdet
mellom privat eiendomsrett og statlig myndighetsutø-
velse og regulering på noe tidspunkt ikke skulle utgjøre
et av de sentrale spenningsforhold i samfunnet. Heller
ikke i fremtiden er det dermed noen grunn til å tro at
disse spørsmålene vil miste noe av sin aktualitet.

Også beskyttelsen av den private eiendomsretten
påvirkes imidlertid av det som utgjør et av de domine-
rende rettslige utviklingstrekk ved vår tid, nemlig inter-
nasjonaliseringen av retten og de rettslige institusjoner
som styrer rettsutviklingen. Ved siden av Grunnloven
§ 105 følger i dag en sterk og direkte innflytelse på
beskyttelsen av eiendomsretten under norsk rett også av
vernet om eiendomsretten under den europeiske men-
neskerettighetskonvensjon (EMK), første tilleggsproto-
koll artikkel 1.176 Slik bestemmelsen har blitt tolket av
EMD består det menneskerettslige eiendomsvernet av
tre sammenvevde «regler», hvor hovedprinsippet er at
enhver har rett til «å få nyte sin eiendom i fred.» Dette er
blitt fortolket av domstolen som et grunnleggende krav
om forholdsmessighet eller som et krav til en «fair
balance (…) between the demands of the general interest
of the community and the requirements of the protection
of the individual’s human rights.»177 De to øvrige
reglene om at den enkelte kan fratas sin eiendomsrett i
den offentlige interesse og i henhold til lov og at staten

kan regulere utøvelsen av privat eiendomsrett er under-
ordnet dette prinsippet. Dette innebærer normalt et krav
om erstatning for den enkelte som enten fratas sin eien-
domsrett eller utsettes for et inngrep som medfører en
«individual and excessive burden».178 I motsetning til
under Grl. § 105 er kravet til full erstatning likevel ikke
absolutt, siden det i prinsippet avhenger av «fair
balance»-testen.179 Både etter sin ordlyd og slik den har
blitt fortolket innebærer menneskerettighetsvernet der-
med et mer fleksibelt eiendomsvern enn det som følger
av Grl. § 105. Samtidig har menneskerettighetsdomsto-
len gått langt i å innfortolke en nokså omfattende beskyt-
telse av bestående rettigheter basert på et prinsipp om
berettigete forventninger.180 Kriteriet om «individual
and excessive burden» innebærer også at rådighetsinn-
skrenkninger som rammer individuelt vil kunne være i
strid med eiendomsvernet, selv om det er tale om regule-
ringer av hensyn til offentlige formål. Dette kan i visse
sammenhenger vise seg å gå lenger enn det som tradisjo-
nelt har vært ansett å følge av Grl. §§ 97 og 105. I den
såkalte Lindheim-saken ble således Norge dømt for
brudd på eiendomsrettsvernet under EMK, i samme sak
som tidligere var pådømt av Høyesterett i dommen om
Øvre Ullern Terrasse.

Vernet om eiendomsretten under EMK medfører at
Høyesterett i prinsippet må foreta parallelle vurderinger
av eiendomsrettens beskyttelse under Grunnloven og
EMK. Formelt har naturligvis grunnloven forrang. Sam-
tidig er det liten tvil om at vurderingen under EMK også
indirekte vil influere på Høyesteretts tolkning av § 105.
Det er langt på vei de samme hensyn og verdier som er
styrende for rettighetsvernet under begge regimer, og
hverken under Grunnloven eller EMK er rettstilstanden
hugget i sten. I praksis er det vanskelig å tenke seg at
Høyesterett i en og samme sak skulle komme til at et
inngrep går klar av Grl. § 105 og/eller § 97 og samtidig
rammes av EMK første tilleggsprotokoll artikkel 1. Rea-
liteten i dette er at det ikke er utenkelig at mye av rettsut-
viklingen i praksis vil kunne foregå i Strasbourg, særlig
når det gjelder å definere hvilke rettigheter som fortjener
vern og hvilke former for inngrep i eiendomsretten som

175 Rt. 1976 s. 1, på s. 7.
176 EMKs første tilleggsprotokoll artikkel 1 har følgende ordlyd:

«Every natural or legal person is entitled to the peaceful enjoyment of his possessions. No one shall be deprived of his possessions except in the
public interest and subject to the conditions provided for by law and by the general principles of international law.

The preceding provisions shall not, however, in any way impair the right of a State to enforce such laws as it deems necessary to control the use
of property in accordance with the general interest or to secure the payment of taxes or other contributions or penalties.»

177 Sporrong and Lönnroth v. Sweden, Series A-52 (1982), para. 69. Jf. også formuleringen av dette i James and others v. United Kingdom, Series
A98 (1986), para. 50, som et krav om: «a reasonable relationship of proportionality between the means employed and the aim sought to be reali-
zed.»

178 James and others v. United Kingdom, Series A98 (1986).
179 James and others v. United Kingdom, Series A98 (1986), para. 54.
180 Se for eksempel Pine Valley Developments Ltd. and Others v. Ireland, Series A-222 (1991) para. 51; S.A. Dangeville v. France, ECHR Reports

2002-III, para. 44; og Kopecký v. Slovakia, ECHR Reports 2004-IX, para. 45 flg.
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må likestilles med ekspropriasjon. I enkelte saker har
Høyesterett som vist over lagt seg på en ganske inn-
greps- eller reguleringsvennlig linje som det ikke er helt
opplagt at ville fått gjennomslag i EMD. Også en mer
indirekte innflytelse fra økt rettslig internasjonalisering
kan imidlertid vise seg å få betydning for eiendomsver-
net under Grunnloven. En følge av de omfattende
begrensninger lovgivningsmyndigheten reelt sett er
underlagt gjennom EØS-avtalen og andre former for
internasjonalt økonomisk samarbeid synes å være en
mer fortrolig holdning til domstolskontroll av nasjonal
lovgivningsmyndighet. Det synes å være en tendens i
tiden at begrensninger av lovgivningsmyndigheten i
større grad aksepteres som nødvendig for å fremme øko-
nomisk virksomhet, fungerende markeder og forutsig-
bare investeringsvilkår i en komplisert verden. Det er
ikke vanskelig å tenke seg at dette i fremtiden i enda
større grad enn i dag vil sette sitt preg på tolkningen av
Grl. § 105.

I et kapittel om eiendomsrettens konstitusjonelle vern
kan det også være grunn til å gjøre et lite sideblikk til det
parallelle folkerettslige regimet for beskyttelse av uten-
landske investeringer og eiendom som har utviklet seg
med basis i såkalte bilaterale investeringstraktater særlig
de siste 15–20 år. Disse traktatene og de tvisteløsnings-
mekanismene de etablerer for å gi individuelle investo-
rer adgang til å fremme krav mot stater direkte under
internasjonal rett, har gitt grunnlag for en internasjonal
rettsutvikling som i en del sammenhenger nok innebærer
et mer dynamisk eiendoms- og rettighetsvern enn det
som følger både av norsk rett og EMK. Blant annet inne-
bærer traktatene at det må betales erstatning ved såkalt
indirekte ekspropriasjon, eller litt enkelt sagt; rådighets-
innskrenkninger som har samme substansielle virknin-
ger som ekspropriasjon. Mens det i Norge lenge har vært
betydelig skepsis hos myndighetene mot slike avtaler,
som også har blitt antatt å reise grunnlovsmessige pro-
blemer, synes det også å være økende politisk vilje til å
inngå slike avtaler for å beskytte norske investeringer i
utlandet.181 Dette skjer mot bakteppet av en internasjo-
nal utvikling, som, til tross for visse tilbakeslag under
president Trump, gjør beskyttelse av eiendom og inves-
teringer til elementer i mer omfattende frihandelsavtaler.
Til tross for norsk skepsis ser man her kanskje spirene til
en fremvoksende internasjonal økonomisk verdensorden
som det er vanskelig å tro Norge vil kunne forbli helt
uberørt av.

181 Se om dette Alvik, «Investor-Stat tvisteløsning (ISDS) i internasjonale investeringstraktater» (2015), s. 581.
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§ 106
Enhver som oppholder seg lovlig i riket, kan fritt bevege seg innenfor rikets grenser og velge sitt
bosted der.

Ingen kan nektes å forlate riket med mindre det er nødvendig av hensyn til en effektiv retts-
forfølgelse eller for avtjening av verneplikt. Norske statsborgere kan ikke nektes adgang til riket.

Alle som oppheld seg lovleg i riket, kan fritt ferdast innanfor grensene og velje bustad der.
Ingen kan nektast å forlate riket om det ikkje trengst av omsyn til effektiv rettsforfølging eller

fordi dei skal gjere verneplikt. Norske statsborgarar kan ikkje nektast tilgjenge til riket.

Av Kjetil Mujezinović Larsen

1 Innledning
Bestemmelsen ble tilføyd ved grunnlovsreformen i mai
2014. Frem til dette omhandlet den gamle § 106 «det
Geistligheden beneficerede Gods», som etter reformen
ble ny § 116. Med unntak for språkformen er bestem-
melsen identisk med Menneskerettighetsutvalgets for-
slag til ny § 106.1 Før et år var gått etter vedtagelsen ble
bestemmelsen tatt i bruk av Høyesterett.

Bestemmelsen beskytter bevegelsesfriheten, som er
anerkjent som en av de sentrale menneskerettighetene.
Bestemmelsen har tre hovedelementer. For det første
beskyttes retten til å bevege seg fritt innenfor Norges
grenser og til selv å velge sitt bosted, for det andre
beskyttes retten til å forlate Norge, og for det tredje
beskyttes norske statsborgeres rett til å komme inn i
Norge.

Alle disse tre elementene reiser en rekke spørsmål.
Bevegelsesfriheten har en vesentlig berøringsflate mot
statens interesser i å kontrollere innvandringen til
Norge og i å ivareta offentlig sikkerhet og andre hen-
syn. Kan norske myndigheter bestemme at noen skal
tvangsbosettes på Kyrksæterøra? Kan norske statsbor-
gere utvises eller utleveres fra Norge? Kan utenlandske
statsborgere utvises hvis de har nære familiemedlem-
mer som er norske statsborgere? Slike spørsmål har

vesentlig betydning for staten så vel som for berørte
personer.

Internasjonalt er bevegelsesfriheten beskyttet (på litt
ulike måter) av Verdenserklæringen om menneskerettig-
heter (1949) art. 13, Den europeiske menneskerettskon-
vensjonens fjerde tilleggsprotokoll (1963) art. 2 og 3,2
og FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter
(1966) art. 12, i tillegg til den mer avgrensede eller situa-
sjonsbetingede beskyttelsen i FNs rasediskriminerings-
konvensjon (1965) art. 5(d)(i) og (ii), FNs kvinnediskri-
mineringskonvensjon (1979) art. 15(4), FNs barnekon-
vensjon (1989) art. 10, og FNs konvensjon om funk-
sjonshemmedes rettigheter (2006) art. 18. Alle disse
konvensjonene er bindende for Norge, og flere av dem er
gitt forrang fremfor annen norsk lovgivning gjennom
menneskerettsloven (1999) §§ 2 og 3. Også før grunn-
lovsfestingen hadde derfor bevegelsesfriheten god
beskyttelse i norsk rett, selv om den ikke var lovregulert
på annen måte enn gjennom inkorporering av menneske-
rettslige konvensjoner samt gjennom det ulovfestede,
generelle legalitetsprinsippet som sier at inngrep i den
enkeltes frihet må ha grunnlag i lov (se nå Grunnloven
§ 113).

En særlig beskyttelse av bevegelsesfriheten finner
man også i EØS-avtalen art. 28, som bestemmer at

1 Dok. 16 (2011–2012). Bestemmelsen er behandlet først og fremst i rapportens kapittel 34.
2 Blant statspartene til EMK er denne protokollen bindende for alle stater unntatt Hellas, Sveits, Tyrkia og Storbritannia, som ikke har ratifisert pro-

tokollen.
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


E.  Menneskerettigheter1204
arbeidstakere i EU- og EFTA-land skal ha fri bevegelig-
het innenfor EØS-området. Av betydning for bevegel-
sesfriheten er også passfriheten mellom de nordiske lan-
dene,3 samt Schengen-avtalen, som oppstiller indre rei-
sefrihet innenfor Schengen-området.4

Grunnloven § 106 må leses i sammenheng med § 92,
som bestemmer at «Statens myndigheter skal respektere
og sikre menneskerettighetene slik de er nedfelt i denne
grunnlov og i for Norge bindende traktater om mennes-
kerettigheter». Denne bestemmelsen innebærer at § 106,
på lik linje med andre bestemmelser som beskytter men-
neskerettighetene, må tolkes i lys av de internasjonale
konvensjonene som beskytter bevegelsesfriheten.

2 Nærmere om innholdet
Retten til å bevege seg fritt innenfor Norges grenser og
til selv å velge sitt bosted (første ledd) gjelder for enhver
som oppholder seg lovlig i riket. Personer uten lovlig
opphold er dermed ikke beskyttet. Her er bestemmelsen
helt på linje med de internasjonale menneskerettskon-
vensjonene. Selv for personer med lovlig opphold er
imidlertid ikke beskyttelsen absolutt. Rettigheten har
både faktiske og rettslige begrensninger. Rettslige
begrensninger følger dels av at bevegelsesfriheten må
avveies mot andre grunnlovsfestede rettigheter (for
eksempel § 102 om retten til respekt for privatliv og
familieliv) og dels av at det må innfortolkes begrensnin-
ger i Grunnlovens beskyttelse av menneskerettighetene
selv om det ikke ennå er vedtatt noen generell bestem-
melse om begrensninger i de grunnlovsfestede rettighe-
tene. Høyesterett har lagt til grunn at det kan gripes inn i
rettigheter dersom tiltak oppfyller et hjemmelskrav, et
formålskrav og et forholdsmessighetskrav,5 og dette må
gjelde for § 106. Under covid-19-krisen våren 2020 ved-
tok Helse- og omsorgsdepartementet et midlertidig for-
bud mot å oppholde seg på fritidseiendom utenfor egen

hjemkommune,6 og lovligheten av en slik begrensning i
borgernes bevegelsesfrihet må vurderes i lys av disse
vilkårene. Faktiske begrensninger fremgår ikke av
bestemmelsens ordlyd, men det er klart at både økono-
miske forhold, arbeidsmuligheter, omsorgsforpliktelser
og andre faktiske forhold vil begrense hvor fritt den
enkelte i realiteten står til å bevege seg rundt i landet og
å velge sitt bosted.

Retten til å forlate Norge (annet ledds første punktum)
gjelder for alle, uavhengig av om man har lovlig opp-
hold her eller ikke. Også her vil det gjelde vesentlige
faktiske begrensninger for den enkeltes mulighet til å
benytte seg av rettigheten, men de rettslige begrensnin-
gene er utformet annerledes enn hva som gjelder for før-
ste ledd. Annet ledds første punktum angir selv de retts-
lige begrensningene som gjelder for rettigheten, og det
kan neppe innfortolkes noen generell begrensningsad-
gang utover dette. I så fall er det en snevrere adgang til å
gripe inn i rettigheten etter Grunnloven enn hva som
gjelder for den tilsvarende rettigheten i internasjonale
konvensjoner. Utreiseretten kan bare begrenses ut fra
hensynet til en effektiv rettsforfølgelse eller for avtje-
ning av verneplikt. Verneplikten fremgår i dag av
Grunnloven § 119 med utfylling i alminnelig lovverk, og
begrensningen i § 106 annet ledd viser at man ikke kan
unndra seg avtjening av verneplikt ved å forlate landet.
Den andre begrensningen, om rettsforfølgelse, skal
ifølge forarbeidene forstås vidt.7 Begrensningen gjelder
både for straffesaker og for private søksmål, og både
hovedforhandling og etterforskning kan være til hinder
for utreise. I tillegg er det ikke bare den som er siktet
eller saksøkt som omfattes, men også etter omstendighe-
tene vitner eller andre aktører i rettssaken. Begrensnin-
gen forutsetter imidlertid at det eksisterer en lovhjemmel
for å nekte utreise; det fremgår av forarbeidene at grunn-
lovsbestemmelsen bare åpner for at slik hjemmel kan
gis.8 Under covid-19-krisen våren 2020 vedtok Helsedi-
rektoratet et midlertidig forbud for helsepersonell til å

3 Se Overenskomst mellom Danmark, Finland, Norge og Sverige om opphevelse av passkontrollen ved de internordiske grenser av 12. juli 1957,
med endringer ved overenskomst av 27. juli 1979, samt tillegg til overenskomsten av 2. april 1973 og 18. september 2000. Island sluttet seg til
samarbeidet i 1965.

4 Norge undertegnet 18. mai 1999 en avtale om tilslutning til Schengen-regelverket (det såkalte «Schengen acquis»). I henhold til EUs Rådsbeslut-
ning 2000/777/EC trådte avtalen i kraft 25. mars 2001. En oversikt gis i Europautredningen, NOU 2012: 2 Utenfor og innenfor – Norges avtaler
med EU, kap. 5.2 på s. 71–73.

5 Jf. Rt. 2014 s. 1105, avsnitt 28, og Rt. 2015 s. 93 (Maria) avsnitt 60.
6 Forskrift 15. mars 2020 nr. 294 om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19 § 5.
7 Dok. 16 (2011–2012), s. 201.
8 Ibid. Hjemmel for utreiseforbud finner man blant annet i lov 17. juni 2005 nr. 90 om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven) § 33-11,

som sier at det kan besluttes utreiseforbud for en skyldner som «er i ferd med å forlate riket under slike forhold at det er usikkert om skyldneren vil
vende tilbake». Lov 8. juni 1984 nr. 58 om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven) § 102 bestemmer at under konkursbehandling «må skyld-
neren ikke uten rettens samtykke reise ut av riket eller i strid med forbud fra retten forlate rettskretsen eller et nærmere angitt område omkring
denne». Lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven) § 173 gir hjemmel for pågripelse av en person som er
mistenkt for en straffbar handling «som ikke vites å ha fast bopel i riket, når det er grunn til å frykte for at han ved flukt til utlandet vil unndra seg
forfølgingen eller fullbyrding av straff eller andre forholdsregler». I tillegg bestemmer lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre (barnelova) § 41
at retten kan beslutte at en forelder ikke kan ta med barn ut av landet hvis det er usikkert om barnet vil komme tilbake.



§ 106 1205
forlate riket,9 som neppe var i samsvar med Grunnlovens
bestemmelse.

Høyesterett har for øvrig lagt til grunn at Grunnloven
§ 106 ikke gir utlendinger noen videre rett til utstedelse
av reisebevis enn hva som følger av flyktningkonvensjo-
nen art. 28, som åpner for å nekte slik utstedelse når
«compelling reasons of national security or public
order» tilsier det.10

Retten til adgang til Norge (annet ledds annet punk-
tum) gjelder bare for norske statsborgere. Det kan følge
av internasjonale konvensjoner at andre lands borgere
også skal ha en rett til adgang til Norge, men dette faller
i så fall utenfor grunnlovsbeskyttelsen. Internasjonale
menneskerettskonvensjoner inneholder tilsvarende
begrensning – bare innreise til eget land er en beskyttet
rettighet. Det er tvilsomt om den generelle adgangen til å
foreta begrensninger i de grunnlovsfestede rettighetene
gjelder for denne rettigheten, og det er vanskelig å fore-
stille seg at norske myndigheter vil ha legitime grunner
for å hindre en norsk statsborger i å slippe inn i Norge.

Bestemmelsen om «ikke nektes adgang til riket» er,
ifølge forarbeidene, også til hinder for at norske stats-
borgere landsforvises eller utvises fra landet. Forarbei-
dene understreker likevel at bestemmelsen ikke er til
hinder for at norske statsborgere utleveres til et annet
land i forbindelse med straffeforfølgning i det landet,
dersom ordinær lovgivning eller internasjonale konven-
sjoner krever dette. Med henvisning til forarbeidene til
straffegjennomføringsloven § 1 a har Borgarting lag-
mannsrett lagt til grunn at overføring til et fengsel i Ned-
erland (Norgerhaven) for avsoning av norsk fengsels-
straff ikke er i strid med Grunnloven § 106 annet ledds
annet punktum.11 Utlendingsloven § 69 bestemmer for
øvrig at «norsk statsborger kan ikke utvises».12 Disse
bestemmelsene er imidlertid ikke til hinder for at en
norsk statsborger i realiteten tvinges til å forlate landet
fordi en nærstående utvises, eksempelvis hvis et barn
som er norsk statsborger må følge med når dets ikke-
norske foreldre utvises. Dette ble slått fast av Høyeste-
rett i Rt. 2015 s. 93 (Maria), hvor førstvoterende uttalte
at «utlendingsloven § 69, Grunnloven § 106 andre ledd
andre punktum og EMK protokoll 4 artikkel 3 ikke er til
hinder for utvisning av A, selv om dette innebærer at B i

realiteten tvinges til å forlate Norge. Bs norske statsbor-
gerskap trumfer ikke alt».13 A var her moren, mens B
var barnet. Høyesterett konkluderte imidlertid med at
Utlendingsnemndas utvisningsvedtak i saken var ugyl-
dig fordi det var uforholdsmessig, og i denne vurderin-
gen ble § 106 annet ledd trukket inn som et tolknings-
moment:14

B er norsk statsborger. Hun har derfor rett til opphold og
beskyttelse i Norge, til å ha sin barndom og ungdom her
og til å få skolegang her. Som andre norske barn har hun
rett til å utvikle sin norske identitet – språklig, kulturelt,
sosialt og følelsesmessig. B har i det hele, som norsk
statsborger, rett til å få nyte godt av å vokse opp og etter
hvert virke i det norske samfunnet, med alt hva det inne-
bærer av muligheter og tilgang til sosialt sikkerhetsnett,
velferds- og helsetilbud. Utvisningsvedtaket vil i realite-
ten avskjære B fra alt dette i minimum fem identitetsfor-
mende år, i praksis kanskje for alltid.

Menneskerettsutvalget vurderte om Grunnloven § 106
også skulle regulere en rett til asyl.15 På det tidspunktet
forelå det et grunnlovsforslag om dette fra to stortingsre-
presentanter,16 men menneskerettsutvalget valgte for
egen del ikke å foreslå grunnlovsfesting av en rett til asyl
eller til å søke asyl. Grunnlovsforslag nr. 17 ble deretter
forkastet av Stortinget 4. juni 2012. To andre stortingsre-
presentanter fremmet deretter et nytt grunnlovsforslag
om samme tema,17 men dette ble forkastet av Stortinget i
forbindelse med behandlingen av Menneskerettsutval-
gets grunnlovsforslag. Menneskerettsutvalgets begrun-
nelse for ikke å fremme forslag om dette var hovedsake-
lig at en grunnlovsfesting av asylretten ville være kom-
plisert og lite fleksibelt.18 En rett til å søke asyl ville etter
utvalgets oppfatning ha begrenset innhold, og en rett til å
få innvilget asyl måtte gis mange begrensninger og for-
behold som vanskelig kunne reguleres direkte i Grunnlo-
ven. Det spilte også en rolle at ingen bindende mennes-
kerettskonvensjoner regulerer en rett til verken å søke
eller å få innvilget asyl. Verdenserklæringen om men-
neskerettigheter gir i artikkel 14 en rett til å søke og nyte
asyl, men dette har ikke blitt fulgt opp i bindende kon-
vensjoner. Et visst vern for asylsøkere fremgår for øvrig

9 Forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 17.
10 HR-2017-2078-A, avsn. 91.
11 LB-2016-31801 – LB-2016-31800 – LB-2016-31782 – LB-2016-31796.
12 Lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven).
13 Rt. 2015 s. 93 (Maria) avsn. 75.
14 Rt. 2015 s. 93 (Maria) avsn. 77.
15 Dok. 16 (2011–2012), s. 202–205.
16 Dok. 12 (2007–2008), grunnlovsforslag nr. 17.
17 Dok. 12 (2011–2012), grunnlovsforslag nr. 14.
18 Dok. 16 (2011–2012), s. 204–205.
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av § 93, som forbyr dødsstraff, tortur eller annen umen-
neskelig eller nedverdigende behandling eller straff.
Denne bestemmelsen må forstås slik at den også forbyr
utsendelse av personer til land hvor de risikerer slik
behandling.19

3 Linjer i bevegelsesfriheten
Verken bevegelsesfrihet, utreiserett eller innreiserett ble
regulert i Grunnloven i 1814. Datidens lovgivning satte
tvert imot uttrykkelige restriksjoner på bevegelsesfrihe-
ten gjennom en alminnelig passtvang, ikke bare for rei-
ser inn i og ut av landet, men også for reiser innad i lan-
det. Kong Christian Vs Norske Lov bestemte blant annet
at det var straffbart å gi husly til passløse personer.20

Først i 1860 ble denne passtvangen opphevet.21

På den annen side var særlig utvandringsfriheten mye
diskutert i tiden før 1814. Blant annet skrev datidens
ledende statsrettsjurist, Johan Frederik Wilhelm Schle-
gel (som var lærer i statsrett og naturrett for juristene
som deltok i Riksforsamlingen), om utvandringsfriheten
i sin bok «Naturrettens eller den almindelige retslæres
grundsætninger»:22

Da Staten er et evigt Selskab, og som saadant stiftet ei
blot for den nærværende Slægt, men tillige for de
seeneste Efterkommere, have disse en medfødt Ret til at
være Medlemmer af Staten. Til denne Ret svarer ingen-
lunde en fuldkommen Forpligtelse paa deres Side at for-
blive i Statens Territorium, thi da maatte Undersaatterne
ansees som Vornede (glebæ adscripti) og Souverainen til-
lagtes en reel Ret over deres Personer. De maae altsaa
have Ret til at udvandre (jus emigrandi) eller at forlade
Statens Territorium i den Hensigt aldrig at vende tilbage
igien.

Utvandringsfriheten ble også nevnt i ett av de sentrale
grunnlovsutkastene, nemlig sorenskriver Lauritz Weide-
manns grunnlovsutkast, hvor § 69 sa at «Enhver Under-
saat … er berettiget til … at fordre Afløsning fra sin
Troskabseed som Undersaat, og derom erholde Kongens
Frihedsbrev; men han er og forpligtet til, efter at have
gjort dette forandrede Valg, at forlade Statens Territo-

rium».23 Denne foreslåtte bestemmelsen ble for øvrig
ledsaget av et forbud mot senere igjen å bosette seg i
Norge. I den endelige grunnlovsteksten ble det ikke tatt
inn noe om utvandringsfriheten eller om andre deler av
bevegelsesfriheten. Forbudet mot at jøder skulle få
adgang til riket (§ 2 fra 1814 til 1851) hadde for så vidt
berøringsflater mot bevegelsesfriheten (i form av et inn-
reiseforbud), men det var ikke betraktninger om beve-
gelsesfrihet som stod sentralt verken da bestemmelsen
ble vedtatt eller da den ble opphevet.24 Det har ikke
ellers vært fremmet forslag til endringer i Grunnloven
med direkte relevans for bevegelsesfriheten.

Bevegelsesfriheten er også beskyttet i en rekke andre
europeiske lands konstitusjoner. Dette diskuteres i Men-
neskerettsutvalgets rapport,25 hvor det redegjøres for at
bevegelsesfriheten har konstitusjonell beskyttelse (på litt
ulike måter) i Sverige, Finland, Island, Sveits og Tysk-
land. I tillegg beskyttes bevegelsesfriheten av konstitu-
sjonene i (blant annet) Estland, Italia, Latvia, Litauen,
Polen, Portugal og Spania. Flere av konstitusjonene
beskytter imidlertid bare bevegelsesfrihet for landets
egne statsborgere, og er dermed snevrere enn Grunnlo-
ven § 106, som i likhet med internasjonale menneske-
rettskonvensjoner beskytter bevegelsesfriheten for alle
med lovlig opphold i landet. Gjennom § 106 har dermed
Norge fått en vidtrekkende konstitusjonell beskyttelse av
bevegelsesfriheten sammenliknet med mange øvrige
europeiske land.

19 Ibid. Se også kommentaren til § 93.
20 NL 3-21-21. Bestemmelsene i Norske Lov var fortsatt gjeldende etter 1814 så fremt de ikke sto i strid med Grunnloven, se merknadene til tidligere

§ 94.
21 Lov av 21. mars 1860 om avskaffelsen av det tvungne passvesen m.v. Rettstilstanden før og etter 1860 er beskrevet i NOU 1994: 13 Passlov, punkt

2.2 og 2.3 på s. 10 flg.
22 J.F.W. Schlegel, Naturrettens eller den almindelige retslæres grundsætninger, bd. II (1798), s. 81–82.
23 Riksforsamlingens forhandlinger I (1914) s. 151.
24 Se nærmere kommentaren til tidligere § 2 fjerde punktum.
25 Dok. 16 (2011–2012), s. 199–200.
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§ 108
Det påligger statens myndigheter å legge forholdene til rette for at den samiske folkegruppe kan
sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv.

Dei statlege styresmaktene skal leggje til rette for at den samiske folkegruppa kan tryggje og
utvikle samisk språk, kultur og samfunnsliv.

Av Kirsti Strøm Bull

1 Innledning
Bestemmelsen ble vedtatt ved grunnlovsbeslutning av
21. april 1988 og da som § 110 a med følgende ordlyd:

«Det paaligger Statens Myndigheter at lægge Forholdene
til Rette for at den samiske folkegruppe kan sikre og
udvikle sit Sprog, sin Kultur og sit Samfundsliv.»

Dette er den eneste bestemmelsen i Grunnloven som
gjelder en bestemt folkegruppe.

Det samiske folk har tilhørighet til fire stater; Norge,
Sverige, Finland og Russland. Den finske Grundlagen
har i 17 § tredje ledd en regel der samenes status som
urfolk fremheves. Bestemmelsen lyder:

«Samerna såsom urfolk samt romerna och andra grupper
har rätt att bevara och utveckla sitt språk och sin kultur.
Bestämmelser om samernas rätt att använda samiska hos
myndigheterna utfärdas genom lag. Rättigheterna för
dem som använder teckenspråk samt dem som på grund
av handikapp behöver tolknings- och översättningshjälp
skall tryggas genom lag.»

I den svenske Regeringsformen 1 kapittel 2 § siste ledd
heter det etter en endring i 2010:

«Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa
minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget
kultur- och samfundsliv ska främjas.»

I den russiske konstitusjonen er det samiske folk ikke
særskilt omtalt, men i artikkel 3 er det fremhevet at det
er det multinasjonale folk i Russland som danner grunn-
laget for statens makt, og i artikkel 19 finnes et generelt
forbud mot diskriminering på grunnlag av blant annet
nasjonalitet, språk og opprinnelse.1

Den direkte bakgrunnen for at vi fikk sameparagrafen i
Grunnloven var Alta-saken. Alta-saken var konflikten om
utbygging av Kautokeino/Alta-vassdraget. Planene om en
storstilt utbygging av vassdraget ble lagt fram i 1968, og
omfattet blant annet neddemming av den samiske bygden
Máze [Masi]. Utbyggingsplanene møtte hard kritikk og en
organisert motstand mot utbyggingen ble etablert mellom
samiske interesser og naturverninteresser. Protestene ledet
til at Máze ble unntatt fra planene og varig vernet i 1973.
Men også de reviderte utbyggingsplanene ville i betydelig
grad gripe inn i tradisjonelle samiske områder, ikke minst
viktige reinbeiteområder. Både Alta og Kautokeino kom-
muner gikk imot utbygging.

Konflikten ble tilspisset fra 1979 i forbindelse med at
Stortinget og regjeringen flere ganger hadde saken til
behandling, og stadfestet utbyggingsplanene. I anleggs-
området var det omfattende demonstrasjoner da utbyg-
gingen startet opp. Motstanderne forsøkte å stanse
anleggsmaskinene. Det var også omfattende demonstra-
sjoner i Oslo foran Stortinget.

I fellesskap reiste flere reinbeitedistrikt, bygdelag i
Máze, Alta Laksefiskeri Interessentskap og flere grunn-
eiere og bruksrettshavere sak om gyldigheten av utbyg-

1 Opplysningene om Russland er hentet fra Dokument 16 (2011–2012), Rapport fra Menneskerettighetsutvalget om menneskerettigheter i Grunnlo-
ven, avgitt 19. desember 2011 s. 216.
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gingsvedtaket. Norske Reindriftssamers landsforbund
og Naturvernforbundet var hjelpeintervenienter. I
skjønnsrettssak for Alta herredsrett fikk staten med fire
mot tre stemmer medhold i at skjønn kunne fremmes og
at utbyggingsvedtaket altså var gyldig. Retten mente rik-
tignok at det forelå en rekke feil ved saksbehandlingen,
men ifølge flertallet var disse ikke av en slik karakter at
det ledet til ugyldighet.

Regjeringen hadde stoppet anleggsarbeidet mens
skjønnsretten behandlet spørsmålet. Avgjørelsen som
falt i desember 1980 ble anket.2 Regjeringen ville ikke
avvente en ankebehandling av saken og anleggsarbei-
dene startet opp igjen i januar 1981. Det ble samtidig
omfattende demonstrasjoner i anleggsområdet. Seks hun-
dre politifolk ble satt inn for å fjerne demonstrantene og
rettslig forfølgning ble foretatt mot 800 demonstranter.3

Alta-saken skapte oppmerksomhet også internasjo-
nalt, og Norge fikk kritikk for sin behandling av samer.
Det ble synliggjort et sprik i Norges holdning til urfolk
internasjonalt og på hjemmebane.

For majoritetsbefolkningen i Norge ble Alta-saken en
oppvåkning og bevisstgjøring om det samiske folkets til-
stedeværelse her i landet og den fornorskingspolitikk
samene hadde vært utsatt for. Det ble en helt annen opp-
merksomhet omkring de krav samiske organisasjoner
allerede i ti-årene før hadde fremsatt overfor norske
myndigheter.4

2 Kravet om anerkjennelse av det samiske folk
Samiske organisasjoner hadde fra slutten av 1960-tallet
ønsket en demografisk undersøkelse av samene og en
registrering av hvor mange samer det var i Norge.
Utover på 1970-tallet ble kravet om registrering av
samer knyttet til et ønske om anerkjennelse fra myndig-
hetenes side av samene som en egen etnisk gruppe. Etter
en sterk fornorskingspolitikk fra midten av 1800-tallet,
hadde samene på et vis blitt «usynlige» for majoritetsbe-
folkningen og myndighetene. Men det var først i 1979 at
det ble fremsatt et krav om en egen grunnlovsbestem-
melse for den samiske folkegruppe. Kravet ble fremsatt
av Norske Samers Riksforbund (NSR) og Norske
Reindriftssamers Landsforbund (NRL) kort tid etter
Stortingets endelige vedtak om utbygging av Kauto-

keino/Alta-vassdraget. En grunnlovsbestemmelse ville
være en anerkjennelse av samenes status i Norge. En slik
anerkjennelse var viktig for å underbygge samenes krav
om større medinnflytelse og sterkere vern for samenes
bruk av naturressursene. En slik anerkjennelse var også
viktig for å skape grunnlag for en samordnet samepoli-
tikk fra myndighetenes side.5

3 Samerettsutvalget
I januar 1980 – midt under Alta-saken – vedtok regjerin-
gen at det skulle settes i verk flere tiltak av betydning for
samene i Norge. Et av tiltakene var å få en utredning om
«Samenes rettigheter til land og vann og andre juridiske
spørsmål». Det heter:

«Utredningen vil omfatte de viktigste spørsmål som
knytter seg til disponering av land og vann i Finnmark.
Utredningen vil ta sikte på å klarlegge de gjeldende retts-
forhold og vurdere behovet for endringer.

I utredningen vil det også bli vurdert andre rettslige
spørsmål som har vært reist i den senere tid, bl a spørs-
målet om grunnlovsbestemmelser om samenes stilling.
Spørsmålet om eget manntall for samer og eventuelle
representative organer valgt ved direkte valg vil også bli
utredet.»6

Utvalget til å foreta denne utredningen, Samerettsutval-
get under ledelse av daværende professor i rettsviten-
skap Carsten Smith, ble oppnevnt 10. oktober 1980.
Noen måneder senere vedtok regjeringen i samråd med
NSR, NRL og Nordisk Sameråd at spørsmålene om
grunnlovfesting av samenes status og opprettelse av et
eget folkevalgt organ for samene skulle prioriteres av
Samerettsutvalget.7

Samerettsutvalget avga sin første delutredning, Same-
nes rettsstilling, i 1984 (NOU 1984:18). Denne utrednin-
gen ble grunnlaget for en egen samelov, se lov av
12. juni 1987 nr. 56, og opprettelsen av et eget folke-
valgt organ, Sametinget. Samerettsutvalget fremla også
forslag til en ny bestemmelse i Grunnloven om den
samiske folkegruppe.

Samerettsutvalget gir en grundig vurdering – på hele
64 sider – av spørsmålet om en egen sameparagraf i

2 Anken ble brakt direkte inn for Høyesterett etter søknad fra Regjeringsadvokaten på vegne av staten. Anken ble behandlet av Høyesterett i plenum
som stadfestet skjønnsrettens avgjørelse, Rt. 1982 s. 241.

3 En beskrivelse av motstanden og demonstrasjonene mot utbyggingen og regjeringens håndtering av striden er gitt i NOU 1984: 18, s. 50–53.
4 Ole Henrik Magga, «Samene og Grunnloven» (2015), s. 139 flg. Ole Henrik Magga var leder av Norske Samers Riksforbund i sluttfasen av Alta-

saken, fra 1980 til 1985.
5 NOU 1984: 18, s. 392–393.
6 Op.cit., s. 42.
7 Op.cit., s. 54 og Magga, op.cit., s. 141
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Grunnloven.8 Det var full enighet i utvalget om at det
var behov for vern av samisk kultur. Utvalgets medlem-
mer var videre enige om at «det bør påligge statens myn-
digheter å legge forholdene til rette for at den samiske
folkegruppe kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og
sitt samfunnsliv».9 Men det var uenighet om det var hen-
siktsmessig å ha en egen sameparagraf i Grunnloven. Et
flertall på elleve gikk inn for en egen sameparagraf. Et
mindretall på syv gikk imot.

De hensyn som talte for en sameparagraf i Grunn-
loven oppsummerte flertallet i seks punkter. Jeg gjengir
dem her i korthet:10

1. En sameparagraf i Grunnloven vil representere den
prinsipielt sett sterkest mulige understrekning av de
norske myndigheters ansvar for at den samiske kultur
opprettholdes og gis utviklingsmuligheter.

2. En sameparagraf i Grunnloven kan begrunnes i inter-
nasjonale forhold. Norge har tidligere vært i utakt
med den internasjonale rettsutvikling i vår behand-
ling av samene. En sameparagraf i Grunnloven vil
være et klart uttrykk for at Norge er i tråd med inter-
nasjonale krav til minoritetsvern.

3. En grunnlovsbestemmelse kan bidra til å styrke sa-
misk fellesskap og selvfølelse, og vil bidra til å gjen-
opprette den urett de tidligere har vært utsatt for. En
egen sameparagraf vil kunne oppfattes som en for-
mell bekreftelse på at samene som folkegruppe har
like lang hjemstavnsrett i Norge som den norske be-
folkning.

4. En sameparagraf i Grunnloven vil kunne bidra til å gi
de felles samiske interesser en sterkere plass i norsk
politisk liv.

5. En slik grunnlovsbestemmelse vil være en under-
strekning av myndighetenes positive holdning mer
generelt til vern av minoriteters kultur.

6. En egen grunnlovsbestemmelse om samene vil kunne
skape et bedre tillitsforhold mellom samiske grupper
og myndighetene. Bestemmelsen vil gjelde hele den
samiske befolkning uansett næring eller bosted, og vil
kunne bidra til å dempe konflikter mellom ulike sa-
megrupper.

Mindretallet på sin side så flere betenkeligheter ved en
egen sameparagraf i Grunnloven. Disse betenkeligheter
kommer til uttrykk i 11 punkter, og jeg skal i korthet
gjengi disse:11

1. Det vil oppfattes som urettferdig overfor den kvenske
kultur i Finnmark spesielt å sikre samene med en
egen paragraf i Grunnloven.

2. En slik bestemmelse kan skape splittelse i lokalsam-
funn der det ikke bare bor samer, men også nordmenn
og kvener.

3. Det er særlig reindriftssamenes organisasjon som
sammen med NSR har gått inn for en egen samepara-
graf. Også NSR oppfattes som en støttespiller til
reindriften. Forholdet mellom reindriftsamene og sa-
mer som driver jordbruk kan være konfliktfylt. En
grunnlovsbestemmelse kan oppfattes som en støtte til
reindriftens krav.

4. Det er viktig å sikre landets nordlige regioner livs- og
levestandsutvikling uavhengig av etnisitet.

5. Det er i befolkningen ulike syn når det gjelder beho-
vet for vern av samisk språk og kultur. Mange frem-
hever viktigheten av formell likestilling mellom alle
uavhengig av etnisitet. En egen sameparagraf i
Grunnloven vil oppfattes som en nedvurdering av de-
res syn.

6. Andre minoritetsgrupper, spesielt de nye innvandre-
re, vil føle seg diskriminert og tilsidesatt når bare en
gruppe får grunnlovsvern.

7. Grunnlovsvern er ikke nødvendig for vern av samisk
språk, kultur og samfunnsliv. Det avgjørende er først
og fremst hva Stortinget vedtar gjennom den almin-
nelige lovgivning, forvaltningens forskrifter, og ikke
minst hva bevilgende myndigheter på sentralt, regio-
nalt og lokalt nivå foretar seg.

8. Grunnloven bør ikke belastes unødig med prinsipper-
klæringer uten noe konkret rettslig innhold.

9. En egen sameparagraf i Grunnloven kan få større
konsekvenser enn tilsiktet, og skape en dominoeffekt
med krav om særlige rettigheter, f.eks. næringsrettig-
heter på etnisk grunnlag.

10. Forslaget til grunnlovsbestemmelse inneholder flere
uklare begreper, som «kultur» og «samfunnsliv». Det
er videre uklart hvem som tilhører «den samiske fol-
kegruppe».

11. Det er liten interesse for spørsmålet om en egen sa-
meparagraf.

Av flertallet på elleve foreslo ti medlemmer en ordlyd lik
bestemmelsens endelige formulering. Ett medlem12

foreslo prinsipalt følgende ordlyd:

8 Se NOU 1984: 18, s. 388 flg.
9 Op.cit., s. 444.
10 Op.cit., s. 445–447.
11 Op.cit., s. 447–451.
12 Reineier Martha Jåma.
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«Det paaligger Statens Myndigheder at lægge Forhol-
dene saaledes til Rette at den samiske Folkegruppe kan
sikre og udvikle sin Livsform: sine Næringsformer, sit
Sprog og sin Kultur.»13

Subsidiært sluttet dette medlemmet seg til den ordlyden
de ti medlemmene foreslo.

4 Behandlingen i Stortinget
I 1984 ble forslag til en sameparagraf i Grunnloven
fremsatt av seks stortingsrepresentanter fra ulike par-
tier.14 Deres forslag var identisk med forslaget fra Same-
rettsutvalgets flertall. En enstemmig Utenriks- og kons-
titusjonskomité sluttet seg i mars 1988 til forslaget om
en egen sameparagraf i Grunnloven og foreslo bestem-
melsen plassert i Grunnloven kapittel E Almindelige
Bestemmelser som § 110 a.15 Komiteen uttalte om
grunnlovsforslaget:

«Komiteen er enig i at Grunnloven bør inneholde en
bestemmelse om den samiske folkegruppe. Dermed blir
det i den mest høytidelige og forpliktende form vår retts-
orden kjenner, anerkjent og trukket konsekvenser av det
faktiske forhold at det gjennom Norges historie har eksis-
tert en egen samisk folkegruppe i vårt land. Bestemmel-
sen vil understreke de norske myndigheters ansvar for at
den samiske kultur opprettholdes og gis utviklingsmulig-
heter.»16

Komiteen påpekte videre at betydningen av bestemmel-
sen ville «ligge i dens verdi som markering av et prin-
sipp». Gjennomføring av prinsippet måtte skje gjennom
lovgivning og andre vedtak av offentlige myndigheter,
og det ville i første rekke være Stortinget og regjeringen
som måtte tolke og anvende bestemmelsen til enhver tid.
Men komiteen peker på at selv om den vesentligste virk-
ning av bestemmelsen vil være av politisk og moralsk
art, ville bestemmelsen også innebære en viss rettslig
forpliktelse for statsmyndighetene:

«Den vil eksempelvis gi beskyttelse mot at det øvrige
norske samfunn søker å presse gjennom en tvungen assi-
milasjonspolitikk overfor det samiske mindretall.»17

Komiteens uttalelse om karakteren av Grunnloven
§ 110 a er i overensstemmelse med Samerettsutvalgets
syn på bestemmelsen. Et sentralt spørsmål for Same-
rettsutvalget var om det var berettiget å anerkjenne en
spesiell folkegruppe gjennom den foreslåtte bestemmel-
sen. Nettopp betenkelighetene ved å fremheve én folke-
gruppe var en av grunnene til at Samerettsutvalgets
mindretall ikke støttet forslaget om en egen samepara-
graf i Grunnloven. Utenriks- og konstitusjonskomiteen
fant imidlertid i likhet med Samerettsutvalgets flertall at
det forhold at andre folkegrupper ikke nevnes, ikke var
en avgjørende grunn mot å vedta en egen sameparagraf:

«Komiteen vil i denne sammenheng legge vekt på at den
samiske folkegruppe har en historisk tilknytning til
Norge som stiller den i en klar særstilling blant de etniske
minoriteter, og at den samiske kultur i motsetning til
andre minoriteters kultur i særlig grad er avhengig av
hvilken behandling den får av norske myndigheter.»18

Under stortingsdebatten uttalte saksordføreren, Jan
Petersen (Høyre):

«Det er hevet over tvil at samene har en kulturell egenart
og samhørighet som gir dem et eget fellesskap i forhold
til den øvrige befolkning i Norge i dag. Dette står ikke i
motsetning til at samene i Norge er norske statsborgere
og dermed en del av det fellesskap som befolkningen i
Norge utgjør. Poenget er at det er et mål å opprettholde
den samiske egenart i landet og gjøre tilhørighet og del-
takelse i dette kulturfellesskapet mest mulig likeverdig
med tilhørighet til og deltakelse i majoritetskulturen.»19

Han pekte videre på at den samiske befolkningsgruppe
er en minoritet som gjennom historien har stilt svakt og
hatt vanskeligheter i mange tilfeller. Grunnlovsbestem-
melsen ville derfor gi «både et vern om et mindretall og
også et vern om mangfoldet».

Kjell Magne Bondevik (Kristelig folkeparti) minnet i
sitt innlegg om den kraftige assimileringspolitikk
samene hadde vært utsatt for på begynnelsen av 1900-
tallet, og nevnte som eksempel de strenge kravene til
bruk av norsk språk for kjøp av jord i Finnmark som
fulgte av jordsalgsreglementet av 1902. Når det gjaldt
argumentet om at en grunnlovfesting ville innebære en

13 NOU 1984: 18, s. 451.
14 Forslag nr. 10 i Dokument nr. 10 (1983–84). Forslagsstillere var Stein Ørnhøi Einar Førde, Mons Espelid, Ragnhild Queseth Haarstad, Hallgrim

Berg og Hans Tungesvik.
15 Innst. S. nr. 147 (1987–88).
16 Op.cit., s. 1–2.
17 Op.cit., s. 2.
18 Op.cit. s. 2.
19 Stortingsforhandlinger 1987–1988, s. 3021.
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favorisering av samene i forhold til andre minoritets-
grupper, mente han at det var to vesentlige forhold som
berettiget en særlig bestemmelse om den samiske folke-
gruppens rettigheter:

«Det ene er at denne folkegruppe har en historisk tilknyt-
ning til Norge som stiller den i en klar særstilling blant
alle de etniske minoriteter. Samene har bodd her helt
siden før vi fikk en norsk statsdannelse.

Det andre er at den samiske kultur i motsetning til
andre minoriteters kultur i særlig grad er avhengig av
hvilken behandling og hvilke livsvilkår den får av norske
myndigheter og på norsk jord. Livsvilkårene her vil være
avgjørende for den videre utvikling. Og det er et forhold
som umulig kan påberopes når det gjelder tyrkiske, viet-
namesiske, pakistanske kultur – eller hvilket eksempel
man nå ville falle på å velge.»20

Jørgen Kosmo (Arbeiderpartiet) fremholdt at det var «et
under at den samiske folkegruppe, som en minoritet, har
greid å overleve innenfor et storsamfunn som så syste-
matisk like fram til vår tid har arbeidet for å slette ut fol-
kegruppens identitet». Han fremholdt at en «konstitusjo-
nell lovfestet status for den samiske befolkning er et
grunnlag for samfunnsmessige virkemidler som på lang
sikt vil sikre samiske næringer, samisk kultur og samisk
språk». En slik prinsipperklæring i Grunnloven ville
også være av avgjørende betydning for tillitsforholdet
mellom den samiske folkegruppen og majoritetsbefolk-
ningen. At vi ikke er sikre på hvor mange det er som til-
hører den samiske folkegruppe, var ifølge Kosmo intet
argument mot en grunnlovsbestemmelse. Samenes mot-
vilje mot registering var «et konkret utslag av hundre-
årige tradisjoner der politikken først og fremst har hatt
som mål at samene skulle fornekte sin egen identitet»:21

«Redselen for registrering er et synlig bevis på mistillit
og frykt for at registreringen kan bli misbrukt. Stortinget
kan derfor med denne grunnlovfesting rydde grunnen for
at mistillit erstattes med tillit og felles tro på en framtid
for det samiske folk. Det vil imidlertid være en illusjon å
tro at et vedtak alene her vil være tilstrekkelig.»

Inger Pedersen (Arbeiderpartiet) fremhevet at «grunn-
lovsbestemmelsen vil representere en definitiv sperre
mot gjeninnføring av tidligere tiders assimilasjonspoli-

tikk overfor samene».22 Kåre Willoch (Høyre) støttet
forslaget til en grunnlovsbestemmelse og uttalte blant
annet:

«Som bakgrunn for min positive holdning til dette for-
slag, som har avløst en umiddelbar skepsis, må jeg få
nevne at et av de svake punkter i den vestlige kulturkrets
som vi tilhører, har vært mangel på respekt for urbefolk-
ninger …

… Så vidt jeg kan se, er vi nå inne i en periode hvor
forståelsen og respekten for det jeg her har kalt urbefolk-
ninger, er historisk sett god. Det er ikke urimelig at man
i denne gunstige tid grunnlovsfester en prinsipiell hold-
ning til slike minoriteter, slik som man i tidligere perio-
der har grunnlovsfestet andre prinsipper som har stått
særlig sterkt i disse periodene.»23

Fra de representanter som ikke støttet forslaget om en
egen sameparagraf i Grunnloven, ble det blant annet
fremhevet at det var uenighet blant samene om en egen
sameparagraf i Grunnloven. Steinar Eriksen (Høyre)
viste til uenigheten innad i Samerettsutvalget og til det
forhold at seks av de syv som utgjorde mindretallet var
«medlemmer fra Finnmark, og at de fleste av disse, kan-
skje alle, kan regne seg som samer etter samelovens
regler». Han fremhevet at de «vanligste konflikter i
Finnmark oppstår mellom reindriftssamer og andre,
oftest jordbrukere som for en stor del selv er samer, og
mellom områder av fylket». Og han mente at «Finnmark
ville bli rammet av en ny ulykke hvis følgene av same-
paragrafen blir nye problemer, f.eks. hvis tidligere tiders
rasistiske holdninger dukker opp igjen».24

Ingrid I Willoch (Høyre) som også gikk mot forslaget,
fremhevet at «likhet for loven» er et av de bærende prin-
sipp i rettsstaten, og for henne betydde det at «for
Grunnloven er vi alle like». «Vi er nordmenn!» Den
foreslåtte endring i Grunnloven «medfører at vi ikke len-
ger er like som nordmenn»:

«En gruppe skilles ut, samene. Selv om innstillingen
avgrenser hva dette kan innebære av rettslige forpliktelse,
slår den fast et rettslig særforhold som kan gi utgangs-
punkt for andre juridiske forhold.»25

Oddrunn Pettersen (Arbeiderpartiet) tok til motmæle
mot synspunktet om at den foreslåtte bestemmelsen ville

20 Op.cit., s. 3022.
21 Alle sitat er fra Jørgen Kosmo, se op.cit., s. 3024.
22 Op.cit., s. 3026.
23 Op.cit., s. 3029.
24 Op.cit., s. 3028.
25 Op.cit., s. 3026.
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gjøre oss ulike overfor Grunnloven og dermed represen-
tere et brudd med prinsippet om «likhet for loven». Et
slikt synspunkt «betyr egentlig at man også har sagt at
det finnes ingen minoriteter: Vi er alle like». Denne
måten å forstå Grunnloven på var etter hennes mening
«historisk og faktisk også ukorrekt». Hun fremholdt
videre:

«Det er brukt som et argument i denne debatten – og jeg
har møtt det ofte ellers i debatter om kårene til den
samiske befolkningen når det reises et forslag – at det er
jo uenighet blant samene. Jeg skulle nesten til å si at det
skulle bare mangle. Det ville være aldeles utrolig om
denne folkegruppen var samstemt i alle mulige saker. I så
fall ville det være et mirakel og et uønsket sådant. Jeg ser
det som en styrke at det framkommer forskjellige syn
også i denne folkegruppen, for det forteller at den er opp-
tatt av sakene. Det blir virkelig betenkelig når det fra
denne talerstol settes fram krav om at det må herske abso-
lutt enighet blant den samiske befolkningen for at Stortin-
get skal ta standpunkt til en sak. Det er aldeles fantas-
tisk.»26

Grunnlovsbestemmelsen om samenes status ble vedtatt
med 112 stemmer; åtte representanter stemte mot.27

5 Sameparagrafens ordlyd
Samerettsutvalgets første drøftelser av spørsmålet om en
egen sameparagraf i Grunnloven hadde vært knyttet til et
utkast med følgende formulering:

«Det påligger statens myndigheter å legge forholdene til
rette for at den samiske folkegruppes språk, kultur og
livsform sikres og får utviklingsmuligheter.»

På NSR’s landsmøte i 1982 ble det imidlertid fremmet et
forslag om en noe annen formulering:

«Det påligger statens myndigheter å legge forholdene til
rette således at den samiske folkegruppe kan sikre og
utvikle sitt språk, sin kultur og livsform.»

Dette forslaget gir den samiske folkegruppe selv en aktiv
rolle i å vareta sine interesser.28 Det er hos det samiske
folket at språket, kulturen og livsformen må utvikles.
Denne dreining i formulering ble også Samerettsutval-
gets forslag.

Som vi ser i begge de to utkast til formulering, er ordet
«livsform» tatt med i tillegg til «språk» og «kultur».
Meningen var at «kultur og livsform» sammen skulle
sikre en vid forståelse av begrepet kultur. Under Same-
rettsutvalgets drøftelser ble «livsform» erstattet med
«samfunnsliv». Flere i utvalget hadde innvendinger mot
uttrykket «livsform» fordi det i for høy grad kunne bli
assosiert med utøvelse av reindrift. Det burde benyttes et
uttrykk som alle samer kunne identifisere seg med.
Utrykket ble derfor erstattet med «samfunnsliv», en for-
mulering hentet fra den svenske regjeringsformen om
etniske grupper.29

Ifølge Samerettsutvalget tar uttrykket «Samfundsliv»
særlig «sikte på samisk organisasjonsliv på ulike felter»,
og det heter videre:

«Formuleringen har det fortrinn at den peker hen på det
kollektive preg som samenes liv i stor utstrekning tradi-
sjonelt har hatt. Samfunnsliv peker også på det dyna-
miske element, at den samiske kulturen ikke må semen-
teres, men må kunne ta opp nye former for aktivitet.»30

Utenriks- og konstitusjonskomiteen fant det ikke påkre-
vet å gi noen presis definisjon av begrepet kultur. Komi-
teen uttalte at den i likhet med Samerettsutvalget mente
at uten tillegget om «samfunnsliv», var det fare for en
utilsiktet begrensning i forståelsen av begrepet kultur.
Tillegget «samfunnsliv» var derfor «nødvendig for å
sikre et tilstrekkelig anvendelsesområde for bestemmel-
sen vedrørende språk og kultur». Men komiteen påpe-
ker:

«Innføringen av begrepet «Samfundsliv» efter ordene om
språk og kultur vil derimot ikke i seg selv gi noen rett til
etablering av nye samfunnsorganer til overtagelse av
myndighet som i dag tilligger andre organer, og heller
ikke til å etablere nye rettigheter til fortrengsel for andre
norske borgeres rettigheter.»31

26 Op.cit., s. 3031.
27 Op.cit., 3033. Fraværende var 37 representanter.
28 NOU 1984: 18, s. 432.
29 Op.cit., s. 436–437. Den svenske regjeringsform av 1974 1. kapittel 2 § fjerde st. hadde følgende formulering: «Etniska, språkliga och religiösa

minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur-och samfundsliv bör fremjas.» Denne bestemmelsen ble som nevnt foran endret i
2010 og det samiske folk er nå spesielt nevnt: «Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utve-
ckla ett eget kultur-och samfundsliv bör fremjas.»

30 NOU 1984: 18, s. 437.
31 Innst. S. nr. 147 (1987–88), s. 2.
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6 Betydningen av Grl. § 108
Ole Henrik Magga, Sametingets første president fra
1989 til 1997, beskriver i artikkelen ‘Samene og grunn-
loven’32 den symbolkraft sameparagrafen i Grunnloven
har. Å styrke samisk selvfølelse er ifølge Magga en
svært viktig side ved grunnlovsbestemmelsen «fordi den
norske offentlighet og enkeltpersoner i tidligere tider har
opptrådt svært negativt og krenkende overfor samene
som gruppe og som individer».33 Han siterer negative
uttalelser fra norske forskere i den sterkeste fornorsk-
ningsperioden og fra Den parlamentariske skolekommi-
sjon i 1926. La meg her gjengi sitatet fra skolekommi-
sjonen:

«Samene har ikke utviklet noen kultur som passer for et
fastboende liv. Og det er heller ikke noe som tyder på at
en slik kultur lar seg opparbeide. … Folkets egenart og
begavelse peker ikke i den retning.»34

Slike beskrivelser av samene har gjennomsyret befolk-
ningens syn på samer ikke bare i sin samtid, men i lang
tid etter. «Derfor er denne grunnlovsbestemmelsen vik-
tig og nødvendig», og Magga fortsetter:

«I lang tid har den samiske befolkning følt at de er
annenrangs mennesker, og etter hvert har mange begynt
å tro at slik er det. For alle oss som har opplevd denne for-
akten utenfra og usikkerheten innenfra, var paragrafen
balsam for sjelen. Lovparagrafer som styrker menneskers
menneskeverd, er verd å vedta.»35

Ifølge Samerettsutvalget var den viktigste virkning av
grunnlovsbestemmelsen at den pålegger staten en poli-
tisk og moralsk forpliktelse overfor norske samer. Men
bestemmelsen innebærer også «en viss rettslig forplik-
telse for statsmyndighetene». Selv om bestemmelsen er
generell i sin form, vil den «likevel prinsipielt sett gi en
bindende retningslinje for norske statsmyndigheters

framtidige samepolitikk». En gjennomføring av denne
forpliktelsen må skje ved lovgivning og andre offentlige
vedtak.36 Samerettsutvalget uttaler at domstolens prø-
velsesrett i prinsippet også vil gjelde for sameparagrafen
i Grunnloven, men at en prøvelsesrett vil få begrenset
betydning, siden forpliktelsen for statens myndigheter er
meget generell og skjønnsmessig utformet. Vedtak som
innebærer negativ diskriminering, kan prøves mot Grl.
§ 108. Men når det gjelder plikten til positive tiltak, vil
domstolens prøvingsrett ikke føre fram; et domstolved-
tak kan ikke erstatte en stortingsbevilgning.37

I en artikkel fra 1986 ‘Om «samerettigheter» og rettig-
hetsvern’38 mener Eivind Smith at Samerettsutvalgets
uttalelse om domstolsprøving av positive tiltak har fått
en for generell form.39 Han mener videre at bestemmel-
sen kunne fått en formulering som i sterkere grad vernet
samene som minoritet. Som en minoritet vil det for
samene være særlig påkrevet med en grunnlovsbestem-
melse som gir rettslig vern mot flertallsbeslutninger.40

Susann Funderud Skogvang gir i boken Samerett41 en
bred behandling av Grl. § 108. Hun mener bestemmel-
sen har rettslig betydning i fire henseender:

1. Bestemmelsen vil være en retningslinje for Stortin-
gets lovgivende myndighet i samespørsmål.

2. Bestemmelsen vil legge bånd på forvaltningens
skjønn i samesaker.

3. Bestemmelsen vil være et viktig moment ved tolknin-
gen av regelverk av betydning for samer.

4. Bestemmelsen vil være et mer selvstendig grunnlag
der andre rettskilder ikke gir noe svar.

Hun viser til forarbeidene til miljøparagrafen i Grl.
§ 11242 som trekker opp disse fire forhold hvor miljøpa-
ragrafen vil ha rettslig betydning, og at de samme prin-
sipper er lagt til grunn i forarbeidene til menneskerettig-
hetsbestemmelsen i Grl. § 92.43 Tilsvarende må ifølge
Skogvang gjelde også for Grl. § 108.44

32 Magga, «Samene og grunnloven» (2015), s 139 flg.
33 Op.cit. s. 144–145.
34 Op.cit. s. 145.
35 Op.cit. s. 145.
36 NOU 1984: 18, s. 432–433.
37 Op.cit., s. 433. I en særuttalelse uttrykker medlemmet Martha Jåma at et vilkår for at grunnlovsbestemmelsen skal gi en reell beskyttelse for den

samiske befolkning, er at den kan påberopes i søksmål for domstolene. Hun fremholder at det er «særlig viktig at en minoritet, som aldri vil kunne
bli en politisk maktfaktor, kan påberope seg grunnlovsbestemmelsen gjennom rettsapparatet.» (NOU 1984: 18, s. 444).

38 Eivind Smith, «Om ‘samerettigheter’ og rettighetsvern» (1986), s. 338 flg.
39 Op.cit., s. 358–259.
40 Op.cit., s. 357. Eivind Smiths artikkel er skrevet to år etter at grunnlovsforslaget ble fremsatt og to år før stortingsbehandlingen. Utenriks- og kons-

titusjonskomiteen sluttet seg til Samerettsutvalgets syn på rettsvirkningene av bestemmelsen. Noe avvikende syn på rettsvirkningene kom heller
ikke til uttrykk fra dem som i stortingsdebatten støttet forslaget om en egen sameparagraf i Grunnloven.

41 Susann Funderud Skogvang, Samerett, 3. utg. (2017), s. 185 flg.
42 Tidligere § 110 b og forarbeidene til denne i Innst. S nr. 163 (1991–92), s. 3–6.
43 Tidligere § 110 c og forarbeidene til denne i NOU 1993: 18, s. 144 flg.
44 Skogvang, op.cit., s. 188.
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7 Grl. § 108 og lovgivning
I hvilken utstrekning kan vi se at sameparagrafen i
Grunnloven har vært retningsgivende for Stortingets
lovgivning?45 Året før sameparagrafen kom inn i Grunn-
loven, i 1987, ble lov om Sameting og andre samiske
rettsforhold vedtatt, se lov av 12. juni 1987 nr. 56, noen
henvisning til Grl. § 110 a er det derfor naturlig nok
ikke, men i § 1-1 Lovens formål heter det med formule-
ringer vi kjenner fra den senere sameparagrafen:
«Lovens formål er å legge forholdene til rette for at den
samiske folkegruppe i Norge kan sikre og utvikle sitt
språk, sin kultur og sitt samfunnsliv.»

Sameloven fikk et nytt kapittel 3 om samisk språk i
1990, lov av 21. desember 1990 nr. 78. I forarbeidene til
denne loven er det flere steder vist til Grl. § 110 a.46 Det
samme gjelder for forarbeidene til opplæringsloven av
1998, lov 17. juli 1998 nr. 61.47

Samerettsutvalgets andre delutredning, NOU 1997: 4
Naturgrunnlaget for samisk kultur, omhandler rettighe-
ter og forvaltning av grunn og naturressurser i Finnmark.
Mandatet for utredningen skriver seg fra Samerettsutval-
gets opprettelse i 1980, det samme mandat som omfattet
utredning av en sameparagraf i Grunnloven. Denne
andre utredningen fra Samerettsutvalget, nå under
ledelse av sorenskriver Thor Falch, ledet fram til Lov
om rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressur-
ser i Finnmark fylke (finnmarksloven), lov 17. juni 2005
nr. 85. NOU 1997: 4 har omfattende henvisninger til Grl.
§ 110 a i sin utredning og begrunnelse for sitt lovforslag.
I Odelstingsproposisjonen48 er det vist til grunnlovsbe-
stemmelsen i nokså alminnelige vendinger, og bare i
merknadene til lovens formålsbestemmelse er det vist til
Grl. § 110 a. Forslaget til finnmarkslov var gjenstand for
omfattende debatt i Stortinget, og det skjedde vesentlige
endringer i lovutkastet under Justiskomiteens behand-
ling, blant annet kom det inn et kapittel 5 Kartlegging og
anerkjennelse av eksisterende rettigheter. Vurderingene
i Justiskomiteen synes i liten grad å skje i lys av Grl.
§ 110 a. Langt større fokus hadde Justiskomiteen på
internasjonale regler som ILO-konvensjon nr. 169 om
urfolk og stammefolk i selvstendige stater.49

I 1996 ble reindriftsloven av 1978 endret, blant annet
formålsparagrafen i § 1 hvor det ble inntatt en henvis-
ning til Grl. § 110 a:

«Reindriften skal bevares som et viktig grunnlag for
samisk kultur, i samsvar med Grunnloven § 110 a og fol-
kerettens regler om urbefolkning og minoriteter.»

I Stortingsmeldingen50 som gikk forut for Odelstings-
proposisjonen ble styrking av reindriftens rettigheter
innenfor de samiske reinbeiteområder begrunnet nettopp
med henvisning til Grunnloven og dens bestemmelse i
§ 110 a. Det heter i meldingen:

«Siden Stortinget vedtok reindriftsloven i 1978 har det
foregått en rettsutvikling som vesentlig har endret
reindriftens rettsstilling. I kjølvannet av Samerettsutval-
gets første innstilling har vi fått en ny bestemmelse i Nor-
ges Grunnlov § 110 a, som forplikter staten til å verne og
støtte samisk språk, kultur og samfunnsliv.»51

I Odelstingsproposisjonen heter det at grunnlovsbestem-
melsen sammen med internasjonale konvensjoner «inne-
bærer krav om rettsbeskyttelse av den samiske reindrift
som faktisk ble utøvet i Norge da reglene trådte i
kraft».52

Ny reindriftslov ble gitt i 2007, lov 15. juni 2007
nr. 40. Reindriftslovutvalget hadde foreslått å videreføre
henvisningen til Grl. § 110 a i lovens formålsparagraf.
Under departementets behandling av lovforslaget gikk
imidlertid henvisningen til Grl. § 110 a ut, trolig fordi
enkelte tunge høringsinstanser gikk imot en slik henvis-
ning. I proposisjonen vises det til at Norges Bondelag
mente henvisningen til Grl. § 110 a innebar at reindriften
som samisk næring ble gitt en eksklusiv og selvstendig
beskyttelse. Også Olje- og energidepartementet mente at
henvisning til Grl. § 110 a og folkerettens regler ikke
burde inntas i formålsparagrafen.53 Departementet nev-
ner heller ikke Grl. § 110 a i merknadene til lovens for-
målsparagraf og heller ikke i sine vurderinger av lovens
øvrige bestemmelser.

45 Spørsmål jeg redegjør for her og i punktene nedenfor om Grl. § 108 og Høyesterettspraksis og Grl. § 108 og forvaltningspraksis har jeg også
behandlet i «Urfolksrettigheter» (2017), s. 298 flg.

46 Ot.prp. nr. 60 (1989–1990) Samisk språk.
47 NOU 1995: 18, Ot.prp. nr. 36 (1996–1997), Ot.prp. nr. 46 (1997–1998).
48 Ot.prp. nr. 53 (2002–2003) Om lov om rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser i Finnmark fylke (finnmarksloven).
49 Innst. O. nr. 80 (2004–2005) Innstilling fra Justiskomiteen om lov om rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser i Finnmark fylke

(finnmarksloven).
50 St.meld. nr. 28 (1991–92) En bærekraftig reindrift.
51 Op.cit., s. 83.
52 Ot.prp. nr. 28 (1994–96), s. 5 og 61.
53 Ot.prp. nr. 25 (2006–2007), s. 32–33. Også henvisningen til folkerettens regler gikk ut av formålsparagrafen, men ble omtalt i en egen bestem-

melse, § 3.
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Plan- og bygningsloven, lov 27. juni 2008 nr. 71, har
bestemmelser der hensynet til samisk kultur, næringsliv
og samfunnsliv er nevnt, se § 3-1 Oppgaver og hensyn i
planlegging etter loven og § 5-4 Myndighet til å fremme
innsigelse til planforslag. Planlovutvalget foreslo for-
muleringen «sikring av naturgrunnlaget for samisk kul-
tur» inntatt i selve formålsparagrafen og uttaler:

«Utvalget mener at Grunnloven § 110a og internasjonale
regler forplikter både kommunale, regionale og statlige
myndigheter til å ta hensynet til samisk kultur, næring og
samfunnsliv opp til særskilt behandling og vurdering i
samfunnsplanleggingen generelt, og i arealplanleggin-
gen. Dette vil gjelde i de kommuner og regioner der det
er tydelige samiske interesser, og ellers i plansaker som
berører den samiske befolkningen spesielt. De samiske
interessene må ha mulighet til å komme fram i planpro-
sessen. Og hensynet må tillegges en slik vekt ved avvei-
ningen at samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv
bevares eller fremmes gjennom planene, og ikke trues.»54

I Ot.prp. nr. 32 (2007–2008) er Grl. § 110 a ikke nevnt i
merknadene til bestemmelsene i § 3-1 og § 5-4, bare i
helt generelle vendinger i punktet 3.2 Samiske/urfolks
interesser.55

I Naturmangfoldloven, lov 19. juni 2009 nr. 100, er
det vist til samiske interesser i § 1 (lovens formål), § 14
(vektlegging av andre viktige samfunnsinteresser og
samiske interesser) og § 41 (saksbehandling). I lovutval-
gets innstilling, NOU 2004: 28, er det bred omtale av
samiske forhold, men først og fremst i relasjon til inter-
nasjonale regler. Grl. § 110 a er knapt nok nevnt. Ot.prp.
nr. 52 (2008–2009) nevner noe oftere Grl. § 110 a, men
da i sammenheng med konsultasjonene med Sametinget,
ikke i forbindelse med departementets egne vurderinger.

Mineralloven, lov 19. juni 2009 nr. 101, er av samme
dato som Naturmangfoldloven. Mineralloven har sær-
lige regler for leting, undersøkelse og utvinning av
mineraler i Finnmark og der hensynet til samiske
interesser søkes ivaretatt, se som eksempel § 17 og
regler om varsling til Sameting i § 10 og § 13. For mine-
ralutvinning utenfor Finnmark gjelder bare den gene-
relle regelen i § 2 punkt b) om at ved forvaltning og bruk
av mineralressurser skal hensyn tas til naturgrunnlaget
for samisk kultur, næringsliv og samfunnsliv. Ot.prp. 43
(2008–2009) har i kapittel 14 en bred vurdering av

mineralvirksomhet i samiske områder, men her er Grl.
§ 110 a nevnt bare helt kort, se punkt 14.2.5. De interna-
sjonale regler får langt bredere omtale. Heller ikke i
merknadene til de foreslåtte lovbestemmelsene er det
vist til Grl. § 110 a.

8 Grl. § 108 og høyesterettspraksis
I rettssaker av samerettslig karakter blir det fra den
samiske part svært ofte vist til sameparagrafen i Grunn-
loven. Selv om forholdene i saken har ligget til rette for
det, har Høyesterett ikke lagt vekt på å vurdere spørsmå-
let i lys av Grl. § 108. I årene før 2018 har det bare
skjedd i Rt. 1992 s. 1037 som gjaldt straffesak mot en
vernepliktig same som nektet å møte opp til repetisjons-
øvelse.56 I Rt. 2008 s. 1789 som gjaldt spørsmålet om
det forelå en samisk sedvane har mindretallet, to dom-
mere en henvisning til § 110 a.

Rt. 1990 s. 33 er en straffesak om reineiernes plikt til
forsvarlig vokting av sine rein. Førstvoterende uttalte at
det ved den konkrete vurdering av hva som er forsvarlig
vokting etter reindriftsloven57 «må tas hensyn til beho-
vet for vern av samisk kultur og til reindriftens stilling
som samisk kulturbærer». Grunnloven § 110 a er ikke
nevnt, men man ser innflytelsen fra bakgrunnen for
grunnlovsbestemmelsen.

I HR-2018-872-A går Høyesterett for første gang tet-
tere på Grl. § 108. Saken gjaldt reineieres erstatningsan-
svar etter reindriftsloven § 67. Mens denne bestemmel-
sen pålegger et reinbeitedistrikt objektivt solidaransvar
for skade voldt av rein, er ansvaret for husdyr etter
beiteloven, begrenset til et objektivt pro rata ansvar for
avlings- og eiendomsskader. Reindriftsloven inneholder
i motsetning til beiteloven heller ingen regler om skade-
lidtes medvirkning eller om lemping av ansvaret.
Reineierne mente disse strengere regler for reindrift var i
strid med bestemmelsene i Grunnloven § 98 om likebe-
handling og § 108 om vern av samiske rettigheter samt
folkerettslige regler om vern av urfolk.

Høyesterett tar for seg vernet av samenes rettigheter
som urfolk i Grunnloven og folkerettslige regler og for-
holdet til reindriftslovens regler om erstatningsansvar.

Retten går gjennom lovhistorien bak dagens regler
om reineieres erstatningsansvar. Solidaransvaret ble
innført ved reindriftsloven av 1933, og er videreført i

54 NOU 2003: 14, punkt 7.24.2.
55 I høringsuttalelsen til Planlovutvalgets lovutkast foreslo Landbruksdepartementet at det i formålsparagrafen skulle inntas en henvisning til Grl.

§ 110 a, se Ot.prp. 32 (2007–2008) punkt 5.1.4.
56 Se Skogvang, Samerett (2017), s. 200. I Rt. 2004 s. 1092 har førstvoterende en kort henvisning til at Grunnloven § 110 a ikke kunne bringe spørs-

målet i saken i en annen stilling.
57 Reindriftsloven av 1978 § 20 som påla reineierne en meget streng vokteplikt.
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senere lovgivning opp til dagens lov. Førstvoterende
uttaler:

«Når man leser lovforarbeidene gir disse et klart preg av
å være skrevet i en tid hvor synet på samenes rettigheter
var et annet enn i dag. Gjennomgangen av de eldste for-
arbeidene viser en lite ærerik historie og en nedvurdering
av samisk reindrift sammenholdt med jordbrukets
interesser som det ikke er grunnlag for. Etter mitt syn er
det blant annet ut fra dette uheldig at reglene for ansvar
og erstatning ikke ble revidert i forbindelse med vedta-
kelsen av reindriftsloven av 2007.» (Avsnitt 66)

Etter en gjennomgang av reglene gir førstvoterende
denne vurdering:

«Oppsummert viser gjennomgangen av ansvarsreglene
for skade voldt av rein, sammenliknet med de tilsvarende
reglene for skade voldt av andre beitedyr, ulikheter i
ansvarssubjekt, ansvarsform og muligheten for å fri seg
fra ansvaret. Det kan derfor stilles spørsmål ved om
reindriftsloven § 67 er i samsvar med Grunnloven § 108,
§ 98 og tilsvarende bestemmelser i internasjonale kon-
vensjoner som SP og ILO nr. 169.» (Avsnitt 90)

Ifølge Høyesterett illustrerte saken at det er behov for en
snarlig revisjon av reindriftslovens ansvarsregler.

I den konkrete saken fant Høyesterett at et solidaran-
svar ikke var diskriminerende. Men førstvoterende frem-
hever at ved «et annet faktum kunne det eksempelvis ha
vært aktuelt å vurdere om bestemmelsen må tolkes slik
at solidaransvaret er subsidiært, og om reineiere som kan
godtgjøre at deres rein ikke har medvirket til skaden, bør
fritas for ansvar direkte overfor skadelidte» (avsnitt 70).
Høyesterett kom videre til at reindriftslovens ansvarsreg-
ler måtte suppleres med skadeserstatningsloven, lov
13. juni 1969 nr. 26, § 5-1 og § 5-2 om skadelidtes med-
virkning og lemping, og når det gjaldt lagmannsrettens
vurdering av medvirkning og lemping ble lagmannsret-
tens avgjørelse opphevet.

9 Grl. § 108 og forvaltningspraksis
I flere saker har Sivilombudsmannen bedt departementet
om en ny behandling av saken med henvisning til Grl.
§ 110 a. Sakene er fra før grunnlovsrevisjonen i 2014.

Illustrerende her er en klage til Sivilombudsmannen
på avslag på søknad om fri sakførsel i Høyesterett fra et
reinbeitedistrikt, SOMB-1996-1. Avslaget fra Justisde-
partementet ble begrunnet med at det dreide seg om for-
retningsmessige forhold, og at det i slike saker ble ført

en restriktiv praksis. Med henvisning til folkeretten og
til Grl. § 110 a ba Sivilombudsmannen om at departe-
mentet vurderte saken på ny. Sivilombudsmannen
uttalte:

«I det foreliggende tilfelles dreier det seg om en sak i til-
knytning til reindrift.

Reindriftsnæringen er ikke bare en næring som danner
en del av det økonomiske grunnlag for den samiske kul-
tur, men i seg selv også en del av den spesifikt samiske
kultur. Dette innebærer at saker som vedrører reindrifts-
næringen må betraktes som en del av kjerneområdet til
Grunnloven § 110 a. Dette er utgangspunkt for mine
betraktninger i denne saken.

Først og fremst må folkerettens og Grunnlovens krav
iakttas ved utformingen av det generelle regelverk. Det
må likevel også tas hensyn til den rettslige standard som
ligger i grunnlovsbestemmelsen ved behandling av
enkeltsaker, idet det ville være i strid med statsmyndig-
hetenes grunnlovsmessige og folkerettslige forpliktelse
dersom den samlede politikk fra statsmyndighetenes
side, utilsiktet fikk en slik virkning på det materielle
grunnlag for den samiske kultur at kulturen selv ble satt i
fare. Særlig hvor det dreier seg om et vedtak på et ‘nøyt-
ralt’ forvaltningsområde, fri sakførsel, men i tilknytning
til en aktivitet av særlig betydning for den samiske kul-
tur, reindrift, må det stilles forholdsvis strenge krav til
statsmyndighetenes oppmerksomhetsnivå i forhold til å
ivareta hensynet til den samiske befolkningsgruppe.
Nettopp på slike forvaltningsområder vil det ellers være
lett å overse de krav som stilles til Grunnloven 110 a.»

Etter ny behandling i departementet ble fri sakførsel inn-
vilget.

Uttalelsen om fri sakførsel er fra 1996 og samme år
kom Sivilombudsmannen med en ny uttalelse med hen-
visning til blant annet Grl. § 110 a, SOMB-1996-65. En
reineier krevde refusjon av inngående merverdiavgift på
utgifter til oppføring av en hytte til bruk i reindriftsvirk-
somhet. Klagenemnda for merverdiavgift mente at hytta
blant annet på grunn av sin standard måtte karakteriseres
som en sekundærbolig for familien med den virkning at
refusjon for inngående merverdiavgift ble nektet. Sivil-
ombudsmannen ba Klagenemnda se på saken på nytt og
uttalte blant annet:

«Samene er historisk et nomadefolk, og dette viser seg
ennå i dag gjennom driftsmåten i reindriften. Dette gjør at
det kan stilles spørsmål ved grunnlaget for å la fradrags-
retten for gjeterhytter bero på en sammeligning med
seterhusvære i landbruket og skogskoier. Man legger da i
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realiteten fastboendes næringsutøvelse og levesett, som
mål for den tradisjonelle næringsutøvelsen til et nomade-
folk. Når jeg nevner dette, er det også på bakgrunn av den
rettsutvikling som de senere å har skjedd når det gjelder
vern om samenes kultur og tradisjonelle næringsutøvelse.
Jeg viser til artikkel 27 i FNs konvensjon om sivile og
politiske rettigheter, ratifisert 13. september 1972, ILO-
konvensjon nr. 169 (om urbefolkninger og stammefolk i
selvstendige stater), ratifisert 20. juni 1990, samt Grunn-
loven § 110a. Med basis i disse bestemmelsene er det i
dag antatt at samene har et visst krav på positiv særbe-
handling hvor det er nødvendig for å sikre materiell like-
behandling med andre grupper. Et utslag av dette vil være
at særegenheter ved kultur og tradisjon så vidt mulig ikke
skal lede til at samer blir dårligere stilt enn andre i sin
næringsutøvelse. Både ved utarbeidelse av retningslinjer
(slik som Finnmark fylkesskattekontor har utarbeidet på
det området denne saken gjelder) og ved avgjørelse av
enkeltsaker vil det her nevnte prinsipp eller hensyn, ha en
viss vekt.»

Ny behandling av saken ledet til at hytta måtte anses
som en gjeterhytte, og at fradrag burde innrømmes.58

I SOMB-2009-46 gjaldt spørsmålet konsesjon til
Sydvaranger Gruver AS til gruvedrift i Sør-Varanger.
Med henvisning til Grl. § 110 a og miljøbestemmelsen
i § 110 b samt folkerettslige forpliktelser fremholdt
sivilombudsmannen at forvaltningen hadde «en særlig
plikt til å utrede forhold som har med reindriften og
samiske forhold å gjøre». «For så vidt kan det sies at
utredningsplikten er skjerpet i forhold til det som ellers
gjelder.»59

La meg også nevne to uttalelser fra Lovavdelingen
hvor Grl. § 110 a er trukket fram. Den første uttalelsen,
JDLOV-1999-6728, gjaldt spørsmålet om Tana kom-
mune hadde anledning til å bestemme i sitt ansettelsesreg-
lement at «under ellers like vilkår, foretrekkes søkere
som behersker både norsk og samisk språk» og at
«kunnskaper i samisk språk ansees som en vesentlig til-
leggskvalifikasjon». Det var blitt anført at dette var i
strid med arbeidsmiljølovens regler om forbud mot for-
skjellsbehandling på blant annet etnisk grunnlag. Med
henvisning til Grl. § 110 a og internasjonale konvensjo-
ner uttalte Lovavdelingen at ansettelsesreglementet ikke

ble rammet av arbeidsmiljølovens diskrimineringsbe-
stemmelser, og oppsummerte:

«Lovavdelingen legger etter dette til grunn at myndighe-
tene har anledning til, og endog kan være forpliktet til, å
foreta positive tiltak så langt dette er formålstjenlig for å
beskytte utsatte minoriteters og urbefolkningers utøving
av de grunnleggende rettigheter, herunder retten til å
bruke sitt eget språk. Aktuelle tiltak kan bl a være positiv
diskriminering ved ansettelser.»

I den neste uttalelsen, JDLOV-2000-14443, gjaldt spørs-
målet om innsatte i fengsel hadde rett til å snakke samisk
sammen og med sine pårørende. Av kontrollhensyn
mente fengselsmyndighetene at dette ikke skulle være
tillatt når den innsatte var i stand til å kommunisere på
norsk. Lovavdelingen mente at sameloven § 3-4 om
utvidet rett til bruk av samisk i rettsvesenet måtte få for-
rang, og uttaler at bestemmelsen kunne ses «som et
uttrykk for grunnleggende kulturpolitiske hensyn og for
de plikter som påhviler norske myndigheter etter same-
loven § 1-1 og grunnloven § 110 a». «Myndighetenes
forpliktelser etter grunnloven til å legge forholdene til
rette for sikring og utvikling av samisk språk og kultur,
tilsier generelt sett økte rettigheter for dem som ønsker å
bruke samisk.»

10 Folkegruppe, urfolk eller folk? Grunnlovsrevi-
sjonen i 2014
Det er «den samiske folkegruppe» som anerkjennes
gjennom Grunnloven § 108. Samerettsutvalget vurderte
om man i stedet skulle tale om «det samiske folk».
Samerettsutvalget bruker i flere sammenhenger beteg-
nelsen «det samiske folk», men mener da samene i alle
de nordiske land og som det tilføyer i parentes «eventu-
elt Sovjetunionen». Med «den samiske folkegruppe»
siktet utvalget til samene i Norge. Derfor ble denne
betegnelsen foreslått i grunnlovsbestemmelsen.60

To år etter at sameparagrafen kom inn i Grunnloven i
1988, ratifiserte Norge ILO-konvensjon nr. 169 om
urfolk og stammefolk i selvstendige stater. Etter denne
konvensjonen er samene i Norge å anse som urfolk.61

58 Sivilombudsmannen ba videre Skattedirektoratet vurdere om det var grunn til å utarbeide mer presise retningslinjer for grensedragningen mellom fradrags-
berettigede gjeterhytter og ikke fradragsberettigede boligbygg. «Ved en eventuell utarbeidelse av nye retningslinjer, bør direktoratet også se hen til hva jeg
har uttalt om reindriftens særpreg.» Arbeidet med nye retningslinjer ble stilt i bero i påvente av avgjørelse fra Høyesterett om merverdiavgift og gjeterhytte i
reindriften. Etter avgjørelsen i Rt. 1998 s. 811 der en reineier vant fram med krav om fradrag for merverdiavgift, ble nye retningslinjer utarbeidet.

59 Næringsdepartementet behandlet saken på nytt, men opprettholdt vedtaket om konsesjon til gruvedrift.
60 NOU 1984: 18, s. 380 og 434.
61 Konvensjonen gjelder ifølge artikkel 1 punkt b) «folk i selvstendige stater som er ansett som opprinnelige fordi de nedstammer fra de folk som bebodde

landet eller en geografisk region som landet tilhører, på det tidspunkt da erobring eller kolonisering fant sted eller de nåværende statsgrenser ble fastlagt
og som, uavhengig av sin rettslige stilling, har beholdt noen eller alle av sine egne sosiale, økonomiske, kulturelle og politiske institusjoner».
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Høyesterett uttaler i plenumssak fra 2001 at i henhold til
ILO-konvensjon 169 har samene status som urfolk i
Norge, Rt. 2001 s. 769, se s. 790–791.

Menneskerettighetsutvalget62 foreslo i 2011 en endring
av ordlyden i Grl. § 110 a. Utvalget slår fast at samene er
anerkjent som urfolk i Norge, og «en grunnlovsendring på
dette punkt vil synliggjøre og konsolidere denne anerkjen-
nelsen, samt tydeliggjøre at samene er et eget folk i Norge
med eget språk og egen kultur».63 Menneskerettighetsut-
valget foreslo to alternative formuleringer:

«Det paaligger Statens Myndigheder at lægge Forhol-
dene til Rette for at det samiske Folk kan sikre og udvikle
sit Sprog, sin Kultur og sit Samfundsliv.»

(eller)

«Det paaligger Statens Myndigheder at lægge Forhol-
dene til Rette for at samene, som urfolk, kan sikre og
udvikle sit Sprog, sin Kultur og sit Samfundsliv.»

Utvalget fant at den andre av disse formuleringene best
fikk fram hensikten med endringen.64

Utvalget foreslo også at bestemmelsen skulle plasseres
i kapittelet om menneskerettigheter som artikkel § 108.

I 2012 ble det fremsatt grunnlovsforslag til endring av
ordlyden i sameparagrafen.65 Forslagsstillerne fremmet
to alternative forslag som var basert på Menneskerettig-
hetsutvalgets forslag. Alternativ 1 hadde formuleringen
«samene», som «urfolk», og alternativ 2 formuleringen
«det samiske folk».

Flertallet i Kontroll- og konstitusjonskomiteen, medlem-
mene i Arbeiderpartiet, Kristelig folkeparti, Venstre, Sosia-
listisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne, gikk inn for
alternativ 1, «samene som urfolk», og subsidiært inn for
alternativ 2, «det samiske folk».66 I sin begrunnelse viste de
til Menneskerettighetsutvalgets begrunnelse.

Senterpartiets medlem gikk inn for formuleringen
«det samiske folk». Han viste til at samiske organisasjo-
ner har omtalt samene som et folk, og han uttalte videre:

«Betegnelsen ‘folk’ er både i nasjonal og internasjonal
lovgivning mye klarere og sterkere enn begrepet
‘urfolk’. Den uttrykker også den likeverdighet som HM
Kongen uttrykte i 1997 i sin tale til Sametinget ved å slå

fast at staten Norge er etablert på territoriet til to folk,
nordmenn og samer.

Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i
norsk rett (menneskerettsloven) av 21. mai 1999 viser til
bl.a. 5 konvensjoner som ‘skal gjelde som norsk lov i
den utstrekning de er bindende for Norge’ og blant dem
er de to FN-konvensjonene av 1966, nemlig De forente
nasjoners internasjonale konvensjon 16. desember 1966
om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter og De
forente nasjoners internasjonale konvensjon 16. desem-
ber 1966 om sivile og politiske rettigheter. I dem omta-
les ‘folk’, men ikke ‘urfolk’. Betegnelsen ‘folk’ har der-
for en svært sterkere stilling enn ‘urfolk’.

Bruken av uttrykket «det samiske folk» utelukker ikke
at samene også er et urfolk.»

Komiteens medlemmer fra Høyre ville beholde formule-
ringen «den samiske Folkegruppe». Disse medlemmene
viste til at samene er den eneste befolkningsgruppe som
er omtalt i Grunnloven i kraft av sin etnisitet, og uttalte:

«Koblingen til urfolkbegrepet forsterker inntrykket av at
rettighetene er oppnådd på bakgrunn av etnisitet, og der-
med i mindre grad at den samiske folkegruppens plass i
samfunnet ikke minst skyldes felles fortelling og samliv
med den den norske befolkningsgruppen i geografisk
konsentrerte områder av Norge, i tillegg til å ha sin egen
opprinnelsesfortelling, eget levevis og en tradisjonell
næring som har krav på særlige tiltak. Disse medlemmer
viser til at urfolkshenvisningen fremhever skillet mellom
befolkningsgruppene, uten at dette gir andre virkninger
enn det som følger av dagens lov.»

Medlemmene fra Fremskrittspartiet ville ikke bifalle
noen av forslagene til ny § 108.

Ingen av forslagene til ny formulering fikk det nød-
vendige 2/3 flertall da grunnlovsforslagene ble behand-
let i Stortinget 13. mai 2014.

11 Nye forslag om revisjon av Grl. § 108
Høsten 2014 ble det på ny fremsatt forslag til endring av
ordlyden i Grl. § 108 med formuleringen «samene som
urfolk».67 Forslaget lyder på bokmål:

62 Dokument 16 (2011–2012) Rapport fra Menneskerettighetsutvalget om menneskerettigheter i Grunnloven, avgitt 19. desember 2011.
63 Op.cit., s. 217.
64 Op.cit., s. 217–218.
65 Grunnlovsforslag 31 (2011–2012), forslag til § 108, Se Dokument 12:31 (2011–2012), s. 198. Forslagsstillerne var Per-Kristian Foss, Martin Kol-

berg, Marit Nybakk, Jette F. Christensen, Hallgeir H. Langeland, Per Olaf Lundteigen, Geir Jørgen Bekkevold og Trine Skei Grande.
66 Innst. 187 S (2013–2014) Grl. § 108 behandles i punkt 2.5 på s. 18–20.
67 Grunnlovsforslag fra Martin Kolberg, Helga Pedersen, Abid Q. Raja, Hans Fredrik Grøvan, Karin Andersen, Rasmus Hansson, Gunvor Eldegaard

og Jette F. Christensen, se Dokument 12:1 (2014–2015).
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«Statens myndigheter skal legge forholdene til rette for at
samene, som urfolk, kan sikre og utvikle sitt språk, sin
kultur og sitt samfunnsliv.»

På nynorsk lyder forslaget:

«Dei statlege styresmaktene skal leggje til rette for at
samane, som urfolk, kan tryggje og utvikle samisk språk,
kultur og samfunnsliv.»

Sametinget oversendte til Stortinget høsten 2015 føl-
gende forslag til endring av ordlyden i Grl. § 108:68

«Det påligger statens myndigheter å legge forholdene til
rette for at det samiske folk, som landets urfolk, kan sikre
og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv.»

Gjennom en slik ordlyd forener man de to forslag fra
Menneskerettighetsutvalget. Samene er et folk og det er
landets urfolk.

I samme henvendelse ber Sametinget om at Stortinget
i samråd med Sametinget skal nedsette en arbeidsgruppe
med oppgave å utarbeide Grunnloven på samisk, slik at
samisk tekst kan være likestilt med teksten på bokmål og
nynorsk.

Sametingets forslag til ny ordlyd og forslaget om å
utarbeide Grunnloven på samisk bygger på en betenk-
ning av Carsten Smith av 29. juli 2015. Denne
betenkningen ble også oversendt Stortinget.

Et forslag om endring av ordlyden i Grl. § 108 i tråd
med Sametingets forslag er fremsatt av fem stortingsre-
presentanter 30. september 2016.69 Ordlyden på bokmål
er identisk med ordlyden i Sametingets forslag. På
nynorsk har forslaget denne ordlyd:

«Dei statlege styresmaktene skal leggje til rette for at det
samiske folk, som landets urfolk, kan tryggje og utvikle
samisk språk, kultur og samfunnsliv.»

Samme dag ble et annet forslag til endret ordlyd fremsatt
av to stortingsrepresentanter, begge fra Senterpartiet.
Forslaget har denne ordlyd på bokmål:70

«Statens myndigheter skal legge forholdene til rette for at
det samiske folk kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur
og sitt samfunnsliv.»

Forslaget har denne ordlyd på nynorsk:

«Dei statlege styresmaktene skal leggje til rette for at det
samiske folket kan tryggje og utvikle samisk språk, kul-
tur og samfunnsliv.»

Flertallet i Kontroll- og konstitusjonskomiteen gikk inn
for Forslag 2, Innst. 126 S (2018–2019). Forslag 1 og
forslag 3 ble ikke bifalt av komiteen. Under voteringen i
Stortinget 29. januar 2019 stemte 95 representanter for
Forslag 2 og 71 representanter, alle representanter fra
Høyre og FrP, mot. Forslag 2 oppnådde dermed ikke det
nødvendige 2/3 flertall.

68 Brev av 13. november 2015 fra sametingspresident Aili Keskitalo til stortingspresident Olemic Thommessen.
69 De fem er Martin Kolberg, Helga Pedersen, Kirsti Bergstø, Torgeir Knag Fylkesnes og Abid Q. Raja, se Dokument 12:28 (2015–2016).
70 Dette forslaget er fremsatt av Per Olav Lundteigen og Kjersti Toppe, se Dokument 12:37 (2015–2016).
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§ 109
Enhver har rett til utdannelse. Barn har rett til å motta grunnleggende opplæring. Opplæringen
skal ivareta den enkeltes evner og behov og fremme respekt for demokratiet, rettsstaten og men-
neskerettighetene.

Statens myndigheter skal sikre adgang til videregående opplæring og like muligheter til høy-
ere utdannelse på grunnlag av kvalifikasjoner.

Alle har rett til utdanning. Born har rett til å ta imot grunnleggjande opplæring. Opplæringa skal
utvikle evnene til kvart barn og ta omsyn til dei behova det har, og fremje respekt for demokra-
tiet, rettsstaten og menneskerettane.

Dei statlege styresmaktene skal sikre tilgjenge til vidaregåande opplæring og likt høve til
høgare utdanning på grunnlag av kvalifikasjonar.

Av Aslak Syse

1 Innledning
Da Stortinget den 13. mai 2014 kl. 19.33 startet på de tre
voteringene som gjaldt spørsmålet om retten til opplæ-
ring skulle grunnlovfestes, var svært mange representan-
ter (168 av 169) til stede. Dette var også første gang
Stortinget ble forelagt et forslag med dette eller et tilsva-
rende innhold. I det følgende brukes «rett til opplæring»
(i grunnlovsteksten) og «rett til utdanning» (brukt av
Menneskerettighetsutvalget i Dok. 16 (2011–2012)) som
synonymer.

Det at et slikt grunnlovsforslag ble fremmet for første
gang, og vedtatt ved samme anledning, står i motsetning
til andre økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter
som tidligere er blitt reist som grunnlovsforslag, som for
eksempel retten til bolig med videre.1 Forslaget om ret-
ten til bolig ble ikke reist som eget forslag ved denne
anledning. Riktignok ville en slik rett muligens kunne
innfortolkes i flere parallelt foreslåtte grunnlovsbestem-
melser til en ny Grl. § 111 om rett til en «tilfredsstillende
levestandard», men som ikke ble anbefalt av kontroll- og
konstitusjonskomiteen og heller ikke ble vedtatt, i likhet

med forslaget om å grunnlovsfeste retten til nødvendig
helsehjelp.

Forslaget om å grunnlovsfeste retten til opplæring i en
egen grunnlovsbestemmelse ble opprinnelig framsatt av
Menneskerettighetsutvalget.2 Utvalget foretok en gjen-
nomgang av det menneskerettslige vernet i konvensjo-
ner Norge har ratifisert og for flere vedkommende også
inntatt i menneskerettsloven § 2 som norsk rett, og med
forrang foran annen lovgivning etter menneskerettslo-
ven § 3. Dessuten foretok utvalget en gjennomgang av
andre lands konstitusjoner, hvor en slik rett stort sett er
kodifisert. Utvalget pekte på sammenhengen mellom
Grunnlovens målsetting om ivaretakelse av demokrati,
rettsstat og menneskerettigheter i ny Grl. § 2, og påpekte
at for å kunne nå et slikt mål, vil utdanning stå helt sent-
ralt.3 På denne bakgrunn anbefalte utvalget at retten til
utdanning burde grunnlovsfestes.

I stor grad ble utformingen av den endelige bestem-
melsen – når man ser bort fra den språklige oppdaterin-
gen – identisk med forslaget fra Lønning-utvalget, så
nær som at forslaget om å grunnlovsfeste barns plikt til

1 For retten til bolig, se Dokument nr. 12:4 (2007–2008), Dok 12:18 (2003–2004) og Dok 12:19 (1999–2000).
2 Dok. 16 (2011–2012), punkt 37, s. 218–227.
3 Op.cit., s. 222. I punkt 37.5 drøftet utvalget hvilke elementer som bør inngå i en slik rett til opplæring, se henholdsvis punkt 37.5.2.1 «Rett og plikt

til grunnleggende opplæring», 37.5.2.2 «Innholdet i retten til grunnleggende opplæring», 37.5.2.3 «Særlig om respekt for foreldrenes religion og
filosofiske overbevisning», 37.5.2.4 «Videregående opplæring» og 37.5.2.5 «Høyere utdanning».
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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grunnleggende opplæring (se s. 224) ble nedstemt i den
første av de tre voteringene. Voteringen fulgte helt parti-
skillelinjene ved at pliktbestemmelsen i første ledd fikk
tilslutning av samtlige representanter fra A, KrF, MDG,
Sp og SV, til sammen 83, mens samtlige representanter
fra FrP, H og V stemte imot, til sammen 85. Dernest fikk
§ 109 første ledd sin vedtatte form med 137 stemmer,
mens 30 stemte mot (28 FrP og 2 H). Tilsvarende stem-
metall og fordeling ble det ved voteringen over § 109
andre ledd, det vil si en langt større stemmeovervekt (vel
82 prosent) enn Grunnloven krever.

2 Senere lovendringsforslag
Det har blitt fremmet – og nedstemt – et forslag til den
nynorske teksten til § 109. Grunnlovsforslaget ble frem-
met, sammen med andre språklige endringsforslag (til
Grl. §§ 17, 49, 50 og 75) i Dok. 12:15 (2015–2016),
foreslått av Eivind Smith og vedtatt til fremsettelse av
Michael Tetzschner og Sylvi Graham). Forslaget om
endring av § 109 første ledd tredje punktum på nynorsk
hadde følgende ordlyd: «Opplæringa skal ta vare på
evnene til kvart barn og ta omsyn til dei behova barnet
har, og fremje respekt for demokratiet, rettsstaten og
menneskerettane.»

Begrunnelsen for forslaget er at etter bokmålsteksten
skal opplæringen (for barn/born) «ivareta» den enkeltes
evner og behov. Dette er i tråd med lovhistorien fra Men-
neskerettighetsutvalget. På nynorsk har dette blitt til et
krav om å «utvikle» disse evner og behov. Så følger
begrunnelsen slik: «I tillegg til at meningen neppe har
vært å utvikle barnas ‘behov’, er det vanskelig å se at
dette språklig uttrykker det samme.» Forslaget tok sikte
på at asymmetrien på dette punktet fjernes.

I Innst. 255 S (2017–2018) var det delte oppfatnin-
ger om forslagene, noe som også ble avspeilet i vote-
ringen 8. mai 2018. Komiteens medlemmer fra H, FrP
og KrF anbefalte at det samlede knippe med endrings-
forslag skulle bifalles. Medlemmene fra Ap, Sp og SV
viste til at flere av forslagene stod i motstrid til for-
slag fra Grunnlovsspråkutvalget og mente det var
nødvendig med en full harmonisering av de to tekst-
versjonene. 81 representanter stemte for de framsatte
endringsforslagene mens 85 stemte mot. Det ble der-
med ikke grunnlovsmessig flertall for disse endring-
ene.

3 Retten til opplæring som menneskerett
I Verdenserklæringen om menneskerettigheter fra 1948
artikkel 26 ble retten til utdanning presisert i tre numme-
rerte punkter.

1. Enhver har rett til undervisning. Undervisningen skal
være gratis, i det minste på de elementære og grunn-
leggende trinn. Elementær-undervisning skal være
obligatorisk. Alle skal ha adgang til yrkesopplæring,
og det skal være lik adgang for alle til høyere under-
visning på grunnlag av kvalifikasjoner.

2. Undervisningen skal ta sikte på å utvikle den
menneskelige personlighet og styrke respekten for
menneskerettighetene og de grunnleggende friheter.
Den skal fremme forståelse, toleranse og vennskap
mellom alle nasjoner og rasegrupper eller religiøse
grupper og skal støtte De Forente Nasjoners arbeid
for å opprettholde fred.

3. Foreldre har fortrinnsrett til å bestemme hva slags
undervisning deres barn skal få.

Det er imidlertid bare gjennom de to siste hundreår at
rett til opplæring er blitt ansett som en menneskerett og
tilrettelegging av opplæring et samfunnsansvar.4 Før
opplysningstiden var dette oppgaver som ble tillagt
familien og kirken.5 I løpet av 1600- og 1700-tallet
begynte filosofer å omtale individenes rett til utdannelse,
men både John Locke i Second Treatise of Government
(1689) og Jean-Jaques Rousseau i Emile (1762) mente
det var foreldrenes plikt til å utdanne sine barn til de selv
var i stand til å riktig og fullstendig dra nytte av sin frihet
og sine evner. Det var ikke før de franske og amerikan-
ske revolusjonene at tanken om «utdanning» etablerte
seg også som en offentlig funksjon.6 Meningen var at
staten, ved å påta seg en aktiv rolle i opplæringsspørs-
mål, kunne fremme et utdanningsideal og bidra til reali-
seringen av likhetsidealene som revolusjonene bygget på.
Tidligere var utdanning forbeholdt de øvre klassesjikt.7

Verken den amerikanske Uavhengighetserklæringen
av 1776 eller den franske Menneskerettighetserklærin-
gen av 1789 beskyttet rett til utdanning. Erklæringene
var først og fremst opptatt av sivile og politiske rettighe-
ter som ytringsfrihet, religionsfrihet, eiendomsrett og
stemmerett. I 1792 fremmet Condorcet ideen om at alle
borgere (citoyens) skulle ha adgang til utdanning i sin
Rapport sur l’instruction publique uten at dette ble tatt
opp i den nye Grunnloven av 1793. Retten til utdanning

4 Jeg er stor takk skyldig til forskningsassistent Nora Naguib Leerberg for tilretteleggingen av det historiske stoffet for denne redegjørelsen.
5 Karl Dieter Beiter, The Protection of the Right to Education by International Law (2006), s. 21. Manfred Nowak, «The Right to Education»

(1995), s. 191.
6 Douglas Hodgson, The Human Right to Education (1998), s. 8.
7 Op.cit.
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fikk ikke plass i den franske grunnloven før i 1946, i
preambelet til den Fjerde republikks konstitusjon, se art.
13.

Under det liberale menneskerettighetskonseptet på
1800-tallet skulle foreldrene sikre barna sine en tilstrek-
kelig utdannelse. Statens plikt var å sørge for at foreld-
rene overholdt sin plikt. Med dette for øye, innførte
flere land lovgivning som påla skoleoppmøte. Stater ble
også involvert i pensumsopplegg og stadfestet mini-
mumslæringskrav. Men statens plikt til å direkte tilby
utdanning forble subsidiær.8 John Stuart Mill uttrykte
seg slik i On Liberty (1859): «An education established
and controlled by the State should only exist, if it exist at
all, as one among many competing experiments, carried
on for the purpose of example and stimulus, to keep the
others up to a certain standard of excellence.»

I andre halvdel av 1800-tallet begynte utdanningsret-
tigheter å nedfelle seg i nasjonale lovgivinger, blant
annet i et dokument som fikk stor innflytelse i Europa
selv om det formelt aldri trådte i kraft, nemlig Frankfurt-
konstitusjonen eller «Verfassung des Deutschen Reic-
hes» av 1849. Hele sju bestemmelser (artiklene 152–
158) var viet utdanning. Tanken var å etablere en rettfer-
dig balanse mellom barna, foreldrene, kirken, staten og
de som bestyrte utdanningsinstitusjonene.9 Her er utdan-
ning erkjent som en statlig oppgave, uavhengig av kir-
ken. Det fastslås i art. 155 (1): «Det skal bli sørget for
nok offentlige skoler til utdanning av den tyske ung-
dom.»10 Gratisprinsippet for grunnleggende opplæring
(«Volksschulen und niederen Gewerbeschulen») er ned-
felt i art. 157 (1), og i art. 157 (2) fastslås: «Ubemidlede
personer skal ha rett til gratis utdanning på alle offent-
lige utdanningsinstitusjoner.» Etter konstitusjonen ble
videre borgernes rett til å opprette og bestyre skoler
beskyttet, den forutsatte vitenskapelig frihet og læring
og garanterte alle en rett til å velge yrke å utdanne seg
til.11

I begynnelsen av 1900-tallet fikk sosialismen syn på
opplæring sterk innflytelse, gjennom Karl Marx’ og
Friedrich Engels’ skrifter. Staten skulle være en nyttig
institusjon som skulle sikre økonomisk og sosialt vel-
være gjennom statlig intervensjon og regulering. Indivi-

det hadde krav på grunnleggende velferdstiltak fra sta-
ten, og opplæring var et av disse grunnleggende kravene.
Den Sovjetiske Konstitusjon av 1936 hadde en artikkel
121 som uttrykkelig oppstilte en rett til å motta en utdan-
nelse og en korresponderende plikt for staten om å gi en
slik utdanning.12 Den garanterer gratis og obligatorisk
utdanning på alle nivåer, et statlig stipendsystem og et
yrkesopplæringssystem i statlige foretak. Sammen med
retten til arbeid og retten til trygd, var retten til utdan-
ning en betydningsfull rettighet i de sosialistiske staters
konstitusjoner.13

I den tyske Weimar-konstitusjonen av 1919 er en hel
seksjon i rettighetserklæringen viet «Utdanning og sko-
legang» (art. 142–150) som uttrykkelig fastslår statens
plikt til å garantere utdanning gjennom obligatorisk og
gratis skolegang.14

Etter denne tid beskytter de fleste moderne konstitu-
sjoner med en menneskerettskatalog retten til opplæring.
Menneskerettighetsutvalget nevner det konstitusjonelle
vernet i Belgia, Danmark, Finland, Luxembourg, Neder-
land, Hellas, Island, Italia, Portugal, Spania, Sverige,
Sveits, Tyskland og Østerrike. Et fellestrekk er sikringen
av rett til grunnleggende opplæring. For øvrig varierer
det hvilke sider ved retten til utdanning som de ulike
land har valgt å fremheve eller presisere nærmere i sine
konstitusjoner.15 Menneskerettighetsutvalget går også
nærmere inn på konvensjonsvernet av retten til opplæ-
ring, som blant annet er nedfelt i Den europeiske men-
neskerettighetskonvensjon (EMK) P1-2, FNs kvinnedis-
krimineringskonvensjon (KDK) art. 10, Konvensjonen
om sosiale og økonomiske rettigheter (ØSK) art. 13, og
FNs barnekonvensjon (BK) art. 28 og 29. Særlig de to
siste konvensjonene har mer detaljerte utforminger av
det menneskerettsvernet som allerede ble nedfelt i Men-
neskerettighetserklæringen av 1948, sitert innlednings-
vis i dette punktet.16 Etter EU-charteret om fundamen-
tale rettigheter art. 14 foreligger det rett til gratis skole-
gang, og den er pliktmessig for barna.17

I Norge ble det innført en form for alminnelig skole-
plikt i 1827 selv om velstående sørget for privatunder-
visning av egne barn.18 Skoleplikt i en enhetsskole ble
gjennomført i lov om Folkeskolen i Kjøbstæderne og lov

8 Op.cit., s. 8–9.
9 Beiter, op.cit., s. 23.
10 Oversettelser av den noe gammeldagse tyske teksten er foretatt av lektor Håkon Korsvold som herved takkes.
11 Hodgson, op.cit., s. 9–10.
12 Beiter, op.cit., s. 23
13 Nowak, op.cit., s. 192, Hodgson, op.cit., s. 11.
14 Hodgson, op.cit., s. 9–10.
15 Se Dok. 16 (2011–2012), s. 221–222.
16 Se Dok. 16 (2011–2012), s. 219–221.
17 Dok. 16 (2011–2012) Menneskerettighetsutvalget s. 221.
18 Reidar Myhre, Den norske skoles utvikling (1994), s. 23.
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om Folkeskolen på Landet, begge fra 1889. Samtidig ble
enkelte barn utelukket fra enhetsskolen og overført til
særlige opplæringsinstitusjoner.19

Noen tanke om en grunnlovfesting sto imidlertid
svakt. I etterkrigstidens Fellesprogram («De politiske
partienes samarbeidsprogram for gjenreisningen») av
1945 ble som en av de fem grunnsetningene fastslått:
«Alle arbeidsføre skal ha rett og plikt til arbeid.» Noe til-
svarende grunnprinsipp stadfestes ikke for retten til opp-
læring. I avsnittet «Kirke- og kulturpolitikk» er formule-
ringene av annen karakter: «Alle må uten omsyn til sine
økonomiske kår eller hvor de bor i landet gis høve til en
ordentlig utdanning avpasset etter anlegg og evne.» Det
er derfor neppe tilfeldig at retten til arbeid som program-
erklæring, og som eneste økonomiske, sosiale og kultu-
relle rettighet, ble grunnlovfestet 60 år før retten til opp-
læring.20

4 Stortingets vurderinger under retten til opplæ-
ring
Retten til opplæring ble fremmet av en tverrpolitisk
representantgruppe (Per-Kristian Foss, Martin Kolberg,
Marit Nybakk, Jette F. Christensen, Hallgeir H. Lange-
land, Per Olaf Lundteigen, Geir Jørgen Bekkevold og
Trine Skei Grande) som ett element i forslagene om
grunnlovfesting av økonomiske, sosiale og kulturelle
menneskerettigheter (ØSK-rettigheter). De er samlet
presentert i Grunnlovsforslag 31 (2011–2012), se også
Innst. 169 S (2012–2013) punkt 1.8.19. Gruppen frem-
met Menneskerettighetsutvalgets forslag både i original
(gammel) språkdrakt, i modernisert bokmålsform og
nynorsk. Første ledd ble fremmet i to alternative forslag,
ett med og ett uten en pliktbestemmelse, mens det bare
ble fremmet ett forslag til bestemmelsens andre ledd.

Første ledd omhandler retten til utdannelse og grunn-
leggende opplæring som skal ivareta den enkeltes evner
og behov og fremme respekt for demokratiet, rettsstaten
og menneskerettighetene. Andre ledd omhandler en plikt
for statens myndigheter til å sikre adgang til videregå-
ende opplæring og like muligheter til høyere utdannelse
på grunnlag av kvalifikasjoner, se punkt 5.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen behandlet de
ulike forslagene om å grunnlovsfeste ulike øsk-rettighe-
ter i en samlet innstilling, Innst. 187 S (2013–2014).
Komiteen pekte på at ingen bestemmelser i Grunnloven
– før dette vedtaket – regulerer utdanningsspørsmål, og
viste for øvrig til Menneskerettighetsutvalgets redegjø-

relse om konvensjonsbestemmelser og andre lands kons-
titusjoner.

Flertallet (medlemmene fra A, KrF, MDG, Sp og SV)
fastslo at rett og plikt til ti års opplæring følger av opp-
læringslova (lov 17. juli 1998 nr. 61) § 2-1. Flertallet
fant at plikten til grunnleggende opplæring, slik det har
vært praktisert i Norge siden 1936, gir barn et vern mot
andres ønske om å holde dem borte fra skolegang, og at
dette vernet bør grunnlovfestes. Plikten må knyttes til
hva som til enhver tid anses som grunnskoleutdanning i
henhold til ordinær lovgivning. Plikten er brutt om barn
blir hindret i å motta eller holdes borte fra grunnutdan-
ning. Retten må leses som en definering av statens
ansvar og som en rettighet for den enkelte. Bruk av
«grunnleggende opplæring» må ikke forstås som
begrensning av rett til utdanning, men for å unngå beteg-
nelsen «grunnskole» ettersom den vil være tidsbestemt.

Flertallet framhevet at grunnlovfesting av retten til
utdanning ikke vil endre rettstilstanden i Norge ettersom
dagens opplæringslov og lov om universiteter og høy-
skoler må antas å tilfredsstille kravene i de internasjo-
nale menneskerettighetskonvensjonene vedrørende ret-
ten til utdanning. Bestemmelsen skal leses som et vern
mot forsømmelse av statens ansvar for å gi sine borgere
skoletilbud uavhengig av geografi, økonomi eller andre
trekk ved den enkelte. Flertallet presiserer at «kvalifika-
sjoner» i bestemmelsen om høyere utdanning skal leses
som i motsetning til økonomiske ressurser.

Et annet flertall (medlemmene fra A, KrF, MDG, Sp,
SV og V,) forsto den foreslåtte formuleringen til ny
§ 109 om grunnleggende opplæring slik at det ikke kan
stilles vilkår om skolepenger i den offentlige grunnsko-
len, og at dette er en rettslig skranke for den løpende lov-
givningen. Dette flertallet viser til at myndighetene skal
legge til rette for at den enkelte kan oppnå høyere utdan-
ning på bakgrunn av faglige evner, og understreker at de
internasjonale konvensjoner formulerer statens forplik-
telse til å arbeide for at høyere utdanning skal være kost-
nadsfri.

Komiteens mindretall (medlemmene fra H og V) fore-
slo å grunnlovfeste det alternativet til Grl. § 109 første
ledd som ikke inneholdt en pliktbestemmelse, det vil si
det vedtatte forslaget. Mindretallet fastslår at siden kva-
litet og tilgjengelighet til utdanning er så vesentlig for
den enkeltes muligheter senere i livet, og samfunnets
interesse i en sjanselikhet mellom borgerne, kan dette
tilsi en synliggjøring i Grunnloven, selv om bestemmel-
sen ikke vil endre rettstilstanden. Mindretallet ser
bestemmelsen mest å ha en symbolfunksjon.

19 Aslak Syse, Rettssikkerhet og livskvalitet for utviklingshemmete (1995), s. 68–71.
20 Arnulf Tverberg fremholder i artikkelen «Grunnloven og velferdsstatens menneskerettigheter» (2014) at tidligere Grl. § 106 (nå Grl. § 116) om

avkastningen av benefisert gods skulle kunne bruke «til opplysningens fremme», kan ses som en forløper for grunnlovfesting av ØSK-rettigheter.
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Et annet mindretall (medlemmene fra FrP) gikk imot
at retten til opplæringen skulle grunnlovsfestes.21

5 Grl. § 109 – innhold og sammenheng med andre 
bestemmelser
Det norske utdanningssystemet omfatter tre hovednivåer
med to sentrale lover: Opplæringslova (loven om grunn-
skolen og videregående opplæring) gjelder både for de ti
første skoleårene (grunnopplæring) og for (normalt) de
neste tre årene (videregående opplæring).22

Loven om universiteter og høyskoler gjelder for høyere
utdanning, som vanligvis varer i tre til seks år, men gjerne
10–15 år hvis studiene avsluttes med en doktorgrad.

Etter opplæringsloven § 2-1 har barn og ungdom både
en rett og en plikt til å gå ti år i grunnskolen.23 Etter opp-
læringsloven § 3-1 har ungdom et rettskrav på tre års
videregående opplæring, men det foreligger ingen plikt
til å ta slik opplæring. Loven om universiteter og høy-
skoler gir rettskrav på studieplass for dem som fyller
opptakskravene ved de åpne studiene, men ellers er
hovedregelen at studentene må konkurrere om aktuelle
studieplasser, stort sett basert på faglige kvalifikasjoner.

Grl. § 109 andre punktum hjemler barns rett til opplæ-
ring, mens det nærmere innholdet i retten framgår av
tredje punktum. Formuleringene er som nevnt i tråd med
forslaget til Menneskerettighetsutvalget.24 Grunnutdan-
ningen skal imøtekomme den enkeltes behov, men
demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene skal
også ivaretas. Når barns «evner og behov» settes i fokus,
er det for å understreke at opplæringen ikke utelukkende
skal skje på samfunnets premisser, men også ut fra hen-
synet til den enkelte.25

To viktige kjennetegn ved denne grunnlovsbestem-
melsen avviker fra det som ellers er vanlig i andre staters
konstitusjoner og internasjonale konvensjoner: Prinsip-
pet om gratis grunnutdanning er ikke tatt med, og det er
heller ikke grunnlovfestet skoleplikt for barn i grunnsko-
lealder. Begge prinsippene framgår av Menneskerettig-
hetserklæringen av 1948, se punkt 3.

Menneskerettighetsutvalget framhevet at en grunnlov-
festing ville kunne fungere som en rettslig skranke for

lovgiver i den forstand at skoletilbudet ikke kan reduse-
res under de minstekrav som grunnlovsbestemmelsen
oppstiller. I tillegg ville de nye bestemmelsene kunne
fungere som tolkningsmomenter og retningslinjer for
både den lovgivende, den utøvende og den dømmende
makt.26

Samtidig understreket Menneskerettighetsutvalget at
den foreslåtte bestemmelsen ikke ville endre rettstilstan-
den i Norge, fordi dagens opplæringslov måtte antas å
tilfredsstille kravene i internasjonale konvensjoner om
menneskerettigheter vedrørende retten til utdanning.27

Disse synspunktene ble også framhevd av de ulike stor-
tingsfraksjonene.

Bestemmelsen i § 109 første ledd første punktum om
at «[e]nhver har rett til utdannelse», vil kunne støte an
mot innvandringspolitiske hensyn. I dag mottar alle barn
undervisning, uavhengig om de har lovlig opphold i lan-
det eller ikke. Men enhver vil også omfatte voksne per-
soner. Det kan reises spørsmål om bestemmelsen gjelder
for personer som ikke har lovlig opphold i landet, eller
som sitter fengslet med en utvisningsdom som forventes
fullbyrdet etter ferdig soning.

Kravet om at «[o]pplæringen skal ivareta den enkeltes
evner og behov» vil kunne påberopes i klagesaker for
forvaltningsorganer og rettssaker for domstolene. Det vil
gjelde dersom foreldrene eller eleven mener at undervis-
ningens innhold umuliggjør læring ut fra særlige forhold
ved barnet eller ved de pedagogiske forutsetningene i
den konkrete skolesituasjonen.

Opplæringsloven § 1-3 stiller i dag krav om at under-
visningen skal være tilpasset elevenes evner og forutset-
ninger. Dersom Stortinget ønsker å begrense bestemmel-
sene om spesialundervisning, vil § 109 kunne være en
skranke for hvor store begrensninger som vil kunne fore-
tas.

Grl. § 109 om utdanning er mer konkret, og derved
forpliktende, enn flere av de nye bestemmelsene i
Grunnloven. Staten har plikt til å gi grunnskoleopplæ-
ring for alle barn. Men som nevnt, står det ikke at denne
skal være gratis eller noe om hvor omfattende opplærin-
gen skal være. Men denne «mangelen» kompenseres av
konvensjonsvernet hvor det er nedfelt at alle barn har
rett og plikt til grunnskoleutdanning. Det offentlige skal

21 Se ovenfor om hvordan representantene delte seg etter partitilhørighet under Stortingets tre voteringer.
22 Se nærmere Asbjørn Kjønstad, Aslak Syse og Morten Kjelland, Velferdsrett I (2017), kap. 3; og Kjønstad og Syse, «Grunnlovsreformen og vel-

ferdsretten» (2014).
23 Det legges i dag økende vekt på opplæringsaspektene i barnehagen der de aller fleste barn starter sin «skoletilværelse». Etter barnehageloven § 1

skal barnehagen blant annet «fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling». Det politiske ansvaret for barnehagepolitikken ble i
2005 flyttet fra BLD til Kunnskapsdepartementet.

24 Se Dok. 16 (2011–2012), s. 224.
25 Se nærmere i kommentaren til § 104.
26 Se Dok. 16 (2011–2012), s. 222.
27 Se Dok. 16 (2011–2012), s. 222 og 225.
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sørge for gratis grunnskoleutdanning, og statene skal
arbeide for om mulig å gjøre videregående opplæring og
høyere utdanning gratis. Retten til utdanning og under-
visningen skal utøves uten diskriminering på grunnlag
av kjønn, etnisitet med videre.

Myndighetene skal videre legge til rette for at den
enkelte kan oppnå høyere utdanning på bakgrunn av fag-
lige evner. Karakterer i bestemte fag eller andre former
for måling eller evaluering av faglige prestasjoner kan
benyttes som et saklig utvelgelseskriterium ved opptak
til universiteter og høyskoler.

Retten til utdanning kan på mange måter framstå som
en av de viktigste av de økonomiske, sosiale og kultu-
relle rettighetene som ble foreslått grunnlovfestet.28 Ret-
ten til utdanning er så nært knyttet til demokrati, rettsstat
og menneskerettigheter, at den har naturlig en plass i
Grunnloven.

6 Rettsteoretiske bidrag til forståelse av Grl. § 109
I juridisk teori er bestemmelsene i Grl. § 109 lite omtalt.
Det mest dyptpløyende bidraget er Benedikte Moltumyr
Høgbergs artikkel «Rettighetsbegrepet i grunnloven.
Illustrert ved retten til utdannelse og grunnleggende opp-
læring i § 109».29 Høgberg er godt kjent med forberedel-
sene fram mot den vedtatte bestemmelsen ved arbeidet
som sekretær for Menneskerettighetsutvalget. Hun peker
på de ulike begrunnelsene (som den positivrettslige, den
samfunnsmessige og den humanistisk og individbaserte)
for dette forslaget. Et viktig spørsmål reises om betyd-
ningen av at ordet «plikt» i utkastet til § 109 første ledd
andre punktum fra Menneskerettighetsutvalget ble
endret til «rett» gjennom stortingsbehandlingen. Således
står det rett i to etterfølgende setninger, og en utfordring
blir blant annet om ordet «rett» har ulike betydning i
disse to.

Høgberg belyser dette gjennom en rettighetsteoretisk
tilnærming og en konstitusjonell tilnærming. I et eget
avsnitt drøfter hun rettsregelens betydning for forståel-
sen av rettighetsbegrepet. Oppsummerende understreker
hun at siktemålet med artikkelen er å peke på ulike retts-
lige utfordringer som ligger i begrepet «rett» i første
ledd, første og andre punktum. Hun avslutter med å peke
på at hennes brede tilnærming til forståelsen av rettig-
hetsforståelsen i Grl. § 109 kan være et «nyttig utgangs-
punkt ved tolkning av samtlige rettighetsbestemmelser i
Grunnloven».

Frem til 2018 var det publisert et begrenset antall
artikler der bestemmelsen i Grl. § 109 er omtalt.30 Karen
Eg Taraldrud reiser i artikkelen «Skikkethetsvurdering i
høyere utdanning», Lov og Rett nr. 10 for 2016 (s. 624–
639), spørsmålet om personer som anses som ikke skik-
ket for yrkesutøvelsen og derved utelukkes, like fullt får
oppfylt sin rett til utdanning. Dette problematiseres i
liten grad idet det legges til grunn at hensynet til at pasi-
enter, elever med videre ikke skal utsettes for uskikket
yrkesutøvelse må gå foran retten til å utøve visse yrker.
Ved å peke på en noe uklar forvaltningspraksis og også
noe ulik regelforståelse hos rettsanvenderne, konklude-
rer hun med at alt i alt «synes tiden å være moden for en
generell evaluering av ordningen med skikkethetsvurde-
ringer i høyere utdanning, med vekt på rettslige spørs-
mål knyttet til studentenes rettsvern», men da uten
videre referanser til Grl. § 109.

Ellers er bestemmelsen omtalt av Hadi Strømmen Lile
i flere artikler i Kritisk juss. Den mest utdypende er
«Grunnlovfesting av retten til utdanning: Nye verdier i
skolen?», i nr. 2/3 for 2014 (s. 81–104) hvor han med
utgangspunkt i Grl. § 109 stiller spørsmålet: «Er opplæ-
ringsmålet i Grunnloven § 109 om å fremme respekt for
menneskerettighetene sammenfallende med opplærings-
lovens formålsparagraf (§ 1-1)? Og hvis ikke: Er dagens
rettstilstand endret?» – Etter en analyse av ulike konven-
sjoners krav til opplæring sammenholdt med opplæ-
ringslovas bestemmelser konkluderer han med at Grl.
§ 109 ikke har endret rettstilstanden fra et tradisjonelt
rettspositivistisk perspektiv fordi ordlyden sammenfaller
med BK art. 29 (1) (b) og ØSK art. 13 (1). Grunnlovsbe-
stemmelsen endrer heller ikke dagens rettstilstand fra et
mer kritisk/politisk perspektiv fordi Stortinget etter Liles
vurdering har vært like passivt og unnlatende med hen-
syn til menneskerettsopplæring både når det gjelder
inkorporasjon av konvensjonene og ved vedtaket av de
nye grunnlovsbestemmelsene. Spørsmålet er da om den
reelle rettstilstanden er i samsvar med opplæringsmålet
om å fremme respekt for menneskerettighetene. Ved å gå
gjennom ulike målsettinger, opplæringsplaner med
videre med et menneskerettsperspektiv, konkluderer han
med følgende sterke utsagn (s. 97): «For å si det slik:
Grunnloven § 109 har ikke endret dagens reelle rettstil-
stand. Den såkalte ‘rettstilstanden’ forblir en meningsløs
papir-rettstilstand.»

I Kritisk juss, nr. 4 for 2017 (s. 157–180), har Kristin
Sørumshagen en artikkel kalt «Menneskerettsopplæring
som opplæringsmål», basert på hennes mastergradsopp-

28 Syse, «Om grunnlovfesting av rett til opplæring» (2012), s. 96–100. Benedikte Moltumyr Høgberg, «Rettighetsbegrepet i grunnloven» (2016), se
punkt 6.

29 Se forrige note.
30 Se søk i tidsskriftsbasen Idunn (per 22 juli 2018).
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gave med samme tittel. Stor vekt er lagt på kravene i BK
art. 29 (1) (b) om at barnets utdanning skal ta sikte på å
«utvikle respekt for menneskerettighetene og de grunn-
leggende friheter og for prinsippene nedfelt i De forente
nasjoners pakt». Hun peker på at verken under arbeidet
med opplæringslova eller læreplanverket ble det tatt stil-
ling til disse forpliktelsene. Hun understreker videre at i
forbindelse med vedtaket av Grl. § 109 ble det antatt at
norsk rett tilfredsstiller folkerettslige krav vedrørende
retten til utdanning. Hun finner at denne antakelsen
mangler de samme vurderingene og begrunnelsene som
forarbeidene til opplæringslova og Kunnskapsløftet.
Hun drøfter ikke innholdet i Grl. § 109 nærmere.

7 Oppsummerende vurdering
Grl. § 109 er en ny bestemmelse fra 2014 som fører til
konstitusjonelle krav til myndighetene om at barn og
ungdom er gitt en rett til opplæring/utdanning. Grunn-
lovsbeskyttelsen kom i tid langt etter tilsvarende forplik-
telser etter menneskerettighetsbestemmelser som gjen-
nom lov var gitt forrang ved motstrid mot intern lovgiv-
ning.

De nærmere krav til innholdet må fastsettes i lov, for-
skrift og læreplaner. Verken gratisprinsippet eller barns
plikt til å gjennomføre grunnskoleopplæring er nedfelt i
selve bestemmelsene, selv om dette også ligger i bin-
dende MR-konvensjoner. Barns plikt til grunnskoleopp-
læring ble foreslått av Menneskerettighetsutvalget, men
Stortinget ønsket ikke en slik bestemmelse.

Det er forutsetningsvis lagt til grunn av Menneskeret-
tighetsutvalget og Stortinget at bestemmelsene i Grl.
§ 109 allerede er oppfylt i norsk rett gjennom trinnlavere
lovgivning. Et par av de teoretiske bidragene nevnt i
punkt 6 reiser tvil om de innholdsmessige kravene om
menneskerettsopplæring er tilstrekkelig tilgodesett.

Det er foreløpig en begrenset rettsteori som går inn på
det nærmere innholdet som kan legges i Grl. § 109.
Foreløpig er forarbeidene og forutsetningene som Stor-
tinget har lagt til grunn et naturlig utgangspunkt.31

31 Som vedlegg 1 til Opplæringslovutvalgets utredning NOU 2019: 23 Ny opplæringslov har Aslak Syse skrevet en betenkning: «Grunnlovsmessige
og folkerettslige aspekter vedrørende retten til tilrettelagt undervisning for personer med behov for særskilt tilrettelegging av skoleundervisnin-
gen» der Grl. § 109 ses i sammenheng med forpliktelser etter Barnekonvensjonen, Konvensjonen for funksjonshemmedes rettigheter (CRPD) og
diskrimineringsvernet etter Grl. § 98 og likestillings- og diskrimineringsloven.
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§ 110
Statens myndigheter skal legge forholdene til rette for at ethvert arbeidsdyktig menneske kan
tjene til livets opphold ved arbeid eller næring. Den som ikke selv kan sørge for sitt livsopphold,
har rett til støtte fra det offentlige.

Nærmere bestemmelser om ansattes medbestemmelsesrett på sin arbeidsplass fastsettes ved
lov.

Dei statlege styresmaktene skal leggje til rette for at kvart arbeidsført menneske kan leve av
arbeidet sitt eller næringsverksemda si. Den som ikkje sjølv kan forsyte seg, har rett til stønad
frå det offentlege.

Nærare føresegner om medråderetten til dei tilsette på arbeidsplassen blir fastsette i lov.

Av Henriette Sinding Aasen

1 Oversikt
Den 16. november 1954 vedtok Stortinget å ta inn en ny
bestemmelse i Grunnloven § 110,1 med denne ordlyden:

Det paaligger Statens Myndigheder at lægge Forholdene
til Rette for at ethvert arbeidsdygtigt Menneske kan
skaffe sig Udkomme ved sit Arbeide.

Dette var den første og frem til grunnlovsreformen i
2014 eneste bestemmelse i Grunnloven som direkte
omhandlet et sentralt velferdsgode.2 Ved grunnlovsre-
formen i 2014 fikk denne bestemmelsen en moderne
språklig utforming, i tillegg til at § 110 første ledd fikk
en bestemmelse om rett til støtte fra det offentlige for
dem som ikke kan sørge for sitt livsopphold. Andre ledd
om ansattes medbestemmelsesrett ble vedtatt i 1980,3 og
ble kun språklig revidert i 2014.

§ 110 inneholder dermed i alt tre nokså ulike bestem-
melser: Om statlig ansvar for sysselsettingen (første ledd
første setning), om individets rett til støtte til livsopphold

(første ledd andre setning), og bestemmelsen i andre ledd
om ansattes medbestemmelsesrett. Den første bestemmel-
sen har karakter av å være en programerklæring om sta-
tens ansvar for en sysselsettingspolitikk som motvirker
arbeidsledighet. Bestemmelsen om støtte til livsopphold,
vedtatt i 2014, innebærer en betinget rett til støtte fra det
offentlige der personen ikke kan forsørge seg selv. Den
tredje bestemmelsen er en konstitusjonell forankring av
ansattes rett til medbestemmelse på arbeidsplassen.

De tre bestemmelsene er forskjellige, men har likevel
en indre sammenheng. «Retten til arbeid» (se om denne
terminologien nedenfor) skal blant annet ivaretas ved inn-
føring av demokratiske rettigheter i arbeidslivet. Og retten
til offentlig støtte inntrer først når den enkelte ikke er i
stand til å sørge for sitt livsopphold ved arbeid eller
næring. En aktiv og inkluderende sysselsettings- og
næringspolitikk vil ha betydning for hvor mange som kan
livnære seg ved lønnsarbeid eller egen økonomisk virk-
somhet. I denne fremstillingen behandles bestemmelsene
separat, og hovedvekten legges på § 110 første ledd.4

1 Innst. S. nr. 220 (1954). Frem til 1911 inneholdt § 110 en bestemmelse om at Norge skulle ha sitt eget penge- og myntvesen. I 1911 ble paragrafen
endret og fikk en ny bestemmelse om statens reservefond, som ble opphevet i 1925, se kommentaren til tidligere § 110.

2 Jeg ser da bort fra de tidligere §§ 110 a, 110 b og 110 c, som ga konstitusjonelt vern om samisk kultur, retten til et sunt miljø og menneskerettighe-
tene (herunder økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter).

3 Innst. S. nr. 207 (1979–80).
4 Fremstillingen bygger i stor grad på Henriette Sinding Aasen og Nanna Kildal, «Grunnloven og retten til arbeid» (kapittel 7) og Henriette Sinding

Aasen «Grunnloven og de sosiale rettighetene» (kapittel 10), i Aasen og Kildal (red.) Grunnloven og velferdsstaten (2014).
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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2 Sammenhengen med andre grunnlovs-
bestemmelser
Grunnloven § 110 første ledd første setning er den før-
ste bestemmelsen i Grunnloven som direkte verner om
et sentralt velferdsgode, nemlig arbeid. Da bestemmel-
sen ble vedtatt i 1954, skilte den seg nokså radikalt fra
andre bestemmelser i Grunnloven, som hovedsakelig
gjenspeilet de grunnleggende ideene fra revolusjons-
og opplysningstiden med vektlegging av folkesuvere-
nitet, maktfordeling og nokså spredte «negative» sivile
og politiske borgerrettigheter.5 Tematisk har bestem-
melsen sammenheng med revolusjonstidens krav om
næringsfrihet og forbud mot standsprivilegier, som tid-
ligere kom til uttrykk i Grunnloven §§ 101 og 108.
Bestemmelsen om næringsfrihet i § 101 er nå opphe-
vet, i stedet er ordet «næring» føyet til i § 110 første
ledd første setning. Et forbud mot opprettelse av nye
«grevskaper, baronier, stamhus og fideikommisser» er
nå plassert i Grunnloven § 118. Retten til å drive
næring og forbudet mot standsprivilegier omhandler
viktige aspekter av «retten til arbeid», nemlig retten til
fritt å kunne velge næring og livnære seg uten hinder
av andres medfødte privilegier.6 Dette var viktige
kampsaker i 1814, og pekte framover mot et samfunn
basert på prinsippet om sosial likhet med like mulighe-
ter for alle. Den utvidede stemmeretten som ble vedtatt
i 1814-Grunnloven pekte også i retning av et mer
demokratisk samfunn, i betydningen et samfunn der
stadig flere grupper etter hvert ble innlemmet i viktige
politiske, næringsmessige og sivile institusjoner og
organisasjoner.7

Til tross for de nevnte sammenhengene, er likevel
Grunnloven § 110 første ledd barn av en annen tid
sammenlignet med de paragrafer som ble vedtatt i
1814.8 Statens positive plikter overfor borgerne er
kommet mer i forgrunnen, og forholdet mellom stat
og individ blir derved annerledes. Bestemmelsene i
§ 110 første ledd signaliserer at individet ikke bare
har selvstendige rettigheter, men også er knyttet til og
avhengig av staten på en annen måte enn i det gamle
samfunnet.9 Ikke minst bestemmelsen i § 110 første
ledd andre setning om rett til støtte fra det offentlige
gir uttrykk for en ny type relasjon mellom stat og bor-
ger.

3 Internasjonale perspektiver
Individets rett til å skaffe seg utkomme ved arbeid eller
næring er en viktig forutsetning for overlevelse, fattig-
domsbekjempelse og for demokratisk utvikling. I tillegg
betraktes arbeid som viktig for individets selvrealisering
og personlige utvikling. FNs Verdenserklæring om men-
neskerettigheter fra 1948 slår i artikkel 23 fast retten til
arbeid og tilgrensende rettigheter, som retten til fritt valg
av yrke, rettferdige og gode lønns- og arbeidsforhold,
beskyttelse mot arbeidsløshet, lik betaling for likt arbeid,
retten til sosiale ytelser dersom man ikke er i stand til å
skaffe seg arbeidsinntekter, og rett til å danne og gå inn i
fagforeninger. Artikkel 24 i Verdenserklæringen slår
videre fast at enhver har rett til hvile og fritid, herunder
rimelig begrensning av arbeidstiden og regelmessige
ferier med lønn.

Da Grunnloven § 110 om arbeid ble vedtatt i 1954,
skjedde det uten direkte henvisning til Verdenserklærin-
gen. I dag er det naturlig å se Grunnloven § 110 i lys av
menneskerettighetene, ikke minst siden Verdenserklærin-
gens bestemmelser om arbeid og sosial trygghet er fulgt
opp i Konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle
rettigheter (ØSK).10 Denne konvensjonens bestemmelser
er i henhold til menneskerettsloven en del av norsk rett,
med forrang foran motstridende lovgivning.11 I artikkel 6
nr. 1 heter det at konvensjonspartene «anerkjenner retten
til arbeid, som omfatter mulighet for enhver til å tjene sitt
levebrød ved arbeid som han fritt har valgt eller godtatt;
og skal treffe de nødvendige tiltak for å trygge denne ret-
tighet». I artikkel 6 nr. 2 sies det blant annet at «full og
produktiv sysselsetting under forhold som trygger grunn-
leggende politiske og økonomiske friheter for den
enkelte» er ett av flere tiltak som skal iverksettes for å
oppnå full virkeliggjørelse av retten til arbeid. ØSK artik-
kel 7 stiller krav til rettferdige arbeidsvilkår, artikkel 8
gjelder retten til å danne fagforeninger, streikerett, m.m.,
og artikkel 9 slår fast konvensjonsstatens plikt til å aner-
kjenne retten for enhver til sosial trygghet.

Grunnloven § 110 har et mer begrenset innhold enn det
som følger av både Verdenserklæringen og ØSK. I tråd
med den knappe formen som særmerker den norske Grunn-
loven er de fleste av de rettighetene som kan sammenfattes
under «retten til arbeid» nedfelt i ordinær lovgivning
(arbeidsmiljøloven, ferieloven, folketrygdloven, etc.).

5 Med «negative» rettigheter tenkes her på rett til frihet fra statlige inngrep i individets «naturlige» rett til privat eiendom, personlig frihet, ytringsfri-
het, næringsfrihet, etc.

6 W.E. von Eyben i samarbeid med Carsten Smith, «Noen hovedtrekk i dansk-norsk tingsrett» (1958), s. 140.
7 Jan Eivind Myhre, Norsk historie 1814–1915 (2012), s. 16–20.
8 Se også Ola Mestad, «Lyksalighed og Pragmatisme – den norske grunnlova 200 år» (2014), s. 28–34, på s. 33–34 og s. 35–36.
9 Guro Glærum Kleppe, Kvinners rett til arbeid (2001), s. 5. «Det gamle samfunnet» regnes gjerne frem til omkring 1840, da demokratisering,

nasjonalisering, industrialisering og urbanisering startet for alvor i Norge, Myhre, Norsk historie 1814–1915 (2012), s. 12, 15.
10 Vedtatt av FNs generalforsamling 16. desember 1966, i kraft 3. januar 1976.
11 Jf. lov 21. mai 1999 nr. 30 § 3 jf. § 2 nr. 2.
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Denne fremstillingen begrenses naturlig nok til de prinsip-
per og regler som kan utledes direkte av Grunnloven § 110.

Alle de nordiske land12 har bestemmelser om arbeid i
sine konstitusjoner, men disse er nokså ulike. I den finske
Grundlagen 18 § er den enkelte gitt rett til å forsørge seg
selv gjennom arbeid, yrke eller næring. I tillegg skal «det
allmänna» sørge for beskyttelse av arbeidskraften,
fremme sysselsetting og legge forholdene til rette for at
alle kan få seg et arbeid. Det presiseres at oppsigelse tren-
ger lovlig grunn. I den danske Grundloven er det slått fast
i § 74 at begrensninger i en fri og lik adgang til erverv,
som ikke er begrunnet i allmennhetens beste, må ha hjem-
mel i lov. I § 75 er det videre slått fast at det skal tilstrebes
at enhver arbeidsfør borger kan skaffe seg et arbeid som
kan sikre hans eksistens. Dersom borgeren selv ikke er i
stand til å arbeide, har han krav på hjelp fra det offentlige.
I den islandske konstitusjonen følger det av § 75 at den
enkelte fritt kan velge yrke, med mindre denne retten er
innskrenket ved lov og begrunnet med allmennhetens
beste. I den svenske Regeringsformen er arbeidstakerfore-
ninger og arbeidsgiverforeninger gitt rett til å avgjøre
arbeidsrettslige tvister, med mindre annet følger av lov
eller avtale, jf. § 14 i kapittel 2. I tillegg er det slått fast at
retten til å utøve yrke eller næring bare kan begrenses ut
fra allmennhetens interesser, jf. § 17 i samme kapittel.

4 Grunnloven § 110 første ledd første setning

Statens myndigheter skal legge forholdene til rette for at
ethvert arbeidsdyktig menneske kan tjene til livets opp-
hold ved arbeid eller næring.

Bestemmelsen er formet som et pålegg til statens myn-
digheter om å føre en aktiv sysselsettingspolitikk («legge
forholdene til rette for») slik at arbeidsføre mennesker
kan livnære seg ved hjelp av egen arbeidsinnsats. Både

ordlyd og forarbeider gjør det klart at dette ikke er en ret-
tighetsbestemmelse. Det kan derfor synes misvisende å
omtale den som en bestemmelse om «rett til arbeid»,
siden dette nærmest indikerer at den enkelte med hjem-
mel i grunnlovsbestemmelsen kan gå til søksmål med
krav om arbeid.13 I norsk rett brukes vanligvis ikke ret-
tighetsterminologien hvis domstolsprøving er uteluk-
ket.14 Smith påpeker at en subjektiv rett til arbeid for alle
heller ikke er forenlig med den markedsorienterte sam-
funnsform som finnes i de fleste moderne stater.15

Til tross for en alminnelig enighet om at bestemmel-
sen ikke gir den enkelte en juridisk rett til arbeid, omta-
les den likevel ofte som en bestemmelse om «rett til
arbeid». Forutsetningen er da at retten ikke er av indivi-
duell karakter, men handler om statens ansvar for å føre
en sysselsettingspolitikk som muliggjør at den enkelte
kan livnære seg ved eget arbeid.16 En slik terminologi er
i samsvar med at økonomiske, sosiale og kulturelle men-
neskerettigheter (ØSK-rettigheter) omtales som «rettig-
heter», selv om de internasjonale konvensjonene som
hjemler dem ikke nødvendigvis gir den enkelte et indivi-
duelt rettskrav mot staten.17,18 Siden «retten til arbeid»
er en menneskerettighet, også i Grunnloven, er det etter
min oppfatning hensiktsmessig å holde fast ved den eta-
blerte menneskerettslige terminologien.

Forarbeidene til 1954-bestemmelsen har fremdeles
relevans ved tolkningen av denne bestemmelsen, fordi
det i hovedsak var språkdrakten som ble endret ved
grunnlovsreformen i 2014. De gamle forarbeidene er
også interessante fordi de gir innblikk i «rettsliggjørings-
diskusjonen» i 1954, nærmere bestemt diskusjonen om
utforming av den nye § 110 om arbeid.

5 Historisk bakgrunn og forhandlinger om ordlyd
Initiativet til den opprinnelige bestemmelsen kom fra
Sosialdepartementet, som i et brev til Justisdepartemen-

12 Omtalen av grunnlovsvernet i de øvrige nordiske land bygger på fremstillingen i ulike kapitler i Menneskerettighetsutvalgets rapport (Dokument
16) 19.12.2011.

13 Eivind Smith, Konstitusjonelt demokrati (2017), s. 105 og 318.
14 Asbjørn Kjønstad og Aslak Syse, Velferdsrett I (2012), s. 109.
15 Ibid. s. 318.
16 Fliflet må forstås slik, se Grunnloven med kommentarer (2005), s. 459–460. Se også Oslo tingretts dom av 1. desember 2019 (TOSLO-2019-

177664) i straffesak mot en tidligere biskop som hadde gjort bruk av en utlendings arbeidskraft når denne ikke hadde arbeidstillatelse. Biskopen
ble dømt for brudd på utlendingsloven § 108 tredje ledd bokstav a. Retten forkastet at utlendingslovens bestemmelse var i strid med Grl. § 110. Se
videre Oslo tingretts dom 15. oktober 2019 (TOSLO-2019-59563) der det samme rettsspørsmålet ble drøftet mer utførlig og med samme resultat.

17 Se eksempelvis utformingen av artiklene 7, 9, 11, 12, 13 og 15 i Konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK), som alle
bruker denne formuleringen: «Konvensjonspartene anerkjenner retten for enhver til …» henholdsvis rettferdige arbeidsvilkår, sosial trygghet, til-
fredsstillende levestandard, helse, utdanning og til å nyte godt av kultur og vitenskap.

18 Det er frivillig for statene om de vil åpne for individuelle rettskrav ved at individet gis rett til å klage til ØSK-komiteen. Norge har ikke ratifisert
tilleggsprotokollen av 10. desember 2008 (resolusjon A/RES/63/117) til Konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK-
konvensjonen), som ble åpnet for undertegning september 2009. I stortingsmelding nr. 39 (2015–2016) redegjør regjeringen for årsakene til den
norske tilbakeholdenhet med å åpne for individuell klageadgang til blant andre ØSK-komiteen.
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tet den 18. august 1948 foreslo at det skulle fremmes et
grunnlovsforslag med følgende formulering: «Ethvert
arbeidsdyktig Menneske har Ret og Plikt til at arbeide
for sit Udkomme. Nærmere bestemmelse skal gis ved
Lov.»19

Forslaget var i overensstemmelse med formuleringen
i det politiske fellesprogrammet av 1945, som sprang ut
av det tverrpolitiske fokuset på å gjenreise landet etter
krigen, skaffe arbeid til alle og sørge for gode levekår for
hele folket.20 Også andre grunnlovsforslag ble fremmet,
blant annet ett fra Norsk Gruppe av Open Door Interna-
tional, vedtatt til fremsettelse av Claudia Olsen, som lød
slik: «Alle Kvinder og Mænd har Ret til Arbeide og til
samme Betaling for samme Arbeide uden nogen form
for Diskriminering.»21 Dette og andre (mindre radikale)
forslag ble forkastet av Utenriks- og konstitusjonskomi-
teen og av det samlede Storting.

Flertallet i Utenriks- og konstitusjonskomiteen stilte
seg bak forslaget fra Sosialdepartementet, men under-
streket at forslaget, til tross for ordlyden om rett og plikt,
ikke var ment som en juridisk rett for en arbeidsløs per-
son til å kreve arbeid eller til å anlegge sak med krav om
arbeid for domstolene. Hensikten var ifølge Departe-
mentet å «forankre i selve konstitusjonen en forfatnings-
plikt for staten til å sørge for at hele folket er i arbeid»,
slik daværende høyesterettsjustitiarius Paal Berg hadde
gitt uttrykk for. Justisdepartementet støttet forslaget, og
understreket at bestemmelsen ikke var ment å stifte
umiddelbar rett og plikt for det enkelte individ, men
hadde karakter av en «alminnelig henstilling til stats-
maktene eller om man vil en programerklæring». Tilsva-
rende sa flertallet i Utenriks- og konstitusjonskomiteen
under stortingsbehandlingen i desember 1952 at den
foreslåtte grunnlovsparagrafen var å anse

… som en programerklæring, som ikke stiftet rett og plikt
for det enkelte individ. En grunnlovsfesting av rett og
plikt til arbeid vil likevel gi staten en moralsk forpliktelse
til å føre en økonomisk og sosial politikk som tar sikte på
å unngå arbeidsløshet. Hvilke tiltak staten ut fra en slik
forpliktelse skal gjennomføre, vil bero på hvilke økono-
miske forhold den på ethvert tidspunkt har å ta stilling
til.22

Tanken var altså at staten kun skulle bli pålagt en
moralsk forpliktelse gjennom bestemmelsen, og at bor-
gerne ikke fikk verken rett eller plikt til arbeid.

Ideen bak forslaget fikk bred tilslutning i Stortinget,
men forslaget fikk likevel ikke det nødvendige grunn-
lovsmessige flertall ved avstemningen (77 mot 61 stem-
mer). Mindretallet fryktet at ordene «Ret og Plikt til at
arbeide» ikke fikk tydelig frem at bestemmelsen var
ment som en programerklæring. Mindretallet erklærte
seg:

… helt enig i at det moderne samfunn må se det som en
av sine aller viktigste oppgaver å føre en slik politikk at
arbeidsløyse unngås. De ville heller ikke være uvillig til
å gi plass i Grunnloven for en høytidelig erklæring om en
sådan grunnsetning for samfunnets oppgaver, hvis der
hadde foreligget et forslag som tydelig ga uttrykk for at
det var en programerklæring og ikke en juridisk bindende
rett og plikt.23

Under stortingsdebatten ble det av flere anbefalt utarbei-
det et nytt grunnlovsforslag formet som et direktiv til
statens myndigheter «om at de skal følge en politikk som
til enhver tid tar sikte på og holder seg for øye at det
enkelte samfunnsmedlem skal gis full adgang til gjen-
nom sitt arbeid å skaffe underhold for seg og sine».24 Et
slikt forslag ble straks fremsatt, og det var dette som
senere ble vedtatt i 1954. Grunnloven § 110 fikk dermed
en utforming som «klart gir uttrykk for at det dreier seg
om et direktiv for statens myndigheter til å føre en slik
politikk at arbeidsløshet ikke behøver å forekomme».25

Det har siden blitt lagt til grunn at denne bestemmelsen i
§ 110 ikke inneholder individuelle rettigheter eller plik-
ter. Dette gjelder også dagens bestemmelse i ny språk-
drakt.

For domstolene har bestemmelsen hatt marginal
betydning. Borgarting lagmannsrett uttalte i 1996 at
§ 110 ikke gir individuelle rettigheter og avsto derfor fra
å benytte bestemmelsen i en konkret sak.26 Sivilombuds-
mannen har i en sak fra 2008 vist til at Grunnloven § 110
skal benyttes som et tolkningsmoment for forvaltnin-
gens avgjørelser.27 Bestemmelsen har ikke vært påbe-
ropt for Høyesterett.

19 Menneskerettighetsutvalgets rapport (Dokument 16) 19.12.2011, s. 227.
20 Eyben og Smith, «Noen hovedtrekk i dansk-norsk tingsrett» (1958), s. 140.
21 Innst. S. nr. 220 (1954) s. 584, med gjengivelse av grunnlovsforslag nr. 21 alternativ I, 1952.
22 Ibid, med sitat fra stortingsbehandlingen 11. desember 1952.
23 Innst. S. nr. 220 (1954) s. 584, med sitat fra forhandlingene i Stortinget 11. desember 1952.
24 Ibid.
25 Ibid.
26 LB-1995-2823 (jf. Menneskerettighetsutvalgets rapport, Dokument 16 (2011–2012), s. 228).
27 Somb-2008-27 (jf. Menneskerettighetsutvalgets rapport, Dokument 16 (2011–2012), s. 228).
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6 Grunnloven § 110 og en ny sosial visjon
Selv om stortingsflertallet i 1954 ikke ønsket å nedfelle en
formulering om «Ret og Plikt til at arbeide» i Grunnloven
§ 110, var det stor enighet om det som var hovedtanken
bak forslaget, nemlig å pålegge staten et konstitusjonelt
ansvar for å motvirke arbeidsledighet. Også mindretallet
ønsket en høytidelig og grunnlovfestet programerklæring
om dette. Det norske politiske fellesprogrammet av 1945,
som var enestående i Europa, ga uttrykk for en ny felles
erkjennelse av det økonomiske livs oppgaver og bruddet
med det gamle liberalistiske «lasse-faire»-systemet.28

Erfaringene med arbeidsløshet i mellomkrigstiden, som
blant annet ga grobunn for nazismen, lå under.29 En viktig
oppgave for staten, som alle partier var enige om, var å
utrydde økonomisk og sosial nød og sørge for arbeid.30

Det var denne visjonen som ble nedfelt i Grunnloven
§ 110 i 1954 med et konstitusjonelt forankret påbud til
statsmyndighetene om å føre en aktiv sysselsettingspoli-
tikk for å unngå arbeidsledighet. Bestemmelsen uttrykker
den sterke vektleggingen av en aktiv sysselsettingspoli-
tikk som ledd i å gjenreise landet etter krigen og skape et
samfunn med økonomisk utvikling og muligheter. Også
industrialiseringen med flytting fra landsbygda hadde ført
til økt behov for forsørgelse ved lønnsinntekt.

Vedtakelsen av Grunnloven § 110 var et sterkt innspill
i kampen for å sikre mennesker tilgang til lønnsarbeid,
og et standpunkt mot at arbeidsløshet skulle brukes som
virkemiddel i den økonomiske politikken.31 Fellespro-
grammet av 1945, som grunnlovsbestemmelsen var idé-
messig forankret i, hadde et sterkt fokus på betydningen
av den enkeltes arbeidsinnsats og på samarbeid mellom
arbeidsgivere og arbeidstakere for å sikre utviklingen av
en økonomisk trygg og demokratisk stat. Staten fikk
hovedansvaret for å sikre en slik samfunnsutvikling. Det
private næringslivet og det offentlige skulle samarbeide,
og det ble lagt opp til at staten skulle være langt mer
aktiv og styrende enn før, i tråd med briten John
Maynard Keynes’ økonomiske teorier.

Da Norge skulle gjenreises etter krigen, var det ikke
unaturlig å trekke linjene tilbake til Eidsvoll i 1814.
Arbeiderpartiets Gunnar Ousland uttalte følgende på et
politisk møte i LO sommeren 1945:

En [dvs den komiteen som utarbeidet Fellesprogrammet]
var nok klar over at når freden kom ville de gamle mot-
setninger våkne til live igjen. Men på samme måte som
frihetsverket på Eidsvoll brøt med det politiske enevelde
og skapte fri bane for den store demokratiske hundre-års
utvikling, på samme måte skulle frigjøringa nå åpne
vegen fram til det økonomiske demokrati med trygghet
for alle.32

Disse ordene signaliserer den nokså unike samarbeids-
viljen som eksisterte i det norske politiske miljøet under
og like etter krigen, og som lå bak Fellesprogrammet av
1945. Denne «ånden» kan nok til en viss grad sammen-
lignes med den stemningen som hersket på Eidsvoll i
1814, da svært mye sto på spill for Norge.

7 «… full sysselsetting så langt det er mulig …» 
og andre forpliktelser
Stortingsdebattene i forkant av vedtakelsen av § 110 i
1954 fremhevet tydelig statens ansvar for å unngå
arbeidsløshet: «utgangspunktet og grunnlaget for
næringspolitikken og den økonomiske politikken må
være full sysselsetting så langt det er mulig å komme».33

Bestemmelsen tar (i likhet med Fellesprogrammet)
avstand fra laissez-faire-prinsippet og gir et overordnet
og programmatisk uttrykk for det moderne synet om sta-
tens ansvar for å sørge for borgernes sosiale velferd.34

Bestemmelsen er imidlertid deklaratorisk og inneholder
ikke konkrete krav til hva staten skal gjøre eller unnlate
for å sikre målet om full sysselsetting.

Forståelsen av formuleringen «kan skaffe sig
Udkomme ved sit Arbeide» ble oppfattet slik at «betalin-
gen for arbeidet skal være tilstrekkelig til å dekke en
rimelig levestandard for arbeidstakeren og de han forsør-
ger».35 Denne betraktningen har fremdeles gyldighet for
tolkningen av statens ansvar for å sikre lønninger som
folk kan leve av, jf. formuleringen i gjeldende bestem-
melse («kan tjene til livets opphold ved arbeid …»).
Bestemmelsen må i dag sees i lys av ØSK artikkel 7,36

som forplikter konvensjonspartene til å sikre godt-

28 Gunnar Ousland, «Fagorganisasjonens problemstilling i dag. Innledning på LOs representantskapsmøte», (1945), (http://virksommeord.uib.no/taler).
29 Mestad, «Lyksalighed og Pragmatisme» (2014), s. 33.
30 På 1950- og 60-tallet var det vanlig at kvinner tok seg av hjem og barn, mens mannen sørget for lønnsinntekt. Se Kari Wærness, «Kvinnene og vel-

ferdsstaten – felles og ulike interesser i 1990-åra» (1998), s. 290–306, på s. 293.
31 Glærum Kleppe, Kvinners rett til arbeid (2001), s. 2.
32 Ousland, «Fagorganisasjonens problemstilling i dag» (1945).
33 Innst. S. nr. 220 (1954) s. 584.
34 Johs. Andenæs og Arne Fliflet Statsforfatningen i Norge (2017), s. 614.
35 Innst. S. nr. 220 (1954) s. 585.
36 ØSK er nå en del av norsk lov som ved motstrid skal gå foran annen norsk lovgivning, jf. menneskerettsloven 21. mai 1999 nr. 30 § 3 jf. § 2 nr. 2.

Selv om forrangsbestemmelsen ikke kommer til anvendelse overfor grunnlovsbestemmelser, tilsier Grunnloven § 92 at ØSK artikkel 7 har betyd-
ning for tolkningen av bestemmelsen i Grunnloven § 110.

http://virksommeord.uib.no/taler
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gjørelse som muliggjør en «anstendig tilværelse» for
arbeideren og hans/hennes familie (bokstav a ii).

Det er ikke nok at borgerne sikres underhold. Myndig-
hetene skal sørge for arbeid, og det er dermed ikke til-
strekkelig for å oppfylle ansvaret å utbetale arbeidsledig-
hetstrygd til mennesker som mister sitt arbeid eller sosi-
alstønad til dem som ikke kommer i arbeid.37 Arbeidet
har med andre ord en egenverdi som velferdsgode,
utover de økonomiske aspektene. I våre dager er
arbeidsplassen den viktigste sosiale møteplassen for
svært mange mennesker.

Ved grunnlovsreformen i 2014 ble ordet «næring»
føyet til bestemmelsen i § 110 første ledd første setning,
slik at statens ansvar nå går ut på å «legge forholdene til
rette for at ethvert arbeidsdyktig menneske kan tjene til
livets opphold ved arbeid eller næring». Denne tilføyel-
sen kom inn samtidig som den tidligere bestemmelsen i
§ 101 om næringsfrihet ble opphevet. Næringsfrihet er
en selvfølge i våre dager, og tilføyelsen har primært den
funksjon at statens overordnede ansvar for å hindre
arbeidsledighet også omfatter ansvar for å legge forhol-
dene til rette for at mennesker kan livnære seg ved egen
næring. Dermed oppnås både at individet kan gjøre bruk
av egne evner og muligheter, samtidig som staten ikke er
forpliktet til å gi støtte til livsopphold til mennesker som
kan leve av egen inntektsgivende næring.38 Det regnes
også som gunstig for samfunnets økonomiske og kultu-
relle utvikling at det enkelte menneske har frihet til å
realisere egne muligheter, herunder næringsvirksomhet
av ulike slag.39

8 Betydningen av grunnlovfesting
I komitéinnstillingen om § 110 i 1954 ble det uttalt føl-
gende om grunnlovfesting av statens ansvar for å hindre
arbeidsledighet:

Alle politiske partier har påtatt seg programforpliktelsen
som svarer til innholdet i den aktuelle grunnlovsparagraf.
Grunnlovsfestingen hever partienes programløfter opp
på et høyere plan og gjør dem til samfunnets bindende til-
sagn til sine borgere. Alle som velges til Stortinget eller
får myndighet i staten blir forpliktet til å realisere Grunn-

lovens pålegg. Deri ligger en større realitet og et dypere
alvor enn de mere generelle løfter politikerne avlegger i
sine programmer. Det kan ikke vedtas lover eller treffes
disposisjoner som åpenbart og bevisst hindrer eller van-
skeliggjør realiseringen av Grunnlovens pålegg. § 110 vil
bli en hovedretningslinje for myndighetenes økonomiske
politikk.40

Tiltak for å hindre arbeidsledighet har stått sentralt i
norsk politikk i etterkrigstiden, og må kunne betegnes
som en «hovedretningslinje» for myndighetenes økono-
miske politikk. Som stortingskomiteen sa i 1954:
«Grunnlovsfestingen hever partienes programløfter opp
på et høyere plan og gjør dem til samfunnets bindende
tilsagn til sine borgere.» Det kan tenkes at den samme
politikken ville blitt ført uten grunnlovsbestemmelsen.
Men det er grunn til å tro, som Stortinget gjorde i 1954,
at bestemmelsen både sprang ut av og bidro til å holde
ved like en sterk kollektiv bevissthet om de valgte politi-
keres ansvar for å motvirke arbeidsledighet. Alle poli-
tiske partier på Stortinget har vært og er enige om at full
sysselsetting er et mål staten skal strebe mot ved hjelp av
en rekke økonomiske og politiske virkemidler («legge
forholdene til rette»).41 Selv om bestemmelsen ikke gir
en individuell rett til arbeid, er det derfor grunn til å tro
at den likevel har hatt en viss betydning for den enkeltes
reelle muligheter for tilgang til arbeid.

Dersom myndighetene treffer beslutninger som under-
graver målet om full sysselsetting («at ethvert arbeids-
dyktig menneske kan tjene til livets opphold ved arbeid
eller næring», uthevet her), vil dette etter omstendighe-
tene kunne få rettslige konsekvenser i form av riks-
rettsansvar, jf. Grunnloven § 86 og ansvarlighetsloven42

§ 11 første ledd.43 Dette har imidlertid ikke skjedd til nå.
Det må antas at terskelen for domstolsprøving av om sta-
tens myndigheter har overholdt sine plikter etter bestem-
melsen i § 110 er meget høy,44 og vel ikke er særlig
praktisk utenom i helt spesielle situasjoner.

9 Arbeidsplikt?
Det sies ikke direkte i Grunnloven § 110 første ledd at
den som kan arbeide, plikter å arbeide for eget under-

37 Andenæs og Fliflet, Statsforfatningen i Norge (2017), s. 614.
38 Se nærmere nedenfor om retten til støtte til livsopphold.
39 Se Mestad med referanse til Schlegel, «Lyksalighed og Pragmatisme» (2014), s. 31.
40 Innst. S. nr. 220 (1954) s. 585 (Fliflet, Grunnloven med kommentarer (2005), s 469), min utheving.
41 Andenæs og Fliflet, Statsforfatningen i Norge (2017), s. 615.
42 Lov om ansvar for handlinger som påtales ved Riksrett av 5. februar 1932 nr. 1.
43 Fliflet, Grunnloven med kommentarer (2005), s. 459.
44 Menneskerettighetsutvalgets rapport, Dokument 16 (2011–2012), s. 231. Smith uttaler at uenighet om sysselsettingspolitikken først og fremst må

løses politisk, Smith, Konstitusjonelt demokrati (2017) s. 318.
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hold. Dette i motsetning til Fellesprogrammet av 1945
og det opprinnelige grunnlovsforslaget, som ga klart
uttrykk for at arbeidsføre personer har plikt til å arbeide
for å forsørge seg og sine. Da Grunnloven § 110 ble ved-
tatt i 1954, ble bestemmelsen om arbeidsplikt bevisst
sløyfet, under henvisning til at spørsmålet om plikt var
lite fremme i stortingsdebatten i 1952. Det ble videre
sagt at

… oppfatningen synes å være at behovet for en slik
bestemmelse er dekket i allerede gjeldende lovgivning.
Under større kriser, som krig eller krigsliknende forhold,
vil det være lovhjemmel for å sette i verk arbeidsplikt
hvis den nasjonale disiplinen ikke strekker til, og for
arbeidssky elementer har en løsgjengerloven.45

Begrunnelsen var dermed pragmatisk; at arbeidsplikten
allerede var tilstrekkelig lovhjemlet og ikke trengte
ytterligere omtale i Grunnloven. Men oppfatningen om
at det gjaldt en arbeidsplikt for de arbeidsdyktige skinner
tydelig gjennom. Også «en delvis arbeidsfør kommer
inn under begrepet ‘arbeidsdygtigt Menneske’», sier
komiteen, og viser til at de «som på grunn av medfødt
skade eller som følge av ulykke ikke kan hevde seg i
konkurransen med de fullt arbeidsføre» også må arbeide.
For denne gruppen «må forholdene legges til rette så de
kan skaffe seg utkomme ved sitt arbeid», ved særlig opp-
læring eller omskolering på det offentliges bekostning,
og slik at myndighetene om nødvendig må medvirke til å
skaffe dem passende arbeid.46

Løsgjengerloven47 rettet seg mot grupper som gjerne
ble omtalt som «omstreifere», «fanter», «landstrykere»
og «lediggjengere», og inneholdt både straffebestem-
melser og bestemmelser om langvarig anbringelse i
tvangsarbeid. Ikke minst bestemmelsene om tvangsar-
beid ble etter hvert utsatt for sterk kritikk fordi de gikk
særlig hardt utover de dårligst stilte i samfunnet. Adgan-
gen til å anbringe folk i tvangsarbeid ble derfor opphevet
i 1970. I 2014 fikk Grunnloven en ny bestemmelse som
forbyr tvangsarbeid og pålegger staten å bekjempe både
tvangsarbeid og andre former for umenneskelig eller
nedverdigende behandling, jf. § 93 tredje og fjerde ledd.
ØSK artikkel 6 nr. 1 slår fast den enkeltes rett til å «tjene

sitt levebrød ved arbeid som han fritt har valgt eller god-
tatt».

Forarbeidsuttalelsene fra 1954, som viser til løsgjen-
gerloven, har nå kun relevans med tanke på utfordringen
med å skape et mer inkluderende arbeidsliv som gjør at
personer med varierende grad av funksjonsnedsettelser
kan delta i arbeidslivet. «Plikten» til å arbeide er i dag
kun en moralsk plikt som tilsier at alle som kan, bør
arbeide, fulltid eller deltid avhengig av arbeidsevnen.
Hvis man kan arbeide, men ikke vil, har man ikke en
legitim rett til støtte til livsopphold fra det offentlige.48

Man vil også «straffes» ved manglende opptjening av
pensjonsrettigheter i folketrygden. Dermed har den
moralske plikten til å arbeide klare juridiske implikasjo-
ner.

Under diskusjonene i tilknytning til grunnlovsrefor-
men i 2014 foreslo Arbeiderpartiet følgende bestem-
melse inntatt i § 110 første ledd (mellom første og andre
setning): «Ethvert menneske har plikt til å forsøke å
sørge for sitt livsopphold.»49 Denne formuleringen ble
imidlertid nedstemt uten debatt. En del mente kanskje at
formuleringen ikke ga tilstrekkelig rom for et tradisjo-
nelt familiemønster med hjemmeværende ektefelle.50 En
annen grunn er vel at den normative forventningen for-
slaget ga uttrykk for kommer tydelig fram i bestemmel-
sen om betinget rett til offentlig støtte (se neste punkt),
og at det derfor ville være en overflødig bestemmelse.

10 Grunnloven § 110 første ledd andre setning – 
et konstitusjonelt minimumsvern

Den som ikke selv kan sørge for sitt livsopphold, har rett
til støtte fra det offentlige.

Denne bestemmelsen kom inn i Grunnloven § 110 første
ledd ved grunnlovsrevisjonen i 2014, og medfører at vel-
ferdsstatens verdigrunnlag nå kommer tydeligere til
uttrykk i Grunnloven.51 Bestemmelsen samsvarer med
forslaget til grunnlovstekst fra Menneskerettighetsutval-
get,52 og utvalgets rapport og begrunnelser ligger til
grunn for den vedtatte grunnlovsteksten.53 Ordlyden lest

45 Innst. S. nr. 220 (1954) s. 584.
46 Ibid. s. 585.
47 Lov 31. mai 1900. Loven ble i sin helhet opphevet i 2006.
48 Se nedenfor om «arbeidslinjen» i norsk sosialpolitikk.
49 Innst. 187 S (2013–2014), forslag 6 fra mindretallet.
50 Aksel Hatland, «De sosiale rettighetenes frammarsj gjennom 200 år – og pliktenes tilbaketog?» i Aasen og Kildal (red.) Grunnloven og velferds-

staten (2014), s. 89–108, på s. 91–92.
51 Se nærmere Aasen, «Grunnloven og de sosiale rettighetene» (2014), s. 145 flg.
52 Se alternativ 1a, Menneskerettighetsutvalgets rapport, Dokument 16 (2011–2012), s. 259.
53 Jf. Innst. 187 S (2013–2014) s. 5.
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i sammenheng med bestemmelsen om arbeid i første set-
ning gjør det klart at den enkelte primært har ansvar for å
sørge for sitt eget livsopphold, og at retten kun inntrer i
de tilfeller der personen ikke er i stand til dette («ikke
selv kan»).

Bestemmelsen lister ikke opp ulike grunnlag for krav
på støtte fra det offentlige, fordi dette ville kunne ute-
lukke forhold som lovgiver ikke har forutsett. Vanlige
grunnlag vil imidlertid være sykdom og uførhet, arbeids-
ledighet, alder, svangerskap og fødsel.54

Den nye bestemmelsen i Grunnloven § 110 første ledd
er ment som et overordnet og generelt utformet konstitu-
sjonelt vern om sentrale velferdsytelser som er nærmere
regulert i folketrygdloven. Ordlyden («livsopphold»)
skal ikke begrense grunnlovsvernet til dagens ordning
med rett til stønad til livsopphold fra kommunen etter
sosialtjenesteloven.55 Dette er noe vanskelig å utlede av
bestemmelsens ordlyd, men framgår av rapporten fra
Menneskerettighetsutvalget. Formuleringen «livsopp-
hold» innebærer likevel at grunnlovsvernet kun omfatter
helt grunnleggende støtte som kan gjøre den enkelte i
stand til å greie seg selv og sikre et minstenivå av sosial
trygghet.56 Bestemmelsen gir et minimumsvern, som
innebærer at det til dels ganske høye kompensasjonsni-
vået som deler av dagens folketrygdsystem gir, ikke
omfattes. Dette gjelder eksempelvis fulle rettigheter til
fødselspenger og alderspensjon for dem med høye inn-
tekter og mange pensjonsgivende inntektsår.

Menneskerettighetsutvalget la til grunn at siden
bestemmelsen er et subsidiært minimumsvern, er det
forsvarlig å utforme den som en rettighet for den
enkelte.57 Det framgår klart av ordlyden at det ikke er
tilstrekkelig at personen faktisk ikke forsørger seg selv.
Formuleringen «ikke selv kan» innebærer at det er evnen
til å tjene til livets opphold som er det avgjørende, ikke
den enkeltes vilje. Men siden bestemmelsen er formulert
som en individuell rettighet, åpner den for at enkeltper-
soner kan bringe sin sak inn for domstolene dersom hun
eller han mener at rettigheten til livsopphold er krenket.
Bestemmelsen utgjør utvilsomt en skranke for lovgiver
og er en viktig tolkningsfaktor for forvaltning og dom-
stoler når innholdet i vanlig lovgivning skal fastlegges.58

Utvalget peker på at formuleringen «støtte fra det
offentlige» ikke gir noe direkte løfte om økonomisk stø-
nad. Støtten kan, sies det, eksempelvis også ha form av
barnehageplass, etterutdanning eller norskopplæring.59 I
så fall vil det etter dagens lovgivning dreie seg om støtte
fra kommunen etter sosialtjenesteloven, som hjemler
støtte i form av både penger og naturalytelser avhengig
av hva som er best egnet til å gjøre personen selvhjul-
pen.60

Bestemmelsen er ikke, i motsetning til lovgivningen,
etter sin ordlyd avgrenset til norske borgere eller med-
lemmer av folketrygden. Den har en universell tilnær-
ming i tråd med et menneskerettslig perspektiv,61 og
omfatter dermed i utgangspunktet alle personer som
befinner seg på norsk territorium. Dette innebærer at
også personer uten lovlig opphold i Norge kan påberope
seg den nye grunnlovsbestemmelsen ved avslag på
eksempelvis sosialstønad eller annen hjelp fra det offent-
lige. Menneskerettsutvalget foreslo en ny § 115, som har
interesse i denne sammenheng:

Enhver begrensning i rettigheter som er anerkjent i denne
grunnlov, må være fastsatt ved lov og respektere kjernen
i rettighetene. Begrensningen må være forholdsmessig og
nødvendig for å ivareta allmenne interesser eller andres
menneskerettigheter (første ledd).

Dette forslaget ble imidlertid ikke vedtatt. Bestemmel-
sen var ment som en hjemmel for myndighetene til å
begrense omfanget av en del av rettighetene, men uten at
dette skulle krenke «kjernen» i rettighetene. Utvalget
peker særskilt på at myndighetenes plikter overfor per-
soner uten norsk statsborgerskap og uten lovlig opphold
ville kunne begrenses gjennom denne bestemmelsen,62

og dermed fjerne frykten for stor økning i utbetalinger
og tjenester til utlendinger som søker seg til Norge.
Utvalget slår likevel fast følgende:

Så lenge disse personene har tilbud om et minimum av
mat, vann og husvære samt tilgang på øyeblikkelig helse-
hjelp,63 kan ordinær lovgivning, under henvisning til den
generelle begrensningshjemmel, ha et redusert tilbud til

54 Menneskerettighetsutvalgets rapport, Dokument 16 (2011–2012), s. 239–240.
55 Jf. sosialtjenesteloven 18. desember 2009 nr. 131 § 18.
56 Menneskerettighetsutvalgets rapport, Dokument 16 (2011–2012), s. 239.
57 Ibid. s. 240. Se også Innst. 187 S (2013–14) s. 22.
58 Menneskerettighetsutvalgets rapport, Dokument 16 (2011–2012), s. 239.
59 Ibid. s. 240.
60 Jf. sosialtjenesteloven §§ 18 og 21.
61 Jf. ØSK Artikkel 9, som sier at konvensjonspartene anerkjenner retten for enhver til sosial trygghet.
62 Menneskerettighetsutvalgets rapport, Dokument 16 (2011–2012), s. 242.
63 Det skal her bemerkes at tilgang til øyeblikkelig helsehjelp ikke regnes som tilstrekkelig til å oppfylle kjerneforpliktelsen etter ØSK artikkel 12.

Også essensielle primærhelsetjenester må inngå i tilbudet (Aasen med videre henvisninger, «Menneskerettigheter og grunnlovsbestemmelser» i
Sentrale helserettslige emner (Befring, Kjelland og Syse red.) (2016) s. 60–79, på s. 68–70.
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disse personene. Dette vil først og fremst kunne være
aktuelt for personer uten lovlig opphold og for personer
på gjennomreise.64

Menneskerettighetsutvalget legger her til grunn en for-
ståelse av statens ansvar i tråd med det utvalget mener
følger av internasjonale menneskerettigheter, det vil si at
ingen på statens territorium kan nektes eller fratas et
minimum av mat, vann, husvære og helsehjelp. Kjernen
i rettighetene må altså respekteres også overfor personer
som ikke har lovlig opphold i Norge.

Det følger som nevnt av Grunnloven § 92 at statens
myndigheter skal respektere og sikre menneskerettighe-
tene «slik de er nedfelt i denne grunnlov og i for Norge
bindende traktater om menneskerettigheter». Dette inne-
bærer at tolkningen av rettighetsbestemmelsene i Grunn-
loven normalt må rette seg etter internasjonale traktater
slik disse tolkes av overvåkingsorganene.65 Grunnloven
§ 92 innebærer videre at selv om noen sosiale rettigheter
ikke er grunnlovfestet (for eksempel retten til helse-
hjelp), er Norge uansett bundet av ØSK og andre kon-
vensjoner.66

11 Litt om «arbeidslinjen» i norsk politikk
I Norge kjennetegnes sosialpolitikken av den såkalte
«arbeidslinjen», det vil si at folk så langt det er mulig
skal arbeide for å livnære seg og sin familie. Velferdssta-
tens krav til «den gode borger» (en såkalt «medborger»)
har vært forsøkt formulert i verdikommisjoner, plikt-
kataloger og sosialpolitiske programmer både i Norge og
andre land.67 Av «borgerdydene» er den enkeltes plikt til
å arbeide for å forsørge seg selv en sentral del av norsk
kultur, og en grunnpilar i velferdsstaten.68 Velferdssta-
tens ambisiøse mål om å sørge for meningsfulle og
trygge liv for alle kan ikke realiseres uten lojal oppslut-
ning fra alle grupper – både menn og kvinner – om
arbeid, skatteplikt og vilje til å bidra til fellesskapet.

«Arbeidslinjen» kommer blant annet til uttrykk i sosi-
altjenesteloven,69 som i § 18 regulerer adgangen til øko-

nomisk stønad, og i § 20 første ledd hjemler bruk av vil-
kår for tildeling av stønad, «herunder at mottakeren i
stønadsperioden skal utføre passende arbeidsoppgaver i
bostedskommunen». Formålet er å hindre at folk henfal-
ler til en passiv tilværelse. For mange kan det være bra
med hjelp til å komme i gang med noe nytt når de mister
jobben eller ikke lenger kan utføre sitt tidligere arbeid.
For andre kan slike plikter føles som en ekstra byrde i en
allerede vanskelig situasjon. Loven krever at slike vilkår
må ha nær sammenheng med vedtaket, og de må ikke
være uforholdsmessig byrdefulle eller begrense stønads-
mottakerens handle- eller valgfrihet på en urimelig måte.
Den enkelte er i stor grad prisgitt det skjønn som utøves
av saksbehandleren. «Forhandlingene» mellom stønads-
mottakeren og NAV om hva som er «passende» arbeid
skjer mellom ujevnbyrdige parter der den ene sitter med
makten og den andre er avhengig av å få hjelp. En lov-
endring70 medfører at sosialtjenesten i framtiden «skal»
stille vilkår, med mindre «tungtveiende hensyn» taler
imot. Dette betyr en enda strengere «arbeidslinje» der de
krav som stilles ikke nødvendigvis hjelper stønadsmot-
takeren til å få en meningsfull jobb, men stilles uteluk-
kende for å holde personen i en eller annen form for akti-
vitet.71

Det reiser seg her spørsmål om forholdet til Grunnlo-
ven § 110 første ledd andre setning, som altså gir «rett»
til støtte fra det offentlige når vedkommende ikke er i
stand til å sørge for sitt livsopphold. Forarbeidene til
grunnlovsbestemmelsen viser til menneskerettslige krav
om ivaretakelse av «frihet, likhet og menneskeverd».72

Det kan også være grunn til å minne om forbudet mot
tvangsarbeid, jf. Grunnloven § 93 og ØSK artikkel 6,
som begge krever vern om individets autonomi. De krav
og plikter som pålegges den enkelte stønadsmottaker
kan heller ikke undergrave den materielle retten til livs-
opphold som nå er gitt et konstitusjonelt vern.

Velferdsstaten forutsetter at det til enhver tid vil være
mennesker som av ulike grunner ikke er i stand til å for-
sørge seg selv, for eksempel ved sykdom eller ulykker
som gjør dem helt eller delvis uføre i kortere eller lengre
perioder. I våre dager er arbeidsledighet en økende

64 Ibid. s. 242.
65 Dette forutsettes også i innstillingen til Stortinget fra Kontroll- og konstitusjonskomiteen om grunnlovfesting av ØSK-rettigheter, jf. Innst. 187 S

(2013–2014), som viser til at i saker der grunnlovsbestemmelser om ØSK-rettigheter prøves for domstolene vil prøvingen skje ut fra de samme ret-
ningslinjene som er fastsatt i de generelle kommentarene fra ØSK-komiteen (s. 2).

66 Aasen, «Grunnloven og de sosiale rettighetene» (2014), s. 145–161, på s. 159.
67 Nanna Kildal med videre henvisninger, «Den nye velferdskontrakten» i Grunnloven og velferdsstaten (Aasen og Kildal red.) (2014), s. 119–129,

på s. 122–124.
68 Ibid. s. 127.
69 Lov 18. desember 2009 nr. 131.
70 Lov 24. april 2015 nr. 20.
71 Tine Eidsvaag, «Arbeidslinjen og menneskerettighetene», i Retfærd nr. 2/153 (2016) (temanummer om rettsliggjøring i velferdsstaten, redigert av

Henriette Sinding Aasen og Even Nilssen), s. 45–58.
72 Innst. 187 S (2013–2014) s. 3.



§ 110 1237
bekymring. Mange mennesker vil være avhengige av
arbeidsledighetstrygd til de kommer i jobb igjen. Vel-
ferdsstaten ble skapt for å sikre økonomisk trygghet i
slike situasjoner.73 Den moralske plikten til å arbeide
opphører når den enkelte ikke får jobb, er rammet av
sykdom eller av andre grunner er ute av stand til å
arbeide for å forsørge seg og sin familie. Spørsmålet om
hvilke krav som med rimelighet kan stilles til den
enkelte, for eksempel med hensyn til type arbeid, flyt-
ting, arbeidsvilkår og lønn, trenger en langt grundigere
diskusjon enn det er rom for her.74 For å beskytte alle-
rede utsatte grupper mot vilkårlighet, urimelige krav og
meningsløse pålegg, må myndighetene føre aktivt tilsyn
med sosialtjenestens praktisering av lovverket, saksbe-
handlingen og de prosedyrer og tiltak som brukes i
enkeltsaker.

12 Grunnloven § 110 andre ledd

Nærmere bestemmelser om ansattes medbestemmelses-
rett på sin arbeidsplass fastsettes ved lov.

Bestemmelsen kom inn i Grunnloven i 1980.75 Ved
grunnlovsreformen i mai 2014 fikk bestemmelsen en
moderne språkdrakt. Bestemmelsen grunnlovfester
ideen om bedriftsdemokrati, og er dermed et uttrykk for
samfunnets demokratiske utvikling. Bestemmelsen har
først og fremst betydning som en politisk prinsipperklæ-
ring om viktigheten av medbestemmelse på arbeidsplas-
sen, og stiller ikke nærmere krav til utformingen av
ansattes medbestemmelsesrett. Den kan også ha betyd-
ning ved lovtolkning og rettsanvendelse.76 Bestemmel-
sen overlater til lovgiver å utvikle bedriftsdemokratiet i
norsk arbeidsliv. Flere lover har bestemmelser om med-
bestemmelsesrett for ansatte.77

Prinsippet om ansattes medbestemmelsesrett er ikke
av ny dato, men var på den politiske dagsorden allerede i
1880, da styringsretten ble drøftet på et landsomfattende
arbeidermøte. I 1887, da Arbeiderpartiet ble stiftet, var

arbeidernes medbestemmelsesrett med i programmet.78 I
1920 ble lov av 23. juli om arbeiderutvalg i industrielle
bedrifter vedtatt, som krevde at det ble opprettet rådgi-
vende arbeiderutvalg i bedrifter med mer enn 50 ansatte
dersom en fjerdepart av arbeiderne krevde det. De første
skrittene i retning av lovfestet representasjonsrett for de
ansatte i bedriftenes styrende organer ble tatt ved lov om
Raufoss Ammunisjonsfabrikker, Kongsberg Våpenfa-
brikk og Marinens Hovedverft av 10. oktober 1947. I
1968 nedsatte regjeringen Borten en komite (Eckhoff-
komiteen) for å «analysere de forskjellige spørsmål som
vanligvis sammenfattes under uttrykket demokrati i
arbeidslivet». Forut for dette hadde det vært en livlig
offentlig debatt.79 På bakgrunn av Eckhoff-komiteens
forslag fremmet regjeringen Bratteli i 1972 forslag til
endring av aksjeloven av 1957.80 Etter dette forslaget
skulle de ansatte i aksjeselskaper med mer enn 50, men
mindre enn 200 ansatte, kunne kreve å velge inntil 1/3,
dog minst 2 av styrets medlemmer. I selskaper med mer
enn 200 ansatte skulle det velges bedriftsforsamling med
minst 12 medlemmer. En tredjedel av medlemmene
skulle velges av og blant de ansatte. Bedriftsforsamlin-
gen skulle blant annet treffe avgjørelse i saker som gjel-
der investeringer av betydelig omfang i forhold til sel-
skapenes ressurser eller rasjonalisering eller omlegging
av driften som medfører større endring eller omdispone-
ring av arbeidsstyrken. Dette lovforslaget ble vedtatt
med en endring som gikk ut på å styrke arbeidstakernes
muligheter til å få valgt sine kandidater i styret når styret
velges av bedriftsforsamlingen.81

Dette var bakgrunnen for forslaget og Stortingets
beslutning om at en bestemmelse om bedriftsdemokrati
naturlig hørte hjemme i Grunnloven § 110 om retten til
arbeid. Det ble fremmet fem ulike alternative formule-
ringer, og professorene Johs. Andenæs og Torkel Opsahl
avga sakkyndige uttalelser. Andenæs pekte blant annet
på at ren konsultasjon ikke vil være tilstrekkelig til å
kvalifisere som medbestemmelsesrett. Etter Andenæs’
syn var hovedformålet med den aktuelle bestemmelsen
«å gi høytidelig uttrykk for en sosialpolitisk ide som det
under den politiske diskusjon er oppnådd tilnærmet

73 Henriette Sinding Aasen, «Fra liberal rettsstat til sosial velferdsstat: Om grunnlovsbeskyttelse av velferdsgoder», i Undring og erkjennelse. Fest-
skrift til Jan Fridthjof Bernt 70 år (2013), s. 805–816.

74 Kildal og Eidsvaag gir viktige bidrag til denne diskusjonen, se referanser i notene 67 og 71 ovenfor. Se også Even Nilssen og Ingrid Voll, «Rettslig
proseduralisering og «governmentality» i norsk aktiveringspolitikk», i Retfærd nr. 2/153 (2016), s. 58–71.

75 Innst. S. nr. 207 (1979–80).
76 Fliflet, Grunnloven med kommentarer (2005), s. 460.
77 Lov 5. juni 1981 nr. 45 om tilsattes representasjon i offentlige virksomheters styrende organer (som aldri trådte i kraft og ble opphevet ved lov av

26. mars 2004 nr. 15), lov 21. juni 1985 nr. 83 om ansvarlige selskaper og kommandittselskaper (selskapsloven) § 2-9, lov 13. juni 1997 nr. 44 om
aksjeselskaper (aksjeloven) §§ 6-4, 6-5 og 6-35, lov 30. august 1991 nr. 71 om statsforetak (statsforetakloven) § 20.

78 Innst. S. nr. 207 (1979–80) s. 1.
79 Ibid.
80 Ot.prp. nr. 7 for 1971–72.
81 Innst. S. nr. 207 (1979–80) s. 1–2.
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enighet om». Opsahl pekte på at valg av grunnlovsfor-
men nettopp kunne være ønskelig og tilsiktet for eksem-
pel for å forebygge en svekkelse eller avskaffelse av den
medbestemmelsesrett som allerede var innført ved lov.
Han pekte videre på at man ikke måtte undervurdere
virkninger på lengre sikt av grunnlovfesting av ansattes
medbestemmelsesrett, særlig i relasjon til «styringsret-
ten» i arbeidslivet. I tidligere diskusjon hadde man sett
styringsretten som en side av den private eiendomsretten
etter Grunnloven § 105, og som et «kongelig prerogativ»
etter Grunnloven § 19. Men dersom medbestemmelses-
retten ble et grunnlovsbegrep ved siden av eiendomsret-
ten, kunne den ifølge Opsahl bli betraktet som sideord-
net og ikke underordnet denne. Etter Opsahls vurdering
ville følgelig kampen om styringsretten kunne fortsette
på et noe endret grunnlag.82

13 Fremtiden
Arbeid, utdanning, helse og gode levekår for alle er kjer-
neverdier i velferdsstaten, i tillegg til verdier, prinsipper
og rettigheter rettsstaten bygger på. Ansattes medbe-
stemmelsesrett er en viktig demokratisk mekanisme for
å sikre gode arbeidsforhold og for å sikre at arbeidsta-
kernes oppfatninger og behov tas hensyn til i prosesser
som kan lede til at arbeidsplasser legges ned eller
endres. Fram til 2014 var det kun statens ansvar for å
legge forholdene til rette for full sysselsetting og prinsip-
pet om ansattes medbestemmelsesrett som var grunnlov-
festet, i § 110. Etter grunnlovsreformen i 2014 gir
Grunnloven et mer dekkende uttrykk for de nevnte kjer-
neverdiene. Grunnloven fikk da en ny bestemmelse om
rett til utdanning (§ 109) og en bestemmelse om barns
rettigheter (§ 104), som blant annet omfatter statlig
ansvar for å «sikre at barnet får den nødvendige økono-
miske, sosiale og helsemessige trygghet» (tredje ledd). I
tillegg kom den nye bestemmelsen om rett til støtte til
livsopphold inn i § 110 første ledd, plassert sammen
med den gamle bestemmelsen om arbeid fra 1954.83

Samlet gir de to bestemmelsene i § 110 første ledd en
overordnet prinsipiell regulering av den norske «sam-
funnskontrakten» om forholdet mellom arbeid og rett til
offentlig støtte: Arbeid er et viktig velferdsgode som sta-
ten har et konstitusjonelt ansvar for å sikre, samtidig
som individets rett til offentlig støtte til livsopphold er
betinget av at vedkommende «ikke kan» sørge for sitt
livsopphold. «Arbeidsplikten» er en underliggende

moralsk føring som er dypt forankret i norsk kultur, og
som velferdsstaten hviler tungt på. En utfordring i lys av
den nokså strenge norske «arbeidslinjen» er å balansere
verdien av å aktivisere individet mot andre verdier som
retts- og velferdsstaten skal sikre, herunder menneske-
rettslige krav om respekt for individuell frihet og auto-
nomi og krav om forholdsmessighet mellom mål og
midler.

82 Ibid. s. 2–4.
83 Retten til helse og tilstrekkelig levestandard ble ikke gitt selvstendig grunnlovsvern ved reformen i 2014, noe som gjør at grunnlovsvernet om vel-

ferdsgoder fremdeles kan beskrives som mangelfullt (Henriette Sinding Aasen), «Fra rettsstat til velferdsstat: Grunnloven og den moderne sam-
funnskontrakten» (2014), s. 183–199, på s. 197. Se også Mestad, «Lyksalighed og pragmatisme» (2014), s. 36.
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Tidlegare § 110

1814–1911
Norge beholder sin egen Bank og sit eget Penge- og Myntvæsen, hvilke Indretninger ved Lov
bestemmes.

1911–1925
Statens reservefond, som udgjør fireti millioner kroner, skal udelukkende kunne anvendes til
afværgelse af farer for Riget eller, naar landsulykke har rammet Riget. Reservefondet skal for-
valtes overensstemmende med de af Storthinget derom fastsatte regler.

Av Ola Mestad

1 Innleiing
§ 110 slik den vart vedtatt på Eidsvoll inneheldt den
føresegna som hausten 1814 vart § 112 og no er § 121.
Men hausten 1814 fekk § 110 nytt innhald. Då gjaldt den
det som blei Noregs Bank, og penge- og myntvesenet.
Etter oppløysinga av den svensk-norske unionen blei
§ 110 i staden plassen for ei regulering av den norske
krigskassa, som var bygd opp frå desember 1904 – det
som blei kalt Statens reservefond. Men denne vart igjen
oppheva i 1925 etter at fondet ikkje fungerte som føre-
sett.

2 Bank, penge- og myntvesen 1814–1911
Føresegna som vart vedtatt 4. november 1814 var ein del
av førebuinga av unionen med Sverige. Den gjaldt to
spørsmål som begge blei oppfatta som sentrale for å vere

ein sjølvstendig stat: Ein eigen bank – det som blei
Noregs Bank – og eige penge- og myntvesen. Kva dette
ville innebere meir i detalj blei ikkje avklart, men frykta
for samansmelting – amalgamasjon – med Sverige var
klart motivet attom.

Vedtakinga om hausten hadde ei omfattande forhisto-
rie frå våren og sommaren 1814. Spørsmålet om grunn-
lovsregulering av bankspørsmålet hadde vore oppe på
Eidsvoll der det var del av eit stort tema om statsfi-
nansane. Mange av grunnlovsutkasta som vart sende inn
eller lagde fram på Eidsvoll våren 1814 hadde med
reglar om ein bank. Dei fleste gjekk inn for at banken
skulle vere eit aksjeselskap for at det private eigarskapet
skulle gjere banken uavhengig av kongemakta.1 Chris-
tian Frederik ønskte regulering av ein bank og noterte litt
forbløffa i dagboka si for 14. mai at det ikkje vart ved-
tatt: «Noget ganske underlig skedde i dag, nemlig at
nationalbanken, en institution som folket saa ofte har

1 Sjå Ola Mestad, «Noregs Bank som aksjeselskap i 1816 – selskapsrettsleg forankring av stabilt pengevesen», i Gudmund Knudsen, Kristin Nor-
mann & Geir Woxholth (red.), Selskap, kontrakt, konkurs og rettskilder. Festskrift til Mads Henry Andenæs 70 år (2010) s. 207–220 på s. 208–209
og dei ulike forslaga i Riksforsamlingens forhandlinger I (1914) s. 159 (Weidemann) og III (1916) s. 53 (Adler-Falsen), s. 85 (Elieson), s. 188
(Sebbelow), og vidare Ola Mestad, «Noregs Banks historie i eit langsiktig juridisk perspektiv» Historisk tidsskrift 2017 s. 309–335, om § 110 sær-
leg s. 313–314 og 320.
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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ønsket og krævd, blev utsat til næste riksforsamling.»
Han omtaler dette som eit «misgrep».2 Dette er eitt av
mange døme på at Christian Frederik ikkje hadde sterkt
gjennomslag på Eidsvoll når det gjaldt det nærmare inn-
haldet av Grunnlova. Ikkje eingong hans eigen øko-
nomi-regjeringsråd Carsten Tank støtta bankforslaget frå
prinsen som blei forkasta med 72 mot 31 røyster.3

Etter at stormaktskommissærane hadde kome til
Christiania og overtydd den nyvalde kongen om at det
ikkje fanst støtte til eit heilt sjølvstendig Noreg, utar-
beidde han eit grunnlovsutkast med sikte på den
komande unionen. Der var bank og pengevesen viktige
punkt. I sitt utkast frå 5. juli der han både tok opp
endringar og tillegg til Eidsvollgrunnlova, skreiv Chris-
tian Frederik at det måtte kome tillegg med følgjande
innhald:

«1. Rigets Pengevæsen sammenblandes ej med Sverri-
ges. –

4. En Bank for Norge uden Sammenblanding med
Finanzerne eller med nærværende Rigsbank hvis
Representativer efterhaanden ved directe Paalæg
maae indløses indrettes.»4

Utkastet blei så behandla i statsråd 7. og 8. juli og der
blei det vedtatt kva for føresegner som skulle leggjast til
grunn for ein eventuell union. Punkt 1 lydde slik: «At en
særskilt Bank oprettes for Kongeriget Norge, saaledes
som Storthinget finder den tienligst.» Og i punkt 4 vart
det sagt: «At den gangbare Mynt i Norge vorder præget i
selve Norge, og forsynet med det norske Riges Vaa-
ben.»5 Mynt hadde samanhengande frå 1628 blitt prega i
Noreg på grunn av sølvgruvene på Kongsberg og med
grunnlag i det såkalte myntregalet, altså kongens einerett
til å prege mynt.6

Den 13. juli utferda Christian Frederik ei rekkje brev
som kommissærane tok med til Karl Johan. Eitt av desse
inneheldt vilkåra for ein union («bases d’union»). Det

første punktet var at den svenske kongen måtte godta
Grunnlova «som den norske nasjonen sjølv hadde gitt
seg på Eidsvoll» med nødvendige endringar [mi omset-
jing]. Det andre punktet var ei opplisting av ei rekkje
krav som den svenske kongen måtte sikre kongedømet
Noreg. Det første av desse krava var ein særskild bank
for Noreg slik som Stortinget finn å ville etablere den og
det fjerde at norsk mynt skulle slåast i Noreg med norsk
riksvåpen.7

Det synest likevel ikkje som om krava om bank og
myntvesen blei tatt opp i dei ulike grunnlovsforslaga
som blei utarbeidd på svensk side og dei er ikkje med i
det forslaget som dei svenske kommissærane la fram for
det overordentlege stortinget den 13. oktober 1814.8
Men stortingskomiteen som var oppnemnt «til at mod-
tage Meddelelser fra de Svenske Commisarier», det var
altså ikkje ein forhandlingskomité, tok opp spørsmålet i
sitt første møte med kommissærane den 17. oktober og
kommissærane svarte at «Norge beholder sit eget Penge-
væsen og sin egen bank, ifald Folket selv vil».9 Dermed
blei det kontinuitet mellom det kravet som Christian Fre-
derik og det norske statsrådet hadde stilt opp om somma-
ren og det som Stortinget kravde om hausten.

Komiteen utarbeidde etter kvart diverse endringar i og
tillegg til det framlegget som svenskane hadde kome med.
Det første tilleggsforslaget blei nettopp: «Norge beholder
sin egen bank, sit eget Mynt- og Penge-Væsen.»10 I Stor-
tinget blei det litt debatt om den nærmare utforminga, men
det einaste endringsforslaget som vann fram var frå
Wedel-Jarlsberg som ville ha inn tillegget om at den nær-
mare utforminga skulle fastsetjast ved lov. Grev Wedel,
var leiar av den finanskomiteen som var oppretta av Riks-
forsamlinga for å utarbeide lovutkast om banken.11 Eit
forslag om å omtale banken som ein «egen national
Bank» blei forkasta.12 Dermed var det som vart den ende-
lege ordlyden 4. november, på plass.

Frå våren til hausten 1814 hadde det skjedd ei funk-
sjonsendring av den påtenkte bankreguleringa i Grunn-

2 Kong Christian Frederiks Dagbok fra hans ophold i Norge i 1814 (1914) s. 211.
3 Sjå Riksforsamlingens forhandlinger I 1914 s. 60. Utviklinga i banksaka på Eidsvoll har lenge vore uavklart, men er no forklart i Martin Austnes,

Kampen om banken. Et historisk perspektiv på utformingen av det nye Norges bank- og pengevesen ca. 1814–1816, Norges Banks skriftserie 50/
2016: 110–114, opphavleg ph.d.-avhandling, UiO 2014.

4 Yngvar Nielsen, Bidrag til Norges Historie i 1814, bd. II 1866 s. 269–270.
5 Nielsen op.cit. s. 277.
6 Om myntregalet i Danmark-Noreg, sjå J.F.W. Schlegel, Danmarks og Hertugdømmenes Statsret med stadigt Hensyn til deres ældre Forfatning,

Kiøbenhavn 1827 s. 339 og 362ff. Generelt om regale og forskjellen til majestetsrettar, sjå J.F.W. Schlegel, Naturrettens eller den almindelige
Retslæres Grundsætninger, 1. utg., København 1798 bd. II s. 152–153.

7 Nielsen op.cit. s. 308–309.
8 Storthings Forhandlinger i Aaret 1814, Christiania (1835) s. 61ff.
9 Storthings Forhandlinger i Aaret 1814 (1835) s. 320, jf. s. 317.
10 Lagt fram 1. november, sjå Storthings Forhandlinger i Aaret 1814 (1835) s. 473. Frå 26. oktober var grev Wedel også blitt medlem av «meddelel-

seskomiteen», jf. op.cit. s. 383.
11 Sjå Ola Mestad op.cit. 2010 s. 209 og 212.
12 Storthings Forhandlinger i Aaret 1814 (1835) s. 474.
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lova. Om våren gjaldt spørsmålet den nasjonale ord-
ninga av pengevesenet og kor uavhengig ein bank skulle
vere av den nasjonale kongemakta, om hausten var det i
staden spørsmål om å vere uavhengig av den domine-
rande unionspartneren Sverige.

Det gjekk fram av § 110 at Stortinget gjennom lovgi-
ving skulle ordne bank- og pengevesenet og det blei den
mest omfattande oppgåva for det første ordentlege stor-
tinget.13 Året etter vedtok det første ordentlege stortinget
etter uhyre krevjande debattar lovgiving om Noregs
Bank, som blei sanksjonert 16. juni 1816. Den lovgi-
vinga oppfylte det eine kravet i Grunnlova, men elles
vedrører den ikkje direkte grunnlovsspørsmålet.14 Også
pengevesenet blei regulert i ei lov av same dato. Der
fastsette § 5 at «Myntindretninger maa kun oprettes for
Statskassens Regning». Det var vidareføring av det
gamle myntregalet. Alt frå 1816 hadde derimot Noregs
Bank rett, og frå 1818, einerett på å gi ut setlar. Staten
hadde altså myntretten og banken setelretten heilt til
1962 då også myntretten blei overført til banken.15 Dette
heng saman med at i første halvdel av 1800-talet var det
berre mynt som vart rekna som pengar, og setlar som
gjeldsbrev («pengerepresentativ»).

Setelmonopolet var likevel ikkje heilt gjennomført. På
Svalbard vart det utgitt eigne setlar frå 1906 til 1980 og
det vart gjort framlegg om eigen mynt, men det vart
avslått av Finansdepartementet på 1950-talet og setelret-
ten vart avvikla frå 1980.16

Den språklege utforminga av § 110 i 1814 med bruken
av ordet «beholder» var litt misvisande for så vidt gjaldt
banken, for den var enno ikkje oppretta hausten 1814,
men det fanst likevel ei bankordning gjennom Riksban-
kens avdeling i Christiania knytta til drift og avvikling
av det eldre pengevesenet.17

Fram gjennom unionen synest det vere lite strid om
grunnlovsreguleringa. Norsk og svensk statsøkonomi
vart haldne heilt åtskilde og kvart land hadde sin eigen
sentralbank. Ei sak reiste likevel spørsmål om innhaldet
av § 110: spørsmålet om skandinavisk myntunion, altså i
realiteten ein valutaunion, på 1870-talet. Etter at det
hadde vore omfattande europeiske diskusjonar om
nyordning av valutaspørsmål, braut initiativa saman etter
den fransk-tyske krigen. Men i etterdønningane inngjekk

Danmark og dei sameinte rika Sverige og Noreg i
desember 1872 ein traktat om myntunion der det var
spørsmål om Noreg skulle bli ein part til liks med Sve-
rige og Danmark. I 1873 forkasta Stortinget eit framlegg
om at Noreg skulle tiltre traktaten og dermed unionen,
medan Danmark og Sverige samtykte. To år seinare
slutta Stortinget seg likevel til og dermed vart krone inn-
ført som mynteining i staden for spesidalar. I debattane
var det ulike argument mot. Eitt av dei var at ein mynt-
union ville vere i strid med Grunnlova § 110 som sa at
Noreg skulle ha sitt eige mynt- og pengevesen.18

Spørsmålet om eventuell grunnlovsstrid ser ut til først
å ha kome opp under komitebehandlinga i den forsterka
bankkomité i Stortinget. Fleirtalet i komiteen innstilte på
samtykke til konvensjonen i 1873. Det tok opp grunn-
lovsspørsmålet og konkluderte sin gjennomgang av his-
torikken bak § 110 slik at formålet med føresegna måtte
vere å «forebygge, at Norges Bank, dets Penge- og
Myntvæsen skulde slaaes sammen med Sveriges». Dette
ville då heller ikkje vere tilfellet ved tilslutning til mynt-
unionen, sjølv om den var bindande for ein 11-årsperi-
ode og dermed hadde ikkje norske styresmakter fullt
rådvelde i denne perioden. Fleirtalet viste til at spørsmå-
let likevel ville vere regulert ved norsk lov og ein ville
ha norsk-prega myntar. Generelt uttalte fleirtalet om
grunnlovsspørsmålet mellom anna at det måtte «vel
ansees mindre rimeligt at opretholde en Grundlovsfor-
tolkning, hvorefter det skulde være den norske Statsmyn-
dighed forment gjennem Overenskomst med fremmed
Magt at ordne en eller anden indenlandsk Indretning paa
en for Fædrelandet gavnlig Maade, blot fordi den til saa-
dan Overenskomst for vort vedkommende knyttede Lov
ikke, saalænge Overenskomsten stod ved Magt, kunde af
os ensidigen forandres». Ei slik tolking som «i mange
Tilfælde til Skade for landet vilde lænkebinde den sam-
lede Statsmyndighed, for at den ene Del af denne til
enhver Tid kunde have frie hænder, strider altfor meget
mod den sunde Fornuft og almindelig Statsklogskab til at
kunde bifaldes, hvor Ordene ikke tvinge dertil».19

Opposisjonen såg dette annleis. I debatten hevda den
leiande opposisjonsmann Johan Sverdrup at ein måtte
både sjå på § 110 og det vidare systemet i Grunnlova.
«Grundlovens § 110 er aabenbart kun en Tilspidsen af,

13 Sjå Austnes op.cit. 138.
14 Sjå Einar Lie (red.), Norges Bank 1816–2016 (2016) s. 33–65.
15 I alt blei pengevesenet ordna ved seks lover sanksjonert same dag i 1816. Sjå NOU 1983: 39 Lov om Norges Bank og pengevesenet s. 83 og 106

og Per Christiansen, Norsk pengerett (1987) s. 204–205.
16 Sjå Morten Søberg, Rapport frå Finansdepartementet. Ei statssekretærreise (2014) s. 94–95.
17 Riksbanken var oppretta i 1813, jf. Einar Lie (red.), Norges Bank 1816–2016 (2016) s. 30 og Austnes op.cit. s. 70–72.
18 Generelt om den skandinaviske myntunion og forholdet til den svensk-norske unionen, sjå Bo Stråth, Union og demokrati. Dei sameinte rika

Noreg-Sverige 1814–1905, (2005) s. 154–159, som likevel ikkje tar opp grunnlovsspørsmålet. Sjå òg Narve Bjørgo, Alf Kaartvedt mfl., Selvsten-
dighet og union. Fra middelalderen til 1905, bd. I i Norsk utenrikspolitikks historie (1995) s. 314–315.

19 Indst. S. II 1873 s. 9–11.
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hvad der forøvrigt ligger i Grundloven, fremkalt ved det
enkelte Tilfælde.» Han heldt fram med at «Selvstændig-
hed og handlefrihed for os maa bevares».20 Andre talarar
var endå klarare om § 110. Representanten, lærar og
bonde David Swensen sa kort og godt at han ville røyste
mot konvensjonen fordi «at vor Grundlovs § 110 sættes
ud af Virksomhed – ud af Betragtning kan man sige – for
en lang Aarrække».21 Også representanten Ole Sivert
Welde, han òg lærar og bonde, spurde om «skulle vi da
som Nordmænd virkelig opgive Grundlovens § 110».22

Også andre viste til § 110, men den varsame Sverdrup sa
seinare i debatten at han ikkje ville konkludere på om ein
gjekk § 110 for nær, «men jeg siger, man gaar Aanden,
om ikke Bogstaven i Grundloven for nær. … naar svensk
og dansk mynt har Tvangskurs hos os, da existerer der
virkelig Fællesskab i Myntforholdene».23

I 1873 blei samtykke til konvensjonen nedstemt med
58 mot 51 røyster, men det er vanskeleg å seie om det
akkurat var grunnlovsstandpunktet som var avgje-
rande.24 For Sverdrup var det viktig å understreke folke-
makta gjennom nasjonalforsamlingane. Sigeren vart
kortvarig. To år seinare gav Stortinget samtykke med 82
mot 28 røyster.25 Sverdrup var framleis einig med dei
som «finde en stærk Betenkelighed hentet fra Grundlo-
vens § 110» og røysta mot, saman med Søren Jaabæk
som òg viste til Grunnlova § 110.26

Myntunionen varte til den braut saman i 1914, men
formelt blei konvensjonen først sagt opp i 1972.27

3 1911–1925 Regulering av Statens reservefond
I juni 1906 føreslo regjeringa ei rekkje endringar i
Grunnlova hovudsakleg som del av oppryddinga etter
unionsoppløysinga. Eit ledd i dette var å oppheve dågjel-
dande § 110 og i staden innføre i same paragrafnummer
ei føresegn om Statens reservefond.28

Grunngivinga for oppheving var svært kort: «§ 110 …
fastslaar Norges ret til sin egen bank og sit eget penge-
væsen og antages derfor overflødig efter unionens opløs-

ning.» Reservefondet var kanskje ikkje knytt direkte til
unionsoppløysinga, men det var eit forsvarstiltak, eit til-
tak for å ha pengar tilgjengeleg i tilfelle krig eller trugs-
mål om det. Framlegget til føresegn om reservefondet
vart ikkje vedtatt i første omgang i 1908 og dermed blei
§ 110 ståande til 1911 i sin dåverande ordlyd.29

Den nye § 110 av 3./15. august 1911 hadde følgjande
ordlyd:

Statens reservefond, som udgjør fireti millioner kroner,
skal udelukkende kunne anvendes til afværgelse af farer
for Riget eller, naar landsulykke har rammet Riget.
Reservefondet skal forvaltes overensstemmende med de
af Storthinget derom fastsatte regler.

Den nye føresegna vart vedtatt med 91 mot 38 røyster
3. august 1911. Ordlyden var litt ulik den som ikkje fekk
tilstrekkeleg fleirtal i 1908. Det er for det første meir
uklart om staten alltid må ha eit slikt reservefond på førti
millionar i tilfelle noko av det hadde blitt brukt. For det
andre var formålet med fondet ikkje berre militært, det
ville òg kunne brukast til dømes i tilfelle jordskjelv og
andre ulykker.

Sjølve reservefondet hadde vorte oppretta om lag
10 år tidlegare av Stortinget etter framlegg direkte i ein
stortingsdebatt av dåverande finansminister Christian
Michelsen. Det skjedde i desember 1904 og fondet var
først på 10 millionar. Proposisjonen som stortingsdebat-
ten var basert på, gjaldt berre opptak av statslån til jern-
banebygging.30 I Stortinget viste Michelsen til at det
ville vere viktig å ha eit reservefond og at mange andre
land, mellom anna Sverige og Danmark, hadde det. Eit
slikt fond skulle helst byggjast opp gjennom overskot på
statsbudsjettet, men det ville neppe la seg realisere i nær
framtid på grunn av «de forhaandenværende Budgetvan-
skeligheder». Michelsen hadde før stortingsdebatten for-
handla med representantane for lånekonsortiet som for
tida var i Christiania for å inngå avtale om jernbanelån,
om ikkje lånet kunne utvidast med 10 millionar. Det
hadde dei gått med på – med akseptfrist same dag.

20 S.Tid. 1873 s. 587.
21 S.Tid. 1873 s. 604.
22 S.Tid. 1873 s. 616.
23 S.Tid. 1873 s. 639.
24 S.Tid. 1873 s. 640.
25 S.Tid. 1875 s. 97.
26 S.Tid. 1875 s. 80, 87 og 97.
27 NOU 1983: 39 Lov om Norges Bank og pengevesenet s. 84.
28 St.prp. nr. 102 1905–1906 på s. 5 og 12.
29 Fleirtalet i konstitusjonskomiteen innstilte på vedtaking i 1908, men det fekk ikkje tilstrekkjeleg fleirtal i Stortinget, sjå Indst. S. nr. XXXXIX 1908

s. 49–51 og S.Tid 1908 s. 3425–3426 (røystetal 76–43). Ordlyden i framlegget var då: «Staten skal have et Reservefond paa mindst fireti Millioner
Kroner, som udelukkende skal kunne anvendes til Afværgelse af Farer for Riget. Reservefondet skal forvaltes overensstemmende med de af Stort-
hinget derom fastsatte Regler.» Sjå Ot.prp. nr. 102 1905–1906 s. 12 og 17.

30 St.prp. nr. 33 1904–1905.
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Hovudformålet med fondet var klart. I debatten blei fon-
det jamvel omtalt som «krigskasse».31

Michelsen føreslo såleis å auke det påtenkte jernbane-
lånet med 10 millionar, og dei 10 millionane skulle
setjast av særskilt. I vedtaket heitte det at fondsmidlane
blir «at anlægge i første klasses utenlandske verdipapirer
som et fast reservefond under særskilt bestyrelse og
urørlig utenfor overordentlige tilfælde og uten Stortin-
gets samtykke». For å sikre fondet såg Michelsen for seg
at ein tredel skulle investerast i engelske, ein tredel i
tyske og ein tredel i franske statspapir.32 Differansen
mellom lånerenta og avkastninga blei sett som ein for-
sikringspremie. Michelsens framlegg, som var, blei det
opplyst, drøfta med samrøystes tilslutning i statsrådsav-
delinga i Kristiania, blei samrøystes vedtatt i Stortinget
etter at 25 representantar først hadde røysta for berre å
behandle jernbanelånet den dagen. Den 2. mai 1905, før
unionsoppløysinga, men etter at Michelsen hadde tatt
over som statsminister, vart fondet vedtatt auka til 50
millionar. Året etter, i mai 1906 vedtok Stortinget å
bruke 10 millionar av dette hovudsakleg til dekning «av
de ved de politiske begivenheter i 1905 foranledigede
ekstraordinære utgifter vedkommende forsvarsvæse-
net».33 Då kom det igjen ned i førti millionar. Kor mykje
pengar var det? Mykje. Det blir sagt at det årlege for-
svarsbudsjettet den tid var på cirka 20 millionar.34 For-
valtninga av fondet var styrt at eit særskilt reglement
som særleg skulle hindre at fondet blei brukt til andre,
meir allmenne statsfinansielle føremål.

I Stortinget ser det ut til å ha vore allmenn semje om at
ein skulle ha eit reservefond. Men ikkje alle var einige i
at det skulle grunnlovsfestast. Eit mindretal i konstitu-
sjonskomiteen gjekk mot grunnlovsfesting. Dei viste
særleg til at ingen andre land hadde grunnlovsfesta sitt
fond. Fleirtalet meinte som Finansdepartementet at «den
eneste fuldt betryggende maate at sikre reservefondet
paa er at grundlovfæste det». Fleirtalet heldt fram at ein
då ville ha sikra seg at fondet «saalænge det bestaar, til
enhver tid er til disposition – og herpaa lægger man stor
vegt, idet selv en midlertidig anvendelse kan medføre
betydelig risiko i vort kapitalfattige land».35

I Stortinget vart framlegget vedtatt med 91 mot 38
røyster.36 Særleg Christian Holtermann Knudsen frå Ap
talte imot grunnlovfesting og spurde kven ein skulle
verne fondet mot. Kanskje mot «de herrer militarister» i
Stortinget? «Er det saa, at militaristerne her i tinget og
den overveiende del av borgerpartierne er saa ræd sig
selv og sin egen dømmekraft, naar det gjælder at forvalte
dette reservefond, at de frygter for, at de skal komme til at
angripe det og bruke det i fredstid til militære øiemed. …
Jeg kan ikke skjønne, at der er andre, mot hvem man
behøver at grundlovfæste dette fond end mot militaris-
terne – altsaa Stortinget mot sig selv, mot majorite-
ten!»37 – Dette er sjølvsagt eit prinsipielt poeng i debat-
tar om grunnlovsfesting – ein vedtar eit vern også mot
fleirtalet.

Grunnlovfestinga av reservefondet varte ikkje særleg
lenge. I 1923 føreslo regjeringa å oppheve føresegna.
Den sa at røynslene frå den økonomiske krisa i samband
med den første verdskrigen «tilfulle har vist, at fondet
ikke lenger svarer til sin hensikt, og at dets grunnlovs-
festelse for så vidt ikke alene var overflødig, men også
uheldig på grunn av de sterke bånd, som dermed blev
lagt på statsmaktene med hensyn til anbringelsen av fon-
dets midler, idet man ved fastsettelsen av reglene herfor
har måttet ta fornødent hensyn til øiemedet med fondets
anvendelse». Fondet hadde då tapt cirka 18 millionar på
investeringane i franske og tyske statsobligasjonar.38

Utanriks- og konstitusjonskomiteen slutta seg samrøys-
tes til framlegget om oppheving og det skjedde samrøys-
tes i Stortinget 5. juni 1925.39

31 S.tid. 1904–1905 s. 492 (Jørgen Knudsen).
32 Sjå S.tid. 1904–1905 s. 489–490 og s. 495 (om akseptfrist same dag).
33 For hovudtrekk i utviklinga, sjå Indst. S. XXXXIV 1910 s. 1–3 og St.prp. nr. 23 1923 s. 4–5.
34 S.tid. 1911 s. 2503. Sjå ulike måtar å samanlikne verdien av reservefondet med verdirelasjonar i nyare tid, Aanund Hylland, «Statens reservefond

1904–1925. Et forsøk på å binde politisk handlefrihet?» i Penger og Kreditt nr. 3 2005 s. 185.
35 Indst. S. XXXXIV 1910 s. 8. Sjå om reservefondet og særleg om spørsmålet om grunnlovsbinding av økonomisk politikk, Aanund Hylland, op.cit.

s. 182–189.
36 S.tid. 1911 s. 2505.
37 S.tid. 1911 s. 2500.
38 St.prp. nr. 123 1923 s. 5. Eg har vanskeleg for å forstå at grunnlovsfestinga skulle vere grunnen til verdifallet på investeringane. Det måtte i så fall

heller vere reglementet som påla dei bindingane, men ei nærare drøfting av det får utstå.
39 Sjå Innst. S. nr 30 1925 og S.tid. 1925 s. 2133.
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§ 112
Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold
bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som iva-
retar denne rett også for etterslekten.

Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte og
iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har etter foregående ledd.

Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger.

Alle har rett til eit helsesamt miljø og ein natur der produksjonsevna og mangfaldet blir haldne
ved lag. Naturressursane skal disponerast ut frå ein langsiktig og allsidig synsmåte som tryggjer
denne retten òg for kommande slekter.

Borgarane har rett til kunnskap om korleis det står til med naturmiljøet, og om verknadene av
planlagde og iverksette inngrep i naturen, slik at dei kan tryggje den retten dei har etter førre led-
det.

Dei statlege styresmaktene skal setje i verk tiltak som gjennomfører desse grunnsetningane.

Av Ole Kristian Fauchald

1 Innledende oversikt
Bestemmelsen ble enstemmig vedtatt som § 110 b i
1992, og ved grunnlovsrevisjonen i 2014 vedtok et fler-
tall å videreføre den som § 112 med ny ordlyd i tredje
ledd.1 Bakgrunnen for vedtakene i 1992 og 2014 var en
økende bekymring for negativ utvikling av miljøtilstan-
den. Paragrafen er en kombinasjon av en bestemmelse
om rettigheter og plikter, og en erklæring av miljøpoli-
tiske mål. I myndighetenes og domstolenes praksis var
det få referanser til § 110 b i de første årene, men
bestemmelsen har fått økt oppmerksomhet i den senere
tid, særlig etter endringen i 2014.

Første ledd angår rettigheter til tre aspekter ved mil-
jøet; virkningene miljøet har for den enkeltes helse,
naturens produksjonsevne og naturens mangfold. Disse
miljøaspektene kombinerer to hovedsakelig antroposent-
riske temaer – helse og naturens produksjonsevne – med
ett i det vesentlige natursentrisk tema – naturmangfold.
Andre setning uttrykker plikten til å ivareta kommende

generasjoners interesse i tilgang til et godt miljø. Denne
plikten reflekterer prinsippene om bærekraftig utvikling
og den nålevende generasjons ansvar som forvalter av
miljøet (også omtalt som prinsippet om forvalteransvar).
Rettighetene etter første ledd er tilordnet «enhver», og
etter annet punktum er det gjort klart at rettighetene også
skal ivaretas for kommende generasjoner. Første ledd
sier ikke noe om hvem som har plikter til å respektere og
oppfylle rettighetene. Uttalelser i forarbeidene kan tyde
på at ikke bare offentlige myndigheter, men også private
kan ha slike plikter.2

Andre ledd gir rett til kunnskap om miljøtilstanden og
om miljøvirkningene av eksisterende og planlagt virk-
somhet. Denne rettigheten er gitt for å gjøre «borgerne» i
stand til å ivareta rettighetene etter første ledd, for
eksempel gjennom stemmegivning ved valg eller delta-
kelse i konkrete beslutningsprosesser. Referansen til før-
ste ledd innebærer at retten til kunnskap også angår virk-
ninger for fremtidige generasjoner. Det er ikke angitt

1 Innst. 187 S (2013–2014) s. 25–26, vedtaket ble gjort mot 30 stemmer, 28 fra Fremskrittspartiet og to fra Høyre.
2 Innst. S. nr. 163 (1991–92) s. 6.
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).
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hvem som har plikt til å skaffe til veie eller utlevere rele-
vant kunnskap. På bakgrunn av uttalelser i forarbeidene
er det klart at rettigheten skal kunne påberopes overfor
enhver, inklusive offentlige organer, bedrifter og enkelt-
personer.3

Tredje ledd angir plikten for statens myndigheter til å
iverksette tiltak for å gjennomføre rettighetene etter før-
ste og annet ledd. Slike tiltak kan være vedtak av lover
og forskrifter, budsjettvedtak, konkrete vedtak som gjen-
nomfører lovgivningen og beslutninger som ledd i sta-
tens innkjøp, investeringer og utøvelse av eierskap.

Formålet med bestemmelsen er å gi et vern om miljøet
på grunnlovsnivå. I de tilfeller der bestemmelsen ikke er
fulgt opp med tiltak som ivaretar rettighetene etter første
og andre ledd, kan bestemmelsen påberopes direkte som
selvstendig rettsgrunnlag for domstolene.4 Et omstridt
spørsmål er om bestemmelsen også skal kunne påbero-
pes der lovgivningen som sådan ikke i tilstrekkelig grad
ivaretar rettighetene etter første og annet ledd, og myn-
dighetene ikke på annen måte har iverksatt tiltak som er
nødvendige. Det har vært fremmet to hovedinnvendin-
ger mot at § 112 skal kunne være et selvstendig retts-
grunnlag i slike situasjoner. Den ene er basert på at
bestemmelsen vil gripe for sterkt inn i politiske beslut-
ningsprosesser og at bruken av ordet «grunnsetningene»
i tredje ledd indikerer at rettighetene i første og annet
ledd ikke skal anses som klare juridiske rettigheter. Den
andre er basert på at rettighetene i første og annet ledd er
for generelt formulert til at de kan påberopes som selv-
stendige rettsgrunnlag.5 Det har derfor vært hevdet at
bestemmelsen rettslig sett primært gir uttrykk for plikter
som kan håndheves av Riksretten.6 Mot dette har det
vært hevdet at ordlyden i første og annet ledd peker klart
i retning av at § 112 gir anvisning på rettigheter i en juri-
disk forstand og at det er mulig å tolke innholdet i rettig-
hetene slik at de ikke innebærer problematiske inngrep i
politiske beslutningsprosesser.7

I Kløfta-dommen identifiserte Høyesterett tre katego-
rier av grunnlovbestemmelser: De som verner enkelt-
menneskets personlige frihet eller sikkerhet, de som
beskytter økonomiske rettigheter, og de som regulerer
statsmaktenes arbeidsmåte eller innbyrdes kompetanse.8
§ 112 inneholder alle disse tre kategoriene rettigheter:

Retten til helse og til kunnskap om forhold av betydning
for helsen angår personlig frihet og sikkerhet, rettighe-
tene angående naturens produksjonsevne og mangfold
samt til kunnskap om forhold av betydning for disse ret-
tighetene er av økonomisk karakter, og bestemmelsen
inneholder en plikt til å tilveiebringe miljøinformasjon
og en plikt til å sørge for gjennomføring i tredje ledd,
noe som innebærer en regulering av statsmaktenes
arbeidsmåte. Denne tematikken ble ikke drøftet av Høy-
esterett i plenumssaken i klimadommen.9

§ 112 første og annet ledd angår rettigheter for hen-
holdsvis «enhver» og «borgerne». Uttrykket «enhver» er
mer omfattende enn «borgerne». Forarbeidene forklarer
ikke hva som er ment med uttrykkene eller hvorfor det er
brukt forskjellige ord. Ettersom annet ledd gir rett til
kunnskap for å kunne ivareta rettighetene etter første
ledd, er det naturlig å anta at kun de som har en posisjon
som gir dem rett til å påvirke relevante beslutningspro-
sesser har rettigheter til kunnskap etter annet ledd. Dette
omfatter flere enn de som har norsk statsborgerskap,
men vil normalt ikke omfatte personer som oppholder
seg kortvarig i Norge, for eksempel turister. Første ledd
inneholder rettigheter for enhver, det vil si for alle som
befinner seg innenfor bestemmelsens geografiske virke-
område, altså flere enn de som er «borgere».

Grunnloven inneholder ikke noen generell definisjon
eller avgrensning av dens geografiske virkeområde. Vir-
keområdet for § 112 må dermed avgjøres på grunnlag av
en tolkning av § 112 fra sak til sak, basert på hvor de
miljøskadelige aktivitetene og virkningene finner sted
samt på årsakssammenhengen mellom aktivitetene og
virkningene.

§ 112 er plassert i Grunnlovens menneskerettighetska-
pittel. Normalt angår menneskerettighetene privates ret-
tigheter overfor offentlige myndigheter. Ettersom § 112
har betydning for privates plikter, kommer denne
bestemmelsen også til anvendelse på privates rettigheter
overfor andre private aktører.

Bestemmelsen har forbindelseslinjer til en del andre
grunnlovsbestemmelser. Retten til miljø er særlig rele-
vant som et element av retten til liv i § 93 og vern om
hjem og privatliv i § 102, noe som også har kommet til
uttrykk i en rekke dommer fra Den europeiske mennes-

3 Ibid.
4 Ibid. og innst. 187 S (2013–2014) s. 25.
5 Se Øyvind Østerud, «Domstolene i grenseland mellom jus og politikk», i O.K. Fauchald og E. Smith (red.), Mellom juss og politikk. Grunnloven

§ 112 (2019), s. 55–69 og Eivind Smith, «Miljøparagrafen kritisk lest», ibid., s. 151–172.
6 Ibid. Eivind Smith, s. 164–169.
7 Se Gøran Østerman Thengs, «En sann rett med modifikasjoner? Om Grunnloven § 112 første og tredje ledd», i ibid. s. 137–150, Dagny Ås

Hovind, «Krav til utredning av klimavirkninger: Grunnlovens § 112 annet ledd», i ibid. s. 174–177, Hans Christian Bugge, Lærebok i miljøforvalt-
ningsrett, (2019) s. 164–172 og Jørn Øyrehagen Sunde, «Klimasøksmål og demokrati», Nytt Norsk Tidsskrift, nr. 4/2017, s. 354–365.

8 Rt. 1976 s. 1 på s. 5–6.
9 HR-2020-2472-P.
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kerettighetsdomstol om artikkel 2 og 8 i Den europeiske
menneskerettighetskonvensjonen.10 Videre er det nær
sammenheng mellom § 112 og § 108 siden miljøet er en
sentral forutsetning for samisk kultur og samfunnsliv, og
§ 110 ettersom retten til et miljø der naturens produk-
sjonsevne bevares er en forutsetning for arbeidsplasser
som er avhengig av fornybare naturressurser. Endelig er
retten til kunnskap om miljøforhold i andre ledd relevant
som en forutsetning for ytringsfriheten og en konkretise-
ring av innsynsretten som følger av § 100.

Det er også et samvirke mellom § 112 og vernet om
eiendomsrett i §§ 97 og 105. § 112 innebærer at den rett
den enkelte har til å nyte godt av sin eiendom må balanse-
res mot plikten vedkommende har til å ta hensyn til frem-
tidige generasjoners interesser. Dette forvalteransvaret
medfører at rettighetshavere normalt ikke skal ha krav på
økonomisk erstatning for å bli hindret i økonomisk utnyt-
telse av rettighetene der slik utnyttelse er i strid med eller
undergraver § 112. Dette temaet er særlig relevant for ret-
tigheter til å utnytte fast eiendom og naturressurser.

2 Historisk bakgrunn11

Det forelå mange forslag om en miljøbestemmelse i
Grunnloven forut for vedtaket i 1992. Det første forsla-
get, som ble fremmet av Helge Seip i 1972 – samme år
som Miljøverndepartementet ble opprettet, inneholdt en
prinsipperklæring som la vekt på hensynet til fremtidige
generasjoner. I 1978 ble dette forslaget gjentatt, og det
ble behandlet sammen med et nytt forslag utarbeidet av
Nils Christie i 1980 som tok sikte på å etablere en særlig
grunnlovbasert prosedyre for godkjenning av vesentlige
naturinngrep. Ingen av disse forslagene fikk tilstrekkelig
støtte i Stortinget. I 1978 publiserte Eva Funder
Fleischer et forslag som ville gitt private parter rett til å
bringe søksmål til domstolene om brudd på retten til et
rent miljø. Funder Fleischers forslag ble fremsatt for
Stortinget i 1984 uten å vinne frem.

Alle forslagene om å inkludere miljø i Grunnloven har
hatt med en bestemmelse om å ivareta interessene til
fremtidige generasjoner. På dette punktet var forslagene
nært beslektet med formålsbestemmelsen i naturvernlo-
ven § 1 (1970 nr. 63, opphevet ved naturmangfoldloven i
2009) som la til grunn tilsvarende mål: «Naturvern er å
disponere naturressursene ut fra hensynet … til at natu-

rens kvalitet skal bevares for fremtiden», og «[i]nngrep i
naturen bør bare foretas ut fra en langsiktig og allsidig
ressursdisponering som tar hensyn til at naturen i fremti-
den bevares som grunnlag for menneskenes virksomhet,
helse og trivsel.»12

Da § 110 b ble vedtatt, var det fremsatt to forslag, et
basert på Funder Fleischers forslag, og et som for første
gang ble foreslått i 1988 av Einar Førde og Liv Aasen.
Det førstnevnte, som ikke ble vedtatt, skilte seg fra
§ 110 b ved å definere retten til miljø som en rett til ren
luft, jord og vann, og ved å gi en klar rett til å prøve ret-
tigheten for domstolene. Hvorvidt forslaget fra Førde og
Aasen skulle kunne påberopes direkte for domstolene,
sto sentralt i saksforberedelsene. Miljøverndepartemen-
tet bestilte en utredning fra professor Inge Lorange Bac-
ker ved Universitetet i Oslo.13 Utredningen gjør rede for
miljørettslige prinsipper i norsk rett før den går inn på
spørsmålet om grunnlovfesting. Sentralt i utredningen er
spørsmålet om i hvilken grad en miljøbestemmelse bør
være bindende i den forstand at den fastlegger klare ret-
tigheter og plikter. Det legges stor vekt på at domstolene
vil være uegnet til å foreta den type avveininger som var
forutsatt i forslaget til Funder Fleischer. Backer gikk inn
for forslaget til Førde og Aasen, som ville gi lovgiver en
sentral posisjon og domstolene en begrenset rolle.
Utredningen fremhevet også verdien av å ta med en
bestemmelse som «fastslår at miljøhensyn skal integre-
res i all virksomhet eller alle vesentlige beslutningspro-
sesser som kan ha betydning for miljøet».14

Mens det i de tidligere stortingsdiskusjonene om miljø i
Grunnloven hadde vært betydelig skepsis og flertall mot
forslagene, var det i 1992 en enstemmig stortingskomite
som gikk inn for å vedta § 110 b. Komiteen uttalte at
bestemmelsen skulle ha fire typer rettsvirkninger:

1. som retningslinje for Stortingets lovgivende myndig-
het,

2. som viktig moment ved tolkningen av miljørelevant
regelverk,

3. som styrende for forvaltningsorganers skjønnsutøvel-
se, og

4. som rettsgrunnlag ved miljøproblemer som lovgiver-
ne ikke hadde tatt stilling til.

Fremskrittspartiet var det eneste partiet som uttrykte
motstand mot bestemmelsen, begrunnet med at de anså

10 Se ibid. avsn. 164–178.
11 For en mer detaljert fremstilling, se Hans Christian Bugge, «Grunnlovsbestemmelsen om miljøvern: Hvordan ble den til?», i O.K. Fauchald og E.

Smith (red.), Mellom juss og politikk. Grunnloven § 112 (2019), s. 19–40.
12 Se henvisningen til naturvernloven § 1 i innst. S nr. 164 (1983–84) s. 2.
13 Utredningen ble avgitt i 1988, og ble senere publisert: Inge Lorange Backer, Grunnlovfesting av miljørettslige prinsipper, Miljørettslige studier

nr. 1, Institutt for offentlig retts skriftserie nr. 6/1990.
14 Ibid. s. 34, se også s. 38–39.
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det som «prinsipielt uheldig å vedta lovbestemmelser om
individuelle rettigheter uten at disse bestemmelser gir
individet rettigheter som vedkommende kan forlange
håndhevet ved domstolene».15 Partiet stemte likevel for
bestemmelsen.

Den norske diskusjonen om å inkludere en miljøbe-
stemmelse i Grunnloven er nært beslektet med utviklin-
gen internasjonalt. Tanken om en miljøbestemmelse i
Grunnloven modnet parallelt med diskusjonene om mil-
jørettigheter i FN. Startpunktet for den norske diskusjo-
nen (forslaget fra Seip) sammenfalt med den første store
FN-konferansen om miljø, Stockholmskonferansen i
1972. Et av konferansens hovedresultater var en prin-
sipperklæring der prinsipp 1 fastslår at:

Mennesket har en grunnleggende rett til frihet, likhet og
tilstrekkelige livsbetingelser i et miljø som har en slik
kvalitet at det tillater et liv i verdighet og velferd, og det
bærer et forpliktende ansvar for å beskytte og forbedre
miljøet for kommende generasjoner.16

På 1970-tallet ble det også foreslått å ta inn en egen til-
leggsprotokoll om miljø til Den europeiske menneske-
rettighetskonvensjonen, uten at dette vant tilstrekkelig
tilslutning. Men miljørettigheter ble tatt inn i en proto-
koll til Den amerikanske menneskerettighetskonvensjo-
nen og i Det afrikanske menneskerettighetscharteret.17

Ti år etter Stockholmskonferansen vedtok FNs gene-
ralforsamling et verdenscharter for naturen. Charteret,
som i ettertid ikke har fått særlig oppmerksomhet, la
stor vekt på prosessuelle miljørettigheter.18 Fem år
senere (i 1987) la Verdenskommisjonen for utvikling og
miljø, også kalt Brundtlandkommisjonen, frem rappor-
ten «Vår felles framtid» om bærekraftig utvikling.
Kommisjonen hadde nedsatt en juridisk ekspertgruppe
som foreslo hvordan en miljørettighet kunne formule-
res: «Alle mennesker har en grunnleggende rett til et
miljø som er tilstrekkelig for helse og trivsel.»19

Brundtlandkommisjonen anbefalte land å anerkjenne
slike rettigheter og plikter i rettssystemene, men avsto

fra å gi klare anbefalinger om å ta inn bestemmelser i
grunnlovene i lys av ulikheter i rettssystemene og sta-
ters praksis.20 Gro Harlem Brundtland, som ledet
Brundtlandkommisjonen og hadde vært miljøvernmi-
nister i fem år på 1970-tallet, var statsminister da
§ 110 b ble vedtatt i 1992.

Frem mot Rio-konferansen om miljø og utvikling i
1992 spilte Norge en sentral rolle. I 1990 var Norge vert-
skap for både et ministermøte under FNs økonomiske
kommisjon for Europa, som vedtok Bergen-erklæringen
om bærekraftig utvikling der rettighetsaspekter ble
sterkt fremhevet, og et påfølgende ekspertmøte som
utarbeidet et utkast til et charter for miljørettigheter og
-plikter. § 110 b ble vedtatt rett før åpningen av Rio-kon-
feransen. De sentrale resultatene i Rio var en prinsipper-
klæring, et omfattende handlingsprogram for bærekraf-
tig utvikling (Agenda 21) og konvensjoner om klima og
biologisk mangfold. Men på tross av initiativene for å
styrke rettighetsaspektene i miljøpolitikken ble det ikke
noe fokus på miljørettigheter i dokumentene fra Rio.

Norge søkte også inspirasjon fra det som skjedde i
andre lands forfatninger. Stadig flere land hadde tatt inn
miljøbestemmelser i forfatningene sine, i økende grad
også vestlige land, og i en del land var det fremlagt for-
slag om å ta med slike bestemmelser. En studie som ble
publisert i 1990 av Alexandre Kiss fant bestemmelser
som omhandlet miljø i forfatningene til 44 land og 13
delstater (hvorav 11 i USA). Av disse var det imidlertid
bare ni forfatninger og fem delstater som hadde bestem-
melser om individers rettigheter til miljø.21

Den nære sammenhengen mellom forhistorien til
§ 110 b og internasjonal miljørett kan indikere at regler
og normer fra internasjonal miljørett vil kunne være
relevante og viktige tolkningsmomenter.22

3 Gjennomføring før 2014
I det følgende skal det redegjøres for hvordan grunnlov-
bestemmelsen har vært gjennomført i praksis. Denne

15 Innst. S. nr. 163 (1991–92) s. 6.
16 Stockholm Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment, 10. juni 1972.
17 Ole Kristian Fauchald, Retten til miljø som internasjonal menneskerettighet, Miljørettslige studier nr. 3, Institutt for offentlig retts skriftserie nr. 3/

1991 s. 38–63.
18 FNs generalforsamling resolusjon A/RES/37/7, 28. oktober 1982, World Charter for Nature, vedtatt med 111 stemmer for og én stemme mot.
19 Experts Group on Environmental Law of the World Commission on Environment and Development, Environmental Protection and Sustainable

Development (1987). Prinsippene som ble foreslått er gjengitt i The World Commission on Environment and Development, Our Common Future
(1987) s. 348–351.

20 Ibid. s. 330–332.
21 Alexandre Charles Kiss, «Le droit à la conservation de l’environnement», Revue universelle des droits de l’homme, vol. 2 no. 12 (1990) s. 445–448.
22 For en diskusjon av § 112 i lys av internasjonal rett, se Beate Sjåfjell og Anita Margrethe Halvorssen, «The Legal Status of Oil and Gas Exploita-

tion in the Arctic: The Case of Norway», i Oil, Gas and Energy Law no. 2 (2016) s. 44–47 og 55–58, og internasjonale menneskerettigheter, se
Hans Morten Haugen, «Klimasøksmålet og Grunnloven § 112. Hva rommer tiltaksplikten i 3. ledd?», i Nordisk miljörättslig tidskrift, vol. 11 nr. 1
(2019) s. 47–67.
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redegjørelsen er delt inn i periodene før og etter endring-
ene av bestemmelsen i 2014.23

Ettersom det ved vedtakelsen av § 110 b i 1992 forelå
omfattende regler om vern av miljøet, hadde første ledd i
bestemmelsen først og fremst betydning som et vern mot
mangelfull gjennomføring og oppfølgning av den eksis-
terende miljølovgivningen og mot vedtak om vesentlig
svekkelse av denne lovgivningen. Den relevante lovgiv-
ningen for å sikre sunnhet var hovedsakelig forurens-
ningsloven (1981), kapittel 4 a i kommunehelsetjeneste-
loven (tilføyd i 1987) og produktkontrolloven (1976).
Naturvernloven (1970) var den viktigste loven for å
sikre naturmangfold, men også viltloven (1981) og plan-
delen av plan- og bygningsloven (1985) var sentrale for
dette formålet. Naturressurs- og næringslovgivning var
særlig relevant for regelen om naturens produksjons-
evne. I en del tilfelle ble ikke miljøhensyn tilstrekkelig
ivaretatt i lovgivningen, og § 110 b var ment som en
tolkningsfaktor som særlig medførte at miljøhensyn
kunne være relevante, pliktige og – i noen tilfeller –
avgjørende ved anvendelsen av miljø-, ressurs- og
næringslovene.

Etter 1992 kom ny miljølovgivning til, særlig kli-
makvoteloven (2004), en ny versjon av plan- og byg-
ningsloven (2008) og naturmangfoldloven (2009). Det
ble også vedtatt en rekke nye lover om naturressurser der
bærekraftig utvikling generelt står sentralt i formålsbe-
stemmelsene.24 Videre har det vært fokus på å etablere
verneområder, særlig på land.25

Andre ledd i § 110 b var på vedtakstidspunktet i det
vesentlige gjennomført overfor offentlige myndigheter
gjennom reglene om konsekvensutredninger i plan- og
bygningsloven, om utredningsplikt i forvaltningsloven
(1967) og om rett til informasjon i offentlighetsloven
(1970). Imidlertid var det få regler om miljøkonsekvens-
utredning av overordnede (strategiske) beslutninger, slik
som lovgivning, budsjetter, planer og programmer.
Videre var den generelle plikten til å skaffe til veie mil-
jøinformasjon i liten grad nedfelt i lovgivningen. For
private forelå det ikke noen generell lovgivning som

påla å fremskaffe og inneha miljøinformasjon utover
reglene i produktkontrolloven (1976), og det forelå ikke
plikt for private til å gi allmennheten innsyn i slik infor-
masjon. Grunnlovbestemmelsen var dermed et selvsten-
dig grunnlag for å realisere rettigheter og plikter om mil-
jøkunnskap, både for private og offentlige aktører. Disse
manglene i lovgivningen ble avhjulpet gjennom innfø-
ringen av miljøinformasjonsloven i 2003. § 110 b andre
ledd var en hovedbegrunnelse for lovens kapittel 2 om
kunnskapsplikt, kapittel 4 om bedrifters miljøinforma-
sjon og kapittel 5 om beslutningsprosesser.26

I lys av diskusjonene i forarbeidene om hvilke retts-
virkninger § 110 b skulle ha, er det av interesse å gi en
kort oversikt over hvordan bestemmelsen fungerte i
praksis. Utover miljøinformasjonsloven og naturmang-
foldloven var det før 2014 liten oppmerksomhet om
bestemmelsen som retningslinje for Stortingets lovgi-
vende myndighet. I de få tilfellene § 110 b fikk opp-
merksomhet ble den i hovedsak løftet frem av andre enn
Stortinget selv. De viktigste virkningene var for utfor-
mingen av lovers formålsbestemmelser – vektleggingen
av fremtidige generasjoners interesser – og for innførin-
gen av miljøinformasjonsloven.

Domstolene og Sivilombudsmannen hadde i noen
grad benyttet § 110 b som tolkningsargument fram til
2014.27 Generelt ble bestemmelsen diskutert der advo-
katene trekker den frem, og betydningen har generelt
vært som et støtteargument for resultater som man ville
kommet til også uten referansene til § 110 b. Det fantes
ikke kjente eksempler på at domstolene eller Sivilom-
budsmannen hadde konkludert med at det forelå plikt til
å ivareta miljøhensyn som direkte følge av bestemmel-
sen.28 Riksrevisjonen hadde i liten grad benyttet § 110 b
som revisjonskriterium i forvaltningsrevisjoner der mil-
jøhensyn sto sentralt.29

Det er vanskelig å anslå om og i hvilken grad § 110 b
var styrende for forvaltningsorganers skjønnsutøvelse.
Det generelle bildet synes å være at forvaltningsorga-
ner anså bestemmelsen som å ha liten konkret betyd-
ning når spesifikke saker skulle avgjøres. Dette gjaldt

23 For en diskusjon av gjennomføringen av § 110 b fram til 2007, se Ole Kristian Fauchald, «Forfatning og miljøvern – en analyse av Grunnloven
§ 110 b», TfR vol. 120 nr. 1–2 (2007) s. 1–84.

24 Se eksempelvis vannressursloven (2000), skogbruksloven (2005), akvakulturloven (2005), havressursloven (2008) og mineralloven (2009).
25 I 2010 var Norge med på å vedta mål om vern av 17 % av landarealet og 10 % av havarealet innen 2020 på partsmøtet for Konvensjonen om bio-

logisk mangfold (Aichi Biodiversity Targets, target 11). Innen 2014 hadde Norge i praksis nådd målet for vern av landareal. Norge lå imidlertid
ikke an til å nå målet om vern av havområder.

26 Ot.prp. nr. 116 (2001–2002) Om lov om rett til miljøinformasjon og deltakelse i offentlige beslutningsprosesser av betydning for miljøet (miljøin-
formasjonsloven) s. 11–12.

27 Basert på søk i Lovdata er det identifisert 19 saker der § 110 b spilte en rolle som tolkningsargument. Det reelle tallet er sannsynligvis en del høy-
ere ettersom kun en liten del av tingrettsdommene er tilgjengelige i Lovdata.

28 I én sak for Frostating lagmannsrett (LF-2012-107398) ser det ut til at § 110 b var påberopt som selvstendig rettsgrunnlag, uten at domstolen kom-
menterte dette nærmere.

29 Ole Kristian Fauchald, «Hva er konsekvensene av Grunnlovens miljøparagraf?», i Beate Sjåfjell og Arild Stubhaug (red.) Fra ord til handling. Om
Grunnlovens miljøparagraf 112, PrivIus, Institutt for privatrett, vol. 200 (2015) s. 30–31.
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også miljømyndighetene som til tross for initiativ til å
fremme anvendelsen av bestemmelsen i andre sekto-
rer,30 i betydelig grad selv har unnlatt å anvende
bestemmelsen.31 Den har nok heller hatt en indirekte
virkning, for eksempel gjennom å påvirke lovers for-
målsbestemmelser.

4 Gjennomføring etter endringen i 2014
Ved endringen av § 110 b til § 112 i 2014 markerte fler-
tallet i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite sin
misnøye med den manglende oppfølgningen av bestem-
melsen.32 Flertallet gikk inn for å endre tredje ledd med
følgende begrunnelse:

Bestemmelsen … skal leses som rettslig forpliktende
bestemmelse. Flertallet henviser til Innst. S. nr. 163
(1991–1992) hvor det sies: «rettslig vil en grunnlovfes-
ting innebære at en grunnlovsbestemmelse vil gå foran
ordinær lovgivning hvis de strider mot hverandre».
Bestemmelsen bør leses som et forsøk på vern for frem-
tidige generasjoners og individets livskvalitet og helse.

Flertallet mener det er behov for å tydeliggjøre plikten
for myndighetene til å etterleve prinsippene i første ledd
om å iverksette adekvate og nødvendige tiltak for å sikre
miljøet. Forslaget som innstilles under, må leses som en
aktiv plikt for myndighetene til å iverksette tiltak for å
ivareta miljøet. Hvilke tiltak blir opp til ethvert storting å
vedta.

Høyres komitemedlemmer avga en særmerknad om at:
«… bestemmelsen om rett til et sunt miljø allerede fin-
nes i Grunnloven, og at utvidelsen er så marginal at disse
medlemmer kan bifalle forslaget til ny § 112. Gjeldende
grunnlovsbestemmelse er ment å være en rettighetsbe-
stemmelse, og etter endringen i tredje ledd vil dette etter
disse medlemmers syn fremstå klarere.» 

Stortinget ønsket å innskjerpe oppfølgningen av § 112
og å understreke bestemmelsens rettslige karakter.33

Etter endringene i 2014 har § 112 fått økt oppmerk-
somhet, og den har blitt påberopt som selvstendig retts-
grunnlag i enkelte kontroversielle miljøsaker. Et eksem-
pel er saken om endring av motorferdselloven (1977) i
2015 for å åpne for fornøyelseskjøring med snøscooter.
Under lovforberedelsen var et sentralt argument at regje-
ringen hadde unnlatt å utrede miljøvirkningene i strid
med § 112 andre ledd. I Stortingets energi- og miljøko-
mite synes det å ha vært generell enighet om at bestem-
melsen innebærer en utredningsplikt. Som et ledd i
komiteens behandling ble det bedt om en uttalelse fra
Justis- og beredskapsdepartementets lovavdeling, og i
denne ble det uttalt at det må «kunne legges til grunn at
§ 112 annet ledd pålegger det offentlige en viss utred-
ningsplikt i forbindelse med lovforslag som kan ha nega-
tive konsekvenser for miljøet».34 Stortingets flertall var
imidlertid enige med regjeringen om at utredningsplik-
ten ikke var relevant i den foreliggende saken.

Etter 2014 har § 112 blitt fremmet som selvstendig
rettsgrunnlag i flere saker.35 Av disse er det særlig to
som skal kommenteres. Greenpeace og Natur og ung-
dom la i stevning datert 18. oktober 2016 ned påstand
om at regjeringens vedtak om tildeling av utvinningsli-
senser i Barentshavet i kongelig resolusjon av 10. juni
2016 er ugyldig fordi tildelingen er i strid med § 112.
Denne saken angår følgelig om § 112 kan innebære en
plikt til å avstå fra å gi tillatelser til miljøskadelig virk-
somhet.36 Saken ble avgjort av Høyesterett i plenum i
2020.37 Høyesterett var enstemmig i synet på § 112, men
delte seg i synet på om vedtaket var tilstrekkelig konse-
kvensutredet. Domstolen samlet seg om en høy terskel
for å kjenne ugyldig et vedtak Stortinget hadde gitt sam-
tykke til:

For at domstolane skal kunne setja til side eit lovvedtak
av Stortinget, må Stortinget grovt ha sett til side pliktene

30 Se utredningsinstruksen vedtatt ved kgl.res. 18. februar 2000 punkt 2.3.2 annet ledd (opphevet i 2016): «I tillegg til de økonomiske og administra-
tive skal også andre vesentlige konsekvenser utredes. Hvilke konsekvenser som skal utredes, må vurderes i den enkelte sak. Oppregningen neden-
for inneholder eksempler og er ikke uttømmende. Det vil i mange tilfelle være aktuelt å vurdere konsekvensene på følgende områder:
Miljømessige konsekvenser. Utredningene bør ta utgangspunkt i aktuelle miljøvernpolitiske målsetninger, og at borgerne, etter Grunnloven
§ 110b, har rett til kunnskap om virkningene av planlagte inngrep i naturen.» Se også Rutiner for gjennomføring av utredningsinstruksen (2000) og
Miljøverndepartementets veileder miljøutredninger etter utredningsinstruksen (T-1349) (opphevet i 2016).

31 Se Ole Kristian Fauchald, «Forfatning og miljøvern – en analyse av Grunnloven § 110 b», TfR, vol. 120 nr. 1–2 (2007) s. 82.
32 Innst. 187 S (2013–2014) s. 25–26.
33 En grundig diskusjon finnes i Gøran Østerman Thengs, «En standardtilnærming til Grunnloven § 112», TfR, vol. 130 nr. 1 (2017) s. 33–40.
34 Se Innst. 253 L (2014–2015) s. 7–9 (merk at komiteens flertall var i mindretall i Stortinget) og Justis- og beredskapsdepartementets lovavdelings

brev til Klima- og miljødepartementet 14. april 2015, s. 4.
35 Se TOSLO-2016-166674, HR-2018-661-U og LB-2018-60499 (klimasøksmålet), TOSLO-2017-196251-2 og LB-2018-128035 (sak om felling av

ulv), TOBYF-2018-194766 (ny sak om felling av ulv), samt TOSLO-2019-107742 og LB-2020-16265 (sak om plikt til bruk av teknologi for å
redusere klimagassutslipp).

36 Om tolkningen av begrepet «tiltak» i § 112 tredje ledd, se Marius Gulbranson Nordby, «Er avståelser tiltak?», i LoR vol. 58 nr. 6 (2019) s. 379–
385.

37 For en grundig kommentar til dommen, se Inge Lorange Backer, «Plenumsdommen i klimasøksmålet», i LoR vol. 60 nr. 3 (2021).
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sine etter § 112 tredje ledd. Dette same må gjelde ved
andre stortingsvedtak og vedtak som Stortinget har sam-
tykt til. Terskelen er fylgjeleg svært høg.38

Andre steder i votumet bruker førstvoterende begrepet
«involvert» om Stortingets forbindelse med den aktuelle
saken.39 Det er imidlertid uklart hva som skal til for at
Stortinget har vært så «involvert» i en sak at den svært
høye terskelen kommer til anvendelse. Høyesterett drøf-
ter ikke dette spørsmålet utover en generell henvisning
til balanseringen av rettsstats- og demokratihensyn.40 På
bakgrunn av sakens faktum, kan det fastslås at Stortin-
gets involvering i to vedtak om å åpne områder for
petroleumsvirksomhet i henholdsvis 1989 og 2013, samt
tre stortingsvedtak som forkastet forslag om å stanse
konsesjonsrunden, i alle fall var tilstrekkelig.41

Høyesterett drøfter ikke hvilken terskel som gjelder
for anvendelse av § 112 der Stortinget ikke har vært
involvert. Det nærmeste vi kommer er følgende obiter
dictum: «Dersom situasjonen på utvinningsstadiet er
vorten slik at det vil vera i strid med Grunnlova § 112 å
godkjenne utvinninga, vil styresmaktene både ha rett og
plikt til ikkje å godkjenne planen.»42 Høyesterett legger
følgelig opp til at bestemmelsen kan påberopes som
selvstendig rettsgrunnlag for ugyldighet på neste sta-
dium i beslutningsprosessen om de aktuelle utvinnings-
tillatelsene, men sier ikke noe om hva som da skal til for
at de vil være i strid med § 112. Høyesterett sier imidler-
tid noe av relevans om det geografiske anvendelsesom-
rådet for § 112 knyttet til klimagassutslipp og virkninger
utenfor norsk territorium:

Grunnlova § 112 vernar ikkje generelt mot handlingar og
verknader utanfor kongeriket. Men dersom verksemder i
utlandet som norske styresmakter har direkte innverknad
på eller kan setja i verk tiltak mot, gjer skade i Noreg, må
det kunne trekkjast inn ved bruken av Grunnlova § 112.
Eit døme er forbrenning av norskprodusert olje eller gass
i utlandet, når det fører til skade også i Noreg.43

Høyesteretts resonnement fram mot dette standpunktet er
preget av Norges internasjonale forpliktelser som bygger
på at ansvaret for klimaendringene legges på de land som
konsumerer petroleumsprodukter og ikke på de landene
som produserer dem. Det internasjonale regimet er imid-

lertid ikke helt entydig på dette punktet, og det er økende
grad av oppslutning om at også produsentlandene må ta
grep for å hindre global oppvarming. Et nærliggende
eksempel på dette er artikkel 2(1)(c) i Parisavtalen:

This Agreement, in enhancing the implementation of the
Convention, including its objective, aims to strengthen
the global response to the threat of climate change, in the
context of sustainable development and efforts to eradi-
cate poverty, including by: … Making finance flows con-
sistent with a pathway towards low greenhouse gas emis-
sions and climate-resilient development.

I lys av dette var det påfallende at Høyesterett unnlot å
drøfte om vedtaket var i tråd med plikten til å disponere
petroleumsressursene slik at rettighetene ivaretas for
«etterslekten» all den tid virksomheten tillatelsene
dreide seg om først kom til å være klar til oppstart i 2030
og ville pågå i mange år etter det.

Drøftelsen av om utvinningstillatelsen var ugyldig
som følge av mangelfull konsekvensutredning, ble fore-
tatt på grunnlag av petroleumslovgivningen og ikke med
§ 112 som selvstendig rettsgrunnlag. I drøftelsen unnla-
ter flertallet (11) å ta opp spørsmålet om hvilken betyd-
ning § 112 har for forståelsen av petroleumslovgivnin-
gen, mens mindretallet (4) legger stor vekt på § 112 som
tolkningsmoment. Til tross for den relativt klare konklu-
sjonen om at § 112 «er tvillaust relevant for tolkinga av
lover og for skjønnsutøvinga i forvaltninga»,44 var det
følgelig uenighet om hvilken betydning § 112 skulle ha
for tolkningen av petroleumsregelverket. EØS-regelver-
ket om konsekvensutredninger led samme skjebne. Fler-
tallet konkluderte:

Slik saka står elles, finn eg det likevel ikkje nødvendig å
ta stilling til om dette inneber at også konsekvensane av
utslepp av klimagassar etter forbrenning av eksportert
olje og gass, i EU/EØS-land eller andre land, fell inn
under plikta i plandirektivet. … Eg tek ikkje stilling til
om EØS-avtala artikkel 3 … om lojalt samarbeid, inneber
ei plikt for domstolane til å rette opp brot så langt det er
mogleg etter nasjonal rett.45

Tolkning av konsekvensutredningsreglene i petrole-
umslovgivningen i lys av direktivene ble ikke disku-

38 HR-2020-2472-P, avsn. 142.
39 Ibid. avsn. 65 og 145.
40 Ibid. avsn. 141.
41 Det finnes ingen individualisering av de sistnevnte stortingsvedtakene i dommen. Tallet er basert på forfatterens søk i aktuelle stortingssaker.
42 Ibid. avsn. 222.
43 Ibid. avsn. 149.
44 Ibid. avsn. 138. Den konkrete uttalelsen gjaldt første ledd, men må antas å gjelde tilsvarende for andre ledd.
45 Ibid. avsn. 211 og 245.
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tert.46 På dette punktet kom mindretallet til at mangelfull
utredning var i strid med plandirektivet.

§ 112 ble også påberopt som selvstendig rettsgrunnlag
i en sak om lovligheten av vedtak om felling av ulv vin-
teren 2017–18. WWF fremmet påstand om at tre vedtak
om lisensjakt på og felling av ulv innenfor og utenfor
ulvesonen var ugyldige. Saken er kompleks. Etter at
spørsmål om midlertidig forføyning var behandlet to
ganger i Oslo tingrett og én gang i Borgarting lagmanns-
rett,47 har Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett
avsagt dom i hovedsaken.48 Sakens sentrale temaer
inkluderer hvordan man skal tolke bestandsmålene for
ulv vedtatt av Stortinget, betydningen av opprettelsen av
en «ulvesone» for forvaltningen av ulv innenfor og uten-
for sonen og betydningen av (manglende) samarbeid om
forvaltning av ulv mellom Norge og Sverige. Mens ting-
retten kom til at fellingsvedtakene var gyldige, konklu-
derte lagmannsrettens flertall med at to av vedtakene var
ugyldige. Lagmannsrettens avgjørelse var ikke basert på
§ 112. I skrivende stund er lagmannsrettens dom til
ankebehandling i Høyesterett.

5 Avsluttende betraktninger
Lovgivningen om miljø og naturressurser gir forvaltnin-
gen brede fullmakter og oppstiller få krav om realisering
av miljøkvalitetsstandarder. I slike tilfeller kan miljøkra-
vene til forvaltningen følge direkte av § 112. Et hoved-
spørsmål blir om det er mulig å konkretisere de miljø-
standardene som er lagt inn i § 112 første ledd og plikten
til å tilgjengeliggjøre miljøinformasjon etter andre ledd,
og hvordan dette eventuelt kan gjøres. En mulighet som
har vært lansert er en tilnærming basert på standardteo-
rien – en høy terskel for grunnlovsstrid som justeres og
implementeres i tråd med samfunnsutviklingen og til-
gjengelig kunnskap.49 En annen tilnærming har vært å ta
utgangspunkt i konkrete studier av situasjoner der det
har eller er i ferd med å oppstå alvorlige miljøproblemer,
og studere hvordan § 112 kan komme til anvendelse.50

I tillegg til den rolle § 112 er tiltenkt der det ikke er
vedtatt relevant lovgivning er det to scenarier som peker

seg ut som særlig aktuelle for anvendelse av § 112 som
selvstendig rettsgrunnlag. Det første er koblingen av
§ 112 mot lovgivning som gir forvaltningen fullmakt,
men ikke plikt til å ivareta miljøhensyn. Samvirket med
§ 112 medfører mulighet for å konkludere med at for-
valtningen har handleplikt der vesentlige miljøverdier er
skadelidende eller truet. Eksempelvis kan det tenkes en
handleplikt etter naturmangfoldlovens bestemmelser om
prioriterte arter eller utvalgte naturtyper (§§ 23 og 24 og
kapittel VI) der arter eller naturtyper som Norge har et
særlig ansvar for, er sterkt utrydningstruet. For det andre
kan § 112 aktualiseres når beslutninger medfører svek-
kelse av miljøhensynenes plass i politikk og saksbehand-
ling. Her kan § 112 innebære skranker for hva politikere,
forvaltning og private kan foreta seg og stille krav om
synliggjøring av negative miljøkonsekvenser forut for
beslutningene.

Spørsmålet om i hvilken grad bestemmelsen er en
skranke for og et verktøy for å tvinge igjennom politiske
vedtak er vanskelig og kontroversielt. Dette henger nært
sammen med domstolenes prøvingsrett etter § 89. Som
markert av Høyesterett i klimadommen, kommer slike
temaer på spissen der Stortinget har vært involvert i
saksbehandlingen. I disse tilfellene vil det gjelde en
svært høy terskel for at domstolene skal kunne gripe inn.
Tilsvarende vil det trolig ligge an til en forhøyet høy ter-
skel der forholdet til § 112 har vært vurdert av regjerin-
gen eller departementer i forberedelsen av forskrifts-
eller enkeltvedtak. Det er uklart hvilken terskel som vil
gjelde for å benytte § 112 som rettsgrunnlag for plikter
og rettigheter der verken Stortinget har vært involvert
eller spørsmålet om overensstemmelse med § 112 har
vært vurdert. Alt tyder på at domstolene vil følge den
linjen som følges for de fleste rettighetsbestemmelsene i
Grunnloven – det vil være mulig å benytte § 112 som
selvstendig rettsgrunnlag, men det skal mye til for at
bestemmelsen blir anvendt i politisk kontroversielle
saker. Til tross for utsagn om relevansen av § 112 som
tolkningsargument, unnlot Høyesteretts flertall å følge
dette opp i praksis. Etter mitt syn er flertallets tolkning
og anvendelse av konsekvensutredningsregelverket på
kollisjonskurs med både § 112 og EØS-avtalen.

46 For en drøftelse av denne tematikken, se Henrik Bjørnebye, «Spørsmålet om mangelfull utredning av klimavirkninger i HR-2020-2472-P», i LoR
vol. 60 nr. 3 (2021).

47 Oslo tingrett kjennelser 21. november 2017 (saksnr. 17-172521TVI-OTIR/07) og 5. januar 2018 (saksnr. 17-196251TVI-OTIR/08), og Borgarting
lagmannsretts kjennelse 1. mars 2018 (LB-2018-11792). Sakene angikk tre vedtak om felling av til sammen 31 ulv. Ved tidspunktet for lagmanns-
rettens kjennelse var 26 av ulvene felt.

48 TOSLO-2017-196251-2 og LB-2018-128035. Tilføyd i korrekturen: Saken avgjort av Høyesterett 26.03.2021 (HR-2021-662A). Uttalt at § 112
ikke «får nevneverdig betydning som tolkningsfaktor i saken», jf. avsnitt (54).

49 Se Gøran Østerman Thengs, «En standardtilnærming til Grunnloven § 112», TfR vol. 130 nr. 1 (2017) s. 50–63.
50 Se Ingunn Elise Myklebust og Ole Kristian Fauchald, «Nedbygging av strandsona og Grunnlova § 112», i O.K. Fauchald og E. Smith (red.), Mel-

lom juss og politikk. Grunnloven § 112 (2019), s. 193–225 og Ole Kristian Fauchald, «Har § 112 selvstendig betydning for vern av villaksen?»
Ibid. s. 227–252.
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§ 113
Myndighetenes inngrep overfor den enkelte må ha grunnlag i lov.

Styresmaktene må ha grunnlag i lov for å gripe inn overfor einskildmennesket.

Av Jan Fridthjof Bernt

1 Historikk og rettsgrunnlag
Grunnloven § 113 er identisk med Lønning-utvalgets
forslag, i den moderne form den til slutt fikk.1 I Grunn-
lovsforslag 30, 2011–20122 ble det i tillegg fremsatt for-
slag til en nynorsk versjon av samme tekst, samt noen
alternative formuleringer, herunder én på tradisjonelt
«grunnlovsk». I Innst. 186 S, 2013–2014,3 foreslo en
samlet kontroll- og konstitusjonskomité Lønning-utval-
gets tekst, og den nynorske versjonen som forelå, og
begge disse ble enstemmig vedtatt, først 13. mai 20144

og deretter i redigeringsrunden 27. mai s.å.
Det alminnelige, ulovfestede, «legalitetsprinsippet» –

kravet om hjemmel i lov for å «give Forskrifter, som
paalægge Borgerne Pligter, indskrænke deres Handlefri-
hed eller gribe ind i lovhjemlede Rettigheder»5 har vært
oppfattet som en sikker del av norsk forfatningsrett siden
slutten av 1800-tallet.6

Inntil vedtakelsen av § 113 kom dette prinsippet bare
kasuistisk til uttrykk i Grunnloven, i første rekke ved
bestemmelsen i § 96 om det at «Ingen kan dømmes uten
etter lov», og i forbudet i den tidligere § 99 mot at noen
«fængslig anholdes» uten hjemmel i lov. Den siste

bestemmelsen ble revidert og utviklet til ny § 94 i 2014,
med et tilvarende hjemmelskrav også for andre frihets-
inngrep fra myndighetenes side: «Ingen må fengsles
eller berøves friheten annet enn i lovbestemte tilfeller.»

Det generelle kravet i § 113 om hjemmel i lov for
myndighetshandlinger som innebærer inngrep overfor
den enkelte, er ment som en ren kodifikasjon av tidligere
ulovfestet statsrett. I sin innstilling til Stortinget7 viser
Kontroll- og konstitusjonskomiteen til uttalelse fra Løn-
ning-utvalget om dette:

«En generell grunnlovsfesting av legalitetsprinsippet vil i
utgangspunktet ikke endre dagens rettstilstand. Det er
uomtvistelig at prinsippet gjelder i norsk rett, og at prin-
sippet har lik gjennomslagskraft som Grunnloven.»8

Det betyr at ved fastleggingen av rekkevidden og det
nærmere innholdet av kravet i § 113 om «grunnlag i lov»
må vi ta utgangspunkt i etablert forståelse av det tidligere
ulovfestede legalitetsprinsippet – ut fra «dagens rettstil-
stand» per 2014. Dette må likevel ikke forstås som en
«fastfrysing» i detalj av en bestemt forståelse av prinsip-

1 Dok. nr. 16, 2010–2012 Rapport fra Menneskerettighetsutvalget om menneskerettigheter i Grunnloven (Lønning-utvalget). Del IV Forslag til end-
ringer i Grunnloven, på s. 260, alternativ 1 a).

2 Grunnlovsforslag 30, 2011–2012 XXIII, på s. 192.
3 Innst. 186 S (2013–2014) XVIII, på s. 37.
4 Stortingsforhandlinger 2013–2014, s. 2532.
5 T.H. Aschehoug, Norges nuværende Statsforfatning, bd. 2 (1892), s. 143.
6 Se her Morgenstierne, Lærebok i den norske statsforfatningsret (1927), s. 92–93) om et «materielt lovsbegrep» som krever hjemmel i lov der det er

tale om en «statsviljesytring» som «direkte vedkommer borgerne, hvis retssfære og handlefrihet berøres derav», Castberg, Norges statsforfatning,
(1964), s. 58) om at «den grunnsetning at inngrep i individenes rettssfære ikke kan skje uten hjemmel i formell lov» krever at «forvaltningsorga-
nene [må] kunne påvise rettslig hjemmel for de påbud og forbud de retter mot individene», Andenæs og Fliflet, Statsforfatningen i Norge (10 utg.
2006), s. 226 «at offentlige myndigheter ikke kan gripe inn overfor borgerne i individuelle tilfelle uten å ha hjemmel for det i formell lov», og
Smith, Konstitusjonelt demokrati, (2009), s. 241) «Formell lov er nødvendig bare når annet aktuelt rettsgrunnlag (nødrett, kontrakt osv.) ikke fore-
ligger eller ikke strekker til», se også Smith op.cit. (2017) s. 209.

7 Innst. 186 S (2013–2014).
8 Se 4.1.5 Utvalgets vurdering, på s. 248.
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


E.  Menneskerettigheter1254
pet. Når man viderefører «dagens rettstilstand» ved Grl.
§ 113, betyr det at tidligere usikkerhet eller uenighet om
den presise forståelsen av innholdet og rekkevidden av
legalitetsprinsippet, og hva som er den beste teoretiske
sammenfatningen av dette, fortsatt følger med. Men
både bestemmelsens ordlyd og uttalelser i forarbeidene
til denne inngår nå som vesentlige momenter når vi skal
ta stilling til hva som er en riktig forståelse og den beste
beskrivelse av rettsregelen.

Legalitetsprinsippet må ses i sammenheng med
bestemmelser i Den europeiske menneskerettskonven-
sjon,9 Del I Rettigheter og friheter, som en rekke steder
fastsetter at inngrep i ulike rettigheter bare kan skje når
dette hjemlet i lov.10 I Menneskerettighetsloven11 § 2 er
fastsatt at disse bestemmelsene skal gjelde som norsk
lov, og i § 3 at de ved motstrid går foran norsk lovgiv-
ning. Det betyr at i realiteten vil tolkingspraksis ved Den
europeiske menneskerettsdomstol om terskelen for hva
som er inngrep som krever hjemmel i lov, også setter
yttergrensen for hvilke myndighetshandlinger som etter
norsk rett kan skje uten slikt hjemmelsgrunnlag.

Dette gjelder selv om Grunnloven er lex superior også
overfor de konvensjonene som er gitt denne særlige sta-
tus i Menneskerettighetsloven, og forpliktelsen i § 92 til
å «respektere og sikre menneskerettighetene slik de er
nedfelt i denne grunnlov og i for Norge bindende trakta-
ter om menneskerettigheter» ikke innebærer at ratifiserte
traktater om slike spørsmål får grunnlovs kraft.12

Bestemmelsen i Menneskerettighetsloven § 3 om disse
konvensjonenes forrang er ikke bare en lex superior som
trekker rammen for fremtidig forståelse av eldre lover,
den må – nå også lest i sammenheng med Grl. § 92 – i
alle fall ses som uttrykk for en særlig sterk presumsjon
for at norsk rett stemmer med den til enhver tid etablerte
forståelse av disse konvensjonene, ved tolking ikke bare
av nyere lover, men også ved tolking av Grunnloven,
herunder § 113. Aall13 viser her til Carsten Smiths
karakteristikk14 av Menneskerettighetsloven som «semi-
konstitusjonell». Dette utelukker imidlertid ikke at det
kan oppstå situasjoner der Høyesterett finner å måtte
legge til grunn at en rettsoppfatning som avviker har

kommet til uttrykk i en avgjørelse av håndhevings- eller
kontrollorgan under disse konvensjonene. Her som
ellers må utlegningen av gjeldende rett være basert på et
prognoseperspektiv – hvilken rettsforståelse som man
mener vil stå seg ved fremtidige saker om spørsmålet.15

2 Legalitetsprinsippets begrunnelse
Legalitetsprinsippet i Norge må forstås med utgangs-
punkt i tre ulike forfatningsrettslige grunnprinsipper;
maktfordeling, demokrati og rettsstat.

Maktfordelingsprinsippet dreier seg i denne sammen-
heng om forholdet mellom Stortinget og regjeringen.
Sentralt er her prinsippet om Stortingets lovgiverprero-
gativ. Dette kommer til uttrykk i § 75 bokstav a: Så langt
ikke annet følger av særlige unntak i Grunnloven selv, i
første rekke § 17 om provisoriske anordninger, er det
bare Stortinget som kan gi generelle regler i lovs form.
Legalitetsprinsippet krever så, med unntak for vedtak
om skatter og avgifter, at slike vedtak treffes på grunnlag
av den særlige prosedyre som er angitt i §§ 76–79 for
lovvedtak.

I dag er det likevel alminnelig enighet om at dette lov-
giverprerogativet ikke er til hinder for at den største
delen av våre rettsregler fastsettes av regjeringen eller
andre forvaltningsorganer – som forskrifter som gis i
medhold av kompetansetildeling – delegering av lovgiv-
ningsmyndighet – fra Stortinget.16

Etter at parlamentarismen vant fotfeste som en del av
norsk statsskikk, har legalitetsprinsippet mistet mye av
sin selvstendige betydning som grunnlag for Stortingets
kontroll med regjeringen.17 I stedet er det vanlig å vise
til legalitetsprinsippet først og fremst som en garanti for
rettssikkerhet.

Legalitetsprinsippets demokratiske begrunnelse sprin-
ger ut av folkesuverenitetsprinsippet. Det er tale om en
personell eller institusjonell kompetanseregel som fun-
gerer som en rettssikkerhetsgaranti for borgerne; de skal
ikke kunne pålegges andre byrder og plikter enn dem de
har samtykket i ved sine valgte representanter. Sammen

9 Konvensjon 4. november 1950 om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter.
10 Artikkel 5 om rett til personlig frihet og sikkerhet, artikkel 7 om straff, artikkel 8 om respekt for privatliv og familieliv, artikkel 9 om frihet til å gi

uttrykk for sin religion eller overbevisning, artikkel 10 om ytringsfrihet, artikkel 11 om forsamlings- og foreningsfrihet, og artikkel 12 om rett til å
inngå ekteskap. Se om dette Jørgen Aall, Rettsstat og menneskerettigheter (2018), kap. 7 «Inngrep krever lov».

11 Lov 21. mai 1999 nr. 30 om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett.
12 Se om dette Aall, op.cit., s. 101–103.
13 Op.cit., s 101, note 14.
14 Carsten Smith, «Om grunnlovsfesting av menneskerettigheter» (2001), s. 382 flg., på s. 288.
15 Se om dette f.eks. Arnfinn Bårdsen, «Betydningen i norsk rett av FN-komiteenes uttalelser i individuelle klagesaker» (2017), og Jan Fridtjof Bernt,

«Rettens legitimitet og internasjonal rettsanvendelse» (2014).
16 Se nærmere om dette i Eivind Smith, Konstitusjonelt demokrati (2017), s. 209–213, og Bernt, «Rettsstat eller forskriftsstat?» (2016), s. 66–86. Om

utviklingen frem til denne forståelsen av Grunnloven, se Torkel Opsahl, Delegasjon av Stortingets myndighet (1965).
17 Se Torstein Eckhoff, «Legalitetsprinsippet» (1963), s. 225 flg., s. 229–230. Også i Eckhoff, Rettferdighet og rettssikkerhet (1966), s. 253 flg.
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med forbudet i § 97 mot tilbakevirkende lover utgjør
legalitetsprinsippet en grunnplanke i vernet mot vilkår-
lig maktutøving overfor borgerne.

Dette dreier seg i første hånd om grunnlaget for
statsmaktens – og dermed myndighetsutøvingens – legi-
timitet. Borgernes lydighetsplikt springer ut av en aksept
av de konstitusjonelle statsorganenes autoritet, slik
denne kommer til uttrykk i Grunnloven. Grunnloven er,
som Eirik Holmøyvik uttrykker det, «eit delegasjonsin-
strument for det suverene folket som konstituerende
makt til Kongen, Stortinget og domstolane som konstitu-
erte makter».18

I tillegg ligger det et element av prosessuell rettssik-
kerhetsgaranti i de kravene Grunnloven stiller til beslut-
ningsprosessen frem til lovvedtak, i første rekke (§ 76)
om to gangers behandling før vedtak treffes, og (§ 77)
om etterfølgende sanksjon fra regjeringen før lovvedta-
ket trer i kraft. Her ivaretar den formelle lovgivningspro-
sessen også forventninger om gjennomsiktighet og kriti-
serbarhet ved denne typen myndighetsutøving, både ved
at også opposisjonen deltar, og ved at prosessen skjer
under offentlig innsyn, noe som muliggjør debatt om de
aktuelle spørsmålene både før endelig vedtak er truffet
og i etterkant av dette. Her er bestemmelsene om almin-
nelig høring i Utredningsinstruksen (FOR-2016-02-19-
184 Instruks om utredning av statlige tiltak) et viktig
supplement, selv om disse er ganske fleksible og etterle-
ves i varierende grad.19 Og for lovforslag fremsatt av
Stortingets egne medlemmer er det ingen regler om
utredningsplikt og offentlig høring, Utredningsinstruk-
sen gjelder (§ 1-2 første avsnitt) bare «for utarbeiding av
beslutningsgrunnlag for statlige tiltak som utføres i, eller
på oppdrag for, statlige forvaltningsorganer». Her avgjør
vedkommende stortingskomité fra sak til sak om forslag
skal sendes regjeringen til utredning eller høring, eller
om Stortinget skal fatte vedtak direkte på det grunnlag
som foreligger etter at statsråden har fått mulighet til å
uttale seg.20

Legalitetsprinsippet rettsstatlige begrunnelse er for-
ankret i ideen om «a government of laws, not of
men»21, jf. innskriften på bygningen til Department of
Justice i Washington D.C. «Where law ends tyranny
begins.» Dette siste er et sitat fra William Pitt d.e.,22

som en kortfattet oppsummering av rettsstatstanken

slik den ble utformet i opplysningstiden, blant annet av
John Locke:

«Where-ever law ends, tyranny begins, if the law be
transgressed to another’s harm; and whosoever in autho-
rity exceeds the power given him by the law, and makes
use of the force he has under his command, to compass
that upon the subject, which the law allows not, ceases in
that to be a magistrate; and, acting without authority, may
be opposed, as any other man, who by force invades the
right of another.»23

Offentlig myndighetsutøving overfor borgerne skal skje
på grunnlag av generelle normer vedtatt i de former som
konstitusjonen foreskriver for slike beslutninger. I mot-
setning til det som gjelder i mange andre land, herunder
Danmark,24 er ikke generalitetskravet – forbudet mot
individuelle lover – opprettholdt helt konsekvent i norsk
rett, og vil neppe bli ansett som en skranke for lovgivers
kompetanse, men det er klart nok alminnelig praksis
også hos oss.25

3 Legalitetsprinsippet – Bare kompetanseregel, 
eller også en selvstendig handlingsregel?
Tradisjonelt ble legalitetsprinsippet etter alt å dømme
oppfattet utelukkende som en kompetanseregel – et krav
om hjemmel for at et forvaltningsorgan skal kunne treffe
vedtak med rettslig bindende kraft overfor borgerne.
Prinsippet blir beskrevet som et hjemmelskrav for «For-
skrifter» (Aschehoug), «statsviljesytring» (Morgensti-
erne) eller «påbud og forbud» (Castberg). Konsekvensen
av manglende hjemmel ut fra denne forståelsen av prin-
sippet er at den aktuelle myndighetsutøving – forskrift
eller enkeltvedtak – blir ugyldig – uten rettslig bindende
kraft, eventuelt med mindre rekkevidde enn ordlyden gir
uttrykk for.

Andenæs må antagelig også, så sent som i tredje
utgave av Statsforfatningen i Norge forstås på samme
måte.26 Han omtaler her legalitetsprinsippet som en kons-
titusjonell norm om at «statsorganene ikke kan gripe
inn overfor borgerne i individuelle tilfelle ved forbud,
påbud eller på annen måte uten å ha hjemmel for det i

18 Eirik Holmøyvik «Frå revolusjon til restaurasjon – Striden om Grunnlovas vesen 1824–1884» (2013), s. 309.
19 Se om dette Bernt, «Rettsstat eller forskriftsstat?» (2014), s. 51–72.
20 Stortingets forretningsorden FOR-2012-0707-518, § 30.
21 Constitution of the Commonwealth of Massachusetts, 1780, Article XXX.
22 Tale in the House of Lords on John Wilkes, 9. januar 1770.
23 John Locke, Two Treatises of Government, Book II, Chap. XVIII «Of Tyranny», Section 202, s. 400.
24 Tvind-dommen, UfR 1999.841 H.
25 Se Smith, Konstitusjonelt demokrati (2017), s. 172–173.
26 Andenæs, Statsforfatningen i Norge (1962), s. 164.



E.  Menneskerettigheter1256
gjeldende rett». Her kan det spørres om «på annen måte»
refererer til faktiske handlinger, men i fortsettelsen er
fokus hele veien på beslutninger, det er, sier han «ved de
individuelle avgjørelser (uthevet her) faren for vilkårlig-
het er størst».27

I artikkelen «Legalitetsprinsippet» fra 1963 fremholdt
imidlertid Eckhoff at prinsippet «beskytter ikke bare mot
rettslige men også mot faktiske inngrep i rettigheter og
plikter».28 Eckhoff nevner her en del situasjoner der rent
faktiske handlinger må anses som ulovlige på grunn av
manglende hjemmel; som kanonskyting inn i beiteom-
råde,29 innskrenkninger i bevegelsesfriheten, tvangsan-
bringelse i anstalt, og frihetsinnskrenkninger innen
anstalter.

I fjerde utgave av Statsforfatningen i Norge utvider
Andenæs omtalen av legalitetsprinsippet i tråd med
dette, blant annet med referanser til Eckhoffs artikkel,
men fremstillingen er stadig fokusert på hjemmelskrav
for vedtak.30 Først i femte utgave av boken føyer han inn
i sin beskrivelse av legalitetsprinsippet at kravet om at
inngrep overfor borgerne må ha hjemmel i lov, «gjelder
både rettslige og faktiske inngrep», idet han nevner som
eksempler på det siste «arrestasjon, tvangstaking av
blodprøve eller nedriving av bygg».31

I mellomtiden hadde imidlertid Eckhoff skiftet
mening. I første utgave av Forvaltningsrett fremholder
han som et avgjørende argument for en snevrere forstå-
else av prinsippet at «For å utføre faktiske handlinger
trenges ikke kompetanse», idet han bemerker at «det er
riktigere å se det under den nevnte synsvinkel: at regler
av lovs rang bare kan endres eller fravikes ved lov».32

Og så føyer han til at «Man må også regne med mulighe-
ten av ulovfestede påbud».33 Man må ha en særskilt
hjemmel for å oppstille et forbud mot faktiske hand-
linger fra det offentliges side, men dette kan være en
ulovfestet regel.

Eckhoffs tilnærming er altså at det bare kreves hjem-
mel i lov for å treffe gyldige beslutninger om faktiske
handlinger når disse etter sitt innhold ellers er ulovlige.
Dette siste synspunktet blir utdypet i artikkelen «Retts-
lige sider ved overvåking og sikkerhetstjeneste». Han
legger til grunn «at det er alminnelig godtatt at ikke bare

forbud, påbud og rettighetsberøvelser, men også faktiske
handlinger, kan ha preg av inngrep som trenger hjemmel
i lov»,34 slik som i dommen i Rt. 1952, s. 1217 (To mis-
tenkelige personer). Men det denne viser er at «man kan
ikke ta som utgangspunkt at alt som ikke er straffbart, er
tillatt», idet «vi også må regne med uskrevne forbud mot
inngrep i den personlige integritet» (uthevet av JFB).
Hvorvidt en slik forbudsnorm foreligger, må avgjøres ut
fra «en avveining av reelle hensyn hva politiet (og for
den såvidt også andre) skal anses berettiget til å foreta
seg uten at lovgiver har gitt klarsignal for det». Det er
med andre ord spørsmål om det foreligger tilstrekkelig
rettskildemessig grunnlag – for å oppstille et forbud mot
den aktuelle handlingen.

En tilsvarende tilnærming til problemet er lagt til
grunn som utgangspunkt og ramme for fremstillingen av
Eivind Smith i «Legalitetsprinsippets hjemmelskrav og
subjekter»,35 og av Nicolai Skjerdal i Kvalitative hjem-
melskrav. Legalitetsprinsippet i norsk rett og den euro-
peiske menneskerettighetskonvensjon med enkelte kom-
parative linjer.36

Også Erik Boe slutter seg til denne beskrivelsesmo-
dellen: «Det er mye å hente i de nye synsmåtene til Eck-
hoff/Smith.» Men han understreker samtidig at «Man
må bare ikke anvende dem for firkantet» idet han frem-
holder at

«Kombineres dette med en bred rettskildemessig vurde-
ring, bringes vi langt på vei dit Jan Fridthjof Bernt vil …:
Uten å begrave den ærverdige figuren legalitetsprinsip-
pet, oppnår vi ‘en mer helhetlig beskrivelsesmodell for
rettskildebruken i den offentlige rett’».37

Med denne rettskildemessige tilnærmingen blir valget
mellom den smalere og den bredere forståelse av legali-
tetsprinsippet langt på vei et rent terminologisk spørs-
mål. Dette blir tydelig i Ida Krabys artikkel, «Hva er
lov? – særlig om legalitetsprinsippet og faktiske hand-
linger». Kraby tar utgangspunkt i Eckhoffs henvisning
til «muligheten av ulovfestede påbud», samtidig som
hun også griper tilbake til hans artikkel fra 1963 og for-
mulerer vurderingstemaet som «om tiltaket på grunn av

27 Andenæs op.cit., (1962) s. 165.
28 Eckhoff, «Legalitetsprinsippet» (1963), s. 250.
29 RG 1956, s. 129.
30 Andenæs, Statsforfatningen i Norge (1976), s. 183–186.
31 Andenæs, Statsforfatningen i Norge (1981), s. 203. Denne teksten er videreført i Andenæs og Fliflet, Statsforfatningen i Norge (2006) s. 226.
32 Eckhoff, Forvaltningsrett (1978), s. 155.
33 Eckhoff op.cit., s. 157.
34 Eckhoff, «Rettslige sider ved overvåking og sikkerhetstjeneste» (1979), s. 44.
35 Eivind Smith, «Legalitetsprinsippets hjemmelskrav og subjekter» (1978), se petitavsnitt s. 656–658.
36 Nicolai V. Skjerdal, Kvalitative hjemmelskrav. Legalitetsprinsippet i norsk rett og den europeiske menneskerettighetskonvensjon med enkelte kom-

parative linjer (1998), se s. 3.
37 Erik Boe «Eckhoff/Smiths fremstilling av lovskravet i forvaltningsretten» (1983), på s. 173.
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sitt innhold støter an mot interesser som nyter slikt
rettsvern at de bare kan beskjæres ved lov eller likestilt
rettsgrunnlag».38 Her vil man, fremholder hun, måtte
bygge på analogislutninger fra andre rettskilder og de
hensyn legalitetsprinsippet er satt til å ivareta.39 «Men til
slutt vil en interesseavveining være avgjørende.» Kraby
konkluderer med å gi sin tilslutning til det hun kaller
«den tradisjonelle tilnærmingsmåten», som hun mener
er beste fremstillingsmåte og analysegrunnlag, blant
annet fordi denne «gjør det klart at legalitetsprinsippets
hovedspørsmål er i hvilken utstrekning Stortinget må
autorisere den offentlige styring på de ulike samfunns-
områder».40

På dette tidspunkt kan det også se ut som om
Andenæs’ nyere tilnærming til hjemmelsproblemet var
blitt adoptert av Høyesterett. I Rt. 1995 s. 20 (Fornebu-
saken) ble en polititjenestemann domfelt for grov ufor-
stand i tjenesten etter å ha medisinert en utenlandsk
statsborger med massiv tvangsbruk under uttransporte-
ring fra landet. Høyesterett la til grunn at det som her
hadde skjedd, «er … så vidt graverende at det må betrak-
tes som grov uforstand i tjeneste», og polititjenesteman-
nen ble straffedømt for forholdet.

Det var her tale om en handling som ville være straff-
bar også om den hadde blitt utført av en privatperson,
som ulovlig tvang (se nå Straffeloven § 251) eller kropps-
krenkelse (strl. § 271). Dette var problemstillinger som
retten ikke gikk inn på, ganske enkelt fordi de ikke var
trukket inn i det forelegget mot polititjenestemannen
som var utgangspunktet for saken. Tema var dermed
ikke krenkelsen av arrestanten, men forsvarligheten av
tjenestehandlingen. Ut fra denne synsvinkelen var den
rettslige hovedproblemstillingen om politibetjentens
tvangsbruk lå innenfor rammen for de særlige rammer
som § 3-2 i Politiinstruksen41 trekker for politiets bruk
av makt.

Her heter det at «Politiet kan benytte makt under
iverksettelse og gjennomføring av en tjenestehandling
når dette følger av lov eller sedvane, og det ellers finnes
klart nødvendig og forsvarlig i betraktning av situasjo-
nens alvor, følgene for den maktanvendelsen rettes mot
og forholdene for øvrig». Bestemmelsen er i utgangs-
punktet ikke et selvstendig hjemmelsgrunnlag for tvang,
den må leses som et krav om særskilt hjemmel for
denne. Men henvisningen ikke bare til lov, men også til
sedvane, innebærer et unntak fra grunnregelen i legali-

tetsprinsippet, om at hjemmelen skal være bestemmelse
i lov. Dette kan det synes som om retten aksepterer, og
det springende punkt ble dermed innholdet og omfanget
av denne sedvanen.

Rettens hovedbegrunnelse for å anse den aktuelle
tvangsbruken som ulovlig var i tråd med dette at «det her
er snakk om en maktanvendelse som innebærer en
omfattende integritetskrenkelse, og det er en handling
som faller utenfor de tradisjonelle politihandlinger»
(uthevet av JFB). Handlingen ble dermed ansett som
ulovlig fordi den var i strid med de rammer Politiinstruk-
sen setter for tvangsbruk, og dermed til forsvarlig tje-
nesteutøving. Det forelå heller ikke en situasjon der
nødrett eller nødverge kunne påberopes som grunnlag
for tvangsbruken.

Rettsgrunnlaget for – den meget milde – straffedom-
men42 var altså Straffeloven 1902 § 325 nr. 1, om straff
for den som «viser grov Uforstand i Tjenesten». Retten
viser her først til at «Legalitetsprinsippet tilsier at det må
kreves hjemmel i lov for at en slik tjenestehandling skal
være akseptabel», og at «Slik lovhjemmel finnes
ikke»,43 før den så kommer frem til det som var grunn-
vilkåret for domfellelse; at «Som politibetjent må A
være klar over at det er grenser for ulovlig maktanven-
delse».

Når Høyesterett i siste omgang viser til legalitetsprin-
sippet i sin begrunnelse for domfellelse, kan dette ses
som et «overtallig argument». Tjenesteforsømmelsen
var klar nok ut fra Politiinstruksen, slik Retten forsto
denne. Fraværet av lovhjemmel kan imidlertid også ses
som et sentralt element i begrunnelsen for tolkingen av
Politiinstruksen. Det springende punkt i saken var ikke
om denne tvangsbruken var en handling som isolert sett
krevde hjemmel i lov, men avgrensningen av politiets
fullmakter etter Politiloven. Henvisningen til legalitets-
prinsippet kan dermed like gjerne ses som en begrun-
nelse for ikke å tolke denne inngrepsfullmakten så vidt,
som et frittstående rettsgrunnlag for at inngrepet trengte
hjemmel i lov.

Spor av en tilsvarende tilnærming – med hovedvekt på
en konkret vurdering av inngrepets karakter og behovet
for tiltaket ved tolking av fullmakt i lov eller forskrift –
finner vi tidligere i Rt. 1994 s. 691 (Psykoseregister-
dommen), med samme førstvoterende – dommer Schei.
Her prøvde Høyesterett om en faktisk handling – oppbe-
varing av taushetsbelagte opplysninger i et sentralt hel-

38 Ida Hjort Kraby, «Hva er lov? – særlig om legalitetsprinsippet og faktiske handlinger» (1996), s. 151–152.
39 Op.cit. 
40 Op.cit., s. 159.
41 FOR-1990-06-22-3963 Alminnelig tjenesteinstruks for politiet. Gitt i medhold av politiloven av 1936, men gjelder stadig, se politiloven 1995 § 31,

andre avsnitt.
42 Bot på kr 5000, subsidiært ti dagers fengsel.
43 Rt. 1995 s. 20 (Fornebu-saken), på s. 21.
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seregister – hadde tilstrekkelig hjemmel i en bestem-
melse i Legeloven av 1980 om at det kunne gis pålegg
om å gi meldinger og opplysninger av betydning for hel-
setjenesten. I utgangspunktet var det vel også et nærlig-
gende synspunkt at når man fikk slike meldinger, skulle
de arkiveres, slik Arkivlova44 krever. Det ble forgjeves
anført (s. 700) at denne hjemmelsbestemmelsen måtte
tolkes innskrenkende på grunn av karakteren av inngrep
i privatlivet, slik at meldeplikten bare gjaldt «i særlige
tilfelle», men Høyesterett mente (s. 701) under henvis-
ning til omfattende og varig formålsbetraktninger og at
pålegg kunne gis «der det foreligger behov for dette», og
(s. 702–703) at om slik registrering skulle anses som et
inngrep i retten til privatliv med mer etter EMK art. 8,
ville det oppfylle kravet om å være «i samsvar med
loven og … nødvendig i et demokratisk samfunn … for
å beskytte … helse».

I dommen i Rt. 2010 s. 612 (Sårstell-dommen) tar
imidlertid flertallet utvetydig utgangspunkt i (punkt 27)
at «det i norsk rett gjelder et alminnelig krav om hjem-
mel eller rettsgrunnlag ikke bare for vedtak, men også
for faktiske handlinger som kan sies å virke inngripende
for enkeltpersoner» (JFB uthv.). Men som det vil fremgå
i omtalen av dommen nedenfor, går Høyesteretts flertall
samtidig svært langt i å akseptere andre rettsgrunnlag
enn lov som hjemmel for tvangsmessige omsorgshand-
linger, etter alt å dømme i første rekke tungtveiende
reelle hensyn.

En tilsvarende forståelse av prinsippet er lagt til grunn
av Hopsnes og Solberg.45 Forfatterne konkluderer, etter
en analyse av teori og rettspraksis, med at «Rettskilde-
bildet viser etter vår oppfatning at det eksisterer en sær-
skilt skranke for det offentliges handlefrihet når handlin-
gen utgjør et inngrep i private personers rettssfære».46

Ut fra det foregående fremgår at «inngrep i rettssfære»
her omfatter også rent faktiske inngrep:

«Offentlige organ har ingen iboende egenskaper, og orga-
nenes formål er utelukkende å styre samfunnet; særlig
gjennom avveining av hensynet til ulike personers hand-
lefrihet. Det offentlige har ingen egeninteresse ut over
denne fellesskapsinteressen, og de samme betenkelighe-
tene med å innskrenke friheten [som gjør seg gjeldende
ved inngrep i privates handlefrihet] oppstår ikke i forhold
til det offentlige. Samtidig utgjør det offentlige, med

kompetanse til å gi normer som virker bindende overfor
andre rettssubjekt, en betydelig trussel mot befolknin-
gens frihet.»

Bernt og Rasmussen holder derimot fast ved Eckhoffs
tilnærming til problemet: Faktiske handlinger på det
offentliges vegne må være basert på en beslutning om å
gjøre akkurat dette, truffet av noen som har personell
kompetanse til det.47 De materielle skrankene for hva
slags handlinger man kan beslutte å foreta, ligger i før-
ste hånd i at offentlige myndigheter er bundet av de
samme rettsregler som borgene, så langt ikke annet er
fastsatt i lov – altså ut fra lex superiorprinsippet. I til-
legg kan det være særlige skranker for forvaltningens
handlefrihet ut fra forutsetninger i lov eller oppnev-
ningsgrunnlag, og ut fra allmenne forvaltningsrettslige
prinsipper. Her hevdes det også at hvis man bruker en
slik tilnærmingsmodell, der man positivt angir og iden-
tifiserer særlige ulovfestede skranker for forvaltnin-
gens handlefrihet, «vil det kanskje gi et klarere vur-
deringstema» enn hvis man ser dette «som uttrykk for
et generelt vern mot handlinger som oppleves som
‘inngrep’».48

Høgberg og Kinander, argumenterer, i artikkelen «Det
formelle legalitetsprinsipp og rettskildelæren», for en til-
nærming til spørsmålet om legalitetsprinsippet og fak-
tiske handlinger på linje med Hopsnes og Solberg. For-
fatterne fremholder at selv om det er slik at «Etter sin
opprinnelige formulering retter legalitetsprinsippet seg
tilsynelatende særlig mot normeringshandlinger», er det
«i de eldre fremstillinger forutsatt også et trinn nummer
to: at det offentliges virksomhet som utgangspunkt dri-
ves med basis i vedtak (eller ‘beslutninger’) som det
offentlige har kompetanse til å vedta».49 Som Hopsnes
og Solberg mener Høgberg og Kinander at det liberale
rettsstatsidealet forutsetter en forståelse av legalitets-
prinsippet der det stilles krav om «at i den grad den retts-
lige beslutningen medfører et offentlig inngrep i private
personers sfære, må kompetanseregelen som muliggjør
eller autoriserer beslutningen, ha forankring i lov-
tekst».50 Dette gjelder da altså også beslutninger om å
iverksette faktiske handlinger som representerer et inn-
grep overfor borgeren.

Også Lønning-utvalget sluttet seg til denne forståelsen
av legalitetsprinsippet. Utvalget tar som nevnt ovenfor

44 LOV-1992-12-04-126, se § 6, jf. § 9 om kassasjon m.m., jf. når Arkivforskrifta – Forskrift FOR-2017-12-15-2105 om offentlege arkiv § 1 om
arkivansvaret i offentlige organ.

45 Roald Hopsnes og Raymond Solberg «Legalitetsprinsippet», (2005) s. 77–155.
46 Op.cit., s. 91–95.
47 Jan Fridthjof Bernt og Ørnulf Rasmussen, Frihagens forvaltningsrett, (2010), s. 80–83.
48 Op.cit., s. 83.
49 Alf Petter Høgberg og Morten Kinander «Det formelle legalitetsprinsipp og rettskildelæren» (2011), s. 18.
50 Op.cit., s. 47.
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som utgangspunkt at Grl. § 113 er en ren kodifisering av
gjeldende rett. Det slutter seg (punkt 41.2) til det de kal-
ler «den tradisjonelle lære»; «at myndighetenes inngrep
overfor borgerne må være positivt regulert i Stortingets
lovgivning eller forskrifter gitt med hjemmel i lov», idet
det fremholder at denne «i større grad enn den reformu-
lerte tilnærmingen [Eckhoff/Smith] springer ut av ideen
om menneskerettigheter og samfunnskontrakten». Løn-
ning-utvalget anbefaler derfor (punkt 41.5) det som ble
§ 113s ordlyd, en formulering av prinsippet som det
mener ligger tett opp til denne forståelsen: «En slik for-
mulering vil få frem det poeng at det er uten betydning
for kravet om lovhjemmel hvorvidt offentlige myndig-
heter treffer beslutninger eller utøver faktiske hand-
linger.»

I denne situasjon gir Graver uttrykk for at selv om
utgangspunktet etter hans mening burde vært «den for-
melle tilnærming til kravet om hjemmel for forvaltnin-
gens virksomhet»,51 registrerer han at «praksis i dag
bygger på en materiell tilnærming til legalitetsprinsip-
pet». Han finner da at selv om teorien ikke behøver være
bundet av Høyesteretts terminologi, «har det likevel en
del for seg å følge tilnærmingen som nå er blitt den van-
lige i praksis».52 Han legger her avgjørende vekt på det
rettspedagogiske hensynet: «Ved å ta utgangspunkt i at
offentlige inngrep krever hjemmel i lov uansett den for-
men de tar, får man bedre frem det spesielle forholdet
som hersker mellom myndighetene og samfunnet for
øvrig, og de særlige rettssikkerhetsmessige hensyn som
gjør seg gjeldende.»

Smith er derimot kritisk både til selve grunnlovsteks-
ten og til den forståelsen av legalitetsprinsippet utvalget
legger inn i det. I artikkelen «Flere menneskerettigheter i
grunnloven?» fremholder han først at «forslaget til § 113
er overflødig ved siden av langvarig praksis» og «det – i
historisk og prinsipielt perspektiv grunnleggende –
utgangspunkt om folkesuverenitet og representativt
demokrati».53 Bestemmelsen vil dessuten, mener han,
ikke ha noe selvstendig menneskerettslig innhold, fordi
kravet om hjemmel i lov er «sett fra borgerens side av
rent prosessuell karakter». Og forsøk på å angi mer pre-
sist hva som faller innenfor rammen av et slikt lovskrav,
«har vist seg vanskelige (kanskje umulige)».

Smith fastholder på denne bakgrunn at «Ordet ‘inn-
grep’ er verken tilstrekkelig eller særlig nyttig for å angi

lovskravets nærmere område». I «‘Formalisme, kons-
truktivisme, begrepsjurisprudens og syntetisk viten-
skap’? Enda mer (om ulike formuleringer av) kravet om
‘hjemmel i lov’» gjentar han denne kritikken mot
bestemmelsen; at den ikke er «egnet til å gi adekvat
beskjed om at den omfatter grunnleggende ulike forhold;
spørsmålene om når normeringshandlinger er ugyldige
på grunn av manglende hjemmel, og om når atferd fra
myndighetenes side «vil bare utløse slike reaksjoner
som kan følge av faktiske begivenheter (straff, erstat-
ning osv.)».54

Og i Eckhoff og Smith, Forvaltningsrett fastholder
Smith fremstillingen av legalitetsprinsippet som et
kompetansekrav for gyldige beslutninger.55 Han
bemerker at «resultatene stort sett blir de samme enten
man resonnerer på den ene eller den andre måten», men
fremholder at avgjørende må da være begrunnelsen for
valget av terminologi: «Hvis begrepet ‘kompetanse’
tas på alvor, blir det meningsløst å kreve ‘lovhjemmel’
for faktiske handlinger.»56 Hvordan Høyesterett har
formulert seg i enkelte dommer, kan ikke være avgjør-
ende her: «Uansett er ikke rettsvitenskapen bundet av
Høyesteretts terminologi. … Sosiale realiteter kan
uttrykkes på mer enn én måte. Viktigere enn ordvalget i
seg selv er det derfor å forstå tankegangen bak ulike
valg av terminologi som tar sikte på å uttrykke omtrent
det samme.»57

4 Legalitetsprinsippet som tolkingsregel
I en moderne rettsstat er legalitetsprinsippets viktigste
funksjon imidlertid ikke som en prinsipiell grense for
den utøvende makts kompetanse, men som et rettskilde-
prinsipp, en regel om krav til presisjon og tydelighet i
det rettslige grunnlaget for offentlige myndighetshand-
linger overfor borgerne. Det er tale om krav til kvaliteten
av rettsgrunnlaget for offentlig myndighetsutøving, et
krav som håndheves ved rettslig prøving av rekkevidden
av fullmakter i lovverket til forvaltningen. Dette skjer
ved tolking av bestemmelser som gir rom for et ikke
uttømmende rettslig normert forvaltningsskjønn («fritt
skjønn») ved enkeltavgjørelser, eller som er hjemmel for
å gi utfyllende forskrifter – delegert lovgivningsmyndig-
het. Tolkingen av slike fullmakter og den rettslige over-

51 Hans Petter Graver, Alminnelig forvaltningsrett (2015), s. 198.
52 Op.cit., s. 200.
53 Eivind Smith, «Flere menneskerettigheter i grunnloven?» (2012), s. 331.
54 Smith, «‘Formalisme, konstruktivisme, begrepsjurisprudens og syntetisk vitenskap’? Enda mer (om ulike formuleringer av) kravet om ‘hjemmel i

lov’» (2013), s. 311.
55 Eckhoff og Smith, Forvaltningsrett (2018), s. 356–359.
56 Op.cit., s. 359.
57 Op.cit., s. 358.
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prøving av forvaltningens bruk av disse, er et hovedtema
i forvaltningsretten.58

Legalitetsprinsippet fungerer her i en rekke sammen-
henger som et tolkingsmoment i den form at inngrepets
styrke overfor borgeren inngår som et vesentlig element
ved fastleggingen av så vel de materielle grensene for
forvaltningens kompetanse som kravene til forvaltnin-
gens skjønnsutøving og saksbehandlingen.59

Denne tolkingsnormen sier imidlertid bare noe om
utgangspunktet for vurderingen av om hvor langt en
konkret lovhjemmel rekker. Andre tolkingsmomenter,
og da særlig reelle hensyn, vil kunne føre til at man
aksepterer myndighetsutøving også av sterkt inngri-
pende karakter, på et ellers tynt rettslig grunnlag.

I Rt. 1995.530 (Lakseinnfrysings- eller Fjordlaks-
dommen) aksepterte Høyesterett således en svært
ekspansiv bruk av en reguleringsfullmakt i Råfiskloven,
ved pålegg om innfrysing av store volum salgsklar fersk
laks. Retten tok som utgangspunkt at «kravet til lov-
hjemmel må nyanseres blant annet ut fra hvilket område
en befinner seg på, arten av inngrepet, hvordan det ram-
mer og hvor tyngende det er overfor den som ram-
mes»,60 og karakteriserte det aktuelle pålegget som «et
både inngripende og ekstraordinært tiltak».61 Man fant
likevel ikke at pålegget var ulovhjemlet, idet det ble lagt
avgjørende vekt blant annet på at det var tale om et tiltak
som var satt i verk i en situasjon der «[m]arkedssituasjo-
nen ble bedømt som meget vanskelig», at «et overvei-
ende flertall av oppdretterne [sto] bak ordningen», og at
i denne situasjon «måtte belastningen overfor medlem-
mene avveies mot den fordel de ble antatt å ville få».62

Dommen viser at reelle hensyn – eventuelt en konkret
avveining av styrken og karakteren av konkurrerende
interesser – vil kunne være avgjørende for hvor stramt
eller liberalt man tolker en inngrepshjemmel i lov, selv
om det vel er tvilsomt om retten i dag vil gå like langt
som den gjorde i Rt. 1936.801, der man nektet dispensa-
sjon fra byggeforbud i den dagjeldende Ildsfarlighetlo-
ven med den begrunnelse at en bensinstasjon ville skape
trafikkmessige vanskeligheter og bli skjemmende for
gatebildet.

Et annet eksempel på en slik tilnærming er Lunner
Pukkverk-dommen (Rt. 1993.528) der et pukkverk ble
nektet utslippstillatelse for ny lokalisering av virksom-
heten under henvisning til at tungtrafikken til og fra
pukkverket ville ha stor trivselsreduserende virkning i

boligområder. I Forurensningsloven § 11, fjerde avsnitt
(nå femte avsnitt) var vurderingstemaet ved behandling
av slik søknad angitt som at det skal «legges vekt på de
forurensningsmessige ulemper ved tiltaket sammenholdt
med de fordeler og ulemper som tiltaket for øvrig vil
medføre».

Pukkverket gjorde gjeldende at dette måtte forstås slik
at avslag på søknad «må søke sin hovedbegrunnelse i
den forurensning som direkte skriver seg fra den konse-
sjonspliktige virksomhet», og at de trafikkmessige kon-
sekvenser det her var vist til, falt utenfor denne rammen.
Staten bestred at det kunne trekkes en så snever ramme
for når man kunne avslå å gi tillatelse, og fikk medhold
av retten, som viste til at «Ordlyden i § 11 inneholder
ingen begrensninger med hensyn til den vekt som kan
legges på trafikkforurensning ved transport til og fra en
virksomhet», og at «Å motvirke veitrafikkstøy faller
også klart innenfor loven alminnelige formål hvor blant
annet hensynet til å beskytte helse og trivsel mot belast-
ningene ved forurensning står sentralt». Disse overord-
nede formålsbetraktningene – samt det generelle kravet i
Grl. § 110 b (nå § 112) om at Staten skal iverksette tiltak
for å ivareta miljøet, tilsa etter Rettens mening at «at
også andre miljøulemper enn de forurensningsmessige
etter omstendighetene vil kunne tillegges avgjørende
vekt som avslagsgrunn etter forurensningsloven».

Også i senere dommer har Høyesterett avvist anførsler
om at vide fullmaktsbestemmelser til betydelige inngrep
skulle tolkes innskrenkende ut fra lovens formål eller
tidligere presedenser. I Rt. 2004.1092 (Reindriftsfred-
ning Senja) la retten således til grunn at slik fredning
etter den dagjeldende reindriftsloven kunne vedtas ikke
bare av hensyn til reindriftsnæringen selv, men også for
å verne landbruket på stedet. I Rt. 2014.257 la retten til
grunn at en kommune kunne skrive ut eiendomsskatt for
«verk og bruk» på et testanlegg for utvikling av fangst
av CO2 fra røykgass, selv om dette ikke hadde noe
umiddelbart kommersielt formål, noe som man i tidli-
gere dommer som Rt. 1890.270 (Modum bad), Rt.
1925.786 (Hydros forsøkslaboratorium), Rt. 1995.980
(Kvitsøysenderen) og Rt. 2002.94 (Telenor–Nesset) til-
synelatende hadde bygget på. Dette ble nå (pkt. 65) for-
stått som «et argument – men ikke et vilkår – for at man
står overfor et verk i eiendomsskattelovens forstand».

I Rt. 2015.995 var tema forståelsen av bestemmelsen i
universitets- og høyskoleloven § 4-7 nr. 1, bokstav b,

58 Se Bernt og Rasmussen, Frihagens forvaltningsrett (2010), s. 83–112, Graver, Alminnelig forvaltningsrett (2015), s. 232–258, og Eckhoff og
Smith, Forvaltningsrett (2018), s. 373–413.

59 Se nærmere om dette Bernt, «Legalitetsprinsippet og andre hjemmelsspørsmål i den offentlige rett – noen prinsipielle betraktninger» (1982), s. 509
flg., Graver, op.cit., s. 84–87, og Eckhoff og Smith, op.cit., s. 371–373.

60 S. 537.
61 S. 541.
62 Op.cit. 
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om annullering av eksamen for den «forsettlig har for-
søkt å fuske eller forsettlig eller grovt uaktsomt har fus-
ket i forbindelse med gjennomføring av … eksamen»,
med utestenging etter § 4-8 nr. 3 som sanksjon. Studen-
ten hadde ved en forglemmelse lagt fra seg ulovlige hjel-
pemidler på eksamensbordet. Disse ble oppdaget og inn-
dratt før eksamen begynte. Han påberopte seg at dette
ikke kunne anses som «fusk», i og med at han ikke
hadde tenkt å bruke disse under eksamen, og at eksamen
ikke var påbegynt på det tidspunkt hjelpemidlene ble
inndratt.

Studenten fikk medhold i lagmannsretten, som mente
at det var et vilkår for at handlingen skulle anses som
«fusk» at det var «et element av regelbrudd som direkte
kan knyttes til uredelig eller uhederlig atferd egnet til å
oppnå en uberettiget fordel ved bedømmelse av en eksa-
mensprestasjon», men tapte i Høyesterett.

Retten bemerket først at «Regelverket stiller etter ord-
lyden ikke opp noe krav om uredelig eller uhederlig
atferd». Man var enig med lagmannsretten i at «ordet
fusk i dagligtale vanligvis forbindes med subjektiv klan-
derverdig opptreden», men førstvoterende fant at han
«kan … ikke se at loven legger opp til en slik forståelse,
eller at den er til hinder for et regelverk som innebærer at
fuskvilkåret praktiseres slik regelverket legger opp til».

Her snur man så å si hjemmelskravet «på hodet»; det
kreves konkrete holdepunkter for å avskjære en slik utvi-
dende tolking av fuskbegrepet. Avgjørende var åpenbart
formålsbetraktninger – hensynet til reglens effektivitet:

«At loven også rammer grovt uaktsomt fusk, taler også
imot at det i tillegg må innfortolkes et subjektivt element
i fuskbegrepet. I så fall ville bestemmelsen få en begren-
set anvendelse, særlig ved såkalt ubevisst uaktsomhet,
altså i tilfelle hvor uaktsomheten består i uoppmerksom-
het, forglemmelse og lignende. Dette strider mot inten-
sjonen bak tilføyelsen av skyldkravet om grov uaktsom-
het.»

Også Rt. 2014.538 legger avgjørende vekt på en avvei-
ning av motstående hensyn, men her ble resultatet en
stram tolking av forbudet i veglova § 30 mot plassering
av «Byggverk, her òg laus kiosk, opplag eller anna større
innretning» innenfor byggegrense mot offentlig vei, fast-
satt i medhold av lovens § 29. Retten (pkt. 23) bemerket
at selv om ordlyden i § 30 var vid, lå parkering ikke
umiddelbart innenfor forståelsen av bestemmelsen, og
her var det (pkt. 42) «ikke er grunnlag for å tolke veglova
§ 30 slik at den hjemler et generelt forbud mot parkering

innenfor byggegrensen i situasjoner hvor hensynene bak
bestemmelsen ikke kan begrunne et slikt forbud».

Retten viste til at «Et slikt generelt forbud ville ha
store konsekvenser om det skulle tas bokstavelig, ikke
minst siden byggegrensene etter utvidelsen i 1996 nå er
temmelig omfattende», «selv om de generelle kommen-
tarene i forarbeidene presiserer at bestemmelsen skal tol-
kes vidt». I stedet måtte bestemmelsen forstås (pkt. 43)
slik at det helt konkret «må det vurderes om plasseringen
kommer i konflikt med formålet med reglene om bygge-
grenser».

Svært langt i retning av å akseptere andre rettsgrunn-
lag enn lov som tilstrekkelig hjemmel for inngrep, gikk
Høyesterett derimot i Rt. 2010.612 (Sårstell-dommen).
Her var spørsmålet om en pasient som hadde samtykke-
kompetanse etter pasient- og brukerrettighetsloven § 4-3,
kunne motsette seg skifte av sengetøy, utført kroppsvask
og skifte av sårbandasjer, på sykehjemmet han var inn-
lagt på. Han opplevde dette som smertefullt og ubehage-
lig, og ville selv bestemme når det skulle skje.

Pasient- og brukerrettighetsloven § 4-1 fastslår i første
avsnitt at «[h]elsehjelp kan bare gis med pasientens sam-
tykke, med mindre det foreligger lovhjemmel eller annet
gyldig rettsgrunnlag for å gi helsehjelp uten samtykke»,
og i andre avsnitt fastslås også at «[p]asienten kan trekke
sitt samtykke tilbake». Det var åpenbart ingen lovhjem-
mel for denne tvangsmessige omsorgen, men rettens
flertall (3–2) fant at sykehjemmet måtte kunne bygge på
som et underforstått vilkår for omsorgen at pasienten
«til en viss grad underlegger seg alminnelige og faglig
funderte rutiner for personlig hygiene».

Dette fremtrer som en mildt talt overraskende bruk av
den forvaltningsrettslige vilkårslæren i forvaltningsret-
ten. Denne er klart forankret i den forutsetning at den
vilkåret rettes mot, aksepterer dette, og at den eneste
konsekvens av manglende samtykke til vilkåret, er at
vedtaket til vedkommendes gunst bortfaller.63 Retten
synes nærmest å bygge på en forestilling om at når pasi-
enten lot seg innlegge på sykhjemmet, fraskrev han seg
sin rett til selvbestemmelse etter loven til å motsette seg
tvangsmessige behandlings- og pleietiltak, så langt syke-
hjemmet hadde et klart og legitimt behov for å iverksette
disse. Problemet i denne saken var (pkt. 35) at utskriving
av pasienten ikke var noe aktuelt alternativ; det var tale
om «nødvendige helse- og omsorgstjenester» som han
uansett hadde krav på etter Pasient- og brukerrettighets-
loven, se nå dennes § 2-1 a, andre avsnitt, og at syke-
hjemmet dermed befant seg i en svært vanskelig situa-
sjon.

63 Se Graver, Alminnelig forvaltningsrett (2015), kapittel 16, og Eckhoff og Smith, Forvaltningsrett (2018), kapittel 25.
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Flertallet la i denne situasjon (pkt. 33) avgjørende
vekt på at den måten stellet ble gjort på «ikke er urimelig
byrdefullt for» pasienten, og viste også til (pkt. 34) en
forskriftsbestemmelse om at beboere på slik institusjon
må akseptere de begrensninger som følger av «hensynet
til medisinsk behandling, drift av boformen og hensynet
til andre beboere». På dette grunnlag konkluderte rettens
flertall (pkt. 36) med at det forelå et tilstrekkelig rettslig
grunnlag for denne tvangsbruken: «Disse reglene sett i
sammenheng gir etter mitt syn det nødvendige retts-
grunnlag, ikke bare for å kreve at A forholder seg til
sykehjemmets krav om et minstemål av hygienetiltak,
men også for at disse om nødvendig gjennomføres mot
hans vilje.»

Dommen er omdiskutert, se på den ene side Wang
Andersen og Wallevik64 og Kjellevold og Aasen,65 og på
den andre Syse66 og Monsen.67 Den illustrerer den sam-
mensatte karakteren av hjemmelsvurderingen ved selv
isolert sett meget omfattende inngrep, og de vanskelige
avveiningene som i praksis vil bli avgjørende for spørs-
målet om det foreligger tilstrekkelig rettsgrunnlag for
ulike typer inngrep – eller inngrepsbeslutninger når man
trekker inn reelle hensyn. Med Monsens ord68 kan vi se
konturene av en rettsforståelse der «fastlegging av lega-
litetsprinsippets rekkevidde prinsipielt sett må skje på
basis av en sammensatt vurdering og avveining av de
hensyn som gjør seg gjeldende». Så gjenstår å se om det
balansepunkt som Høyesterett her velger i avveiningen
mellom det prinsipielle og konkrete behov, der med
Monsens ord «rettssikkerhet står mot effektivitet», vil
bli stående, eller om denne dommen må ses som et fritt-
stående uttrykk for «rettskildemessig nødrett».

Østenstad mener at «Fleire forhold peikar i retning av
at Sårstelldommen bør reknast for å ha låg prejudi-
katsverknad», og at dommen «slik han faktisk er formu-
lert, med all sin uklarleik i relasjon til vilkårslæra – neppe
ville ha passert ei EMD-prøving», men mener69 saksfor-
holdet med fordel kunne vært vurdert grundigere ut fra
vurderingstemaet i bestemmelsen i helsepersonelloven
§ 7 om adgang til å gi «øyeblikkelig hjelp» i situasjoner
der «det må antas at hjelpen er påtrengende nødvendig».

64 Njål Wang Andersen og Karl O. Wallevik, «‘Huleboerdommen’ (Rt 2010 s. 612) – riktig diagnose, feil medisin?» (2011), s. 283 flg.
65 Alice Kjellevold og Henriette Sinding Aasen, «Huleboer-dommen og bruk av tvang i sykehjem: Rt. 2010 s. 612» (2011), s. 50 flg.
66 Aslak Syse «‘Huleboerdommen’ (LoR 2011 s. 283) – feil navn og uklart innhold? – En kommentar» (2011), s. 628 flg.
67 Erik Monsen, «Legalitetsprinsippet og tvangsmessig gjennomføring av vask og stell i institusjon i medhold av et snevert, ulovfestet hjemmels-

grunnlag. En kommentar til Sårstelldommen i Rt. 2010 s. 612» (2013), s. 419 flg.
68 Op.cit., s. 428.
69 Bjørn Henning Østenstad, «Sårstelldommen (Rt-2010-612) – prejudikat for kva?» (2014), på s. 500.
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§ 114
Til embeter i staten må utnevnes bare de norske borgere, menn eller kvinner, som taler landets
språk, samt

a) enten er født i riket av foreldre som på det tidspunkt var norske statsborgere
b) eller er født i utlandet av norske foreldre som på den tid ikke var statsborgere i noe annet

land
c) eller heretter oppholder seg i riket i ti år
d) eller blir naturalisert av Stortinget.
Dog kan andre beskikkes til lærere ved Universitetet og de lærde skoler, til leger og til kon-

suler på fremmede steder.

Til embete i staten kan det berre utnemnast norske borgarar som talar språket i landet og
a) anten er fødde i riket av foreldre som då var norske statsborgarar,
b) eller er fødde i utlandet av norske foreldre som då ikkje var statsborgarar i noko anna land,
c) eller har opphalde seg i riket i 10 år,
d) eller får innfødsrett av Stortinget.
Andre kan likevel utnemnast til lærarar ved universitetet og dei lærde skulane, til lækjarar og

til konsular på framande stader.

Av Henrik Bull

1 Innledning
For å bli utnevnt til embetsmann holder det ikke å være
norsk statsborger. Bestemmelsen i § 114, som frem til
grunnlovsrevisjonen i 2014 var § 92, oppstiller ytterli-
gere krav. Tilleggskravene er inspirert av en forordning
av 15. januar 1776 om «Indfødsret».

§ 114 må ses i sammenheng med Grunnloven § 75
bokstav m om at det tilkommer Stortinget å naturalisere
utlendinger. Med «naturalisering» mener Grunnloven
vedtak om tildeling av innfødsrett til en som ikke har
denne retten fra fødselen av.1 Videre hadde Grunnloven
§ 82 (i Grunnloven 17. mai 1814 § 83, flyttet til § 82 i
november samme år) en liste over stortingsbeslutninger
som ikke krevde kongelig sanksjon. Bokstav e i denne

bestemmelsen nevnte Stortingets beslutninger om å
naturalisere utlendinger.2

Den tidligere § 92 kom også til å inneholde enkelte
bestemmelser om livssynskrav, troskapsed og minsteal-
der for embetsmenn. Disse bestemmelsene er i dag
opphevet. Nå er § 114 bare en bestemmelse som opp-
stiller et særkrav – innfødsrett på grunnlag av fødsel
eller stortingsvedtak, alternativt minst ti års botid –
som kommer i tillegg til kravet om norsk statsborger-
skap og et språkkrav som i praksis ikke kontrolleres
nærmere, for personer som skal utnevnes til de stats-
stillingene som fortsatt regnes som embetsstillinger.
Unntaket for universitetslærere har i dag ikke praktisk
betydning fordi professorer ikke lenger er embets-

1 Begrepet var også brukt på denne måten i 1776-forordningen. Tidligere ble begrepet brukt om beslutninger om å tildele utenlandske adelsmenn de
samme privilegier som innenlandske adelsmenn, jf. Norske Lov 3-2-3.

2 § 82 ble opphevet i 1913 og ble stående tom inntil man i 2007 fylte den med dagens innhold, nemlig en bestemmelse om regjeringens opplysnings-
plikt overfor Stortinget. Se kommentaren til tidligere § 82.
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


§ 114 1265
menn3 – og det samme gjelder konsuler.4 Fylkeslegene
er fortsatt embetsmenn, men ellers er også unntaket for
leger unødvendig.

Riksforsamlingen på Eidsvoll vedtok bestemmelsen
som § 93 (flyttet til § 92 i november 1814) med følgende
ordlyd:

«Til Embeder i Staten maa allene udnævnes de norske
Borgere, som bekjende sig til den evangelisk-lutterske
Religion, have svoret Constitutionen og Kongen
Troskab, og tale Landets Sprog, samt

a. enten ere fødte i Riget af Forældre, der da vare Statens
Undersaatter;

b. ere fødte i fremmede Lande af norske Forældre, som
paa den Tid ikke vare en anden Stats Undersaatter;

c. eller som nu have stadigt Ophold i Riget, og ikke have
vægret sig for at aflægge den Eed, at hævde Norges
Selvstændighed;

d. eller som herefter opholde sig i Riget i 10 Aar;
e. eller som af Storthinget vorde naturaliserede.

Dog kunne Fremmede beskikkes til Lærere ved Univer-
sitetet og de lærde Skoler, til Læger og til Consuler paa
fremmede Stæder. Ingen maa beskikkes til Overøvrig-
hedsperson, førend han er 30 Aar gammel, eller til Magist-
ratsperson, Underdommer og Foged, førend han er 25
Aar gammel.»

2 Forordningen 15. januar 1776 om innfødsrett
Mange utlendinger, særlig tyskere, ble på 1700-tallet
utnevnt til embetsmenn i Danmark-Norge. Dette gjaldt
vel så meget i Danmark som i Norge og toppet seg med
den tyske legen Struensees nærmest eneveldige styre i
årene 1770–1772 på vegne av den sinnssyke Christian
VII. De som deretter kom til å utøve makt på den syke
kongens vegne, fikk derfor 15. januar 1776 utstedt en
forordning om «Indfødsret». Forordningen slo fast som
hovedregel at bare den som «er fød i Vore Stater, eller af
saadanne indfødte Undersaatter, som paa Reyser eller

for Vores Tienestes Skyld kunde være ude af Landet»
kunne «faae i Vores Riger og Lande Embeder og Tienes-
ter, af hvad Navn nævnes kan, være sig ved Hoffet, eller
i den geistlige, civile og militaire Stand». Visse andre
grupper kunne imidlertid oppnå samme rett til statsstil-
linger som «innfødte» ved å anmode om naturaliserings-
brev fra kongen. Det gjaldt blant annet dem som på for-
ordningens publiseringsdato allerede var ansatt i statens
tjeneste, og utlendinger som på grunn av eiendomsbesit-
telse, næringsdrift eller personlige egenskaper ble ansett
som særlig fortjente eller nyttige undersåtter.

Nyordningen ble begrunnet med at «Billigheden selv
vil, at Landets Børn skal nyde Landets Brød, og Forde-
elene i Staten falde i dens Borgeres Lod». Ifølge forord-
ningen selv skulle den binde ikke bare Christian VII,
men også hans etterfølgere.5

3 Riksforsamlingens debatt om statsborgerskap 
og innfødsrett
Blant utkastene til grunnlov som forelå for Riksforsam-
lingen, hadde Lauritz Weidemanns forslag en egen
bestemmelse i § 60 om innfødsrett, definert som «Ret-
tighed til, med alle Andres absolute Udelukkelse at kal-
des til og beklæde alle Statens og Kongens Embeder,
militaire, geistlige eller civile, høie eller lave, uden
nogen speciel eller almindelig Undtagelse enten nu eller
i Fremtiden, naar de offentlig bekjende sig til Statens
herskende Religion».6 Selve vilkårene for innfødsrett
var en forenklet utgave av forordningen.

Det Adler-Falsenske utkast nøyde seg med å kreve
statsborgerskap for embetsstillinger. Ifølge utkastets
§ 39 kunne «Ingen … uden han er Norsk Borger,
stemme i Valg-Forsamlingerne eller vælges til noget
Embede».7 Utkastets § 33 ga status som norsk borger
til «Enhver, der er fulde 21 Aar gammel, som har boet
og ernæret sig 2 Aar i Riget, og som imidlertid har
bidraget til dets Udgifter eller dets Forsvar». I §§ 34–
36 ble det så oppstilt ytterligere vilkår for at en norsk
borger skulle ha stemmerett ved valg. Blant annet
måtte man «være født i Norge, eller af Norske Foræl-

3 Etter lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) § 6-3 foretas ansettelser i undervisnings- og forsker-
stillinger av institusjonens styre.

4 Tidligere lov om utenrikstjenesten, lov 3. mai 2002 nr. 13 § 5.
5 Hvorvidt forordningen faktisk gikk foran kongelovens bud om at kongen kunne oppheve og endre enhver lov unntatt kongeloven selv og dessuten

stod helt fritt med hensyn til offentlige ansettelser, ble et omdiskutert spørsmål i juridisk teori, se Jens Møller, «Indfødsretten og Kongeloven og
Indfødsrettens Kilde m.m.», Historisk Tidsskrift, Bind 10 Række 6 (1942–1944) 1 s. 178–209. Spørsmålet var med andre ord om forordningen
måtte regnes å ha «grunnlovs rang» frem til eneveldet ble avskaffet ved grunnloven av 1849.

6 Riksforsamlingens forhandlinger, bind I, (1914), s. 147–148.
7 I eneveldets tid var det vanlige begrepet «undersått», et ord som først og fremst peker på troskaps- og lydighetsplikten overfor kongen. Slik sett

kunne det fortsatt ha passet som krav til embetsmenn – men ikke så godt som et vilkår for stemmerett, som den foreslåtte bestemmelsen også
omhandlet. I en statsforfatning som bygger ideen om folkesuverenitet og legger den lovgivende makt til folket ved dets valgte representanter, er
«borger» det naturlige begrepet. Se også kommentarene til § 50.
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dre, eller … være naturaliseret». Men slik innfødsrett
skulle altså ikke være et vilkår for embetsutnevnelse,
bare for stemmerett.8

Også konstitusjonskomiteen under Riksforsamlingen
på Eidsvoll oppstilte i § 39 i sitt reviderte utkast av
30. april 1814 bare et vilkår om statsborgerskap for
utnevnelse til embetsmann – rett nok med et tilleggskrav
om at vedkommende måtte bekjenne seg til den evange-
lisk-lutherske religion.9 Utkastet hadde videre i § 53 en
bestemmelse om norsk statsborgerskap: «Norsk Borger
er, efterat have svoret Constitutionen, enhver der har
fyldt det 18de Aar, taler Landets Sprog, enten er indfødt
af norske Forældre eller har været bosat i Riget i fem
Aar. De fremmede, som nu ere bosatte i Riget og sværge
Constitutionen, samt de nu ansatte Embedsmænd anses
for norske Borgere.»10

Riksforsamlingen vedtok 7. mai 1814 § 39, men med
forbehold om at «der nærmere bestemmes under den
53de § hvem der, med Hensyn til Embeders Erholdelse,
skal ansees som norsk Borger». Forbeholdet skyldtes et
innlegg fra Hans Jacob Stabel, der han fremholdt at ret-
ten til å bekle embeter ikke kunne være en rett som «vi
[skulle] sette saa liden Priis paa, at vi vilde dele den med
den første den bedste Fremmede, som fandt det Umagen
værdt at boe hos os i nogle Aar. … Skulde disse beklæde
Statens Embeder og maaske fortrænge Landets egne
Børn … Nei! Efter min Formening, aldrig».11 Han viste
til sorenskriver Weidemanns forslag, som han støttet.

Da man kom til § 53 dagen etter, fikk Stabel støtte av
flere.12 Thomas Bryn fremholdt at Norges tarv ofte var
blitt tilsidesatt og forsømt i unionen med Danmark, noe
han tilskrev den utstrakte utnevnelsen av dansker og
utlendinger til viktige embetsposter både i sentraladmi-
nistrasjonen i København og i Norge. Disse manglet
lokalkunnskap og hengivenhet til landet. Den nye stats-
dannelsen ville neppe ha flere embeter å besette enn at
de kunne fylles av «Landets egne indfødte Sønner»
utdannet ved landets nye universitet, der de kunne «dan-
nes til duelige Statsborgere, i hvilket som helst fag der
maatte tilbydes dem til at gjøre deres Fædreland Nytte
og Gavn». Men han innså at det måtte gjøres unntak for
professorer og leger.13

Nicolai Wergeland erklærte seg enig med Stabel og
Bryn og uttrykte bekymring for hvordan det skulle gå
med det nye norske universitetet om kandidatene derfra
skulle konkurrere med kandidater fra Københavns Uni-
versitet.14

Jørgen Aall var i og for seg ikke uenig i forslaget
om innfødsrett som vilkår for embetsutnevnelse, men
ville gjøre unntak for dansker som tidligere hadde
vært embetsmenn i Norge, og som var norsk gift. Han
så ingen grunn til å avskjære den nye nasjonen fra all
den kunnskap som et slikt unntak ville gi tilgang
til.15 Dette ble fulgt opp av Hans Christian Midelfart,
som hadde liten tro på at det nye universitetet ville
kunne utdanne mange nok kvalifiserte kandidater, i
alle fall på en god stund. Han foreslo derfor at inn-
fødsretten først skulle innføres etter ti år, og at det
skulle gjelde et permanent unntak for dansker som
avla en kunnskaps- og dugelighetsprøve ved «vort
Universitet».16

Midelfart ble støttet av W.F.K. Christie og Georg
Sverdrup. Sverdrup, som selv var professor ved det nye
universitetet, hadde regnet seg frem til at omtrent fire
prosent av landets 1200 embeter ville bli ledige hvert år,
og da ville ikke det nye norske universitetet uteksami-
nere mange nok – året før hadde det bare meldt seg 17
kandidater. Dessuten støttet han unntaket for universi-
tetslærere og uttalte at «man med Hensyn til Videnska-
berne ansaa enhver Videnskabsmand, hvor han endog
hørte hjemme, som henhørende til den fælles Repu-
blik».17

Riksforsamlingen vedtok deretter å sende saken til-
bake til konstitusjonskomiteen sammen med de frem-
satte forslag. Komiteen kom 9. mai tilbake med et for-
slag om helt å stryke statsborgerskapsbestemmelsen og
heller sette inn en egen bestemmelse om innfødsrett i
paragrafen om at det tilkom Kongen, etter å ha hørt sitt
råd, å utnevne embetsmenn – forslagets § 39, som var
blitt behandlet dagen før.

Forslaget inneholdt på enkelte punkter avvik fra Wei-
demanns forslag og fra forordningen om innfødsrett. For
det første gjaldt forslaget bare embetsstillinger, ikke
lavere stillinger. Om dette var bevisst eller en ren for-

8 Riksforsamlingens forhandlinger, bind III, (1916), s. 15–16.
9 Utkastets § 39, Riksforsamlingens forhandlinger, bind I, (1914), s. 444. Utkastet gjorde unntak for professorer, leger og konsuler i utlan-

det.
10 Riksforsamlingens forhandlinger, bind I, (1914), s. 447.
11 Riksforsamlingens forhandlinger, bind I, (1914), s. 206–207.
12 Riksforsamlingens forhandlinger, bind I, (1914), s. 43 og 46.
13 Riksforsamlingens forhandlinger, bind I, (1914), s. 207–209.
14 Stortings-Efterretninger 1814–1833, (1874), bind 1, s. 62.
15 Riksforsamlingens forhandlinger, bind I, (1914), s. 209.
16 Riksforsamlingens forhandlinger, bind I, (1914), s. 210–211.
17 Stortings-Efterretninger 1814–1833, (1874), bind 1, s. 61.
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glemmelse, er ikke klart.18 For det andre bestemte bok-
stav d at også opphold i riket kunne gi adgang til embets-
stillinger – men da først etter ti år, altså det dobbelte av
hva som hadde vært kravet for å få statsborgerskap på
grunnlag av opphold etter det bortfalte forslaget til stats-
borgerskapsbestemmelse. For det tredje oppstilte
bestemmelsen ikke nærmere vilkår for naturalisering, og
naturaliseringskompetansen ble lagt til Stortinget, ikke
til Kongen.19 At kompetansen skulle tilligge Stortinget,
må ha fremstått som selvsagt – innfødsretten skulle jo
nettopp virke som en binding av kongemakten. Og når
det ikke lenger var tale om selvbinding av en eneveldig
kongemakt, var det heller ikke det samme behov for å
oppstille vilkår for naturalisering.

En tiårsregel og en åpen bestemmelse om naturalise-
ring ga også bedre muligheter for å la innvandrere
besette embetsstillinger som det ikke måtte finnes kvali-
fiserte norske søkere til. Dermed tok forslaget i og for
seg hensyn til den innvendingen som flere hadde kom-
met med mot Weidemanns forslag.

I tråd med Weidemanns forslag ble det i bestemmel-
sens siste ledd gjort unntak for lærere ved universitetet
og de «lærde Skoler» og for leger. Dette unntaket lå
allerede inne i konstitusjonskomiteens opprinnelige for-
slag til § 39, som et unntak fra statsborgerskapskravet.
Unntaket ble utformet slik at det fremstår som et unntak
både fra statsborgerskapskravet innledningsvis i
bestemmelsen og fra kravet om innfødsrett/naturalise-
ring. Det samme gjelder unntaket for «Consuler paa
fremmede Stæder», som også lå inne i det opprinnelige
forslaget til § 39. Ennå i dag benytter Norge, som de
fleste andre land, fremmede statsborgere som honorære
konsuler.

På tross av disse ulikhetene mellom konstitusjons-
komiteens forslag og Weidemanns forslag (og forord-
ningen) ble innfødsrettsbestemmelsen vedtatt slik den
var foreslått, rett nok med et tillegg i bokstav c, som
gjaldt innfødsrett for dem som allerede hadde opphold
i riket, om at de «ikke have vægret sig for at aflægge
den Eed, at hævde Norges Selvstændighed».20 Dette
tillegget henspiller nok på den såkalte folkeeden som

var blitt avlagt i kirkene i månedsskiftet februar–mars
1814 i forbindelse med valg på de valgmenn som
siden utpekte utsendingene til Riksforsamlingen.
Dessuten stemte 36 representanter mot tiårsregelen i
bokstav d.

Grunnloven ble stående uten en bestemmelse om
statsborgerskap, noe den heller ikke senere har fått.
Frem til landet fikk sin første statsborgerskapslov i
1888, ble enhver utlending som bosatte seg i Norge,
ansett som norsk statsborger straks det var klart at det
ikke forelå noen hensikt om å forlate landet igjen for på
nytt å bosette seg fast i utlandet. Dette var i overens-
stemmelse med enevoldstidens tenkning om hvem som
var kongens undersåtter. En tilflyttet utlending kunne
dermed bli norsk statsborger så å si fra første dag i lan-
det og helt uavhengig av om vedkommende beholdt sitt
tidligere statsborgerskap. Ettersom embetsmenn – bort-
sett fra konsulene – i praksis måtte bo i Norge for å
kunne utføre sine oppgaver, betydde det at vilkåret i
§ 92 om at embetsmenn må være norske statsborgere,
fikk liten selvstendig betydning ved siden av innføds-
retten som sperre mot å utnevne utlendinger til embets-
menn. Først da man i 1888 gikk over til å basere stats-
borgerskapet på avstamningsprinsippet, fikk statsbor-
gerskapskravet praktisk betydning i så måte. Et natura-
liseringsvedtak innebærer ikke samtidig tildeling av
norsk statsborgerskap.21

4 Novembergrunnloven 1814: Svensk forsøk på å 
legge naturaliseringsmyndigheten til Kongen
Under forhandlingene med Sverige høsten 1814 ble det
fra svensk side satt mye inn på å avskaffe Stortingets
adgang til å naturalisere utlendinger. Man var visstnok
redd for at Stortinget ville gå til storstilt naturalisering av
dansker for å styrke det svenskene antok var en sterk
pro-dansk front. Stortinget var på sin side engstelig for
det motsatte – at kongen ville plassere mange svensker i
sentrale embetsposisjoner.22 Et kompromissforslag fra
de norske forhandlerne gikk ut på at Stortinget, eller

18 Påpekt av Morgenstierne, Bemærkninger om den saakaldte «Indfødsret» efter Grundloven af 1814, (1891), s. 5–6, som reiser spørsmål om
1776-forordningens bestemmelser om innfødsrett som vilkår også for lavere statsstillinger fortsatt måtte anses å gjelde, særlig siden Weide-
manns forslag hadde omfattet disse, og Riksforsamlingen ikke ser ut til å ha merket seg forskjellen. Men han medgir at «den almindelig
antagne Mening» var at det ikke lenger krevdes innfødsrett for de lavere stillingene. Denne oppfatningen sluttet han seg til med den begrun-
nelse at «de ældre Bestemmelser om saadanne offentligretlige Forhold som Statstjenestens Ordning og Fødsels og Naturalisations Betydning
for Forholdet til Statssamfundet i og for sig kan ansees bortfaldt derved, at Grundloven har ordnet disse Forhold, selv om der blant hine ældre
Bestemmelser – saaledes som her – skulde kunde paavises enkelte, der ikke ligefrem staa i Strid med de af Grundloven [i nåværende § 114]
foreskrevne».

19 Under eneveldet var det selvsagt at myndigheten skulle tilligge Kongen – noe alternativ fantes ikke. Weidemanns forslag inneholdt ikke noe natu-
raliseringsalternativ.

20 Riksforsamlingens forhandlinger, bind I, (1914), s. 47–48.
21 I Innst. S. nr. 212 (1983–84) ble søknaden om naturalisering avslått med den begrunnelse av søkeren ennå ikke var norsk statsborger.
22 Lars Ramndal, «Naturalisasjon etter norsk statsrett», (1958), på s. 32.
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regjeringen når Stortinget ikke var samlet, skulle ha
vetorett overfor Kongens forslag om å utnevne sven-
sker til embetsmenn, og at Kongen på sin side måtte
samtykke i naturalisering når naturaliseringsforslaget
ikke var fremsatt av ham.23 Men kompromissforslaget
ble nedstemt med stort flertall: Regjeringen var jo Kon-
gens embetsmenn, og et regjeringssamtykke når Stor-
tinget ikke var samlet – hvilket ville si det meste av
tiden – ble ikke ansett som en tilstrekkelig garanti mot
misbruk.24

De svenske forhandlerne forsøkte deretter å endre
§ 83 (senere § 82) slik at naturaliseringsvedtak utgikk
fra listen over stortingsvedtak som ikke trengte kongelig
sanksjon. Da spørsmålet kom opp til avstemning i Stor-
tinget 2. november 1814, var Stortinget delt på midten.
Like mange stemte for som mot. Dermed ble saken
utsatt i to dager, og da spørsmålet kom opp igjen
4. november, var det et flertall på 43 mot 34 for å for-
kaste endringsforslaget.25 Dette var det siste vedtaket
Stortinget traff før det senere samme dag valgte Karl
XIII til norsk konge. De svenske forhandlerne hadde da i
mellomtiden meddelt at de aksepterte beslutningen om
ikke å endre § 93 og for øvrig den samlede grunnlov
med de endringene Stortinget hadde vedtatt.

Man kan undres over at spørsmålet om kongelig sank-
sjon ble så viktig, når de svenske forhandlerne først
hadde oppgitt kravet om å overføre naturaliseringsmyn-
digheten fra Stortinget til Kongen.26 Et positivt naturali-
seringsvedtak forplikter uansett ikke Kongen til å
utnevne den naturaliserte til noe embete, og et veto mot
en naturaliseringsnektelse ville være meningsløst – det
ville ikke gi Kongen rett til likevel å utnevne den aktu-
elle kandidaten.

Noen redaksjonelle endringer ble likevel foretatt i det
som nå ble omnummerert fra § 93 til § 92: I bokstav c
ble «nu have stadigt Ophold» endret til «den 17de mai
1814 have stadigt Ophold», slik at den reelle betydnin-

gen forble den samme. Videre ble bestemmelsens siste
setning om overøvrighetspersoner skilt ut som et nytt
siste ledd i paragrafen, og man benyttet anledningen til å
foreta enkelte ortografiske endringer.

5 Praktiseringen av naturaliseringsinstituttet
Det viste seg snart at det ikke var grunnlag for den
frykt Riksforsamlingen hadde hatt for at utlendinger i
stort antall skulle forbigå nordmenn ved embetsutnev-
nelser om man ikke hadde hatt en bestemmelse om
innfødsrett – og at det heller ikke var grunnlag for den
svenske frykten for at Stortinget ville bruke naturalise-
ringsinstituttet til å styrke det danske innslaget i norsk
forvaltning. Det har siden 1814 vært få naturalise-
ringssaker.

To søknader forelå allerede for det overordentlige
storting høsten 1814, men disse ble sendt tilbake. Det
overordentlige stortinget anså det ikke som sin oppgave
å avgjøre den slags saker. Søknadene ble ikke gjenfrem-
satt. Til Stortinget 1815–1816 forelå det 11 søknader.
Fem ble innvilget, to av dem fordi søkerne allerede ble
ansett å fylle vilkårene for innfødsrett. Deretter kunne
det gå flere storting mellom hver gang det forelå en søk-
nad. I hele unionstiden avgjorde Stortinget i alt 46 søk-
nader med endelig virkning. Da hadde enkelte søkt et
par ganger før saken ble avgjort. Av disse ble 28 avslått
av formelle eller reelle grunner, for eksempel fordi søk-
naden var fremsatt uten at det forelå noe ønske fra søke-
ren om å bli embetsmann.27 18 søknader ble innvilget,
eller det ble fattet vedtak om at innfødsretten alt var i
orden. Av de 18 var 5 militære, 5 jurister, 3 teologer, 3
medisinere og 3 med handelsutdanning. Blant de innvil-
gede søknadene kom 15 fra dansker eller fra personer
som ble ansett allerede å ha norsk innfødsrett, mens 2
kom fra svensker og 1 var skotsk.28

23 Storthings-Efterretninger 1814–1833, (1874), bind 1 s. 160, også gjengitt av Ramndal, «Naturalisasjon etter norsk statsrett», (1958), s. 32–33.
Kompromissforslaget gjaldt på dette punkt utnevnelse av svensker, ikke av utlendinger generelt, til embetsmenn.

24 Storthings-Efterretninger 1814–1833, (1874), bind 1 s. 162–163.
25 Et selskap hos presten og stortingsmannen Søren Georg Abel om kvelden 3. november skal ha blitt benyttet til å overtale mange av bonderepresentantene til

å skifte side, se Runar Jordåen, Wilhelm F. K. Christie – Presidenten, (2014), s. 252. Bøndene var neppe så interessert i dette spørsmålet som embetsmennene.
26 Ifølge et brev skrevet av Wilhelm Frimann Christie Bøgh i 1868 skal stortingspresident Christie, som var sentral i forhandlingene med svenskene,

til og med ha mottatt et notat om kvelden 3. november der de svenske forhandlerne truet med å gjenoppta krigen om Stortinget ikke bøyde av i
spørsmålet om kongelig veto i naturaliseringssaker. Men han skal ha brent notatet og ikke nevnt trusselen for noen. Det er imidlertid mest sannsyn-
lig at dette er en senere sammenblanding med en svensk trussel i forbindelse med forhandlingene om bestemmelsen i § 25 om Kongens myndighet
over rikets krigsmakt, se Jordåen, Wilhelm F. K. Christie – Presidenten, (2014), s. 252. Striden om § 25 var blitt løst 2. november, da de svenske
forhandlerne godtok Stortingets vedtak om dette fra dagen før, se Storthings-Efterretninger 1814–1833, (1874), bind 1, s. 161–162 og s. 180.
Alternativt kan den svenske trusselen ha vært en reaksjon både på Stortingets første vedtak om § 25 og Stortingets forkastelse av kompromissfor-
slaget om å gi Kongen rett til å naturalisere utlendinger, med vetorett for regjeringen, når Stortinget ikke var samlet. Begge vedtak ble truffet
25. oktober. Men i så fall er det nærliggende å tro at Kongens myndighet over krigsmakten har vært et viktigere spørsmål for svenskene i denne
sammenheng enn spørsmålet om naturalisering.

27 Se f.eks. Stortingsforhandlingene for 1821, femte del, s. 223–224.
28 Opplysningene stammer fra Ramndal, «Naturalisasjon etter norsk statsrett», (1958), s. 35–36. Ramndal var stortingsrepresentant og samlet opplys-

ningene i forbindelse med at han i 1956 var saksordfører i to naturaliseringssaker.
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Fra 1905 og frem til juli 2018 synes Stortinget bare å
ha behandlet 17 naturaliseringssaker,29 hvorav 16 har
ledet til innvilgelse. Én søknad ble avslått med den
begrunnelse at søkeren ennå ikke var blitt norsk statsbor-
ger.30 Blant de 17 søkerne var det 7 tidligere svenske
statsborgere, 5 tidligere danske, 1 tidligere ungarsk, 1
tidligere islandsk, 1 tidligere britisk, 1 tidligere ameri-
kansk – og 1 var fortsatt finsk statsborger.

Den utvilsomt mest delikate naturaliseringssøknaden
noensinne fikk søkeren aldri noe direkte svar på. Den
31. mars 1821 behandlet Stortinget en søknad fra G.A.
Gustafsson «[f]ødd svensk; skiljd genom Ødets Skic-
kelse från Sverrig» om «Naturalisering så som Norrsk
Medborgare i Rikets Krigstjenst». G.A. Gustaffson var
ingen ringere enn Gustav IV Adolf (1778–1837), svensk
konge fra 1792 til 1809 da han ble avsatt ved et stats-
kupp som brakte hans onkel til makten som Karl XIII –
fra 1814 også som Norges konge. Etter avsettelsen levde
Gustav IV Adolf en omflakkende tilværelse i landflyk-
tighet som «oberst Gustafsson».

Den embetsmannen i Christiania som hadde mottatt
søknaden, hadde straks sendt den til Stockholm fordi en
svensk forordning fra 1810 krevde at alle henvendelser
fra den tidligere kongen eller hans familie skulle sendes
dit. Kong Karl Johan sendte søknaden videre til Stortin-
get for behandling, men ikke uten et tydelig hint i følge-
skrivet om hva Stortinget burde gjøre: «Hans Majestæt
paaskjønner det Loyale i forhenværende Kong Gustaf
Adolphs Sindelag; men Rigsacten, denne fundamentale
Pagt for begge Nationers Forening, indeholder den Ret-
tesnor, Storthinget har at følge.»

Stortinget fulgte enstemmig forslaget fra komiteen
som var nedsatt i saken anledning, og nøyde seg med et
vedtak rettet til kongen der man anså det «aldeles over-
flødigt, at ledsage Afslaget paa ovennævnte Ansøgning
med nogen anden Beslutning» enn overstrømmende for-
sikringer «saavel om Storthingets som det norske Folks
uafladelige og oprigtige Hengivenhed for Deres Majes-
tæt og Deres kongelige Huus».31

6 Noen tolkningsproblemer

Den vedtatte bestemmelsen, og nå fortsatt § 114, byr på
flere tolkningsproblemer. Bokstav a må forstås slik at
barn som fødes i Norge av foreldre som da er norske
statsborgere, får innfødsrett uten hensyn til om foreld-
rene selv har innfødsrett. Hvis bare én av foreldrene er
norsk statsborger, har dette vært ansett som tilstrekkelig
til at barnet får innfødsrett – rett nok slik at for barn født
utenfor ekteskap, var det i tidligere tider morens stats-
borgerskap som ble ansett som avgjørende.32

Mens bokstav a taler om «norske statsborgere» (tidli-
gere «Statens Undersaatter»), bruker bokstav b uttrykket
«norske foreldre som på den tid ikke var statsborgere
[Undersaatter] i noe annet land». Kreves det da bare at
de er norske statsborgere (uten samtidig å være statsbor-
gere i en annen stat), eller betyr «norske» her at de har
norsk innfødsrett? Det første tolkningsalternativet er
mest overensstemmende med det innholdet vi i dag leg-
ger i å være «norsk», men i så fall blir bokstav a og b
egentlig bare én regel som kunne ha vært uttrykt mye
enklere: Barn av foreldre som er norske statsborgere, får
norsk innfødsrett uansett hvor de er født. Aschehoug
antok derfor at bokstav b måtte forstås slik at «norsk»
her er et krav om at foreldrene selv må ha norsk innføds-
rett ved barnets fødsel, og anførte som et ytterligere
argument at dette utvilsomt var kravet etter 1776-forord-
ningen.33 Senere teori har i liten grad drøftet spørsmå-
let.34 Også her er det imidlertid nok at én av foreldrene
har norsk innfødsrett – riktignok slik at i tidligere tider
var det moren som måtte ha innfødsrett om barnet var
født utenfor ekteskap.35

Retten til å bekle embetsstillinger basert på ti års opp-
hold har vært forstått slik at vedkommende må ha vært
fast bosatt her i ti år. Man ser bort fra kortere utenlands-
opphold i forbindelse med ferier og lignende, men man
kan neppe legge sammen flere opphold av kortere varig-
het enn ti år når det er lengre avbrudd mellom opphol-
dene. Personen behøver ikke å være norsk statsborger i

29 Ramndal, «Naturalisasjon etter norsk statsrett», (1958), s. 38 har funnet 5 saker fra 1905 frem til og med de to sakene han var saksordfører for i
1956 (Innst. S nr. 12 og nr. 114 for 1956). De 3 tidligere sakene er omhandlet i Innst. S nr. 107 for 1909, nr. 180 for 1919 og nr. 18 for 1930. Innst.
S. nr. 16 (1981–82) nevner 7 saker etter 1945 inkludert de to fra 1956 og den saken som innstillingen gjaldt. De øvrige 4 sakene er omhandlet i
Innst. S nr. 97 for 1958, nr. 52 for 1972–73, nr. 343 for 1973–74 og nr. 180 for 1977–78. Elektroniske søk viser deretter 2 sak i 1984 (Innst. S
nr. 212 for 1983–84 og nr. 14 for 1984–85), 2 saker i 1987 (Innst. S. nr. 91 og nr. 131 for 1986–87), 1 sak i 1989 (Innst. S nr. 211 for 1988–89), 1
sak i 1992 (Innst. S. nr. 198 for 1991–92) og 1 sak i 2011 (Innst. 412 S (2010–2011).

30 Innst. S nr. 212 for 1983–84.
31 Stortingsforhandlingene for 1821, første del, s. 214–223.
32 T.H. Aschehoug, Norges nuværende Statsforfatning, første bind, (1875), s. 105–106, og i annen utgave fra 1891 s. 103.
33 Aschehoug, Norges nuværende Statsforfatning, første bind. 1875-utgaven s. 104–105, 1891-utgaven s. 102.
34 Frede Castberg, Norges statsforfatning, (1964), s. 171 slutter seg til Aschehoug med henvisning også til Morgenstierne. Andenæs, Statsforfatnin-

gen i Norge, (1998), uttaler seg ikke om spørsmålet, og det samme gjelder Smith, Konstitusjonelt demokrati, (2017) og Helset/Stordrange, Norsk
statsforfatningsrett (1998). Det ville, selv med det første tolkningsalternativet, likevel være den forskjellen mellom a og b at bare b oppstiller et vil-
kår om at foreldrene ikke samtidig må ha utenlandsk statsborgerskap, men på 1800-tallet hadde nok det marginal betydning i praksis.

35 Aschehoug, Norges nuværende Statsforfatning, første bind, 1875-utgaven s. 105–106, 1891-utgaven s. 103.
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tiårsperioden. Det er heller ikke et krav at de ti årene lig-
ger umiddelbart før embetsutnevnelsen.36

Grunnloven § 114 sier ikke noe om tap av innfødsrett, og
det har derfor vært antatt at innfødsrett ikke kan tapes.37

Det har i juridisk teori vært diskutert om innfødsretten
har et videre innhold enn utelukkende å være et vilkår for å
bli norsk embetsmann. Aschehoug mente det: Norsk inn-
fødsrett ga etter hans syn en ubetinget rett til å ta bopel i
Norge og derved få norsk statsborgerskap om man ikke
hadde det fra før.38 En slik rett fremgikk derfor av
statsborgerskapsloven av 1888, som i realiteten var forfattet
av Aschehoug. Han ble imidlertid imøtegått av Morgensti-
erne,39 og den neste statsborgerrettsloven, av 8. august
1924 nr. 3, inneholdt ikke en slik regel. Forarbeidene til den
loven tok avstand fra tanken om at Grunnloven § 114 – den
gang § 92 – la bånd på lovgiver i så måte.40

Dette betyr også at tiårsregelen i § 114 bokstav c nå like
gjerne kan omtales som «innfødsrett» på grunnlag av opp-
hold, mens Aschehoug var nøye med å omtale den som en
rett til embetsstillinger på lik linje med de egentlig «inn-
fødte».41 Ettersom ordet «innfødsrett» henger sammen med
ordet «fødsel», kan det nok selv i dag virke naturlig å forbe-
holde ordet først og fremst for dem som oppfyller vilkårene
i § 114 bokstav a og b, eller som gjennom et særskilt ved-
tak, naturalisering, er blitt likestilt med disse.

7 Konfesjonskrav, troskapsed og språkkrav
Kravet om at alle embetsmenn måtte bekjenne seg til
den evangelisk-lutherske religion, var med i § 39 i kons-
titusjonskomiteens utkast 30. april 1814, og var for så
vidt blitt vedtatt uten debatt allerede 7. mai. Det må ha
fremstått for Riksforsamlingen som en naturlig konse-
kvens av bestemmelsen i § 2 om at den evangelisk-luth-
erske religion skulle forbli statens offentlige religion.

At alle embetsmenn skulle sverge konstitusjonen og
lovene troskap og lydighet, fremgikk av § 40 i grunn-
lovsutkastet av 30. april 1814. Denne bestemmelsen var
blitt enstemmig vedtatt 7. mai, og det kan da synes noe
underlig at konstitusjonskomiteen i sitt nye forslag til
§ 39 den 9. mai foreslo, og Riksforsamlingen vedtok, at
kravet om troskapsed skulle fremgå også av denne
bestemmelsen. Dette ble senere betraktet som en inkurie,
og kravet ble fjernet fra det som da var blitt § 92, da den
ble endret første gang i 1878.

§ 40 forsvant da redaksjonskomiteen satte den
endelige utgave av Grunnloven i stil og orden. Kravet
om troskapsed – etter redaksjonskomiteens inngripen
troskapsed både til konstitusjonen og til Kongen –
kom i stedet til å fremgå av § 21, dit komiteen også
flyttet bestemmelsen som til da hadde stått i § 39, om
at Kongen, etter å ha hørt sitt statsråd, utnevner alle
sivile, geistlige og militære embetsmenn. Men kravet
om troskapsed ble som nevnt likevel beholdt i
bestemmelsen om innfødsrett og andre krav for å bli
embetsmann – det som etter vedtaket 9. mai utgjorde
den andre delen av § 39, men som redaksjonskomi-
teen flyttet til § 93 (og som i november-grunnloven
ble § 92).42

Konstitusjonskomiteens forslag til § 93 inneholdt
videre et krav om at embetsmenn måtte tale «Landets
Sprog», slik også det opprinnelige forslaget til statsbor-
gerskapsbestemmelse hadde gjort. Også dette ble vedtatt
av Riksforsamlingen uten debatt. Hvilket språk dette
var, lot man stå åpent. At dansk kvalifiserte som «Lan-
dets Sprog» i en tid da dansk fortsatt var landets eneste
skriftspråk, må ha vært opplagt.43 Men man kviet seg
nok for å erkjenne det åpent i Grunnloven. Når Stortin-
get i dag behandler naturaliseringssøknader, synes
språkkravet ikke å spille noen selvstendig rolle. Stortin-
get foretar ingen nærmere kontroll.44

36 Uttalelse fra Justisdepartementets lovavdeling til Statsministerens kontor 12. september 2005, jnr. 2005/06343 EO ATV/GMA.
37 Aschehoug, Norges nuværende Statsforfatning, første bind, 1875-utgaven s. 104, 1891-utgaven s. 104.
38 Aschehoug, Norges nuværende Statsforfatning, første bind, 1891-utgaven s. 117. I 1875-utgaven s. 104 hevder han videre at retten til når som helst

å bosette seg i landet, også innebar en rett til fattigunderstøttelse i det fattigvesendistrikt der vedkommende hadde bodd før utflytting. I 1891-utga-
ven s. 117 klargjøres det imidlertid at retten til fattigunderstøttelse ikke følger av Grunnloven, men av den til enhver tid gjeldende lovgivning.

39 Morgenstierne, Bemærkninger om den saakaldte «Indfødsret» efter Grundloven af 1814, (1891).
40 Ot.prp. nr. 34 for 1922 s. 3.
41 Aschehoug, Norges nuværende Statsforfatning, første bind, 1875-utgaven s. 107, 1891-utgaven s. 104.
42 § 39 kom i den endelige versjonen av Grunnloven til å handle om noe helt annet, nemlig domsmyndighet over prinser og prinsesser.
43 Da det nye norske universitetets filosofiprofessor, Niels Treschow, høsten 1814 ble utnevnt til kirkeminister, og det skulle finnes en etterfølger til

ham ved universitetet, fikk hans professorkollega Georg Sverdrup blokkert utnevnelsen av en svensk magister som Treschow hadde gått inn for,
med den begrunnelsen at vedkommende ikke behersket «Landets Sprog». I stedet ble en danskfødt og dansktalende kandidat kallet til professora-
tet. Sverdrups argumentasjon var imidlertid basert på den feilaktige forståelsen av Grunnloven at språkkravet gjaldt for universitetslærere. Det
kunne opplagt ikke gjelde for «Consuler paa fremmede Stæder», og samme unntak gjaldt for begge grupper. Som vi skal se, ble ordlyden endret i
1878 for å klargjøre at språkkravet ikke gjaldt for disse gruppene. Motstanden fra Sverdrup, som på Eidsvoll hadde talt varmt om vitenskapsmen-
nenes «fælles Republik», skyldtes nok i realiteten faglige innvendinger. John Petter Collett «Universitetet i 1814», (2014) på s. 152, omtaler kandi-
daten som en «ukjent svensk Uppsalamagister» hvis kandidatur vakte Sverdrups og de andre professorenes forskrekkelse. – Men det fremstod
sikkert som enklere å argumentere med språkkravet.

44 I den seneste saken, Innst. 412 S (2010–2011), er språkkravet ikke berørt, hverken direkte eller indirekte.
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8 Aldersgrenser for overøvrighetspersoner mv.
Det var imidlertid ikke bare bestemmelsene om innføds-
rett mv. som ble flyttet til § 93 av redaksjonskomiteen.
Der havnet også bestemmelsene om minstealder for
overøvrighetspersoner og for magistrater, underdom-
mere og fogder. Disse bestemmelsene hadde til da stått i
henholdsvis § 97 og § 100, som var blitt vedtatt enstem-
mig av Riksforsamlingen 11. mai.45

Bestemmelsen om en minstealder på 30 år for overøv-
righetspersoner var kombinert med en bestemmelse om
samme minstealder for høyesterettsdommere, en
bestemmelse som fortsatt står i det som nå er § 91. Et
forslag om å heve grense til 35 år var blitt frafalt under
debatten om bestemmelsen.46

Med «overøvrighet» mente man de øverste embets-
mennene. Vi finner begrepet også i Grunnloven § 22 om
avsettelige embetsmenn. Under debatten om det som ble
§ 22, ble det reist spørsmål om biskoper kunne regnes
med til overøvrigheten, og det resulterte i at Riksforsam-
lingen vedtok å sette inn ordene «civile og geistlige»
foran «Overøvrighedspersoner». Dermed var det klart at
biskoper var omfattet.47 Amtmenn og stiftsamtmenn ble
også regnet med til overøvrigheten. Straffeprosessloven
§ 56 bestemmer i dag at riksadvokaten tilhører overøv-
righeten.48

Magistraten var betegnelsen på den øverste ledelsen
av forvaltningen i byene. I de større byene var det gjerne
et kollegium som utgjorde magistraten. Medlemmene
ble kalt borgermestere eller rådmenn og hadde ansvar
for hvert sitt forvaltningsområde. Disse var etter innfø-
ringen av eneveldet i 1660 kongelige embetsmenn. For-
mannen hadde inntil 1828 tittelen magistratspresident. I
landdistriktene var det amtmannen med bistand av fog-
den som stod for den sivile forvaltning, men deres kom-
petanse tilsvarte ikke den alminnelige forvaltningsmyn-
dighet som magistraten hadde i byene.49 Kravet om at
magistratsmedlemmer, underdommere og fogder måtte
være minst 25 år gamle, var egentlig bare et krav om at

de måtte være «fullmyndige» etter datidens syn. Også
stemmerettsalderen ble satt til 25 år, jf. kommentarene
til § 50.

9 Konfesjonskravet innskrenkes og flyttes
I 1845 var det kommet en egen dissenterlov, og det ble
samtidig et press for å gjøre noe med konfesjonskravet
for embetsmenn i § 92. Det ble fremsatt ulike forslag om
dette fra 1845 og fremover, men først i 1878 var det
mulig å oppnå et tilstrekkelig flertall for endring.50 Til
da hadde argumentet mot særlig vært at dette på sikt
kunne lede til en opphevelse av konfesjonskravet for
kongen i § 4 og deretter til at hele statskirkeordningen
ville falle. Hensynet til religionsfrihet var blitt møtt med
et argument om at ingen var nødt til å være embets-
mann.51

I 1878 fulgte man opp et forslag fra den statsrettslærde
professor Aschehoug, som også var stortingsrepresen-
tant. Konstitusjonskomiteens flertall så nå annerledes på
spørsmålet om religionsfrihet: Religionsfrihet betydde at
ens tro ikke skulle være til hinder for å nyte fulle borger-
lige rettigheter, og adgangen til å være embetsmann var i
så måte en viktig rettighet.52 Flertallet fryktet heller ikke
at statskirkeordningen ville falle. Det ble blant annet vist
til Danmark, der man etter 1849 ikke hadde hatt noe
konfesjonskrav for embetsmenn. Dette hadde ikke ført
til nevneverdig økning av antall dissentere.53

For statsrådets medlemmer og for dommere ble imid-
lertid konfesjonskravet beholdt. Konfesjonskravet for
statsråder hadde sammenheng med Kongens stilling som
kirkens overhode, og følgelig regjeringsmedlemmenes
rolle som hans konstitusjonelle rådgivere i kirkelige
spørsmål. For dommere ble konfesjonsplikten begrunnet
med at domstolene hadde dømmende myndighet i kirke-
lige saker.54 Da var det også logisk at kravet ble endret
fra et krav om å bekjenne seg til den evangelisk-luther-

45 Forbudet mot tilbakevirkende lover og bestemmelsen om ytringsfrihet, som nå er henholdsvis § 97 og § 100, var før redaksjonskomiteens omredi-
gering plassert som § 105 og § 109. Bestemmelsen i § 100 om minstealder for magistrater mv. inneholdt også en bestemmelse om at dommere bare
kunne avsettes ved dom. Denne ble strøket som overflødig ved siden av det som nå er § 22 annet ledd om at «[a]ndre embetsmenn» – som ut fra
sammenhengen også må omfatte dommere – bare kan avsettes ved dom.

46 Storthings-Efterretninger 1814–1833, (1874), bind 1 s. 75.
47 Etter statskirkereformen i 2012 ble «og geistlige» strøket fra § 22.
48 Se også kommentaren til § 22.
49 Se Ot.prp. nr. 22 for 1916 om ophævelse av magistratsembederne m.v. s. 4. Etter innføringen av formannskapslovene i 1837 overtok de nye folke-

valgte organer i byene de bevilgende og kontrollerende funksjonene fra magistraten, men magistratembetene fortsatte å eksistere helt frem til 1922.
Grensen mellom de folkevalgtes myndighet og magistratens myndighet var ikke klar på alle områder. I landdistriktene var det enklere – der over-
tok formannskapene i praksis all forvaltningsmyndighet, mens fogd og amtmann satt igjen med rent kontrollerende funksjoner.

50 Indst. S. LI for 1919 gir en fremstilling av de mange forslagene fra 1845 og fremover.
51 Indst. S. No. 27 for 1878, St.forh. 1878, bind 6 s. 60–61.
52 St.forh. 1878, bind 6 s. 60.
53 St.forh. 1878, bind 6 s. 62.
54 St.forh. 1878, bind 6 s. 63.
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ske tro til et krav om bekjenne seg til «Statens offentlige
Religion». Dermed ble det klart at medlemmer av luther-
ske frikirkesamfunn ikke skulle kunne øve innflytelse
over statskirken som statsråd eller dommer.

For øvrig overlot den nye bestemmelsen til lovgivnin-
gen å bestemme i hvilken grad embetsmenn ikke
behøvde å bekjenne seg til statens offentlige religion.
Konfesjonskravet for andre embetsmenn ble altså stå-
ende ved lag i den grad det ikke gjennom lovgivningen
ble gjort unntak fra det.

For et mindretall var dette ikke godt nok. Mindretallet
var ikke mot en liberalisering, men mente at Grunnloven
selv måtte knesette konfesjonskravet også for andre
grupper av embetsmenn som hadde med religionen å
gjøre. Det gjaldt særlig den sivile overøvrighet og
embetsmenn med tilknytning til skolevesenet.55 Ved den
endelige avstemningen stemte 88 representanter for for-
slaget, 22 mot.56

Samtidig benyttet man anledningen til å stryke kravet
om troskapsed til konstitusjonen og Kongen. Som nevnt
hadde man alt lenge betraktet det som en feil at dette
kravet stod både her og i § 21.57

Også bokstav c, som gjaldt innfødsrett for dem som
bodde i riket 17. mai 1814, ble opphevet. Bestemmelsen
hadde ikke lenger praktisk betydning. De tidligere bok-
stavene d og e rykket dermed opp som ny bokstav c og
d, slik de fortsatt står. Men ordet «heretter» (i bokmåls-
versjonen) i det som nå ble bokstav c ble dermed nokså
meningsløst. Det må leses på bakgrunn av den gamle
bokstav c som forsvant: «[H]eretter» betyr fortsatt «etter
17. mai 1814». I nynorskversjonen har man klokelig nok
utelatt noe tilsvarende ord.

Endelig ble bestemmelsen om at «Fremmede» kunne
beskikkes til lærere ved universitetet og de lærde skoler
eller til konsuler på fremmede steder uten å ha innføds-
rett eller bli naturalisert, endret til at «Andre» kunne
beskikkes. Meningen med det var å klargjøre at for dem
gjaldt heller ikke kravet om at de måtte tale «Landets
Sprog» eller tilhøre statskirken – noe man i praksis hel-
ler ikke hadde krevd.58 At konfesjonskravet ikke gjaldt,
fremgikk for øvrig nå også av at den nye bestemmelsen
om konfesjonskrav ble flyttet fra første ledd til et nytt
siste ledd.

I lov 14. juni 1880 ble det så bestemt i hvilken grad
andre embetsmenn enn statsråder og dommere kunne
bekjenne seg til annet enn statens offentlige religion.

Kravet om statskirketilhørighet ble opprettholdt for
geistlige embetsmenn, universitetslærere ved det teolo-
giske fakultet, andre embetsmenn som var pålagt å
undervise i kristendom, alle embetsmenn ansatt ved all-
mueskolen eller i stillinger som hadde til oppgave å
fremme allmueskolevesenet, bestyrere av skoler for den
høyere allmenndannelse og sivile overøvrighetsperso-
ner. Andre embetsmenn fikk heller ikke full religionsfri-
het: Bare de som bekjente seg til den kristne religion
eller tilhørte trossamfunn som i dissenterlovgivningen
var likestilt med kristne trossamfunn, kunne bli embets-
menn. Likestilt med kristne var den gang bare jøder. For
konsuler ble det likevel ikke oppstilt noe konfesjons-
krav. Som en ekstra sikkerhet bestemte loven at i den
grad embetsmenn som ikke tilhørte statskirken, i embets
medfør likevel kunne få med saker å gjøre som gjaldt
statskirken eller skolevesenet, skulle Kongen bestemme
hvordan saken skulle behandles.

I 1892 ble bekjennelsesplikten for dommere opphevet,
og det samme gjaldt kravet om at embetsmenn måtte til-
høre statskirken med mindre annet var bestemt i den
alminnelige lovgivning. Bare for medlemmene av Kon-
gens råd opprettholdt Grunnloven heretter kravet om
statskirkemedlemskap. «Med hensyn til Statens øvrige
Embeder bestemmes det fornødne ved Lov», kom det nå
til å hete i § 92. For dommeres befatning med kirkesaker
viste man til bestemmelsen i 1880-loven om at Kongen
kunne bestemme hvordan slike saker skulle behandles
om de kom opp for embetsstillinger som det ikke var
knyttet krav om statskirkemedlemskap til.59 Forslaget
ble enstemmig vedtatt.60

Også bestemmelsen om at statsrådets medlemmer
måtte tilhøre statskirken ble etter hvert betraktet som en
uakseptabel innskrenkning av borgernes religionsfrihet.
Dessuten oppfattet man det som uheldig at bestemmel-
sen sperret adgangen til kongens bord for mange dyktige
samfunnsmedlemmer.61 I 1919 ble derfor bestemmelsen
endret.

Konstitusjonskomiteens flertall foretrakk at konfe-
sjonskrav for alle embetsmenn, også statsråder, helt
skulle overlates til den alminnelige lovgivning. Passusen
i § 92 om statskirkemedlemskap for regjeringsmedlem-
mene burde gå ut slik at det i § 92 bare ble stående igjen
en bestemmelse om at det ved lov skulle bestemmes i
hvilken grad andre enn statskirkemedlemmer kunne bli
embetsmenn. Det skinte igjennom at flertallet ikke så for

55 St.forh. 1878, bind 6 s. 6.
56 St.forh. 1878, bind 7 s. 102.
57 St.forh. 1878, bind 6 s. 59–60.
58 Med unntak i alle fall for utnevnelsen av en etterfølger for professor Treschow i 1814, se foran.
59 Indst. S. No. 135 (1892), St.forh. 1892, 6. bind s. 416–417.
60 St.forh. 1892, s. 832.
61 Indst. S. LI for 1919 s. 12.
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seg at det i den alminnelige lovgivning skulle fastsettes
krav om statskirkemedlemskap for andre regjeringsmed-
lemmer enn kirkestatsråden, eller at statsråder som stod
utenfor statskirken, skulle behøve å fratre ved behand-
lingen av statskirkesaker i statsråd.62

Mindretallet ville ikke overlate spørsmålet til almin-
nelig lovgivning. Grunnloven § 27 burde etter mindre-
tallets syn få et tillegg om at statsråder som ikke
bekjente seg til statens offentlige religion, måtte fratre
ved statsrådets behandling av saker som angikk statskir-
ken. For mindretallet var det uakseptabelt at ikke-med-
lemmer skulle være med på behandlingen av statskirke-
saker, og det var først og fremst her skillelinjen gikk
mellom flertallet og mindretallet i komiteen. På grunn av
bestemmelsen i § 27 om at halvparten av statsrådets
medlemmer må være til stede for at Kongen i statsråd
skal være beslutningsdyktig, måtte § 12 videre få et til-
legg om at over halvparten av statsrådets medlemmer
måtte tilhøre statskirken. Det var unødvendig å si at kir-
kestatsråden måtte være blant dem, mente mindretallet –
det fulgte forutsetningsvis av at kirkestatsrådens opp-
gave jo nettopp var å foredra disse sakene i statsråd.63

Som en konsekvens av dette kunne konfesjonsbestem-
melsen i § 92, som i forbindelse med endringen i 1878
var blitt flyttet fra første til siste ledd, helt utgå. Det nød-
vendige fremgikk nå av andre paragrafer.

I Stortinget var det mindretallets syn som ble stående
igjen som seierherre, etter at flertallsforslagene ikke
oppnådde tilstrekkelig flertall.64 Kravet om statskirke-
medlemskap for over halvparten av statsrådets medlem-
mer ble stående i § 12 frem til kirkereformen i 2012, og
det samme gjaldt bestemmelsen i § 27 om at bare stats-
kirkemedlemmer kunne delta i statsrådets behandling av
statskirkesaker.

10 Kvinners adgang til embetsstillinger
Ved lov 15. juni 1882 ble det åpnet adgang for kvinner
til å avlegge examen artium og examen philosophicum,
og ved lov 14. juni 1884 ble universitetets studier åpnet
for kvinner. Det hadde vært noe tvil om det egentlig var

nødvendig å lovgi om dette, så lovene ble gitt mest for
sikkerhets skyld.65

Når kvinner dermed kunne skaffe seg utdannelse på
linje med menn, oppstod spørsmålet om de uten nær-
mere lovgivning om saken kunne ansettes på linje med
menn i offentlige stillinger. Også dette var det tvil om,
og i 1891 ble det derfor fremsatt et privat lovforslag om
at kvinner i så måte skulle være likestilt med menn.66 Da
forslaget kom til behandling, mente imidlertid Stortinget
at det måtte undergis nærmere behandling, og over-
sendte saken til regjeringen. Ingen var mot at embetsstil-
linger i rimelig grad skulle være åpne for kvinner, men et
flertall antok at det måtte reguleres nærmere hvilke stil-
linger dette gjaldt.67 Heller ikke tilsvarende forslag i
1893 og 1894 ble realitetsbehandlet.68

Under regjeringens behandling av saken kom det frem
i en høringsuttalelse fra det juridiske fakultet at formule-
ringen «norske Borgere» i daværende § 92 etter fakultets
mening var til hinder for at kvinner kunne utnevnes til
embetsstillinger. Justisdepartementet var enig: Grunnlo-
ven § 12 om kongens valg av statsråder og § 50 om
stemmerett brukte også uttrykket «norske Borgere», og
det hadde aldri vært tvil om at dette bare gjaldt menn.
Dessuten var det naturlig at spørsmålet om kvinners
adgang til embetsstillinger ble regulert i Grunnloven når
Grunnloven regulerte andre detaljspørsmål omkring
embetsutnevnelser, som for eksempel minstealder.
Regjeringen foreslo derfor et nytt siste ledd i § 92 om at
det skulle bestemmes ved lov i hvilken grad kvinner som
oppfylte de ved Grunnloven fastsatte betingelser for
menn, kunne ansettes i embeter.69 Dette forslaget ble
enstemmig vedtatt i 1901.70

Denne bestemmelsen om at det berodde på lovgivnin-
gen om kvinner hadde samme rett til embetsstillinger
som menn, kom etter hvert til å fremstå som lite tidsmes-
sig. Et forslag om rett og slett å oppheve bestemmelsen
falt imidlertid i 1947. Et flertall i Utenriks- og konstitu-
sjonskomiteen mente blant annet at en ren opphevelse
kunne skape uklarhet om innholdet i vernepliktsbestem-
melsen i daværende § 109, nåværende § 119. Der er
uttrykket «[e]nhver statens borger» (som det nå heter på
bokmål) blitt forstått slik at det bare omfatter mannlige

62 Indst. S. LI for 1919 s. 13 jf. s. 9.
63 Indst. S. LI for 1919 s. 14–15.
64 St.forh. 1919, s. 1257–1259.
65 Indst. S. nr. 105 (1900–1901), St.forh. 1900–1901 bind 6 s. 297–298.
66 Dok. nr. 32 for 1891. Ifølge Indst. S. nr. 105 (1900–1901) hadde 297 kvinner til da tatt examen artium (62 latinartium og 235 realartium), 1 kvinne

hadde tatt teologisk eksamen, 3 juridisk eksamen, 18 medisinsk eksamen, 2 språklig-historisk eksamen og 2 matematisk-naturvitenskapelig eksa-
men.

67 Indst. O. No. 21 for 1891.
68 I Indst. S. No. 141 for 1894 hadde et flertall størst sympati for det mest vidtgående forslaget, som ikke inneholdt forbehold mot at kvinner kunne

besette geistlige stillinger. Saken ble likevel utsatt fordi man ikke ville forlenge den inneværende sesjonen med denne kompliserte saken.
69 Sth.prp. No. 35 for 1898 s. 3.
70 St.forh. 1900–1901, bind 7, s. 1124–1125.
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statsborgere.71 I stedet ble regjeringen anmodet om å
forberede et grunnlovsforslag, og i 1948 ble det fremsatt
en proposisjon om endring av blant annet § 92.72 Der ble
det foreslått å oppheve bestemmelsen fra 1901 mot å
skyte inn «Mænd eller Kvinder» etter «norske Borgere»
innledningsvis i paragrafen. Da kom formuleringen på
linje med stemmerettsbestemmelsen i § 50 slik den var
blitt lydende etter innføringen av alminnelig stemmerett
for kvinner i 1913.73 Samtidig uttalte departementet at
en slik endring av Grunnloven ikke ville innebære en
grunnlovsfestet rett for kvinner til å bli ansatt i statens
tjeneste på linje med menn: Alminnelig lovgivning ville
fortsatt kunne forbeholde visse stillinger for enten menn
eller kvinner, og for øvrig kunne man ved ansettelser
fritt legge vekt på om vedkommende stilling best kunne
skjøttes av en mann eller en kvinne.74

Stortinget vedtok forslaget enstemmig,75 men Uten-
riks- og konstitusjonskomiteen unnlot uttrykkelig å ta
stilling til departementets uttalelser om konsekvensene
av endringen.76

Da Grunnloven i 2014 ble omarbeidet i en bokmåls-
versjon og en nynorskversjon, ble tillegget «menn eller
kvinner» beholdt i bokmålsversjonen, men sløyfet i
nynorskversjonen.

11 Avskaffelse av bestemmelsen om minstealder 
for visse embetsmenn
I 1952 ble også bestemmelsen om minstealder for overøv-
righetspersoner, magistratspersoner, underdommere og
fogder opphevet. Magistrats- og fogdembetene var da for
lengst opphevet. For øvrig mente departementet77 med til-
slutning fra Utenriks- og konstitusjonskomiteen78 at en
bestemmelse om minstealder for fylkesmenn og under-
dommere – om lovgivningen overhodet skulle bestemme
noe om dette – ikke hørte hjemme i Grunnloven.

Etter 1952 er Grunnloven § 114 ikke endret, bortsett
fra omnummereringen fra § 92 og språkrevisjonen i
2014.

12 Er § 114 en bestemmelse som har overlevd 
seg selv?
På Eidsvoll var det frykten for at utlendinger – fra 1814
også dansker – skulle utkonkurrere nordmenn ved
embetsutnevnelser, som lå bak bestemmelsen om inn-
fødsrett. Frykten for at norsk universitets- eller høysko-
leutdannelse ikke er bra nok når nordmenn født i Norge
konkurrerer med innflyttere om statsstillinger, kan vi vel
nå trygt slå fra oss. Det er heller ikke lenger noe motset-
ningsforhold mellom Stortinget som et rent nasjonalt
organ og en mindre nasjonalsinnet regjeringsmakt som
kunne mistenkes å ville fylle viktige statsstillinger med
innvandrere. En moderne statsborgerskapslovgivning,
med krav om flere års botid før innflyttere kan få norsk
statsborgerskap, sørger nå uansett for at det ikke er
mulig. Det er heller ikke slik lenger at alle viktige stillin-
ger i staten er embetsstillinger. I alle fall siden unions-
oppløsningen med Sverige har Stortinget ikke foretatt
noen vurdering av søknadene utover å sjekke at de for-
melle vilkårene som Grunnloven selv oppstiller, er opp-
fylt – naturalisering er blitt en ren formsak. Og det er
ikke godt å si hva en slik nærmere vurdering egentlig
skulle gå ut på i våre dager. Kanskje § 114 burde moder-
niseres til en bestemmelse om i hvilken grad statsstillin-
ger skal være forbeholdt norske statsborgere?

71 Innst. S. nr. 103 for 1947.
72 St.prp. nr. 140 for 1948.
73 Etter en endring av § 12 i 1916 fremgikk det forutsetningsvis at både kvinner og menn kunne være statsråder. Det het nå i tredje ledd at blant annet

«Ægtefæller» ikke kunne være statsråder samtidig.
74 St.prp. nr. 140 for 1948 s. 4.
75 St.forh. 1952, bind 7b, s. 1734–1735.
76 Inns. S. nr. 113 for 1952, St.forh. 1952 bind 6a I s. 249.
77 St.prp. nr. 140 for 1948 s. 5.
78 Inns. S. nr. 113 for 1952, St.forh. 1952 bind 6a I s. 249.
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§ 115
For å sikre den internasjonale fred og sikkerhet eller fremme internasjonal rettsorden og samar-
beid kan Stortinget med tre fjerdedels flertall samtykke i at en internasjonal sammenslutning
som Norge er tilsluttet eller slutter seg til, på et saklig begrenset område skal ha rett til å utøve
beføyelser som etter denne Grunnlov ellers tilligger statens myndigheter, dog ikke beføyelse til
å forandre denne Grunnlov. Når Stortinget skal gi sitt samtykke, bør, som ved behandling av
grunnlovsforslag, minst to tredjedeler av dets medlemmer være til stede.

Bestemmelsene i denne paragraf gjelder ikke ved deltagelse i en internasjonal sammenslut-
ning hvis beslutninger bare har rent folkerettslig virkning for Norge.

For å sikre internasjonal fred og tryggleik eller fremje internasjonal rettsorden og samarbeid kan
Stortinget med tre fjerdedels fleirtal gje samtykke til at ein internasjonal samskipnad som Noreg
er tilslutta eller sluttar seg til, på eit sakleg avgrensa område får råderett som elles ligg hjå dei
statlege styresmaktene etter denne grunnlova, men likevel ikkje rett til å endre denne grunnlova.
Når Stortinget skal gje sitt samtykke, skal minst to tredjedelar av medlemmene vere til stades,
som ved behandling av grunnlovsframlegg.

Føresegnene i denne paragrafen gjeld ikkje ved deltaking i ein internasjonal samskipnad der
avgjerdene berre har reint folkerettsleg verknad for Noreg.

Av Ola Mestad

1 Innleiing
Paragrafen er den mest sentrale norske føresegna om
internasjonal rettsleg integrasjon. Den gjeld særleg over-
føring av kompetanse i den norske Grunnlova til interna-
sjonale organisasjonar og kom inn i Grunnlova som § 93
i 1962. Då den blei vedtatt, vart den av somme rekna for
den viktigaste grunnlovsendringa sidan 1814. I vår tid
med omfattande integrasjon – rettsleggjering – skulle ein
tru at den hadde blitt brukt ganske mange gonger. Det er
ikkje tilfelle. Fram til 30. juni 2020 har den blitt brukt to
gonger, ved vedtak om tilslutning til EØS-avtalen i 1992
og vedtak om tilslutning til finanstilsynssamarbeidet i
EU/EØS i 2016. I tillegg har den heilt frå 1962 blitt føre-
sett brukt ved eventuelt norsk medlemskap i det som no
er EU, men det har som kjent aldri blitt noko av. Ved

grunnlovsrevisjonen i 2014 blei den utan endringar flytta
frå § 93 til § 115 og same år fekk den ved språkrevisjo-
nen også nynorsk tekst.1

Korleis skal ein karakterisere § 115? I ein litt argu-
mentativ samanheng sa Carsten Smith det slik: «Et
vedtak etter § 93 [no § 115] er i realiteten en grunn-
lovsendring, idet vedtaket endrer de grunnlovsbe-
stemte regler om statsmyndighet.»2 Men eit slikt ved-
tak endrar sjølvsagt ikkje teksten i Grunnlova og er
derfor mindre synleg. Torkel Opsahl har i staden
framheva at det er grunnlovsderogasjon, altså kompe-
tanse til å fråvike dei vanlege kompetansereglane i
Grunnlova ved eit trinnlågare vedtak.3 Det kan vere ei
smakssak om ein her omtaler det som endring eller
fråvik, men skulle ein meine at det er tale om grunn-

1 I 2006 blei to språklege rettingar gjort ved grunnlovsvedtak 3. mars.
2 Carsten Smith, «Grunnlovsvedtak istedenfor § 93-vedtak? Om Stortingets behandling av spørsmålet om norsk medlemskap i EF», Lov og Rett

1972 s. 290–314 på s. 302.
3 Torkel Opsahl, Delegasjon av Stortingets myndighet (1965) s. 163.
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.
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lovsendring, er det grunnlovsendring i detalj, ikkje en
gros.

Då føresegna blei vedtatt i 1962, hadde initiativ til den
blitt tatt i fleire omgangar på 1950-talet med bakgrunn
både i NATO-debattar og aukande europeisk integrasjon,
mellom anna i Europarådet og i OEEC, forgjengaren til
OECD. Frå 1962 har den særleg stått sentralt i spørsmål
om norsk medlemskap i EU og i Noregs forhold til EØS.
Heilt frå tidleg på 1960-talet har det vore den allmenne,
men ikkje heilt unisone, oppfatninga at medlemskap i EU
eller forgjengarorganisasjonane ville krevje samtykke-
vedtak i Stortinget med tre fjerdedels fleirtal eller eventu-
elt grunnlovsendring i medhald av det som no er § 121.
EU-medlemskap ville innebere så omfattande overføring
av kompetanse til organisasjonen at vanleg traktatsam-
tykke i medhald av § 26 andre ledd ikkje var godt nok.
Men Noregs leiande statsrettsekspert på den tid, Frede
Castberg, meinte i 1956 at vanleg traktatsamtykke var
godt nok for eventuelt norsk medlemskap i EU-forgjen-
garen den europeiske kol- og stålunionen og at eit av dei
framlegga som enda med § 93 (no § 115) var unødven-
dig.4 Og somme har både alt i 1962 og seinare hevda at
§ 115-vedtak heller ikkje var godt nok, fordi overføringa
av kompetanse til EU, iallfall slik det etter kvart hadde
utvikla seg, ville vere for omfattande til å oppfylle vilkå-
ret om at det skulle gjelde eit «sakleg avgrensa område».5
Som kjent har grunnlovsspørsmålet om norsk medlem-
skap i EU aldri kome på spissen, først fordi Frankrike
nekta Storbritannia medlemskap og då ønskte heller ikkje
Noreg å forhandle, og seinare fordi folkerøystingane både
i 1972 og 1994 gav fleirtal mot medlemskap, som alle
regjeringar og stortingsfleirtal etterpå respekterte.

Eit spørsmål som derimot har kome opp i praksis og
som har blitt diskutert til dels ganske hissig, er om alle
vedtak om kompetanseoverføring til internasjonale orga-
nisasjonar må gjerast i medhald av § 115 eller om min-
dre overføringar kan skje etter vedtak basert på § 26
andre ledd og såleis med vanleg fleirtalskrav. Dette blir
gjerne omtalt som læra om lite inngripande overføring
av kompetanse.6 Stortinget har gjort ei rekkje vedtak
basert på denne læra, særleg i tilknyting til innlemming
av enkeltrettsakter under EØS-avtalen. Diskusjonen har
også gjeldt kva § 115 andre ledd om «reint folkerettsleg

verknad» tyder, særleg om inngripande, men «berre»
folkerettslege verknader.

Tyngdepunktet av karakteren av dei spørsmåla som har
blitt drøfta opp mot § 115 har òg endra seg over tid. Det er
ganske klart at den opphavlege § 93 særleg var tenkt å
gjelde tilslutning til meir omfattande internasjonale struk-
turar med det seinare EU som kroneksempel, sjølv om
også mindre omfattande institusjonar var tenkt på. Men
etter tilslutninga til EØS og den nyare utviklinga i EU
med forvaltningsbyrå har mykje av debatten gått om over-
føring av forvaltningsstyresmakt på avgrensa felt innanfor
forvaltninga av EUs og EØS’ indre marknad.

Eit nytt stridsspørsmål knytt til bruken av § 115-ved-
tak blei reist i saka om tilslutning til EUs finanstilsyn i
2015, der det blei hevda at sjølv om vedtaket gjaldt over-
føring av kompetanse til ein organisasjon som Noreg var
medlem av, ESA (EFTA), så var vedtaket ei omgåing av
vilkåra i § 115 fordi reelt var det EU-organ som ville
avgjere spørsmåla og EU er Noreg ikkje «tilslutta».

Kommentaren nedanfor er bygd opp slik at det blir gitt
ein omfattande og ganske utførleg gjennomgang av for-
historia til § 115, mellom anna fordi det vil gi grunnlag
for å ta standpunkt til læra om lite inngripande overfø-
ring av styresmakt. Også seinare materiale og litteratur
blir gjennomgått for dei ulike tolkingsspørsmåla, men
det vil likevel ta for mykje plass å gå utførleg inn på alle
dei nyaste bidraga i teorien og dei ulike sakene i praksis.
Det er òg påfallande at mange av dei nyare drøftingane
ikkje kjenner så godt forhistoria, men legg inn ulike
føresetnader. Derfor er ein omfattande gjennomgang av
denne høveleg.

Dei første framlegga til ny § 93 [seinare 115] kom i
1952, dei neste i 1957 og dei neste igjen, som mellom
anna inneheldt det som vart vedtatt i 1962, kom i 1960.7

2 Opptakten til § 115. Grunnlovsframlegg i 1952
Den konkrete bakgrunnen for det som blei § 115 synest å
vere debatten om den spesielle stortingsmeldinga som
Justisdepartementet la fram den 12. oktober 1951 med
tittelen «Grunnloven og Norges deltakelse i internasjo-
nale organisasjoner».8 Som omtalt i kommentaren til § 1

4 Forhandlinger på det tyvende Nordiske Juristmøte i Oslo den 23.–25. august 1954 (1956) s. 65, også referert i Stortinget, m.a. i Innst. S. nr. 185
1956 s. 483 og 465.

5 For tilvisingar til slike oppfatningar, sjå Carsten Smith, «Grunnlovsvedtak istedenfor § 93-vedtak?», Lov og Rett 1972 s. 290–314 på s. 305 og Tor-
stein Eckhoff, «EF og Grunnloven», Jussens Venner 1990 s. 196–210 på s. 203–204.

6 Til dømes har Eirik Holmøyvik meint at det er eit svakt rettskjeldegrunnlag for «sikker konstitusjonell praksis» på dette feltet. Sjå Holmøyvik,
«‘Sikker konstitusjonell praksis?’ Grunnlova og Noregs avtaler om suverenitetsoverføring» i Nytt norsk tidsskrift 2013 s. 117–125 og tidlegare,
Holmøyvik, «Grunnlova § 93 og læra om ‘lite inngripende’ myndigheitsoverføring i lys av nyare konstitusjonell praksis», Lov og rett 2011 s. 447–
471.

7 Sjå framlegg 17 i Dok. 11 (1952), framlegg 7 i Dok. 17 (1956) s. 12 og framlegg 10 i Dok. 13 (1959–60).
8 St.meld. nr. 89 (1951).
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var dette ei stortingsmelding som Justisdepartementet
berre delvis stilte seg bak. I hovudsak blei den oppfatta
som uttrykk for ekspedisjonssjef Finn Hiorthøys «per-
sonlige meninger» og ikkje eit «statsdokument».9 Mel-
dinga leia vidare inn i diskusjonen om ein måtte endre
Grunnlova for å skaffe seg heimel til å tiltre overnasjo-
nale samanslutningar. Stortingsrepresentant Neri Valen
sa i den korte debatten om meldinga at ein måtte vurdere
å endre Grunnlova slik at den skulle kunne heimle over-
føring av fullmakter til internasjonale organ «med spesi-
elle oppgåver, der dei skal ha makt innafor heilt
avgrensa omkverve og i ein viss mon».10 Slik uttrykkje-
leg heimel for overføring av kompetanse ville løyse eit
omstridd hovudspørsmål. I den same stortingssesjonen
var Valen med å leggje fram det første framlegget til det
som ti år seinare skulle bli den nye § 93. Den skulle gi
heimel for å melde Noreg inn i overnasjonale organisa-
sjonar.

I debatten om stortingsmeldinga sa elles justisminister
O.C. Gundersen at dei internasjonale organisasjonane
som særleg hadde reist konstitusjonelle spørsmål dei
siste åra, var Atlanterhavspakta (NATO), Europarådet og
Organisasjonen for europeisk-økonomisk samarbeid
(det som blir OECD). For å få slike spørsmål drøfta i
samanheng var det at statsråden ønskte å leggje ei sak
fram for Stortinget.11 I sitt innlegg nemnde òg statsråden
at eit av formåla med utgreiinga var å leggje fram mate-
riale som kunne tene som grunnlag for å avgjere om det
trongst grunnlovsendring. Dette viste seg seinare å bli
tilfelle. Stortingsmeldinga blei seinare mykje brukt i
arbeidet med det som blei § 93. Ministeren åtvara likevel
mot eit konkret nederlandsk eksempel på grunnlovs-
endring som var «av ganske oppsiktsvekkende art» i det
det gjekk for langt i å gi grunnlag for overføring av sty-
resmakt, mellom anna på bakgrunn av vedtak om den
såkalte «Europa-hæren».12

Dei fire stortingsrepresentantane som i 1952 gjorde
framlegg om § 93, hadde alle vore med i møte i Europa-
rådet og det ser ut til at det var der dei fekk den konkrete
ideen.13 Også på Den interparlamentariske Unions kon-
gress i 1952 var spørsmålet oppe. Der blei det vedtatt ein
resolusjon som peikte på at nærmare samarbeid mellom

nasjonar ville styrke verdsfreden, og at det ville krevje
«visse ofre og visse kompensationer gennem en delvis
opgivelse af suveræniteten». Konklusjonen på resolusjo-
nen var derfor at kongressen anbefalte at kvar delegasjon
«i sit eget land påtager sig at arbejde for tilpasning af de
forfatningsmæssige love med det formål at gøre delta-
gelse i det internationale samarbejde så effektiv som
muligt både fra det politiske, det økonomiske og det kul-
turelle synspunkt». Den danske delegasjonen røysta
samla for resolusjonen og sende den inn til den danske
grunnlovskommisjonen i 1952. Resolusjonen blei tatt
inn i rapporten frå kommisjonen. Dette viser at tenkinga
kring grunnlovstilpassing av internasjonal integrasjon
også skjedde i desse internasjonale samarbeidsorgana,
men ikkje alle var like ivrige. Den danske delegasjonen
opplyste at av dei norske delegatane var 1 røyst for og 10
avhaldande. Heile den danske delegasjonen røysta for.14

Dei fire som gjorde framlegg på Stortinget i 1952 var
Rakel Seweriin, Herman Smitt Ingebretsen, Konrad
Knudsen og Neri Valen. Framlegget var i fleire alterna-
tiv og alternativ I lydde slik:

Når det er nødvendigt til Fremme af Rigets Interesser
gjennem Deltagelse i internationalt Samarbeide, kan
Storthinget bestemme at en international Organisation,
som Norge er tilsluttet, inden Grændser som samtidigt
fastsættes, skal kunne udøve Beføielser der efter denne
Grundlov ellers tilligge Statens Myndigheter. Dog bør
Beslutningen træffes med saadant Fleertal som for
Grundlovsforandringer bestemt.15

Ein ser at reguleringa av sjølve kompetanseoverføringa
er ganske lik det som blei det endelege resultatet, men
fleirtalskravet er lågare med krav til to tredjedels fleirtal,
ikkje tre fjerdedels. Formålet er generelt formulert: å
fremje Noregs interesser utan nærmare spesifisering. Ein
interessant mekanisme som ikkje blir med i det endelege
vedtaket er at ein samstundes med samtykkevedtaket
skulle fastsetje grensene for overføringa. Dette ville ha
klargjort tydelegare i det individuelle tilfelle kva kompe-
tanseoverføringa gjaldt. Men i utkastet er det ingen
grunnlovsfastsette grenser for sjølve overføringa.

9 Innst. S. nr. 114 (1952). Om dette, sjå òg Fredrik Lied Lilleby, «Grunnloven § 93 og unntaket for ‘lite inngripende’ myndighetsoverføring», Pers-
pektiv 03/10 Stortingets utredningsseksjon s. 20.

10 St.tid. (1952) s. 1745.
11 St.tid. (1952) s. 1740.
12 St.tid. (1952) s. 1742. Det må vere dei nederlandske grunnlovsendringane i 1952 som vi kjem litt tilbake til nedanfor.
13 Rakel Seweriin i St.tid. (1956) s. 2783. Framlegget blei gjort «på bakgrunn av de drøftinger som vi hadde vært til stede ved, og hvor norske repre-

sentanter tildels hadde deltatt, og vi gjorde det etter å ha stått ansikt til ansikt med de problemer som ble reist der i forbindelse med nye samarbeids-
former mellom landene i Europa».

14 Sjå Betænkning afgivet af Forfatningskommissionen af 1946 (1953) s. 128 og 129. Resolusjonen var vedtatt med 219 mot 46 røyster, og med 111
avhaldande.

15 Framlegg 17 i Dok. nr. 11 (1952) s. 33.
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Dei andre alternativa av framlegget inneheldt krav om
fire femdels eller fem seksdels fleirtal, og variantar om
at vedtak først kunne skje etter at det hadde gått tre
månader frå framlegget var trykt.

3 Den danske grunnlov § 20 frå 1953 og det nor-
diske juristmøtet i 1954
Den danske grunnlov § 20 spelte i visse samanhengar ei
viktig rolle i den norske diskusjonen før § 93 vart ved-
tatt, og den har også vore trekt inn i debattane seinare.
Føresegna var del av den nye grunnlova i 1953 og § 20
lyder:

«§ 20. Stk. 1. Beføjelser, som efter denne grundlov til-
kommer rigets myndigheder, kan ved lov i nærmere
bestemt omfang overlades til mellemfolkelige myndighe-
der, der er oprettet ved gensidig overenskomst med andre
stater til fremme af mellemfolkelig retsorden og samar-
bejde.

Stk. 2. Til vedtagelse af lovforslag herom kræves et flertal
på fem sjettedele af folketingets medlemmer. Opnås et
sådant flertal ikke, men dog det til vedtagelse af alminde-
lige lovforslag nødvendige flertal, og opretholder rege-
ringen forslaget, forelægges det folketingsvælgerne til
godkendelse eller forkastelse efter de for folkeafstemnin-
ger i § 42 fastsatte regler.»

Den danske føresegna liknar i første ledd ein del på det
som blei den norske ni år seinare, men den har mekanis-
men med at ein samstundes vedtar grensene for overfø-
ring av styresmakt. I den norske kom i staden eit fram-
legg frå Frede Castberg inn med grunnlovskrav om at
vedtaket måtte gjelde eit sakleg avgrensa område. I det
danske andre ledd er fleirtalskravet strengare enn i
Noreg. I tillegg har den ei alternativ kopling til folke-
røysting som den norske ikkje har, og som skaper ein
heilt annan subsidiær mekanisme, som har kome i bruk
fleire gonger.

§ 20 var del av den generelle grunnlovsrevisjonen i
Danmark som førte til ny grunnlov i 1953. Forarbeidet
blei gjort av Forfatningskommissionen af 1946.16 Utkas-
tet til det som blei § 20 var utarbeidd av professor Max
Sørensen.17 Dei eksempla som Sørensen særleg fram-

heva som aktuelle, var den europeiske kol- og stålunio-
nen og det planlagde, men ikkje gjennomførte euro-
peiske forsvarssamarbeidet. Han viste òg til planane i
FN om kontrollordning for atomenergi (som heller ikkje
blei realisert) og kommandostrukturen i NATO, som «er
dog et grænsetilfelde». Drøftinga tok utgangspunkt i
andre moderne europeiske forfatningar med regulering
av forholdet til internasjonale organisasjonar, som den
franske (1946), den italienske (1947) og den vesttyske
(1949), og særleg den nederlandske grunnlovsendringa
som var føreslått på responsumtidspunktet (mai 1952),
og vedtatt same år. Sørensens analyse var at problemet
med vedtak i internasjonale organisasjonar oppstår først
«når de nationale myndigheder sættes ud af spillet, såle-
des at borgerne får en lydighedspligt direkte overfor de
internationale organer».18

Året etter, i forhandlingane om konstitusjonelle spørs-
mål på det 20. nordiske juristmøte i Oslo i 1954 var den
danske § 20 naturleg nok ein sentral del av debatten. Max
Sørensen som hadde forma forslaget var korreferent i
debatten og tok utgangspunkt i at det var ein vesentleg
skilnad mellom reglar eller «konkrete akter» fastsett av
ein internasjonal organisasjon, og som var bindande for
ein stat, og «regler eller akter som skal have umiddelbar
retsgyldighed i den danske stat, d.v.s. umiddelbart for pri-
vate borgere og underordnede myndigheder». Han meinte
at dansk tilslutning til kol- og stålunionen berre kunne
skje ved vedtak i medhald av den nye § 20.19

Sørensen såg for seg at for dansk rett ville det framti-
dige problemet bli å skilje mellom forskrifter som var
bindande for den danske stat og «dem hvor forskrifterne
umiddelbart skal gjælde i dansk ret». Tvil ville særleg
kunne oppstå når føresegnene var retta til «underordnede
myndigheder indenfor de forskellige forvaltningsgrene,
for eksempel jernbanemyndigheder, toldmyndigheder,
underordnede militære myndigheder». Her måtte det
«ledende synspunkt … være, at hvis disse underordnede
myndigheder i givet fald skal følge den internationale
forskrift, såfremt den kommer i konflikt med en uttryk-
kelig national forskrift – lov eller administrativ forskrift
– da er der tale om, at en konstitutionel beføjelse er over-
ført til det internationale organ, og § 20 må iagttages».

Sørensen tok uttrykkjeleg opp spørsmålet om NATOs
kommandostruktur, men sa om den at det var vanskeleg
for «en udenforstående at få rede på den nøjagtige retsstil-
ling», og avslutta med å seie: «Jeg har imidlertid det ind-

16 Sjå Betænkning afgivet af Forfatningskommissionen af 1946, København (1953).
17 Sjå Responsum inntatt Forfatningskommissionen af 1946 (1953) s. 113–127, særleg s. 124–127. Kommisjonen slutta seg nesten ordlydande til

framlegget og berre med korte merknader, sjå s. 31.
18 Forfatningskommissionen af 1946 (1953) s. 125.
19 Sjå Nordisk juristmøte i Oslo 1954 s. 67 og 68. Dette stod i motsetning til Castbergs syn om at Noreg statsrettsleg sett kunne slutte seg til kol- og

stålunionen utan å måtte vedta tilsvarande grunnlovsføresegn, sjå op.cit. s. 64.
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tryk, at hvis en underordnet militær instans får indbyrdes
uforenlige ordrer fra Atlantpagtens øverstkommande-
rende og fra sin egen regering, skal han følge regeringens
ordrer.»20 Eit anna svar ville ha innebore at den danske
regjeringa hadde brote den danske grunnlova ved si til-
slutning til NATOs kommandostruktur nokre år tidlegare.
Det meir praktiske spørsmålet var likevel om ein ordre
måtte gjentakast av nasjonalt befal, eller om ein alltid
skulle lyde befalinga frå NATO-kommandoen utan nokon
gjennomføringsordre. Men dette blei ikkje drøfta.

Den danske professor Alf Ross, den skandinaviske
rettsrealismens hovudførar, tok også ordet i debatten på
juristmøtet og bad om at han «måtte have lov til at sige
et par ord om den norske argumentation, uden at det skal
opfattes som videnskabelig intervention». Han peikte på
at § 1 i den norske Grunnlova i diskusjonen hadde fått
«en ejendommelig betydning». Noreg, som hadde ei
føresegn om at riket skulle vere sjølvstendig, verka som
å ha mindre strenge vilkår for deltaking i internasjonale
organisasjonar enn Danmark, som ikkje hadde ei tilsva-
rande føresegn. Ross forkasta heilt at § 1 var relevant.
Det sentrale for han var at alle forfatningar var bygd opp
med eit system der styresmaktene har rettsmakt over
borgarane, og den er avleidd av «den folkevalgte for-
samling»: «Dette har man efter min mening overset i
Norge, fordi man har heftet sig ved § 1.»21 Ross sa seg
einig med Sørensen som hadde sagt at det var her ikkje
tale om ei relativ vurdering, men spørsmål om «enten –
eller». Sørensen hadde uttalt at dersom «konstitutionelle
beføjelser overføres fra det af grundloven instituterede
system af myndigheder, kræves særlig hjemmel».22 I
dette synspunktet kan ein etter mitt syn sjå opphavet til
standpunktet som også finst i det nyare norske ordskiftet
om at alle overføringar av internrettsleg grunnlovskom-
petanse krev vedtak i medhald av § 115. Det kan ein
kalle den formelle posisjonen.

Den danske grunnlova § 20 med folkerøystingsalter-
nativet blei brukt då Danmark vart medlem av EEC (sei-
nare EU) i 1973, fordi vedtaket ikkje oppnådde 5/6 fleir-
tal i Folketinget. Folkerøystinga var 2. oktober 1972, rett
etter den norske rådgivande som sa nei til medlemskap
(25. september). Seinare har det vore fem fleire § 20-fol-
kerøystingar om tilslutning til endringar av traktatverket
i EU.23 Det høge fleirtalskravet i den danske grunnlova
fører såleis til folkerøystingar relativt ofte.

4 Stortingsbehandlinga i 1956. Framlegget 
forkasta
I Stortinget kom framlegget frå 1952 opp i 1956. Utan-
riks- og konstitusjonskomiteen delte seg i ulike oppfat-
ningar. Sidan det ikkje var brei semje om noko alterna-
tiv, innstilte komiteen samrøystes på at framlegget ikkje
skulle vedtakast. Men innstillinga er viktig fordi den
både gir ein god og brei presentasjon av den rettslege
situasjonen midt på 1950-talet og både eit fleirtal og eit
mindretal i komiteen gav uttrykk for sine oppfatningar. I
Stortinget òg blei det ein interessant og viktig debatt.

Innstillinga er ganske utførleg med 16 sider vedlegg
som mellom anna inneheld oversyn over tilsvarande føre-
segner i andre europeiske forfatningar. Der er til dømes
den nye danske grunnlovsføresegna i § 20 omtalt, og like-
eins den nederlandske grunnlovsendringa av same år. Det
er òg sitert frå dei danske forarbeida, mellom anna med
omsyn til det europeiske kol- og stålfellesskapet og der
det i Danmark var blitt uttalt: «Sådanne overenskomster
vil Danmark efter den gældende grundlov ikke kunne til-
træde. Det ville være ønskeligt, om også Danmark i sin
grundlov åbnede adgang for en sådan afgivelse af suve-
rænitet til mellemfolkelige organisationer …»24

Nettopp kol- og stålfellsskapet er interessant som lak-
mustest fordi professor Frede Castberg, som på denne
tida var Noregs leiande stats- og folkerettsekspert, hadde
uttalt at den norske Grunnlova ikkje stod i vegen for even-
tuell norsk tilslutning til kol- og stålfellesskapet. Hans
standpunkt, som han uttalte på det nordiske juristmøtet i
1954, er utførleg gjengitt i komiteinnstillinga. Der er òg
gjengitt frå same debatten den danske professor Max
Sørensens syn om at dansk tilslutning til kol- og ståluni-
onen berre ville vere mogeleg med vedtak etter den nye
§ 20 i den danske grunnlova.25 Kol- og stålunionen var
ikkje noko tilfeldig eksempel. Ifølgje Sørensen var det
«vist den eneste organisation» der «den internationale
organisations beslutninger skal have gyldighed umiddel-
bart som intern ret». Den er dermed lakmustesten. Det er
derfor konsistent med Castbergs norske grunnlovstol-
king at han meinte framlegget til § 93 ikkje var «nød-
vendig».26 Oppfatningane i denne debatten er i tillegg
kort omtalt av utanriks- og konstitusjonskomiteen sjølv
etter at komiteen har presentert kol- og stålfellesskapet
som sitt einaste eksempel på ein organisasjon som er til-
lagt kompetanse til å opptre med rettsleg bindande

20 Nordisk juristmøte i Oslo 1954 s. 68 og 69. Sjå òg Castbergs påpeiking av at dette skiljet er «noe uhyre formalistisk», op.cit. s. 78.
21 Nordisk juristmøte i Oslo 1954 s. 74.
22 Nordisk juristmøte i Oslo 1954 s. 68.
23 Wikipedia «Folkeafstemninger» (lese 22.06.20), i 1992, 1998, 2000, 2014 og 2015.
24 Innst. S. nr. 185 (1956) s. 469.
25 Innst. S. nr. 185 (1956) s. 483–485.
26 Den norske overrettssakførar Løchen tok òg del i debatten og meinte på si side, på same måte som ekspedisjonssjef Finn Hiorthøy, at Noreg ikkje

kunne delta i kol- og stålunionen utan å vedta ei føresegn slik som framlegget til § 93, jf. Innst. S. nr. 185 (1956) s. 485.
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verknad overfor borgarar i ein medlemsstat for så vidt
gjeld lovgiving og skattlegging.27 Innstillinga gav òg eit
oversyn over norsk konstitusjonell praksis og teori.28

Det bygde i stor grad på det utførlege oversynet som var
gitt i St.meld. nr. 89 (1951).

Eit særleg spørsmål var, og er, om deltakinga i
NATOs overkommando ikkje også gjaldt direktiv til
individ, men det er i prinsippet forvaltningsvedtak –
kommandoar, og ikkje lovgiving. Utanriks- og konsti-
tusjonskomiteen uttalte at problemstillinga om direkte
utøving av styresmakt har vore oppe i denne saman-
hengen. Norske styrkar ville i krigstid kunne bli stilt
under internasjonal kommando og den øvstkomman-
derande «vil kunne gi ordre direkte til norske militære
myndigheter», blei det sagt. Men så blei det lagt til at
regjeringane i medlemsstatane «har imidlertid her gjen-
nom Det Nord-Atlantiske råd full kontroll med utøvel-
sen av øverstkommanderendes myndighet».29 Som vi
skal sjå nedanfor, er avgivinga av styresmakt i NATO-
samanheng her noko underspelt. Fleirtalsmerknadene i
innstillinga er likevel meir bastante. Der heiter det at i
NATO vil «norske styrker i krigstid bli stillet under
internasjonal kommando som vil kunne gi ordre direkte
til norske militære myndigheter».30 Og dette blei
påpeikt endå klarare av komiteordførar Finn Moe i
stortingsdebatten.31

Komiteen var likevel varsam med å uttrykkje seg for
bastant om gjeldande statsrett. Den sa i samband md det
nye framlegget at etter «den nåværende ordning vil en
overføring av statsmyndighet til en internasjonal organi-
sasjon i den utstrekning den anses å være i strid med
Grunnloven, bare kunne skje ved en endring av Grunn-
loven».32 Dette er altså uttalt samrøystes av komiteen
utan at det blei tatt standpunkt til kva for grenser som
gjaldt. Grunnen må ha vore at fleirtal og mindretal var
usamde om dette.

Fleirtalet i komiteen, alle representantane frå Arbei-
darpartiet, inkludert forslagsstillar Konrad Knudsen og
komiteleiar Finn Moe, uttalte vidare etter å ha nemnt
eksempel på tiltak som kunne kome til å gi organisasjo-
nar «direkte myndighet overfor medlemsstatenes bor-
gere» i form av kontrollordningar knytt til nedrusting og
atomanlegg, at det vil «sannsynligvis kunne reises tvil
om grunnloven gir adgang for Norge til å gå med på et

samarbeid av denne art». Fleirtalet viste òg til at Justis-
departementet i 1950 om eit internasjonalt kontrollorgan
for atomenergi hadde uttalt med utgangspunkt i § 1 i
Grunnlova at «det bare i begrenset utstrekning vil være
forfatningsmessig adgang til å overlate til et internasjo-
nalt organ å utøve slik myndighet umiddelbart med virk-
ning for norske områder eller for norske borgere».33 Til
trass for at denne uklare situasjonen ville kunne gi
«grunnlag for tvil og usikkerhet» ville ikkje fleirtalet gå
inn for noko av dei føreslåtte alternativa fordi ein ikkje
hadde oppnådd semje i komiteen.

Det borgarlege mindretalet, som omfatta ein sterkt
statsrettsorientert mann som C.J. Hambro og den seinare
utanriksminister Erling Wikborg, gav tydelegare uttrykk
for sitt strengare syn på gjeldande rett. Dei erklærte seg
usamd med ekspedisjonssjef Hiorthøys oppfatning om at
§ 1 «neppe nå mere kan tillegges selvstendig rettslig
betydning» og tok avstand frå at sjølvstendekravet i § 1
«ikke kan ha et annet og sterkere innhold enn det som
følger av oppfatningen til enhver tid». Vidare erklærte
mindretalet seg ueinig i Castbergs liberale tolking av
§ 1, men det er litt uklart om dei med dette òg tok
avstand frå hans oppfatning av forholdet til kol- og stål-
unionen. Mindretalet ville ikkje «i dag ta standpunkt til
hvilke former for internasjonalt samarbeid, utover de
allerede eksisterende, som kan godtas uten hinder av
Grunnloven». Det var ikkje noko «aktuelt behov» for
den føreslåtte grunnlovsendringa. I framtida burde
spørsmålet vurderast i kvart einskilt tilfelle. Dersom ei
overføring blei funnen å vere i strid med Grunnlova,
burde vedtak skje ved grunnlovsendring etter at folket
hadde hatt høve til å ta standpunkt til saka i val. Mindre-
talet meinte vidare at forslaget til § 93 var i strid med
Grunnlova § 112 [no § 121] om ånd og prinsipp. Det
«forekommer mindretallet innlysende at det er en av
selve forutsetningene for Grunnloven at Stortinget ikke
kan overdra til noen andre eller til noen annen institusjon
noen del av rikets selvstendighet eller suverenitet».34

Likeeins meinte mindretalet at «enhver art av suvereni-
tetsutøvelse må være forenet med et ansvar for Storting
og Regjeringen overfor Riksretten for den måte hvorpå
denne suverenitetsutøvelse finner sted».35 Dermed var
heile komiteen samd om at ein ikkje skulle slutte seg til
framlegget.

27 Innst. S. nr. 185 (1956) s. 464–466.
28 Innst. S. nr. 185 (1956) s. 469–485.
29 Innst. S. nr. 185 (1956) s. 465.
30 Innst. S. nr. 185 (1956) s. 466.
31 Sjå St.tid. (1956) s. 2771.
32 Innst. S. nr. 185 (1956) s. 465.
33 Innst. S. nr. 185 (1956) s. 467.
34 Castberg gav seinare i Dok. nr. 3 (1961–62) s. 9 si vurdering av forholdet til § 112.
35 Innst. S. nr. 185 (1956) s. 468. Dette er heilt i tråd med oppfatninga i betenkninga frå den danske Forfatningskommissionen af 1946.
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Den 16. oktober 1956 kom saka opp i Stortinget. Sjølv
om det var ei samrøystes innstilling, blei det ein del
debatt. Saksordførar Arthur Sundt slo an tonen ved å
seie at «det foreliggende grunnlovsforslag etter sin rek-
kevidde og prinsipielle art er et av de alvorligste og kan-
skje også mest vidtrekkende grunnlovsforslag som
noensinne har vært fremsatt».36 Elles gjekk han gjennom
oppfatningane hos mindretalet og viste til at professor
Castberg hadde sendt eit brev til Stortinget om saka, der
han sa seg einig i at framlegget blei forkasta og nemnde
i tillegg at «den ubegrensede adgang til «myndighets-
overføring» … er meget betenkelig».37

På bakgrunn av det som mindretalet hadde uttalt om
ulike oppfatningar av gjeldande grunnlovsspørsmål,
gjekk talspersonen for komitéfleirtalet, Finn Moe, rett
laus på spørsmålet om «vår deltagelse i felleskomman-
doen [i NATO] […er…] i samsvar med Grunnloven?».
Han peikte på at han hadde sine tvil om ikkje Noreg ved
å gå med på denne hadde inngått ein traktat som tilla «et
internasjonal organ umiddelbar myndighet til å opptre
overfor norske statsborgere med rettslig bindende virk-
ning». Det går fram av samanhengen at han meinte det
var tilfelle.38

Av interesse for den seinare utviklinga fram mot ved-
taket i 1962 kan ein merke seg at Moe også uttalte: «Alle
som sitter i denne sal, er oppmerksom på at spørsmålet
om et européisk fellesmarked nå ser ut til å komme inn i
et leie hvor det vil bli drøftet for alvor … Jeg anser det
aldeles ikke for utelukket at hvis man går med på dette
fellesmarked, vil en av de ting man må gjøre, være å
slutte seg til det såkalte kull- og stålfellesskap, – det er jo
ikke annet enn et fellesmarked for kull og stål.»39 Og om
medlemskap i dette hadde Justisdepartementet uttalt at
det ikkje var «forenlig med den norske grunnlov», sa
Moe.40 Derfor ville det vere fornuftig med ei ny grunn-
lovsføresegn som kunne avklare grunnlovsspørsmålet.

I debatten støtta utanriksminister Lange tolkinga av
§ 1 i stortingsmelding nr. 89 frå 1951.41 Erling Wikborg
peikte i debatten på at utkastet hadde «en blankoformu-
lering». Det var eit av dei argumenta som for han var
avgjerande imot. Eit nytt forslag burde iallfall innehalde

tilsvarande avgrensingar som i § 20 i den danske grunn-
lova.42

To dagar etter stortingsbehandlinga sendte professor
Castberg over eit P.M. med nytt tekstforslag til leiaren av
utanrikskomiteen Finn Moe. Det var slik:

«Stortinget kan med to trediedeles Flertal samtykke i at
Norge trær ind i en international Sammenslutning, hvis
Organer har Myndighed til, paa et sagligt begrænset
Omraade, at udøve visse Beføielser, med bindende Virk-
ning direkte for norske Borgere og i Norge hjemmehø-
rende Personer. Der maa ikke gjøres indgreb i de Rettig-
heder som ifølge Grundloven tilligger den enkelte
overfor Statsmagterne.»43

Ideen med å leggje til avgrensinga «paa et sagligt
begrænset Omraade» kom med dette inn i framleggshis-
toria til § 93. Castberg forklarte seinare at han skreiv
framlegget på grunn av den kritikken han i det nordiske
juristmøtet i Oslo i 1954 hadde kome med mot det eksis-
terande framlegget, der det mellom anna ikkje var andre
grenser for overføringa av styresmakt enn det Stortinget
måtte vedta kvar gong.44 Det norske framlegget frå 1952
var på det punktet ganske likt det som blei vedtatt i Dan-
mark i 1953.45

5 Framlegga frå 1957 og den overraskande 
behandlinga i 1960
På bakgrunn av det negative utfallet i Stortinget i 1956
fremja Finn Moe i januar 1957 eit nytt framlegg i sju
alternativ.46 Alternativ 6 var det som fleirtalet i stor-
tingskomiteen hadde mest sympati for. Derfor blir det
gjengitt her:

For at sikre den internationale Fred og Sikkerhed eller
fremme international Rettsorden og Samarbeide, kan
Storthinget samtykke i at en international Organisation,
som Norge er tilsluttet eller slutter seg til, inden Grænd-
ser som samtidigt fastsættes, skal kunne udøve Beføielser

36 St.tid. (1956) s. 2767.
37 St.tid. (1956) s. 2770.
38 St.tid. (1956) s. 2771, jf. s. 2772.
39 St.tid. (1956) s. 2773.
40 St.tid. (1956) s. 2774.
41 St.tid. (1956) s. 2775.
42 St.tid. (1956) s. 2779.
43 Frede Castbergs P.M. datert 18. oktober 1956, i Dokument nr. 10 (1966–67) s. 6.
44 Castberg i Dokument nr. 10 (1966–67) s. 2. Sjå Nordisk juristmøte i Oslo 1954 s. 65–66, med påpeiking av at den danske regel ikkje set opp gren-

ser for overføring av styresmakt, men har svært tronge vilkår for vedtak om tilslutning.
45 Eivind Smith synest å oversjå denne grunnleggjande skilnaden mellom den danske og det som etter at den danske modellen blei forkasta, blei den

norske ordninga, sjå Smith, Konstitusjonelt demokrati (2017) s. 150, 151 og 152.
46 Forslag 7 i Dok. 17 (1956) s. 12.
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der efter denne Grundlov ellers tilligge Statens Myndig-
heder. Dog bør Beslutningen træffes med saadant Fleertal
som for Grundlovsforandringer bestemt.

Alle alternativ som Moe føreslo hadde to tredels fleirtals-
krav, men dei varierte med omsyn til formålet for vedta-
ket, formuleringa av overføringa av styresmakt og ved-
tak om korleis denne skulle avgrensast. Forslaga frå
Moe, som var formann i utanriks- og konstitusjonskomi-
teen, fekk ein overraskande skjebne.

Komiteen innstilte i mai 1960 mot ei stemme (Per
Borten) på vedtak av det siterte alternativ 6, sjølv om
fleire medlemer av komiteen heller ville ha hatt krav om
eit meir kvalifisert fleirtal enn 2/3, men at det «kan være
ønskelig» å få vedtatt forslaget allereie i inneverande
sesjon.47 Bakgrunnen for hastverket blei sagt å vere to
ting: For det første forhandlingar om nedrusting og
atomkontroll med tilknytta mekanismar som måtte på
plass i tilfelle eit vellykka forhandlingsresultat og for det
andre drøftingane som hadde føregått ei tid mellom det
Europeiske Frihandelsforbund (EFTA (som var etablert
4. januar 1960)) på den eine sida og det som i innstillinga
blir kalt «Roma-avtalens makter» om danning av «et
omfattende europeisk frihandelsområde». Roma-trakta-
ten som etablerte det europeiske økonomiske fellesskap
(EEC) var inngått 25. mars 1957. Dette var diskusjonane
mellom det som i samtida blei kalt dei sju (EFTA) og dei
seks (EEC).

I innstillinga blei det vist både til inngåinga av Roma-
traktaten og debatten som hadde vore om norsk tilslut-
ning til EFTA. Mens grunnlovsforslaga låg i Stortinget,
blei proposisjon om norsk medlemskap i EFTA lagt fram
for Stortinget i januar 1960. Der var det gjengitt ei vur-
dering som Justisdepartementet hadde gjort av forholdet
mellom Grunnlova og den kompetansen som EFTA-
organa var tillagt. Proposisjonen er interessant både
fordi den viser at spørsmåla om internasjonal integrasjon
og Grunnlova var aktuelle og fordi fråsegna frå Justisde-
partementet vel må vere eit av utgangspunkta for det
andre ledd om folkerettsleg bindande vedtak som vart
vedtatt i 1962. Her uttalte Justisdepartementet om
EFTA-traktaten at «man har lagt vekt på at vedtakene så
vidt sees utelukkende vil ha folkerettslig (konvensjons-
messig) virkning, og at det som hovedregel kreves
enstemmighet blant alle medlemsstater … og at flertalls-

vedtak bare skal kunne treffes i bestemte, avgrenste til-
felle … Ikke i noen av de tilfelle hvor flertallsvedtak kan
treffes, vil vedtaket så vidt skjønnes kunne medføre nye
forpliktelser, om enn visse innskrenkninger i traktatmes-
sige rettigheter». Dermed var det ikkje i strid med
Grunnlova.48

Dette blei seinare gjengitt i innstillinga om ny § 93 i
1960. Der blei det samstundes uttalt om det alternativ 6
som komiteen gjekk inn for at det «kan ikke forstås slik
at det skal gripe inn på de felter hvor statens organer og
Stortinget med alminnelig flertall kan gi sin tilslutning
til at en internasjonal myndighet får anledning til å pådra
Norge folkerettslige forpliktelser av mindre vidtrek-
kende karakter, for eksempel fastsetting av en interna-
sjonal organisasjons budsjett med bindende virkning for
medlemslandenes økonomiske bidrag».49

I den samanhengen blei det sitert frå det lovavdelinga
i Justisdepartementet hadde uttalt om fleirtalsvedtak i
EFTA-rådet: «Ikke i noe tilfelle hvor flertallsvedtak kan
treffes vil vedtaket så vidt skjønnes kunne medføre nye
forpliktelser, om enn visse innskrenkninger i traktatmes-
sige rettigheter. En slik begrenset myndighet må antas å
kunne overlates til et internasjonalt organ uten hinder av
grunnloven.»50

Komiteen kommenterte på nokre punkt det tilrådde
alternativet. Den viste til at det gav den «beste beskri-
velse av den myndighetsoverføring som kan finne sted»,
og at med den formuleringa var det klart at eit interna-
sjonalt organ ikkje kunne gripe inn i rettar som Grunn-
lova gav den enkelte overfor statsmaktene. Formålsfor-
muleringa var òg betre enn i andre alternativ. Vidare blei
det peikt på vilkåret om «at samtidig med at vedtak tref-
fes om myndighetsoverføring skal det bestemmes innen-
for hvilke grenser denne myndighetsoverføring skal
finne sted».51 Men det kom altså ikkje med i 1962.

Endeleg blei det sagt at forslaget ikkje skulle gripe inn
på «de felter hvor statens organer og Stortinget med
alminnelig flertall kan gi sin tilslutning til at en interna-
sjonal myndighet får anledning til å pådra Norge folke-
rettslige forpliktelser av mindre vidtrekkende karakter,
f.eks. fastsetting av en internasjonal organisasjons bud-
sjett med bindende virkning for medlemslandenes øko-
nomiske bidrag».52 Som første grunn til å velje alterna-
tiv 6 viste komiteen til at det «ligger nærmere opp til den
danske grunnlovs § 20».53

47 Innst. S. nr. 292 (1959–60).
48 St.prp. nr. 75 (1959–60) s. 12–13.
49 Innst. S. nr. 292 (1959–60) s. 612.
50 St.prp. nr. 75 1959–60 s. 12, sitert frå Innst. S. nr. 292 (1959–60) s. 610. Finn Hiorthøy var i 1955 gått over frå lovavdelinga til å bli høgsteretts-

dommar.
51 Innst. S. nr. 292 (1959–60) s. 611–612.
52 Innst. S. nr. 292 (1959–60) s. 612.
53 Innst. S. nr. 292 (1959–60) s. 611.
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Ein ting som òg blei sagt var at Noreg hittil ikkje
hadde inngått «noen traktat som tillegger en internasjo-
nal organisasjon umiddelbar myndighet til å opptre med
rettslig bindende virkning overfor norske borgere uten
mulighet for kontroll av norske statsmyndigheter».54

Dette høver ikkje heilt godt med det som Finn Moe
uttalte i debatten i førre omgang om NATOs overkom-
mando. Moe er komitéformann, men Wikborg som var i
mindretallet sist, er saksordførar.

På grunn av utviklinga sommaren 1960 i dei sakene
som var grunn til hastverket, fekk ein betre tid til
behandling og den 28. september gav utanriks- og kon-
stitusjonskomiteen ei innstilling med «Endret konklu-
sjon». Samrøystes sa komiteen at framlegget frå Finn
Moe «bifalles ikke».55 Ved å utsetje saka oppnådde ein,
blei det sagt, at Stortinget ville få fleire alternativ å velje
mellom, og å hindre at det raskt ville kome nye grunn-
lovsforslag etter at ein nettopp hadde vedtatt ei føresegn
om tilslutning til internasjonale organisasjonar.

Sjølv om innstillinga no gjekk ut på å forkaste alle
framlegga, blei det ein viss debatt i Stortinget (15 sider i
Stortingstidende). Saksordførar Wikborg gjekk gjennom
den historiske utviklinga. I den siterte han ei fråsegn frå
Justisdepartementet i 1950, som han omtalte som
«meget viktig» knytt til eit mogeleg kontrollorgan for
atomenergi. Wikborg sa:

«Her kom for første gang noe nytt inn i disse internasjo-
nale ordningene, nemlig at det enkelte individ, den
enkelte borger, det enkelte selskap, den enkelte institu-
sjon, ville bli trukket inn under et internasjonalt myndig-
hetsorgans område. Og det er selve kjernen i det proble-
met vi har til behandling nå.

Departementet uttalte i 1950 at det
‘bare i begrenset utstrekning vil være forfatningsmes-

sig adgang til å overlate til et internasjonalt organ å
utøve slik myndighet umiddelbart med virkning for nor-
ske områder eller for norske borgere.’»56

Wikborg slutta seg til Justisdepartementets oppfatning
om at tilslutning til ei ordning som kol- og stålunionen
ikkje kunne skje utan grunnlovsendring og sa at han
ikkje delte Castbergs «liberale syn på fortolkningen av
Grunnloven».57

I debatten uttalte statsminister Gerhardsen, med full
tilslutning frå saksordførar Wikborg, at regjeringa gjekk
ut frå «at den praksis vil kunne fortsette som vi hittil har
fulgt med hensyn til hvilke forpliktelser vi kan påta oss i
internasjonalt samarbeid» utan omsyn til kva for vedtak
Stortinget ville gjere i den føreliggjande saka.58

Dei nye forslaga som blei sette fram vart omtalt i
debatten og Wikborg sa at ein her mellom anna hadde
gått over til ei formulering som «professor Castberg selv
har foreslått, og som jeg mener er den beste».59

Desse nye forslaga frå september 1960 inneheldt mel-
lom anna det som blei til den vedtatte § 93. Dei var sette
fram av representantar frå Høgre, Arbeidarpartiet, Sen-
terpartiet, Venstre og Kristeleg Folkeparti – og dermed
frå heile det politiske spekteret.60 Det var tre hovudalter-
nativ, eit som inneheldt det som blei § 93 første ledd,
men utan andre ledd om deltaking i samanslutningar der
avgjerdene «har alene rent folkeretslig Virkning», og eitt
som inneheldt ein utbygd versjon av første ledd, men
utan andre ledd. Den utbygde versjonen er interessant
fordi den gjorde meir utførleg kva for styresmakt som
kunne overførast. Ordlyden var: «paa et sagligt begæn-
set Omraade, skal kunne udøve saadanne Beføielser på
norsk Omraade eller over norske Borgere eller i Norge
hjemmehørende Personer, der efter denne Grundlov
elles tilligge Statens Myndigheder.» Tillegget presiserte
dermed tydelegare kva saka gjaldt. Dei tre hovudalterna-
tiva hadde vidare alle fire ulike fleirtalskrav: 2/3, 3/4, 4/
5 og 5/6. Som kjent var det ¾ som vann fram, men etter
votering over andre alternativ.

6 Vedtakinga av § 93 i 1962. Vedtaksgrunnlaget
I 1962 blei § 93 endeleg vedtatt. Utanriks- og konstitu-
sjonskomiteen gav 21. februar 1962 ei kort innstilling
som gjekk gjennom utviklinga av saka sidan 1952. Mel-
lom anna var det oppfatninga i komiteen at forslaget
«atskiller seg i prinsippet ikke fra det forslag som ble
satt fram allerede i 1952».61 Dette er vel noko misvi-
sande, men etter mitt syn samstundes eit argument for at
det òg er riktig å sjå på den samla forhistoria til § 93 ved
tolking av føresegna. I forlenginga av dette peikte komi-
teen på eit anna forhold. Den sa at «forslaget har fått spe-
siell aktualitet på grunn av mulighetene for norsk tilslut-

54 Innst. S. nr. 292 (1959–60) s. 610.
55 Innst. S. nr. 302 (1959–60). Sjå òg Wikborg i S.tid. (1959–60) s. 3665.
56 S.tid. (1959–60) s. 3667, jf. S. 3668.
57 S.tid. (1959–60) s. 3668.
58 S.tid. (1959–60) s. 3671 og 3675.
59 S.tid. (1959–60) s. 3676. Denne tilvisinga til Castberg gjeld truleg Castbergs oversende P.M. frå 1956, jf. ovanfor i teksten.
60 Dok. 13 (1959–60) Forslag nr. 10 s. 16–17. Forslagsstillarane var Alv Kjøs, Hans Offerdal, Per Borten, Bent Røiseland og Erling Wikborg.
61 Innst. S. nr. 100 (1961–62) s. 137.
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ning til Det europeiske økonomiske fellesskap». Til fulle
skulle det vise seg av den seinare debatten.

Eit fleirtal på 10 av i alt 12 medlemer av komiteen
gjekk inn for alternativ A 2 med fleirtalskrav på 3/4.
Komiteen gjekk presist, men kortfatta gjennom historik-
ken om norsk traktattilknyting til internasjonale organi-
sasjonar og viste til at konstitusjonelle sider av saka var
«nøye utredet» då Stortinget samtykte til oppretting av
kommandosystemet i NATO i 1951.62 Det blei òg vist til
at norsk deltaking i dei mange økonomiske samanslut-
ningane etter krigen, som GATT, OEEC, OECD, EFTA,
Valutafondet (IMF) og Verdsbanken, ikkje ville «ha vært
mulig uten en vid fortolkning av Grunnlovens bestem-
melser om suvereniteten».

Komiteen hadde innhenta utgreiingar frå professorane
Castberg og Andenæs og frå Justisdepartementet og Utan-
riksdepartementet. Alle desse blei lagt fram for Stortinget
i eit særskilt dokument.63 Dei var samstemte i at «tiltre-
delse til Fellesskapet [EEC] vil innebære en slik form for
overføring av norsk statsmyndighet til Fellesskapets orga-
ner at det forutsetter en endring av Grunnloven».64

Sjølv om forslaga til § 93 var utarbeidd og lagt fram
uavhengig av desse utgreiingane, har dei likevel ein viss
karakter av forarbeid fordi dei blei lagt fram for komi-
teen før innstillinga vart avgitt og dei blei lagt fram for
Stortinget før den svært omfattande debatten der. Utgrei-
ingane har derfor interesse på to måtar, som inntak til
oppfatninga av grunnlovsgrenser før vedtakinga av § 93
og som grunnlag for tolking av den komande føresegna.
Men berre Andenæs’ utgreiing går direkte inn på utkas-
tet til § 93.

I Castbergs utgreiing heldt han fast ved sitt tidlegare
liberale standpunkt: «Nå kan man efter min mening ikke
uten videre fastslå som en absolutt regel at det strider
mot grunnloven å inngå traktater som gir fremmede sta-
ters myndighetsorganer – eller internasjonale myndig-
hetsorganer – kompetanse til å gi forskrifter eller treffe
avgjørelser med umiddelbar virkning for norske borgere
og norske selskaper, innenfor norsk territorium.»65

Men EEC, som hadde «vidtrekkende målsetting og de
tallrike tilfelle av overnasjonal myndighet med direkte
virkning innen landets område på så store felter av det

økonomiske liv», var noko anna. Her måtte grunnlovs-
heimel til.66 Sjølve utkastet til § 93 kommenterte han
ikkje.

Johs. Andenæs meinte òg at grunnlovsendring måtte
til. Hans tilnærming var meir prega av den danske debat-
ten og tok utgangspunkt ikkje i § 1, men i dei einskilde
kompetansereglane i Grunnlova.67 Det gir eit ryddig ana-
lytisk inntak til spørsmåla. Men heller ikkje Andenæs
heldt på at all kompetanseoverføring kravde særskilt hei-
mel. I sin gjennomgang av overføring av lovgivingsmakt
skreiv han at «Jeg vil ikke med dette ha sagt at enhver
overdragelse av lovgivningsmyndighet til overnasjonale
organer nødvendigvis vil være i strid med grunnloven».
Her viste Andenæs òg til St.meld. nr. 89 (1951) og til
Hiorthøys artikkel i Nordisk Administrativt Tidsskrift i
1952.68 Nokre av føresegnene i lov om grensetollsamar-
beid kunne ein sjå under denne synsvinkelen, heldt han
fram.69 Det var det einaste eksemplet han hadde. For-
valtningsmakt og domsmakt let Andenæs vere å drøfte
fordi overføringa av lovgivingsmakt var nok til å krevje
grunnlovsendring.70

I motsetning til Castberg drøfta Andenæs uttrykkjeleg
utkastet til § 93 opp mot Roma-traktaten. Han reiste
spørsmål om paragrafen på to punkt var tilstrekkjeleg til
å vedta EEC-medlemskap. Det eine gjaldt vilkåret om
overføring «paa et sagligt begrænset Omraade». Han
peikte på at kompetansen for organa i fellesskapet var
«særdeles lite skarpt avgrenset».71 Men han konkluderte
med at ut frå ei tolking av traktatkompetansane basert på
dei fastsette oppgåvene for fellesskapet var det «formo-
dentlig» tilstrekkjeleg.

Det andre punktet gjaldt forholdet til Grunnlova sjølv.
Det følgde av utkastet til § 93 at ein ikkje kunne overføre
kompetanse til å endre Grunnlova. Men Roma-traktaten
gjorde ingen reservasjon for grunnlovene til medlemssta-
tane. Likevel meinte Andenæs etter ei viss drøfting at
dette var akseptabelt fordi det var «lite tenkelig» at Felles-
skapet skulle treffe avgjerder som krenka individrettar i
Grunnlova. Skulle det skje, ville det vel vere utslag av
misbruk av styresmakt slik at avgjerdene kunne erklærast
ugyldige. Dermed ville medlemskap bygd på vedtak i
medhald av § 93 vere akseptabelt også på dette punktet.72

62 Innst. S. nr. 100 (1961–62) s. 139.
63 Dok. nr. 3 (1961–62) Utredninger m.v. om Det europeiske økonomiske fellesskap i forhold til den norske Grunnlov, i alt 49 sider.
64 Innst. S. nr. 100 (1961–62) s. 139.
65 Dok. nr. 3 (1961–62) s. 5.
66 Dok. nr. 3 (1961–62) s. 8.
67 Sjå t.d. Dok. nr. 3 (1961–62) s. 11.
68 Dok. nr. 3 (1961–62) s. 15. Stortingsmeldinga s. 49 og NAT 1952 s. 24–26.
69 Lov av 18. desember 1959.
70 Dok. nr. 3 (1961–62) s. 16.
71 Dok. nr. 3 (1961–62) s. 16. Det gjaldt særleg generalfullmakta i dåverande art. 235.
72 Dok. nr. 3 (1961–62) s. 17.
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Også rettsavdelinga i UD og lovavdelinga i Justisde-
partementet var bedne av komiteen om å uttale seg.
Begge la fram ganske omfattande gjennomgangar av
teori og praksis knytt særleg til § 1. Rettsavdelinga opp-
summerte praksis slik at det var «en realitet at norske
statsmyndigheter allerede har godkjent en delegasjon av
norsk statsmyndighet til internasjonale organer hvor
man på begrensede områder har funnet dette nødven-
dig». Men Roma-traktaten «går betydelig lenger enn tid-
ligere praksis».73 Deretter samanlikna utgreiinga Felles-
skapet med ulike andre traktatskyldnader som Noreg
hadde tatt på seg. I den samanhengen blei det mellom
anna uttalt at Fellesskapet var «mindre overstatlig i sin
karakter enn det Europeiske Kull- og Stålfellesskap».74

Interessant når det gjeld kva Noreg tidlegare hadde
akseptert, var at NATOs felles kommandosystem både i
krigstid og i fredstid blei sagt å vere eit eksempel på
samarbeid «på det militære forvaltningsområde, som har
grepet forholdsvis kraftig inn i de enkelte staters selvbe-
stemmelsesrett». Oppsummert om dette skreiv rettsav-
delinga at det er «et forholdsvis klart eksempel på at
myndighet som vanligvis utøves av norske myndigheter,
er tillagt et internasjonalt organ».75

Lovavdelinga nemnde òg nokre tilfelle av «kom-
mandomyndighet» som dei einaste eksempla på at
Noreg hadde overlate til ei internasjonal samanslutning
«umiddelbar myndighet overfor norske borgere». Det
gjaldt Folkeforbundet, FN og NATO.76 Lovavdelinga
skilde mellom grenser som følgde av Grunnlova § 1 og
grenser som følgde av Grunnlova som «et nasjonalt
rettssystem med nasjonale statsmakter og organer og
regulerer funksjons- og kompetansefordelingen mellom
disse». Av systemet «må det antas å være Grunnlovens
forutsetning at myndigheten i prinsippet og som
utgangspunkt ikke kan overlates til utenlandske eller
internasjonale organer».77 Her synest dei å følgje det vi
kan kalle den danske tilnærminga.78 Men så blei det
vidare uttalt: «Tross dette prinsipielle utgangspunkt må
det anses klart at Grunnloven i noen utstrekning tillater
overføring av myndighet til ikke-norske organer, når
delegasjon ellers går an etter statsrettslige regler.»79 Sei-
nare i utgreiinga blei dette konkretisert med omsyn til
avgjerder med «umiddelbar bindende virkning i Norge».

Det blei sagt at det likevel var spørsmål «om det prinsi-
pielle forbud mot å overlate internrettslig myndighet til
ikke-norske organer må opprettholdes helt uavkortet.
Fra et prinsipielt og formelt standpunkt kan det synes
vanskelig å gjøre noe som helst unntak. Men det har
likevel vært antydet at myndighetsoverføring i en viss
utstrekning vil kunne skje». Så blei det vist til det som
Lovavdelinga hadde uttalt i 1950 om delegasjon av lov-
givingsmakt til eit europeisk parlament eller eit folke-
rettsleg organ, og til korleis dette var nyansert i St. meld.
nr. 89 (1951).80 Etter også å ha omtalt forvaltningsmakt
uttalte lovavdelinga som ein konklusjon: «Det synes
imidlertid lite tvilsomt at det i alle tilfelle må oppstilles
temmelig snevre grenser for adgangen til å overlate
internrettslig myndighet til ikke-norske organer, iallfall
når det ikke forbeholdes norske organer rett til instruk-
sjon og omgjøring.» Kan ein her ane at Lovavdelinga i
1962 under leiing av Carl Stabel var noko meir restriktiv
enn under den tidlegare ekspedisjonssjef Hiorthøy?
Utgreiinga konkluderte med at overføring i medhald av
Roma-traktaten ville «trolig» ikkje kunne sameinast
med dette synspunktet.81

7 Kva kan ein lære av valet av alternative formule-
ringar av § 93 frå 1952 til 1962?
Før vi går laus på stortingsdebatten, er det grunn til å stu-
dere litt valet av endeleg ordlyd opp mot dei ulike fram-
legga som hadde vore gjort. Det alternativet som vart
valt i 1962, A 2 i det samla framlegget, og som framleis
gjeld, skilde seg frå dei andre alternativa på nokre punkt
i tillegg til fleirtalskravet, som var formulert i ulike vari-
antar. Alle tre alternativa i 1962 hadde same formålsfor-
mulering. Dei hadde òg same formulering av tilknytinga
til «en international Sammenslutning», likeeins formule-
ringa «tilsluttet eller slutter sig til», og at dei råderettane,
«Beføielser», i Grunnlova som skulle overlatast til
samanslutninga måtte vere på eit «sagligt begrænset
Omraade».

Skilnaden var at alternativ A hadde eit andre ledd om
at føresegnene i paragrafen ikkje gjaldt «ved Deltagelse i
en international Sammenslutning, hvis Beslutninger har

73 Dok. nr. 3 (1961–62) s. 29. Utgreiinga var utarbeidd av ekspedisjonssjef Jens Evensen i samarbeid med byråsjefane Amlie og Ofstad, og førstesek-
retærane Ulf Underland og – interessant i forhold til den seinare rettsvitskaplege debatten om § 93 – Carl August Fleischer, sjå s. 39.

74 Dok. nr. 3 (1961–62) s. 32.
75 Dok. nr. 3 (1961–62) s. 35.
76 Dok. nr. 3 (1961–62) s. 43.
77 Dok. nr. 3 (1961–62) s. 44.
78 I note 17 blir det uttrykkjeleg vist til dei danske professorane Max Sørensen og Alf Ross.
79 Dok. nr. 3 (1961–62) s. 44.
80 Dok. nr. 3 (1961–62) s. 46 med tilvising til stortingsmeldinga s. 30 og 49.
81 Dok. nr. 3 (1961–62) s. 47.
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alene rent folkeretslig Virkning for Norge», som ikkje
stod i alternativ B og C. Alternativ B hadde same ordlyd
som alternativ A første ledd og ikkje noko andre ledd.
Alternativ C hadde heller ikkje noko andre ledd, men i
første ledd stod det: «paa et sagligt begrænset Omraade,
skal kunne udøve saadanne Beføielser paa norsk Omra-
ade eller over norske Borgere eller i Norge hjemmehø-
rende Personer, der efter denne Grundlov ellers tilligge
Statens Myndigheder.» Det som skil seg frå dei to andre
alternativa er her utheva.

I komitéinnstillinga er det ikkje argumentert for korfor
fleirtalet, 11 av 12, gjekk inn for alternativ A. Den siste
komitemedlemen, Erik Braadland (Sp.) var imot å vedta
noko av alternativa. Men han var den einaste som kom-
menterte på skilnaden mellom dei. Han uttalte mellom
anna følgjande:

«Det foreliggende alternativ A til ny § 93 skjelner mel-
lom overføring av myndighet til å treffe beslutninger med
umiddelbar internrettslig virkning og myndighet til å
treffe beslutninger som innebærer rent folkerettslige for-
pliktelser for Norge. Distinksjonen synes å forutsette at
den siste form alltid vil være forenlig med Grunnloven.
Det må imidlertid ansees meget tvilsomt om forpliktelser
for norske statsmyndigheter til å iverksette beslutninger
truffet av en regional sammenslutning av stater i alle til-
felle vil være forenlig med Grunnlovens selvstendig-
hetskrav. Det vil her nødvendigvis måtte bli spørsmål om
hvor omfattende og vidtrekkende forpliktelsen er og om
traktaten er oppsigelig.»

Braadlands merknad om dette må ha gjort det klart for
alle at det her kunne liggje eit problem. Han heldt
fram:

«Dette medlem finner den nevnte distinksjon i formule-
ringen av grunnlovsforslagets alternativ A saklig svakt
begrunnet og derfor egnet til å skape uklarhet og strid
om hvorledes eventuelt den nye grunnlovsbestemmel-
sen skal forstås sett på bakgrunn av konstitusjonell
praksis før grunnlovsendringene. Ved å unnlate å ta med
distinksjonen, slik som utkastene B og C unngår man
ikke uklarheten om hvorledes den nye bestemmelse skal
forstås sett i forhold til tidligere konstitusjonell praksis
selv om uklarheten i disse tilfelle fremtrer på en annen
måte.»82

Braadland var utdanna offiser og økonom og hadde lang
yrkesbakgrunn i Utanriksdepartementet, mellom anna

som ambassadør både i Moskva og London. Det er nær-
liggjande at han hadde innsikt i folkerettslege skyldna-
der. Han var kanskje den medlemen av komiteen som
hadde mest folkerettsleg bakgrunn.

Forskjellane mellom alternativa i 1957 og det som
blei vedtatt i 1962 var fleire. I 1956 hadde Finn Moe
fremja sju ulike framlegg.83 Alternativ 1 til 4 hadde
med vilkåret om sakleg avgrensa område, dei tre siste
gjorde bruk av formuleringa frå 1952 om at grensene
for overføringa av styresmakt skulle fastsetjast sam-
stundes som samtykkevedtaket blei gjort. Det var i tråd
med den danske grunnlova § 20. Fem av forslaga hadde
med vilkår om formålet med vedtaket. Fire av dei
brukte omgrepet «international Sammenslutning», tre
av dei «international Organisation». Fire av alternativa
omtalte råderettane slik at dei skulle ha «bindende
Virkning direkte for norske Borgere og i Norge hjem-
mehørende Personer», mens dei tre siste berre talte om
«Beføielser der efter denne Grunnlov ellers tillige Sta-
tens Myndigheder». Ingen av dei omtalte folkerettsleg
verknad.

Framlegget frå 1952 var i seks variantar, men varia-
sjonane gjekk berre på fleirtalskrav og frist for samtyk-
kevedtak etter offentleggjering av framlegg om sam-
tykke. Når det gjeld dei andre vilkåra, kan ein merke seg
at i 1952 var det berre tale om «international Organisa-
tion» og om «Beføielser der efter denne Grundlov elles
tilligge Statens Myndigheter».

Skilnaden mellom 1952-framlegget og det som vart
vedtatt i 1962 var altså at formålet var uttrykt litt ulikt i
det «Rigets interesser» var med i 1952, det blei saman-
slutning i staden for organisasjon, «er tilsluttet» blei
endra til «er tilsluttet eller slutter sig til». Beføielsene er
uttrykt på same måten, og heller ikkje i 1952 var det tatt
med noko om direkte verknad. Men i 1952 var det heller
ikkje noko andre ledd med unntak frå folkerettsleg
verknad. Den andre sentrale skilnaden var at i 1962 var
det kome inn eit vilkår om at overføringa berre kunne
gjelde eit sakleg avgrensa område medan i 1952 var det i
utgangspunktet inga avgrensing, men avgrensinga skulle
fastsetjast i kvart einskilt vedtak.

Valet av ordet samanslutning i staden for organisasjon
kan tenkjast å ha noko å seie for tolkinga. Etter mitt syn
vil ei samanslutning kunne vere ein lausare struktur enn
ein organisasjon.84 Det er nærliggjande å tenkje på
utviklinga i det som blei NATO. I 1949 var det Atlanter-
havspakta, som vel var ei samanslutning, medan det i
1951 blei NATO, altså North Atlantic Treaty Organisa-
tion (utheva her).

82 Innst. S. nr. 100 (1961–62) s. 141.
83 Dok. 17 (1956) s. 12. Det ser ut til at forslaget blei sett fram i januar 1957 sjølv om dokumentet høyrer til 1956-stortinget.
84 Ordvalet i nynorskteksten frå 2014, samskipnad, speglar ikkje denne nyansen heilt godt.
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8 Stortingsdebatten i 1962 og vedtaking av § 93
Debatten i Stortinget blei svært omfattande. I Stortingsti-
dende fyller den 214 sider.85 Veldig mykje gjaldt spørs-
målet om Noreg skulle søkje medlemskap eller medlem-
skapsforhandlingar med EEC. Det var vanskeleg å skilje
det generelle heimelsspørsmålet frå det konkrete med-
lemskapspørsmålet som var blitt svært aktuelt. Regje-
ringa hadde fredag den 2. mars – fire dagar før debatten
– lagt fram ei stortingsmelding om at Noreg burde gå i
forhandlingar med EEC om medlemskap. Dette var
ikkje eit direkte framlegg om å bli medlem, men «den
beste, og antagelig den eneste, måte hvorpå det vil være
mulig å få klarlagt grunnlaget for Norges tilknytning til
Fellesskapet».86 Formuleringa må ha vore uttrykk for
ein norsk gjennomtenkt strategi der regjeringa ikkje
sjølv hadde tatt eit val mellom eventuell assosieringsav-
tale eller medlemskap. I meldinga var regjeringa klar på
at vedtaking av den føreslåtte § 93 «ville skape det nød-
vendige konstitusjonelle grunnlag for norsk tilslutning
til Fellesskapet». Det blei samstundes kort vist til dei
utgreiingane som var lagt fram i Dok. nr. 3 (1961–62).87

Saka blei av mange oppfatta som svært alvorleg. Kjell
Bondevik frå Kr.F. som gjekk inn for å utsetje behand-
linga, sa at grunnlovsendringa var av dei største som
nokon gong hadde vore på tale, «ja, det er truleg det stør-
ste etter 1814».88 Representanten Finn Moe, som hadde
vore leiar av utanrikskomiteen alle dei tre gongene fram-
legg til § 93 hadde vore oppe, og som sjølv hadde lagt
fram mange av dei, meinte det måtte vere det mest grun-
dig behandla grunnlovsforslag nokon gong.89 Hans Bor-
gen meinte at «ikke på noe tidspunkt siden sommeren
1940 har det vel rådd så stor politisk uro i folket vårt og
så stor splittelse som tilfelle er nå».90 Debatten om utset-
jingsframlegget fyller i seg sjølv 48 sider. Det framleg-
get fall med 102 mot 47 røyster.91

Vi skal her ikkje gå gjennom dei sidene ved debatten
som gjaldt EEC-spørsmålet, men halde oss til det som
kan opplyse opphavet til eller tolkinga av den vedtatte

§ 93 med krav om 3/4 fleirtal, som blei vedtatt med 115
mot 35 røyster og såleis godt over grunnlovsmessig
fleirtal. 25 representantar ville ikkje vedta nokon § 93 i
det heile. 34 representantar ville (eventuelt subsidiært)
ha krav om 5/6 fleirtal.92

Om tolkinga uttalte Finn Moe at paragrafen fullt ut
ville dekkje innmelding i EEC.93 Det meinte likeeins
Bent Røiseland.94 Trond Hegna peikte på at forslaget
mangla «den klare avgrensing som man må forlange av
en grunnlovsparagraf som skal gi hjemmel for suvereni-
tetsoverdragelse». Dette var først blitt klarlagt særleg
ved Andenæs’ analyse.95 Trygve Bull var einig i at for-
slaget «rent juridisk» ikkje var tilstrekkjeleg på grunn av
formuleringa «sagligt begrænset Omraade».96

Eit interessant synspunkt kom frå Gunnar Garbo som
hevda at til då kunne Stortinget med simpelt fleirtal
«vedta myndighetsoverføring til internasjonale organer
ved en utvidet fortolkning av Grunnloven». Dette gjorde
at han konkluderte med at forslaget representerte «i vir-
keligheten på vesentlige områder en tilstramming av den
praksis som hittil har foregått».97

Så til realiteten: Komiteformann og saksordførar Finn
Moe innleidde realitetsdebatten med å forklare temaet slik:

«Det Stortinget skal avgjøre i dag, er om vi skal gi den
norske Grunnlov en tilføyelse som gjør det helt klart at
vårt land kan bli med i internasjonale sammenslutninger
som er av overnasjonal karakter, og som kan fatte vedtak
med intern-rettslig virkning.»98

Moe siterte i debatten eit brev frå Frede Castberg datert
4. september 1956 til utanriks- og konstitusjonskomi-
teen der Castberg demonstrerte si realistiske, ikkje for-
melle tilnærming til spørsmålet om overføring av kom-
petanse kontra folkerettsleg binding:

«Det forekommer meg også å være en særdeles vidtgå-
ende formalisme om man på den ene side anser det foren-

85 St.tid. (1961–62) s. 2171–2385 (6.–8. mars 1962).
86 St.meld. nr. 67 (1961–62) på s. 14. I meldinga dissenterte løns- og prisminister Bøe, sjå s. 14–15. Han tok seinare konsekvensen og gjekk ut av

regjeringa.
87 St.meld. nr. 67 (1961–62) på s. 11. Debatten om medlemskapssøknaden kom 25.–28. april 1962, sjå St.tid (1962) s. 2674–3010.
88 St.tid. (1961–62) s. 2171.
89 St.tid. (1961–62) s. 2176.
90 St.tid. (1961–62) s. 2190.
91 St.tid. (1961–62) s. 2219.
92 St.tid. (1961–62) s. 2383–2384.
93 St.tid. (1961–62) s. 2177.
94 St.tid. (1961–62) s. 2181. Gustavsen s. 2182 meinte ikkje det. Selvik s. 2209 var ikkje i tvil om at forslaget dekka EEC-medlemskap.
95 St.tid. (1961–62) s. 2185.
96 St.tid. (1961–62) s. 2207.
97 St.tid. (1961–62) s. 2211.
98 St.tid. (1961–62) s. 2219. Talen er breitt og historisk lagt opp, med gjennomgang av norsk praksis og endringa i suverenitetsomgrepet og med tilvi-

singar både til den store folkerettsteoretikar Lassa Oppenheim (1858–1919) og det nordiske lys Alf Ross (1899–1979).
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lig med Grunnloven å akseptere selv de mest drastiske
ordninger med myndighet for internasjonale organer til å
gi den norske stat ordrer, – f.eks. om anvendelser av mili-
tærmakt, mens man på den annen side anser for grunn-
lovsstridig en hvilken som helst, om aldri så begrenset
kompetanseordning som direkte gjelder individenes virk-
somhet. For å illustrere dette ved et eksempel: Det skulle
altså være tillatt f.eks. å gi Sikkerhetsrådet i De forente
nasjoner kompetanse til å gi Norge pålegg om militære
aksjoner i en konkret situasjon, ganske uten hensyn til
norske statsmakters ønske. Men det skulle være grunn-
lovsstridig å gi en internasjonal organisasjon kompetanse
til å treffe bestemmelser f.eks. om sikkerhetsforanstalt-
ninger ved atomproduksjon, med bindende virkning for
produsentene.»99

Dette brevet blei sendt til komiteen i samband med den
første drøftinga i 1956 av det som blei § 93, jf. ovanfor.
Iallfall viser det Castbergs tilnærming og har samstundes
ei linje til læra om lite inngripande kompetanseoverfø-
ringar.

Det blei diskusjon om Castbergs syn på kol- og stål-
unionsmedlemskap. Braadland hadde vist til dette og
Moe svarte at Castberg var «så vidt jeg vet – den eneste
av våre statsrettslærde som har hevdet dette». Mellom
anna hadde Justisdepartementet meint noko anna, sa
Moe.100

Om grunnlovstolking sa Bent Røiseland mellom anna
som ein kommentar til Erling Wikborg som hadde ei
meir restriktiv haldning til grunnlovstolking, at «det er
Stortinget som tolkar Grunnlova når det gjeld statsskip-
naden; det er Stortinget som gjer det med bindande
verknad».101

Finn Gustavsen meinte at med slik utvikling som EEC
la opp til kunne ein ikkje seie at det kom «inn under

uttrykket ‘saklig begrenset område’».102 I eit seinare
innlegg peikte Gustavsen på noko som vel må vere rik-
tig, «at det flertall i denne sal som vedtar grunnlovsend-
ringen i dag tolker inn i denne grunnlovsendring at den
gir hjemmel for tilslutning til Fellesmarkedet».103 Einar
Stavang (Ap) som var nestformann i justiskomiteen og
som røysta mot § 93, meinte òg at den gav heimel for
EEC-medlemskap.104

John Lyng tolka fleire gonger utkastet til § 93 og mel-
lom anna sa han at § 93 ikkje gir heimel for «noen norsk
tilslutning til noen forbundsstat».105 Statsråd Gundersen
meinte òg, på vegner av regjeringa, at § 93 gav heimel til
eventuelt EEC-medlemskap, og han slutta seg stort sett
heilt til Johs. Andenæs.106

Venstrerepresentanten Bjarne Lyngstad, seinare mel-
lom anna landbruksminister, var mellom dei som støtta
vedtak av § 93 slik den blei. Han uttalte noko om tolkinga
som kan vere interessant for seinare bruk: «Det må vere
heilt klårt at § 93 ikkje kan brukast til å få oss med i ein
europeisk union eller forbundsstat. Hadde det vore noko
som kunne tyde på det, ville Venstre ikkje ha vore med på
å vedta det framlegget som ligg føre i dag til ny § 93.»107

Representanten Hans Offerdahl (Ap), som var ein av
forslagsstillarane til § 93, framheva i debatten at etter
«mi meining dekkjer ikkje ordlyden i den nye § 93 fullt
medlemskap i Fellesmarknaden etter Roma-avtalen, og
slett ikkje ein eventuell avtale om politisk integrering
eller ein forbundsstat».108

Justisminister Haugland tok òg ordet i debatten, men
med omsyn til tolking av dei enkelte ledda av § 93 viste
han til det som var sagt av John Lyng og handelsminister
Gundersen.109 I tillegg tok han opp kritikken om at den
føreslåtte føresegna var «uklar, lite presis i sin form». Til
det svarte han: «Jeg vil gjerne til det ha sagt at det vi står
ved, er en rettslig standard, en standardpreget bestem-

99 St.tid. (1961–62) s. 2223.
100 St.tid. (1961–62) s. 2225–2226. Braadland var einig med Castberg (s. 2227). Braadland har elles ein svært god analyse av utkasta og dei folkeretts-

lege spørsmåla, men sidan han var imot å vedta § 93 blir det lite vidare diskusjon av hans synspunkt. Sjå s. 2227–2231. Braadland føreslo at presi-
dentskapet skulle nedsetje eit utval med sakkunnige i statsvitskap og internasjonal rett «med det oppdrag å komme med formuleringer til
grunnlovsendring med sikte på å åpne adgang til i begrenset utstrekning å overføre myndighet til internasjonale organisasjoner» (s. 2231). Etter
utfallet av voteringa om realiteten trekte Braadland forslaget (s. 2284–85). Representanten Erik Braadland var utdanna offiser og cand.oecon. og
hadde m.a. vore norsk ambassadør i Moskva og London. Sjå kort biografi på www.Stortinget.no. Statsråd Gundersen, som hadde etterfølgd Braad-
land som ambassadør i Moskva, harselerte litt med Braadlands intelligente påpeiking i staden for å gå inn på den, sjå s. 2271. Braadland kom sei-
nare tilbake til at hans spørsmål ikkje hadde fått svar, sjå s. 2366.

101 St.tid. (1961–62) s. 2245.
102 St.tid. (1961–62) s. 2249.
103 St.tid. (1961–62) s. 2251.
104 St.tid. (1961–62) s. 2295. Men han meinte at framlegget var «svært uklårt» (s. 2294).
105 St.tid. (1961–62) s. 2264, sjå og s. 2262. Likeeins s. 2275 og s. 2377.
106 St.tid. (1961–62) s. 2270–2273, sjå om Andenæs’ utgreiing som han «– i parentes bemerket – nærer den største beundring for» (s. 2272).
107 St.tid. (1961–62) s. 2282. han heldt fram: «Eg vil seie meg heilt einig i det hr. John Lyng sa i replikkordskiftet her når det galdt tolkinga av § 93

nettopp med tanke på ein eventuell europeisk union.» – Eg kan likevel ikkje sjå at Lyng brukte ordet union i sin replikk (s. 2275).
108 St.tid. (1961–62) s. 2306. Til kritikken om at føresegna var dårleg utforma sa han òg at det «gikk jo i en viss fart i 1960, det kan jeg godt vedgå at

det gjorde» (s. 2307). – Offerdal var sekretær i utanriks- og konstitusjonskomiteen.
109 St.tid. (1961–62) s. 2307–2308.
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melse som så mange andre bestemmelser i norsk lov og
Grunnlov, bestemmelser som må overlate til avgjørelse i
andre instanser en betydelig rest, overlate det til skjønnet
og i dette tilfelle til det politiske skjønn.»110

Dette var ikkje særleg godt sagt i forhold til tradisjo-
nell tenking om rettslege standardar. Men Hauglands
poeng var at ein med dette gav «et stort flertall, i parla-
mentet fullmakt til å godta samarbeidsordninger som
kan komme på tale».111

Seinare utanriksminister Svenn Stray uttalte seg òg
om tolkinga og meinte at føresegna ikkje «kan berøve
vårt land suvereniteten». Det einaste som kunne gjerast i
medhald av paragrafen var «å overføre visse av de
beføyelser som i dag tilligger de norske statsmyndig-
heter». Han heldt fram: «Den sier ikke at man kan over-
føre alle, det er en sterk begrensning som der innføres i
paragrafen.»112 Egil Aarvik frå KrF meinte òg det var
«klart» at § 93 ikkje gav høve til å melde Noreg inn i ein
forbundsstat.113

Representanten Asbjørn Lillås, Ap, som òg røysta mot
§ 93, uttalte seg om tolkinga av § 93 slik at formuleringa
«paa et sagligt begrænset Omraade» etter hans meining
innebar «at eventuelle internasjonale organers myndig-
het både skal være klart og tydelig angitt, og den skal
være begrenset».114

Så blei § 93 vedtatt med 115 mot 35 røyster.

9 Underlegging av delar av det norske luft-
forsvaret under NATO-kommando 1963
Utanriks- og konstitusjonskomiteen fekk høve til å
uttale seg om tolkinga av § 93 allereie rett etter at den
var vedtatt. I september 1961 hadde Forsvarsdeparte-
mentet lagt fram ein proposisjon om norsk deltaking i
opprettinga av eit felles luftforsvarssystem for den
europeiske delen av NATO-området. Hovudinnhaldet
var at norske luftforsvarsstyrkar skulle stillast direkte
under alliert kommando både i krigs- og fredstid.
Dette hadde Justisdepartementet uttalt var i samsvar
med norsk grunnlov og lov.115 Under behandlinga av
saka, etter at § 93 var vedtatt, bad militærkomiteen i

Stortinget Justisdepartementet om å uttale seg om
grunnlovsspørsmålet. Departementet sa i brev av
19. juni 1962 at gjennomføring av forslaget «må antas
å være forenlig med norsk grunnlov». Men departe-
mentet heldt fram:

«Før vedtakelsen av den nye § 93 i grunnloven kunne en
ordning av denne art etter departementets oppfatning
vært vedtatt med alminnelig flertall i Stortinget. Ordly-
den i § 93 gir ikke sikre holdepunkter for å ta standpunkt
til om det nå er nødvendig å treffe vedtaket i samsvar med
formene i den nye grunnlovsbestemmelse. Spørsmålet
har stor prinsipiell betydning, og bør etter departementets
oppfatning løses av Stortinget selv. Meget taler for at det
blir lagt fram for Utenriks- og konstitusjonskomi-
téen.»116

Som ein ser, meinte Justisdepartementet at spørsmålet
hadde «stor prinsipiell betydning». Grunnen til det må
vere nettopp om den nye føresegna no skulle vere grunn-
lag for samtykke i alle saker om overføring av sty-
resmakt, her forvaltningsstyresmakt.

Militærkomiteen følgde rådet og utanrikskomiteen
uttalte seg 1. mars 1963. Utanrikskomiteen la stor vekt
på at saka likna svært på det som skjedde i 1951 då Stor-
tinget samrøystes slutta seg til framlegget om å leggje
norske styrkar inn under det felles kommandosystemet i
NATO. Om denne saka, sjå elles kommentaren til § 1.117

Komiteen viste til at grunnlovsspørsmåla då blei «inngå-
ende» vurdert, både av Frede Castberg og av den utvida
utanriks- og konstitusjonskomiteen og at deltakinga
ikkje var i strid med Grunnlova § 1 eller § 25 om kom-
mandoretten. Etter å ha gjennomgått behandlinga i 1951
skreiv utanrikskomiteen at dei «tiltak som Stortinget
innbys til å vedta […] om opprettelse av felles luftfor-
svarssystem etter de retningslinjer som er trukket opp i
proposisjonen, er således i samsvar med Stortingets
foran nevnte beslutning av 12. mars 1951, som Stortin-
get fant hadde hjemmel i grunnloven».118 Komiteen
heldt fram med ei vurdering av tiltaka i høve til den nye
§ 93 og viste til at det var viktig å ha bakgrunnen for
denne «for øye»:

110 St.tid. (1961–62) s. 2309.
111 St.tid. (1961–62) s. 2309.
112 St.tid. (1961–62) s. 2312–2313.
113 St.tid. (1961–62) s. 2325. Likeeins Røiseland s. 2338.
114 St.tid. (1961–62) s. 2349.
115 St.prp. nr. 5 (1961–62) s. 3. I trykt vedlegg til proposisjonen finst eit oversyn over «internasjonale forpliktelser av militært sikkerhetspolitisk til-

snitt som Norge har påtatt seg», frå Folkeforbundspakta og framover til og med opprettinga av det felles kommandosystem i NATO i 1951, sjå
s. 4–5.

116 Innst. S. nr. 149 (1962–63) s. 332.
117 Sjå meir utførleg Mestad, NATO og suvereniteten 1949–1951, s. 114–135 i Roald Berg (red.), Selvstendig og beskyttet. Det stormaktsgaranterte

Norge fra Krimkrigen til NATO, Bergen 2008, særleg s. 118–119 og 134–135.
118 Innst. S. nr. 149 (1962–63) s. 334.
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«Og bakgrunnen var at man forutså at det kunne være
behov for å ha hjemmel i grunnloven til på et begrenset
område å foreta overføring til et overnasjonalt organ av
myndighet av lovgivende, utøvende eller dømmende art
med direkte virkning for norske borgere.119

Den nye § 93 er etter hele sin tilblivelse en fremtids-
rettet paragraf, hvis formål er å muliggjøre beslutninger
som grunnloven tidligere ikke gav hjemmel for.

Det ville ikke være i samsvar med paragrafens ånd å
tolke ordlyden i den slik, at heretter skal også tiltak som i
henhold til Stortingets tidligere grunnlovspraksis har hjem-
mel i grunnloven, undergis behandling etter den nye § 93.

Det skulle neppe trenge noen nærmere påvisning at
det aldri har vært meningen med den nye § 93 å gi
uttrykk for en underkjenning av Stortingets tidligere
klart uttalte forståelse av grunnloven og beslutninger
truffet i overenstemmelse hermed.»

På dette grunnlaget sa utanrikskomiteen at det ikkje var
grunnlag for å trekkje behandlinga av den føreslåtte ord-
ninga inn under § 93, «men gå fram på samme måte som
tidligere og treffe vedtakene med alminnelig flertall i
Stortinget».120

Dette er ei viktig tolking av den nye § 93. Som nemnt
hadde Justisdepartementet uttalt at spørsmålet hadde
«stor prinsipiell betydning». Finn Moe som sjølv hadde
føreslått den nye § 93, var formann i utanriks- og konsti-
tusjonskomiteen. Den politiske situasjonen var slik at
framlegget om tilslutning til det felles luftforsvarssys-
temet ville oppnådd både vanleg og kvalifisert fleirtal,
sjølv om det var ei viss usemje i Stortinget. Tilrådinga
frå forsvarskomiteen vart vedtatt med 96 mot 18 røys-
ter.121 Dermed trong ein ikkje presse tolkinga for å få
vedtatt ei politisk omstridd sak. Samstundes var det klart
nok at ordlyden i § 93 omfatta tilfellet fordi kommando-
retten i medhald av Grunnlova § 25 opplagt var «Beføiel-
ser der efter denne Grundlov ellers tilligge Statens Myn-
digheder». Å utøve kommando er ein kjernedel av den

utøvande makt. Derfor skreiv utanrikskomiteen om til-
høvet mellom «paragrafens ånd» og ordlyd. Ånda skulle
vinne over ordlyden. Komiteens oppfatning var klart at
iallfall på dette punktet skulle den nye føresegna tolkast
innskrenkande. Dette kan ein sjå som eit av startpunkta
på det som seinare vart formulert som unntaket for lite
inngripande overføring av styresmakt jamvel om det
konkrete tilfellet slett ikkje er så lite inngripande. Det
som er klart er at komiteen uttalte at slikt som tidlegare
hadde vore godtatt i høve til Grunnlova, framleis skulle
godtakast. Ei eventuell innskrenkande tolking av det
komiteen uttalte kunne vere å seie at dette berre gjaldt på
forsvarsområdet der det kan vere spesielle omsyn. Men
det var ikkje det komiteen sa.

I stortingsdebatten blei grunnlovsspørsmåla av somme
frå den tryggleikspolitiske opposisjon omtalt med ein viss
skepsis til eller usemje med den manglande bruken av
§ 93.122 Men det synest klart at eit svært stort fleirtal god-
tok at vedtak skulle skje med vanleg fleirtalsvedtak.

I teorien var universitetslektor Asbjørn Eide same år, i
ei av dei første drøftingane av den vedtatte § 93, usamd
med komiteen dersom den meinte at «alle tiltak som er
foretatt før vi fikk § 93, fortsatt kan foretas uten å
anvende § 93». Han meinte at det ikkje kunne utleiast av
forarbeida og at det fanst utsegner i stortingsdebatten
som kunne peike i ei anna retning, særleg om at den nye
føresegna òg skulle «rydde til side de tvil som stadig har
gjort seg gjeldende», altså ein avklaringsverknad av den
nye føresegna.123 Etter mitt syn er ei samla komiteopp-
fatning i ei sak der det faktisk var spørsmål om å gjere
bruk av § 93 meir tungtvegande enn utsegner frå debat-
ten året før, jamvel om dei mellom anna kom frå komite-
leiar Finn Moe.

10 EU-medlemskapsspørsmålet 1962–1972
Noreg har vedtatt å innleie forhandlingar om medlem-
skap i det som etter kvart blei EU fire gonger: I 1962, i

119 Dette avsnittet er sitert i St.prp. nr. 100 (1991–92) om EØS-medlemskap s. 337 og større delar av innstillinga er sitert av Lovavdelinga i den eine
ACER-vurderinga, sjå brev 27. februar 2018 (ref. 16/2442 EO ATV/IH) s. 34–35.

120 Innst. S. nr. 149 (1962–63) s. 334. (Uthevingar i originalen.)
121 St.tid. 1963 s. 2757.
122 Trond Hegna (Ap) har ein relativt omfattande diskusjon av § 93 som han meinte skulle brukast fordi «det her synes å dreie seg om en vesentlig del

av det norske luftforsvar som skal komme inn under ikke-norsk kommando i fredstid, hvilket jeg mener ikke er i samsvar med Grunnloven», jf.
St.tid. 1963 s. 2743 sp. 2. Finn Gustavsen (SF) støtta Hegna på dette punktet, op.cit. s. 2749 sp. 2. Det blei elles drøfta om det her var tale om ein
vesentleg del, sjå op.cit. s. 2755 (forsvarsminister Harlem) og s. 2756 sp. 2 – det gjeld «ca 25 pst. av norsk luftforsvars totale styrke» (Alfred
Meyer Henningsen (Ap)). Saksordførar i utanriks- og konstitusjonskomiteen Alv Kjøs (H) uttalte elles om § 93 og grunnlovstolking: «Det er jo et
anerkjent faktum at Stortinget er suverent når det gjelder å tolke Grunnloven, og jeg synes det må være nokså innlysende at ingen er nærmere til å
tolke § 93 enn dette Storting.», op.cit. s. 2748 sp. 2. Her tenkte han nok på at det var dette stortinget som hadde vedtatt § 93. Finn Moe var heilt
klar på at den føreliggjande saka fall utanfor § 93, op.cit. s. 2751–2752.

123 Eide, «Rettslige sider ved spørsmålet om å gjøre NATO til atommakt», i LoR 1963 s. 207–217 på s. 212. Om diskusjonen etter stortingsbehand-
linga av luftforsvarskommandoen, sjå òg Fredrik Lied Lilleby, «Grunnloven § 93 og unntaket for «lite inngripende» myndighetsoverføring, Pers-
pektiv 03/10 Stortingets utredningsseksjon s. 25–26.
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1967, i juni 1970 og hausten 1992.124 Forholdet til og
innhaldet av § 115 blei vurdert i ulikt omfang i dei for-
skjellige omgangane. Som nemnt ovanfor var vedtaking
av dåverande § 93 tett kopla saman med det første initia-
tivet og forholdet mellom eventuelt EF-medlemskap og
§ 93 vart omtalt av mange i stortingsdebatten. Noreg
søkte om medlemskapsforhandlingar i brev overlevert
2. mai 1962, men fordi Frankrike nedla veto mot britisk
medlemskap blei det ikkje reelle forhandlingar om norsk
medlemskap heller.125

I 1963, før den neste søknadsrunden, hadde dåverande
universitetslektor Carl August Fleischer gitt ut den første
generelle drøftinga av den nye grunnlovsføresegna. Den
var medvite forma som ei generell drøfting og berre heilt
mot slutten tok forfattaren opp spørsmålet om § 93 gav
heimel for eventuelt EEC-medlemskap. Det meinte han
måtte vere «helt klart … på bakgrunn av omstendighe-
tene ved paragrafens vedtakelse».126

I juli 1967 blei den andre søknaden levert. Grunnlovs-
spørsmåla i forhold til medlemskap blei vurdert både av
det såkalte Markedsutvalget, av særlege sakkunnige
Castberg, Andenæs og Torkel Opsahl, og av utanriks- og
konstitusjonskomiteen.

På grunnlag av vurderingane i Markedsutvalgets rap-
port fann regjeringa Borten at § 93 «gir tilstrekkelig
hjemmel for tilslutning til de europeiske felleskap».
Samtidig lova regjeringa å leggje fram for Stortinget frå-
segner frå dei tre sakkunnige som den hadde bede om.127

Markedsutvalget (Arbeidsutvalget for de europeiske
markedsspørsmål) gav del II av sin rapport 2. juni
1967.128 I si relativt kortfatta vurdering av dei konstitu-
sjonelle spørsmåla fann utvalet at § 93 gav heimel til
medlemskap i EEC og likeeins kol- og stålfellsskapet og
EURATOM. Utvalet gjekk ryddig gjennom dei ulike
spørsmåla og tok mellom anna standpunkt til at «sagligt
begrænset Omraade» krev positiv avgrensing av kompe-
tanseoverfløringa, men set ikkje «skarpe grenser for på
hvor stort felt myndigheten kan overføres».129

I utgreiinga frå Frede Castberg uttalte han at § 93 gav
heimel for vedtak om norsk medlemskap i dei euro-
peiske fellesskapa. Med omsyn til uttrykket «paa et sag-
ligt begrænset Omraade» viste han til at det nok stamma

frå hans eige framlegg i 1956. Han heldt fram med at han
«har naturligvis vært helt klar over at denne nye formu-
lering er ytterst ubestemt», men at han meinte at Roma-
traktaten likevel låg innanfor eit sakleg avgrensa
område. Dette bygde mellom anna på at den var
avgrensa til samarbeid «på det økonomiske område»
sjølv om det òg, som han omtalte, hadde politisk for-
mål.130 Castberg heldt òg fast ved at Grunnlova § 1
spelte ei sjølvstendig rolle slik at Noreg ikkje kunne gå
«inn i en regulær forbundsstat med en egen forbundsfor-
fatning» i medhald av § 93. Heller ikkje ved grunnlovs-
endring kunne ein vedta noko slikt.131

Utgreiinga frå Johs. Andenæs inneheld ein grei gjen-
nomgang som var litt meir utførleg enn Castbergs, og
som konkluderte på same måte. Mellom anna gjekk
Andenæs inn på stortingsdebatten om vedtaking av § 93
og meinte at det var «formodentlig på det rene» at eit
fleirtal i Stortinget meinte § 93 gav tilstrekkeleg heimel
då den blei vedtatt. Så uttrykte han følgjande rettskjelde-
synspunkt: «De oppfatninger om forholdet mellom grl.
§ 93 og tilslutning til EEC som kom frem, må naturligvis
tillegges betydelig vekt, men kan ikke være ubetinget
avgjørende.» Grunnen til at det ikkje utan vidare var
avgjerande, var for det første at ein som kjent ikkje
kunne endre teksten i eit grunnlovsframlegg under
debatten, og for det andre at EEC hadde utvikla seg
sidan den gongen, fem år tidlegare. Av rettskjeldemessig
karakter var også hans påpeiking av at dei som hadde
fremja forslaget i 1960 til det som blei § 93, truleg hadde
hatt ulike føresetnader om kva dei la i framlegget.132 Eit
vidare spørsmål som Andenæs tok opp, gjaldt eventuell
utmelding etter norsk statsrett. Han konkluderte med at
dette ikkje var regulert, men han meinte at vanleg fleir-
talsvedtak i Stortinget måtte vere det rette.133

Utgreiinga frå Opsahl, som delvis var skriven etter at
han også hadde lese utgreiingane frå dei to eldre kollega-
ene, er meir omfattande og tar opp ulike spørsmål, også
slike som kan ha aktuell interesse i dag. Opsahl las stor-
tingsforhandlingane frå 1962 slik at korkje forslagsstil-
larane eller debatten heilt avklarte om § 93 kunne bru-
kast til innmelding i EF. Hans oppsummering av debat-
ten var i staden at skal «man tale om en klar forutsetning

124 Sjå generelt om Noregs forhold til EU, oversynet i NOU 2012:2 s. 44–63.
125 NOU 2012:2 s. 46. Den erklæringa om norske forhold som regjeringa sende EØF 4. juli 1962, er trykt i St.meld. nr. 86 (1966–67) s. 101ff.
126 Fleischer, «Grunnlovens § 93», i Jussens Venner 1963 s. 74–111 på s. 111.
127 St.meld. nr. 86 (1966–67) s. 99.
128 Den er trykt som særskilt vedlegg II til St.meld. nr. 86 (1966–67).
129 Særskilt vedlegg II til St.meld. nr. 86 (1966–67) s. 3.
130 Castberg i Dokument nr. 10 (1966–67) s. 2.
131 Castberg i Dokument nr. 10 (1966–67) s. 3. Han grunngir det ikkje vidare. Andenæs var einig i at § 1 forbyr å gå inn i ein forbundsstat, men peikte

på at fellesskapet «mangler ikke bare statsoverhode og noe som med rette kan kalles en nasjonalforsamling. Det mangler også militærmakt, politi
og stort sett også tvangsmakt for øvrig» (op.cit s. 13).

132 Andenæs i Dokument nr. 10 (1966–67) s. 8. For det siste poenget viste Andenæs til St.tid. 1962 s. 2202 og 2306.
133 Andenæs i Dokument nr. 10 (1966–67) s. 10 sp. 2. Han viste m.a. til at det var oppfatninga etter dansk statsrett.
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hos flertallet, måtte det være at først fikk man vedta
paragrafen, og senere avgjøre tolkningen». Tolkinga
kunne dermed ikkje avgjerast på grunnlag av tilbli-
vingshistoria til § 93.134 I staden meinte Opsahl at det
avgjerande var at svært raskt etterpå blei det ei etablert
uttrykt oppfatning hos regjeringa, eit stort fleirtal i
utanrikskomiteen og i den samla litteraturen, at § 93 gav
heimel.135

Den viktigaste drøftinga hos Opsahl er at han peikar
på kva uttrykket «et sagligt begrænset Omraade» gjeld
og framhevar at det gjeld «beføyelsene», ikkje formålet
med samanslutninga. Kva for verkemiddel er det som ei
samanslutning blir gitt – ikkje kva formålet med den
er.136 Dette er sentralt for å rydde i diskusjonen av for-
holdet mellom den politiske målsetjinga med EEC og
reguleringa av dei økonomiske verkemidla som ville bli
overført frå ein medlemsstat til fellesskapet.

Opsahl drøfta òg utførleg medlemskapskriteriet i § 93
og sa at ei samanslutning som Noreg ikkje var med i,
«naturligvis» ikkje kunne bli tildelt styresmakt etter
§ 93. Men han drøfta samstundes assosieringsalternati-
vet og peikte der på at ein slik avtale om assosiering
«kan i seg selv etter omstendighetene sies å ha opprettet
en ny internasjonal sammenslutning, med egne organer
og egen myndighet, der Norge i tilfelle ville være repre-
sentert og delta i utøvelsen». Dette er i seinare tid inter-
essant i høve til EØS-avtalen, som er ein assosieringsav-
tale. Om eit slikt tilfelle skreiv Opsahl vidare: «I forhold
til grl. § 93 må det avgjørende være om den myndighets-
overføring som krever hjemmel i § 93, skjer til den nye
organisasjonen, eller til EEC selv. Det første er i orden,
det annet ikke.» Og han avslutta denne drøftinga med
følgjande:

«Skal noen vesentlig myndighet kunne utøves under en
assosiering med EEC, må det derfor være av et assosi-
eringsorgan. En slik ordning måtte på den annen side for-
modentlig godtas, selv om Norge i dette organ ikke kunne
regne med stor reell innflytelse, når EEC først hadde tatt

standpunkt. En slik forhandlingssituasjon ville ikke være
enestående. Og den ville ikke først og fremst skyldes ord-
ningen selv. Det er bare en bestemt representasjon man i
kraft av grl. § 93 må kreve for Norge. Landets forhand-
lingsposisjon avhenger her som ellers av andre faktorer
enn grunnloven.»137

Det siterte blei 25 år seinare sitert i sin heilskap i propo-
sisjonen om samtykke til EØS-avtalen.138 Den siterte
utsegna streifar òg eit anna § 115-spørsmål. Opsahls
poeng med bruken av uttrykket «vesentlig myndighet» i
det siterte er at han like ovanfor hadde uttalt at Noreg
etter Grunnlova § 26 berre kunne ta på seg å følgje ved-
tak i ein organisasjon der Noreg ikkje var medlem, som
påla plikter med direkte verknad i norsk rett eller folke-
rettslege plikter, «som var av uvesentlig betydning».
Dette spelar direkte opp til spørsmålet om unntak for lite
inngripande overføring av styresmakt i § 93.

Heller ikkje i 1967 blei det forhandlingar med EEC
om medlemskap, men tolkinga av § 93 var rimeleg godt
avklart. Utanrikskomiteen uttalte «at det etter vedtagel-
sen av Grunnlovens § 93 ikke foreligger noen konstitu-
sjonell hindring for at Norge kan bli medlem av Felles-
skapet».139

Den tredje gongen Noreg vedtok å innleie forhandlin-
gar om medlemskap i det som etter kvart blei EU, var i
juni 1970. Då konkluderte Borten-regjeringa i medlem-
skapsspørsmålet på same måte som i 1967. No var EEC
interessert i utviding og derfor ønskte Noreg å gjennom-
føre medlemskapsforhandlingar. Regjeringa uttalte òg at
den ville leggje forhandlingsresultatet fram til ei råd-
givande folkerøysting.140 Om dei konstitusjonelle spørs-
måla viste den til at alle som hadde uttalt seg om det i
1967, Markedsutvalget, og Castberg, Andenæs og
Opsahl hadde konkludert med at § 93 gav heimel for
medlemskap. Dette la regjeringa til grunn i den nye
omgangen.141 I stortingsmeldinga var det berre drøfting
av mindre detaljspørsmål om praktisk tilpassing i tilfelle
medlemskap.

134 Opsahl i Dokument nr. 10 (1966–67) s. 19 og 20. Vidare drøfta han det hypotetiske spørsmålet om forholdet mellom føresetnader, opphavleg hen-
sikt med forslaget og ordlyd (s. 19–20).

135 Opsahl i Dokument nr. 10 (1966–67) s. 20. Nokre år tidlegare hadde det vore ein viss debatt mellom Opsahl og Carl August Fleischer om § 93 gav
heimel for norsk medlemskap, der Fleischer meinte at å opne for norsk medlemskap «var iallfall et vesentlig formål med vedtakelsen av den nye
§ 93. Etter min mening virker det da noe merkverdig å antyde at nei, § 93 ga nok ikke hjemmel likevel». Fleischer gjorde det klart at han ikkje
hevda at Opsahl sjølv tok standpunkt i spørsmålet, men framførte eit «vektig argument» mot. Sjå Fleischer, «Roma-traktat og Grunnlov», i TfR
1963 s. 71–75 på s. 71 og 73, jf. Fleischer, «Roma-traktat og Grunnlov», i TfR 1962 s. 205–220 på s. 220 n. 24 og Opsahl, «En moderne forfatning
under debatt. Annen artikkel», i TfR 1962 s. 369–412 på s. 391–397.

136 Opsahl i Dokument nr. 10 (1966–67) s. 23–26.
137 Opsahl i Dokument nr. 10 (1966–67) s. 29–30, jf. s. 22 sp. 2.
138 St.prp. nr. 100 (1991–92) s. 345.
139 Innst. S. nr. 289 (1966–67) s. 521.
140 St.meld. nr. 92 (1969–70) s. 56.
141 St.meld. nr. 92 (1969–70) s. 34. Om tvilsspørsmål ved eventuell bruk av § 93, sjå Carsten Smith, «Grunnlovsvedtak istedenfor § 93-vedtak? Om

Stortingets behandling av spørsmålet om norsk medlemskap i EF», Lov og Rett 1972 s. 290–314 på s. 305–307.
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Resultatet av forhandlingane låg føre i 1972 og regje-
ringa gjekk inn for norsk medlemskap.142 Det vart ikkje
gjort nye konstitusjonelle vurderingar. I Stortinget slutta
utanrikskomiteen seg til dette mot to røyster, Per Borten
og Lars Korvald, som i staden gjekk inn for handelsav-
tale.143 Men framlegget om medlemskap blei forkasta
med 53,49 prosent nei-røyster i den rådgivande folke-
røystinga 25. september 1972.144 Deretter inngjekk
Noreg ein handelsavtale med EEC, som ikkje reiste spe-
sielle grunnlovsspørsmål.145

11 1992 – § 93 i bruk: EØS-avtalen og Overva-
kings- og domstolsavtalen (ODA)
Før neste søknad om EU-medlemskap inngjekk Noreg,
som EFTA-medlem, EØS-avtalen, med EF og EFs dåve-
rande medlemsstatar. Avtalen blei underskriven 2. mai
1992. Samtidig inngjekk EFTA-statane EFTA-avtalen
om Overvakingsorganet og Domstolen (ODA-avtalen)
og EFTA-avtalen om Den faste Komité. Samtykkevedta-
ket både i forhold til EØS-avtalen og Overvakings- og
domstolsavtalen i Stortinget blei gjort i medhald av § 93.
Det var første gong føresegna faktisk kom i bruk. Grun-
nen til at ein ikkje berre brukte samtykke i medhald av
§ 26 andre ledd, var at på konkurranseområdet føresette
EØS-avtalen eit handhevingssystem der EFTA-sidas
overvakingsorgan, EFTA Surveillance Authority (ESA),
kunne påleggje føretak og borgarar i EFTA-statane
bøter, pengeskyldnader, med direkte verknad, slik at det
ville vere tvangsgrunnlag i Noreg, jf. EØS-avtalen art.
110 og Protokoll 21. Dei konstitusjonelle spørsmåla blei
drøfta i proposisjonen utan at nye sakkunnige vurderin-
gar blei innhenta.146 Regjeringa uttalte at det var pri-
mært ODA art. 19 og protokoll 4 som var grunnen til at
ein måtte bruke § 93.147

I sjølve drøftinga av § 93 blei det først og fremst
påpeikt at det er vedtak av internasjonale organisasjonar
med direkte verknad «for personer og bedrifter» innan-
for Noregs grenser som gjer at ein må bruke § 93. Skiljet
mellom direkte verknad og vedtak i internasjonale orga-
nisasjonar som berre har folkerettsleg verknad, blei pro-

blematisert, men fasthalde i slutten av denne drøftinga.
Det blei utttalt:

«Dersom vedtaket i den internasjonale organisasjonen er
så detaljert at det nasjonale gjennomføringsvedtak ikke
godt kan bli annet enn tilnærmet avskrift, kan det kanskje
virke som en uvesentlighet om det internasjonale vedta-
ket har direkte virkning eller ikke. Norge vil jo forutset-
ningsvis lojalt oppfylle alle folkerettslige vedtak vi er
bundet av. Prinsipielt er det likevel en avgjørende for-
skjell på å være herre over det siste, avgjørende skritt som
er nødvendig for å skape nye forpliktelser for landets bor-
gere, og å gi slipp på denne ‘kontrollmuligheten’.»148

Proposisjonen drøfta òg eit synspunkt Torstein Eckhoff
hadde hevda om at § 93 også kunne måtte brukast på
medlemskap i internasjonale samanslutningar som berre
kunne treffe vedtak med folkerettsleg verknad «dersom
sammenslutningen skal kunne treffe vedtak som forplik-
ter oss til å vedta oppfølgingslovgivning på omfattende
og viktige områder». Eckhoff blei referert slik at han
«heller i retning av» at dette kan få verknad for EØS-
avtalen, men at han «antar at «den alminnelige oppfat-
ning vil gå i retning av å anse § 93-vedtak som unødven-
dig» når vedtakene i sammenslutningen ikke har direkte
virkning».149 Regjeringa meinte i staden at «vedtakenes
direkte virkning må være avgjørende for om § 93 kom-
mer til anvendelse». I tillegg viste regjeringa til at dette
var utan praktisk verknad for EØS-avtalen sidan den
likevel måtte følgje § 93 på grunn av handhevinga av
konkurransereglane.150

Korleis handhevingsvedtak under konkurransereglane
ville plassere seg i høve til § 93, blei ganske grundig
drøfta i proposisjonen på over 5 ½ side. Først peikte
Utanriksdepartementet på at heller ikkje ved alle vedtak
som har direkte verknad er det «automatikk» i å bruke
§ 93: «Myndighetsoverføring som er ‘så lite inngripende
at det ville være unødvendig anstaltmakeri å gjøre bruk
av § 93’, kan skje som vanlig traktatsak etter Grunnlo-
vens § 26.» Her blei det vist igjen til Eckhoffs utgreiing,
med vidare tilvisingar.151 Seinare i proposisjonen blei
utgreiingane som det var vist til, gjennomgått. Regje-

142 St.meld. nr. 50 (1971–72) s. 176.
143 Innst. S. nr. 277 (1971–72) s. 520–522.
144 Regjeringa meldte frå i St.meld. nr. 15 (1972–73) om resultatet og at den ikkje ville føreslå norsk medlemskap.
145 Samtykkeproposisjonen til handelsavtalen er St.prp. nr. 126 (1972–73) datert 4. mai 1973.
146 Sjå St.prp. nr. 100 (1991–92) s. 42–43, 108 og 109 og særleg 335–347. St.prp. nr. 101 (1991–92) om overvakings- og domstolsavtalen og om at avtalen

om den faste komite blei lagt fram samtidig og i denne proposisjonen (på s. 32) viste ein til drøftinga av grunnlovsspørsmål i St.prp. nr. 100 s. 335–347.
147 St.prp. nr. 100 (1991–92) s. 336 sp. 1.
148 St.prp. nr. 100 (1991–92) s. 337 sp. 2.
149 St.prp. nr. 100 (1991–92) s. 338. Den vurderinga av Eckhoff som det blir vist til er notat 8/90 frå Landbrukets utredningskontor.
150 Op.cit. s. 338.
151 Dei vidare tilvisingane var til Andenæs og Justisdepartementet i Dok. 3 (1961–62) s. 6–7, 15–16 og 46–48, og til Fleischer i Jussens Venner 1963

s. 87–93.
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ringa drøfta som eksempel på lite inngripande avgjerder
traktatar om gjensidig anerkjenning og fullbyrding av
dommar, som riktignok gjeld avgjerder i andre land,
ikkje i ein internasjonal organisasjon, men når dei først
kunne godtakast i medhald av § 26 andre ledd i slike til-
felle, måtte det tilsvarande gjelde om dei blei gjort av
internasjonale organisasjonar. Kriteriet «lite inngri-
pende» blei oppsummert slik at det «gir anvisning på en
skjønnsmessig helhetsvurdering, der det ikke er mulig å
gi en uttømmende oppregning en gang for alle av de
hensyn som kan ha betydning i vurderingen».152 Regje-
ringa konkluderte med at § 93 måtte brukast på grunn av
systemet for handheving av konkurransereglane.

Vidare drøfta regjeringa om vilkåret for at EØS var
ein organisasjon som Noreg var «tilsluttet», var opp-
fylt. I denne samanhengen blei det sitert omfattande
frå Opsahls vurdering av assosieringsalternativet frå
1967, som er sitert ovanfor her. Også eit svært liberalt
synspunkt Carl August Fleischer hadde hevda i Revue
du Marché Commun i 1972, blei drøfta. Men her
skreiv regjeringa: «Det kan hevdes at det knapt ville
bli noe reelt innhold igjen i vilkåret om at Norge må
være ‘tilsluttet’, om man legger Fleischers syn til
grunn.»153 Regjeringa hadde derfor i forhandlingane
basert seg på Opsahl og Andenæs’ syn. I forlenginga
av dette gjekk proposisjonen gjennom dei ulike typane
vedtak på konkurranseområdet som kunne tenkjast å
bli aktuelle.154

Utanrikskomiteen drøfta også kort grunnlovsspørs-
måla i saka. Fleirtalet konstaterte at bortsett frå handhe-
ving av konkurransereglane er avtalen på «alle andre
punkter … en folkerettslig avtale».155 Representantane
for SV og Senterpartiet peikte på at § 93 burde også bli
brukt for så vidt gjaldt «overvåkingsorganets [ESAs]
muligheter til å gi påbud til norske bedrifter». Dei drøfta
òg forholdet mellom bruk av § 93 og det at fordelings-
ordninga for konkurransesaker kunne føre til at vedtak
av EF-kommisjonen kunne få direkte verknad i Noreg i
visse tilfelle og at Noreg hadde avgitt ei einsidig erklæ-
ring om at Noreg ikkje kunne gi tvangskraft til slike ved-
tak med sikte på inndriving av pengekrav.156 Men det er
ingen kraftig dissens her, meir nyanseringar av spørsmål

som alt er drøfta i proposisjonen, og der mindretalet er
einige i grunnlovstolkinga, men meiner at den ikkje er
gjennomført i det konkrete eksemplet. Dette heng nok
saman med at spørsmåla også hadde blitt ytterlegare
avklart gjennom to brev frå Utanriksdepartementet til
medlemer av komiteen under behandlinga.157 Den
16. oktober 1992 vedtok Stortinget ratifikasjon med 130
mot 35 røyster både av EØS- og ODA-avtalane.158 EØS-
avtalen vart sett i kraft 1. januar 1994 saman med EØS-
lova.

12 Ny EU-medlemskapsrunde i 1994
Den 19. november 1992, medan EØS-prosessen føre-
gjekk, slutta Stortinget seg på nytt til framlegg frå regje-
ringa om å søkje medlemskap i EU og at resultatet skulle
leggjast fram for folket i folkeavrøysting.159 Vedtaket
bygde ikkje på særleg framlagde dokument, men ein
redegjørelse i Stortinget frå statsminister Gro Harlem
Brundtland.160 I denne blei det ikkje omtalt særlege kon-
stitusjonelle rettsspørsmål.

Resultatet av medlemskapsforhandlingane blei lagt
fram i ei stortingsmelding der regjeringa svært kort vur-
derte spørsmålet og fann at § 93 gav grunnlag for stor-
tingsvedtak om medlemskap. Heller ikkje vart det inn-
henta særskilde utgreiingar. Før vurderinga av § 93 gav
stortingsmeldinga ein god og presis gjennomgang av
EF-retten med kompetansefordeling og struktur og for-
holdet til nasjonal rett.161 Om § 93 viste regjeringa sær-
leg til utgreiingane av professorane Castberg, Andenæs
og Opsahl frå 1967 og uttalte at desse «betenkningene
har senere vært sentrale i debatten».162 Deretter gjekk
regjeringa kort, men stort sett poengtert gjennom dei
ulike spørsmåla som § 93 reiser. Sidan 1967 hadde det
vore ei omfattande utvikling av EU-samarbeidet, også
rettsleg. Det er påfallande at regjeringa likevel ikkje inn-
henta nye vurderingar. Særleg ser ein dette ved vurde-
ringa av vilkåret om «et sagligt begrænset Omraade».
Traktatreglane om den økonomiske og monetære union
var nye og kunne innebere iallfall ei vesentleg utviding
og kanskje også ei endring av karakteren av samarbei-

152 St.prp. nr. 100 (1991–92) s. 342.
153 Revue du Marché Commun 1972 s. 43, sjå St.prp. nr. 100 (1991–92) s. 345 sp. 2.
154 St.prp. nr. 100 (1991–92) s. 346–347. Dette er ein analyse som også kan brukast i seinare tilfelle der § 93 må drøftast.
155 Innst. S. nr. 248 (1992–93) s. 84.
156 Innst. S. nr. 248 (1992–93) s. 86 og 87.
157 Sjå brev frå UD til Johan J. Jakobsen (parlamentarisk leiar for Senterpartiet) og til Gunnar Skaug (leiar av utanrikskomiteen) i Innst. S. nr. 248

(1992–93) s. 102 og 107–108.
158 St.tid. 1992–93 s. 340.
159 Sjå St.tid. 1992–93 s. 1370, vedtatt med 104 mot 55 røyster.
160 St.tid. 1992–93 s. 1125–1132.
161 St.meld. nr. 40 (1993–94) s. 358–367.
162 St.meld. nr. 40 (1993–94) s. 368.
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det. På dette punktet gjekk regjeringa kort gjennom dei
ulike fasane og konkluderte på følgjande måte:

«Det er naturlig å se innføringen av en økonomisk og
monetær union med en felles valuta som en videreutvik-
ling innenfor rammen av det felles (indre) marked og den
gradvise tilnærming av medlemsstatenes økonomiske
politikk, som har vært målsettinger for EF siden vedta-
kelsen av Roma-traktaten i 1957.»163

Dette er spørsmål som ut frå ei rettsleg vurdering etter
mitt syn burde vore vurdert nærmare ut frå dei kriteria
som blei drøfta i utgreiingane frå 1967 der det særleg
hos Opsahl blei skilt skarpt mellom politiske målsettin-
gar på den eine sida og verkemiddel på den andre.164

Ein annan ting å merke seg er at regjeringa skreiv at
det «var ordlyden i § 20 i den danske grunnlov frå 1953
som hadde tjent som mønster» for § 93. Det er som
drøfta ovanfor, ikkje heilt treffande, særleg ikkje når det
gjeld kriteriet om «sagligt begrænset Omraade», som
nettopp var forma som eit alternativ til den danske ord-
ninga som tidlegare hadde vore føreslått også i Noreg.
Men stortingsmeldinga nytta dette som grunnlag for eit
argument om at § 20 i den danske grunnlova som fastset
at overføring skal skje «ved lov i nærmere bestemt
omfang» og at den danske føresegna har blitt sett som
«tilstrekkelig» også i forhold til traktaten om den euro-
peiske union (TEU).165 Skilnaden mellom den norske og
den danske føresegna er på dette punktet nettopp at i den
norske er det ei kompetanseavgrensing for Stortinget,
men i den danske er det eit krav om at lovvedtaket skal
innehalde grenser.

Regjeringa avslutta drøftinga med å seie at ved ein
eventuell tvist for norske domstolar «er det påregnelig at
Stortingets egen grunnlovsforståelse vil bli tillagt
avgjørende betydning».166 Det er eg einig i når det gjeld
denne typen spørsmål.

I stortingsbehandlinga av meldinga, som var prega av
sterk usemje om medlemskapspørsmålet, kom det òg
opp nokre synspunkt knytt til Grunnlova § 93. Særleg

Senterpartiet stilte ei rekkje spørsmål til handelsmi-
nisteren. Mellom anna blei det vist til at meldinga viste
til utgreiingane frå 1967 frå Castberg, Andenæs og
Opsahl. I den samanheng viste Senterpartiet til eit avis-
intervju med Andenæs og Opsahl saman med professor
Torstein Eckhoff der det blei uttrykt «at det var tvil» om
konklusjonen om at § 93 gav heimel for tilslutningssam-
tykke «fortsatt var gjeldende». På den bakgrunn blei det
spurt om departementet hadde innhenta eksterne vurde-
ringar av spørsmålet. Til det svarte departementet nei og
viste til den vurderinga regjeringa hadde uttrykt i mel-
dinga om at

«den utvidelse av området for EF/EU-samarbeidet som
har skjedd siden 1967, ikke [var] så stor at det tilsier noen
annen konklusjon i forhold til vilkåret om at myndighets-
overføringen skal skje på et ‘sagligt begrænset Omra-
ade’».167

I innstillinga frå utanrikskomiteen blei det likevel ikkje
gjort særleg mykje ut av dette.168

Medlemskapspørsmålet blei igjen avgjort gjennom
rådgivande folkerøysting, den 27. og 28. november 1994
då 52,2 prosent av dei som røysta sa nei.169 Dermed blei
Noreg ståande som ein av få medlemer i EØS sidan dei
andre større EFTA-landa Finland, Sverige og Austerrike
gjekk frå EFTA til EU-medlemskap.

13 1999: Schengen-avtalen – omfattande drøfting 
av § 93
Schengen-avtalen er ein tilknytingsavtale til EU-samar-
beidet særleg om passering av indre grenser, kontroll
med ytre grenser, politisamarbeid, visumreglar og om
retur av ulovlege flyktningar. Eit særleg trekk ved sam-
arbeidet er at fleire av desse felta kan vere krevjande opp
mot personvernomsyn.170 Det materielle innhaldet av
Schengen-samarbeidet var allereie avtalt 19. desember
1996 og Stortinget gav samtykke til ratifikasjon av

163 St.meld. nr. 40 (1993–94) s. 369.
164 Sjå elles meir om usemja i oppfatninga om traktatskyldnadene knytt til den økonomiske og monetære union, Innst. S. nr. 210 (1993–94) der utan-

rikskomiteen mot røystene frå SV og Framstegspartiet gjekk mot å be Høgsterett utgreie spørsmålet i medhald av Grunnlova § 83. Det framgår der
at representantane frå Senterpartiet, Kristeleg Folkeparti og Halvard Bakke (Ap) meinte det var klart at eit medlemsland som oppfylte vilkåra,
måtte bli med i tredje fase av unionen. Det meinte òg representanten frå SV, men at det likevel var grunn til å be Høgsterett om å vurdere saka.
Komitefleirtalet, resten av representantane frå Arbeidarpartiet og Høgre la kort til grunn oppfatninga frå regjeringa.

165 St.meld. nr. 40 (1993–94) s. 368 første spalte og 369 andre spalte.
166 St.meld. nr. 40 (1993–94) s. 369 sp. 2.
167 Innst. S. nr. 209 (1993–94) s. *52. Det var òg to spørsmål knytt til endringsframlegg til § 93 der ein ville fjerne vilkåret om «sagligt begrænset

Omraade» for å sikre at § 93 skulle kunne gi grunnlag for EU-medlemskap, men departementet viste i desse også til svaret som var gitt på det før-
ste av desse spørsmåla, sjå s. *52–*53.

168 Senterpartifraksjonen viste til tvilen om § 93 og utviklinga av EU etter 1967, sjå Innst. S. nr. 209 (1993–94) s. 60.
169 St.meld. nr. 19 (1994–95) datert 16. desember 1994.
170 Om Schengen-samarbeidet og Schengen-avtalen, sjå overordna NOU 2012: 2 s. 71–73.
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denne avtalen 9. juni 1997. Den såkalte Schengen-
avtalen det her er tale om blei forhandla fram i 1998 og
underteikna 18. mai 1999. Schengen-avtalen er ein
rammeavtale som set opp det institusjonelle samarbei-
det mellom EU på den eine sida og Noreg og Island på
den andre slik at det kan bli vedtatt nye rettsakter inn-
anfor Schengen-samarbeidet.171 Schengen-avtalen blei
framkalt av at EU gjennom Amsterdam-traktaten i
1997 integrerte dei omtalte samarbeidsfelta i EU-sam-
arbeidet. Avtalen inneheld dei institusjonelle løysin-
gane for samarbeidet mellom EU-landa på den eine
sida og Noreg og Island på den andre. Då den blei inn-
gått, var det ein omfattande debatt om § 93 måtte bru-
kast eller om samtykke til tilslutning kunne bli gitt i
medhald av Grunnlova § 26 andre ledd. Det siste blei
resultatet. Det er likevel grunn til å sjå noko nærare på
dei omfattande vurderingane som blei gjort den gon-
gen.

Regjeringa valde eit særskilt opplegg med omfattande
utgreiing av konstitusjonelle spørsmål, mellom anna ved
hjelp av ei juridisk referansegruppe med fem medlemer,
alle juristar, men med ulike haldningar til Noregs for-
hold til europeisk integrasjon.172 Regjeringa oppsum-
merte i stortingsproposisjonen den norske posisjonen
slik at det har vore «et avgjørende utgangspunkt» at del-
taking i eit «overnasjonalt samarbeid ville vært i strid
med folkets nei i folkeavstemningen om EU-medlem-
skap». På den andre sida hadde EU sitt traktatgrunnlag
som utgangspunkt.173 For Noreg var eit viktig mål alle-
reie for det Schengen-samarbeidet som var avtalt før
Amsterdam-traktaten blei inngått, at ein ønskte å føre
vidare den nordiske passunionen frå 1954. Schengen-
proposisjonen har eit omfattande kapittel på 17 sider om
konstitusjonelle spørsmål, der både grunnlovstolking og
Grunnlovas system for traktatinngåing er omtalt, i til-
legg til konkret vurdering av Schengen-avtalen opp mot
norsk statsrett.174 Metodisk uttalte Utanriksdepartemen-
tet at det er «svært vanskelig å fastslå «gjeldende stats-
rett» på dette området».175

I proposisjonen blei det påpeikt at bruk av § 93 var
«problematisk» på tre punkt. For det første, for Noregs
del gjaldt ikkje avtalen tilslutning til ein organisasjon,
men ei særleg form for samarbeid med EU. For det andre
gjeld § 93 slike samanslutningar som skal utøve
«Beføielser» som elles ligg til statlege styresmakter.
Men i Schengen-samarbeidet er det andre nasjonalstatar
som skal utøve styresmakt. Det gjaldt i praksis retten for
finske og svenske polititenestemenn til i visse tilfelle å
utøve tvangsmakt også på norsk territorium, og vice
versa. For det tredje gjeld tilsynelatande ikkje § 93 når
avgjerdene til den internasjonale samanslutninga berre
har folkerettsleg verknad.176

Vi skal ikkje her gå gjennom detaljane i alle vurderin-
gane, men peike på at departementet viste til og bygde
på læra om lite inngripande overføring av styresmakt
som argument for at ein likevel kunne gi samtykke i
medhald av § 26 andre ledd. Overføringa gjaldt den
nemnde utøvinga av politimakt.177 Anna formell overfø-
ring av styresmakt var det ikkje i avtalen.

Det synest klart at den gode og reflekterte gjennom-
gangen av grunnlovsspørsmåla i proposisjonen har nytt
godt av den gjennomarbeidinga som bruken av referan-
segruppa må ha medført. Eit spor av drøftinga ligg mel-
lom anna i at det blir omtalt at reell overføring av sty-
resmakt kan hevdast å bli omfatta av § 93 sjølv om det
ikkje skjer formell overføring. Men departementet tok
ikkje standpunkt til det synspunktet.178

I innstillinga frå utanrikskomiteen er det ikkje argu-
mentert noko særleg for korfor § 93 skulle brukast etter
at regjeringa og alle dei sakkunnige hadde uttalt av § 26
andre ledd var ok. Men representanten for Senterpartiet i
komiteen viste til at det hadde vore tvil om bruken av
§ 26 andre ledd i det offentlege ordskiftet og at § 93 i
alle fall kunne brukast ifølgje fleire medlemer i referan-
segruppa. Det konkrete eksemplet på overføring av sty-
resmakt som avtalen omfatta, og som blei tatt opp var
den omtalte retten for politi frå Sverige og Finland til å
utføre handlingar på norsk territorium.179 SVs represen-

171 Seinare har ei rad slike rettsakter blitt lagt fram for Stortinget til samtykkevedtak, frå 2000 til 2012 over tjue proposisjonar, sjå NOU 2012: 2
s. 240.

172 Medlemene var advokat Regine Ramm Bjerke, professor Erik Boe, (dåverande) stipendiat Fredrik Sejersted, professor Per Stavang og advokat Liv
Monica Bargem Stubholt. Vurderingane frå dei enkelte medlemene er trykt i St.prp. nr. 50 (1998–1999) s. 64–106. Boe og Sejersted gav også ut
sine utgreiingar separat i Erik Boe og Fredrik Sejersted, Schengen og Grunnloven, IUSEF nr. 30 (1999), der det s. VI blir opplyst at Boes bidrag er
ein lengre versjon enn det som inngår i proposisjonen medan Sejersteds bidrag er nesten identisk. Sjå om bruken av gruppa og dei statsrettslege
spørsmåla, NOU 2012: 2 s. 238–240. Referansegruppa gav òg råd under forhandlingane med EU om Schengen-avtalen.

173 St.prp. nr. 50 (1998–1999) s. 7. Dette var Bondevik I-regjeringa med KrF, Venstre og Senterpartiet som medlemer. All tre hadde vore mot Schen-
gen-samarbeidet då det blei vedtatt i 1996.

174 St.prp. nr. 50 (1998–1999) s. 29–46.
175 St.prp. nr. 50 (1998–1999) s. 30.
176 St.prp. nr. 50 (1998–1999) s. 31–33.
177 Sjå St.prp. nr. 50 (1998–1999) s. 32 og 35, sjå òg Erik Boe om forfølgingsretten s. 72.
178 St.prp. nr. 50 (1998–1999) s. 32 jf. s. 88–89 (Sejersted).
179 Sjå Innst. S. nr. 147 1998–99 s. 5–6.
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tant konstaterte berre at det var tvil om bruken av § 26
andre ledd og derfor burde saka behandlast etter § 93.180

I stortingsdebatten var det ein del diskusjon om bru-
ken av § 93.181 Johan J. Jakobsen siterte professor
Eivind Smith slik: «Schengen er en katastrofe konstitu-
sjonelt sett, enda verre enn EØS. Vi må bare godta noe
som bestemmes utenfor Norges grenser, eller tre ut av
hele avtalen.»182 Gjennomgåande er inntrykket også frå
sjølve stortingsdebatten at eit stort fleirtal meinte det var
riktig å bruke § 26 andre ledd og at § 93 ikkje var nød-
vendig i denne saka. Det er òg eit gjennomgåande trekk
at representantane meinte grunnlovsspørsmåla var grun-
dig utgreidd. Mykje av kritikken mot avtalen gjekk på
det materielle innhaldet, som ikkje var det direkte
temaet, men også på spørsmålet om kva for innverknad
Noreg ville kunne ha gjennom det etablerte fellesorganet
var oppe, særleg frå kritikarane.

Stortinget gav samtykke i medhald av § 26 andre ledd
med 85 mot 19 røyster. Før det hadde eit framlegg frå
SV og Senterpartiet om at samtykkespørsmålet skulle bli
behandla etter § 93, falle med 81 mot 23 røyster.183

14 Forvaltningsrettsleg integrasjon med EU – dei 
ulike byråa
Mellom anna for å avlaste kommisjonen byrja EU ei
utvikling med å etablere sjølvstendige forvaltningsor-
gan på 1970-talet. Men særleg etter år 2000 blei poli-
tisk sensitive felt omfatta. Organa blir omtalt som byrå
(«agencies») og er blitt etablert på ulike område:
energi, finans, transport, helse og så vidare. Byråa er
sentraliserte forvaltningsorgan i EU som er skilt frå
Kommisjonen. Den store auken av byrå er eit viktig
nyare utviklingstrekk i EU. Utviklinga har skjedd etter
at EØS-avtalen vart inngått og gjeld derfor slike spørs-
mål som ikkje er omhandla i dei opphavlege EØS-
dokumenta. Ein kan seie at det i EU er blitt utvikla eit
forvaltningsnivå som ikkje var påtenkt, iallfall ikkje
med eit slikt omfang og ein slik karakter, då EØS-avta-
len vart inngått.184

I desse samanhengane har ulike norske regjeringar
ønskt å vere med fordi det har vore sett som viktig for å
delta i den indre marknaden på dei ulike felta. Byråa
har gjerne blitt tildelt kompetanse til å treffe visse ved-
tak, anten overfor nasjonale tilsynsorgan eller direkte
overfor føretak i medlemslanda, og eventuelt også
overfor føretak i EFTA-statane i EØS. Denne nye
utviklinga har ført til mange vurderingar av om sam-
tykke til tilslutning måtte skje i medhald av § 26 andre
ledd med vanlege fleirtalskrav i Stortinget eller § 115
(tidlegare § 93) med krav om ¾ fleirtal. Berre i eitt til-
felle (fram til juli 2020) har regjeringa og Stortinget
funne at det var nødvendig med ¾ fleirtal. Det gjaldt
tilslutning til EUs finanstilsyn i 2016. I alle dei andre
sakene har regjeringa og Stortinget lagt til grunn at
samtykke kan skje i medhald av § 26 andre ledd, anten
fordi overføringa av styresmakt har vore «lite inngri-
pande» eller fordi vedtak berre har vore folkerettsleg
bindande for Noreg.

Gjennomgåande har lovavdelinga i Justisdepartemen-
tet uttalt seg om dei konstitusjonelle spørsmåla i sakene
og det er grunn til å tru at vurderingane som regjeringa
har gitt uttrykk for i dei ulike proposisjonane, har bygd
på vurderingane frå lovavdelinga. Vi skal her sjå særleg
på saka om EUs finanstilsyn sidan det der vart gjort bruk
av § 115 og saka om tredje energimarknadspakke med
byrået ACER fordi i den samanhengen var vurderinga
særleg grundig, mellom anna fordi den juridiske debat-
ten var omfattande.185

15 Tilknyting til EUs finanstilsyn 2016
Den andre gongen Stortinget har gjort vedtak i medhald
av § 115 var i 2016 då samtykke til norsk deltaking i åtte
avgjerder i EØS-komiteen om rettsakter som særleg
gjaldt EUs finanstilsynssystem, vart gitt basert på denne
paragrafen. Samtidig vart det vedtatt at styresmakt under
dei ulike forordningane kunne bli overført til ESA og
EFTA-domstolen som EØS-tilpassing av rettsaktene.186

Med bakgrunn i den internasjonale finanskrisa i 2008–

180 Innst. S. nr. 147 1998–99 s. 7.
181 Sjå St.tid. 1999 s. 2833, 2834 og 2857 (saksordførar Nybakk), s. 2841, 2842 og 2858 (Jakobsen), s. 2847 (Hove), s. 2848 (Valle), s. 2854 (Nymo).
182 St.tid. 1999 s. 2839.
183 St.tid. 1999 s. 2864.
184 Sjå innsiktsfullt om utviklinga av byråa og forvaltningsnivået i EU, Hans Petter Graver, «Grunnlovens § 115 og (særlig ACER-saken – Betenkning

avgitt til Nei til EU», datert 18. september 2018 s. 20–25. Sjå òg studien: Erlend M. Leonhardsen, «The EEA EFTA States and EU Agencies: Get-
ting Along or Going Alone», i Peter-Christian Müller-Graff, Hans Petter Graver og Ola Mestad (eds.) European Law and National Institutions,
Berlin 2016 s. 115–157. Den inneheld både inngåande analysar av karakteren av den nye forvaltningsmåten og forholdet til EØS-ordninga.

185 Eit oversyn over alle saker om stortingssamtykke til nye skyldnader overfor EU fram til og med 2011 står i NOU 2012: 2 s. 885–895. Oversyn over
saker som har vore vurdert av Lovavdelinga finn ein under Tolkningsuttalelser, Grunnloven på § 26 og § 93 på heimesida til Justisdepartementet.

186 Grunnlaget for vedtaket var Prop. 100 S (2015–2016) og Innst. 382 S (2015–2016). For kritikk av manglande analyse i proposisjonen av dei mang-
lande rettstryggleiksmekanismane i den valde to pilar-modellen, sjå Ingrid Hertzberg og Tarjei Bekkedal, «Kompetanse og kontroll. Om Norges
tilslutning til EUs finansbyråer (II)», Lov og Rett 2018 s. 205–226.



F.  Allmenne føresegner1298
2009 hadde EU utarbeidd eit omfattande opplegg for
betre og meir samordna handtering av den europeiske
finansmarknaden. Dette medførte mellom anna høve til
sentralisert vedtakskompetanse lagt til fleire EU-byrå.
Ein omfattande tilpassingsprosess vart gjennomført med
interne norske utgreiingar, samordning på EFTA-sida og
forhandlingar mellom EFTA-statane og EU. Lovavde-
linga i Justisdepartementet gav i alt fire fråsegner om
spørsmål knytt til gjennomføringa.187 Desse vart brukt i
proposisjonen som stort sett la til grunn grunnlovsopp-
fatninga i lovavdelinga. Men på eit par punkt var propo-
sisjonen noko meir varsam med å gå Grunnlova for nær.
Dei spørsmåla som vart vurderte gjaldt om overføringa
særleg av forvaltningskompetanse var så omfattande at
vedtak måtte skje i medhald av § 115. Lovavdelinga og
regjeringa fann at det var tilfelle på fleire punkt. At
regjeringa la til grunn at det her låg føre kompetanse-
overføring, gjorde at vurderingane ikkje blei kritiserte på
dette grunnlaget.

For å kunne ta dei ulike rettsaktene inn i EØS-avta-
len og gjere dei til norsk rett måtte EFTA-statane for-
handle fram ei løysing med EU som innebar at kompe-
tanse som etter EU-reglane skulle liggje hos EU-organ,
i høve til EFTA-statane måtte utøvast av ESA og
EFTA-domstolen. Berre dette ville oppfylle kravet i
§ 115 om ein internasjonal samskipnad som «Noreg er
tilslutta eller sluttar seg til». Slike løysingar vart for-
handla fram. Kritikken mot regjeringa i den konkrete
saka kom derfor ikkje på det vanlege punktet om at
regjeringa går for langt med å føreslå vedtak om kom-
petanseoverføring basert på Grunnlova § 26 andre
ledd. I staden kom det skarp kritikk frå nokre hald om
at det i realiteten ikkje var tale om overføring til EFTA-
organa fordi ESA i kvar sak ville måtte kome til å føl-
gje vedtaka frå EU-sida. Dette var ein kritikk som
gjekk på at vilkåret om overføring til «ein internasjonal
samskipnad som Noreg er tilslutta eller sluttar seg til» i
§ 115 ikkje var oppfylt. Dette var ikkje særskilt vurdert
av Lovavdelinga.

Dei typane kompetanse som kravde vedtak etter § 115
var etter oppfatninga i regjeringa og lovavdelinga for det

første ein subsidiær kompetanse i tilsynsforordningane
art. 18 nr. 4 om at organa (banktilsyn, forsikringstilsyn
og verdipapir- og marknadstilsyn) kan gjere eit enkelt-
vedtak direkte retta til eit nasjonalt tilsynsorgan med
krav om tiltak. Dette «overskrider terskelen for lite inn-
gripende myndighetsoverføring».188 For det andre gjaldt
det kredittvurderingsbyråforordningane (CRA I, CRA II
og CRA III) der tildeling av autorisasjons- og tilsyns-
oppgåvene på same måte overskreid terskelen for lite
inngripande overføring.189

Utanriks- og forsvarskomiteen blei òg beden om å
uttale seg om utkastet til innstilling frå finanskomiteen.
Fleirtalet, alle utanom medlemen frå Senterpartiet,
slutta seg til utkastet utan merknader. Medlemen frå
Senterpartiet gjekk inn for utsetjing av saka, saman med
SV-medlemen. Senterpartirepresentanten viste til at
både professorane Halvard Haukeland Fredriksen og
Eirik Holmøyvik saman hadde åtvara fordi den skisserte
løysinga «er en konstruksjon» fordi ESA skulle ikkje
gjere anna enn «å strø sand på EU-tilsynenes innstillin-
ger», og vidare at professor Eivind Smith skulle ha
uttalt at det var tale om ei «omgåing av Grunnlova» og:
«Løysinga regjeringa vil ha Stortinget med på er mest ei
reint formalistisk omgåing av krava for overføring av
mynde i Grunnlova.»190 I stortingsdebatten kom det
ikkje andre tunge grunnlovsargument enn variasjonar
over dette.191 Det sentrale kritiske synspunktet var at
dei vedtaka ESA ville kome til å gjere ville vere «kopi-
vedtak» av det EU-organa alt hadde vedtatt og dermed
var styresmakt overført til EU, ein organisasjon som
Noreg ikkje er medlem av.

Stortinget slutta seg med stort fleirtal, 136 mot 29,
til framlegget frå regjeringa.192 Det var dermed over-
veldande fleirtal som meinte at det var akseptabelt
med § 115-vedtak for desse tilpassingane sjølv om kri-
tikken og dermed motførestillingane var lagt fram på
bordet under behandlinga. Seinare har Halvard Hauke-
land Fredriksen tatt til orde for omtolking av medlem-
skapskriteriet i § 115, eller ei grunnlovsendring, som
gjer at Noreg kan knyte seg direkte til uavhengige EU-
byrå.193

187 Oversyn over vurderingane står i Prop. 100 S (2015–2016) s. 61. Fråsegnene er JDLOV-2010-100039A frå 8. desember 2010, JDLOV-2010-
10039B frå 31. august 2011, JDLOV-2010-10039C frå 17. august 2012 og JDLOV-2010-10039D frå 15. september 2014.

188 Prop. 100 S (2015–2016) s. 61. Sjå JDLOV-2010-10039D punkt 2. Om artikkel 18, sjå òg Tarjei Bekkedal og Ingrid Hertzberg, «Suverenitet og
homogenitet. Om Norges tilslutning til EUs finansbyråer (I)», Lov og Rett 2018 s. 131–257 på s. 142–143. Dei er elles ikkje overtydde om at
§ 115-vedtak var nødvendig i denne saka, sjå s. 156.

189 JDLOV-2010-10039D punkt 3.
190 Innst. 382 S (2015–2016) s. 11.
191 St.tid. 2016 s. 4153–4180.
192 St.tid. 2016 s. 4183–4184.
193 Halvard Haukeland Fredriksen, «EU-byråene, Grunnloven og EØS-avtalens bærekraft», Tidsskrift for forretningsjus 2018 s. 12. Han tar òg med

EU-domstolen som uavhengig EU-organ. Det rettslege poenget er å sjå dei som EØS-organ sett frå norsk statsrettsleg synsvinkel. Om lag tilsva-
rande, Eirik Holmøyvik, «Grunnlova § 93 og læra om ‘lite inngripende’ myndigheitsoverføring i lys av nyare konstitusjonell praksis», Lov og Rett
2011 s. 447–471 på s. 470–471.
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16 Tilslutning til tredje energimarknadspakke – 
ACER – 2018
I 2018 gav Lovavdelinga i Justisdepartementet ei
omfattande fråsegn om grunnlovsspørsmåla knytt til
samtykke til godkjenning av innlemming i EØS-avtalen
av ulike rettsakter som inngjekk i den såkalte tredje
energimarknadspakka. Det gjaldt mellom anna forord-
ninga (EF) nr. 713/2009 om oppretting av eit byrå for
samordning av energireguleringsstyresmakter, gjerne
forkorta ACER (Agency for the Cooperation of Energy
Regulators). Dette reiste fleire grunnlovsspørsmål, sær-
leg om samtykke kunne bli gitt i medhald av Grunnlova
§ 26 andre ledd eller om ein måtte bruke § 115. Til Stor-
tinget hadde regjeringa lagt fram ein samtykkeproposi-
sjon og to lovproposisjonar.194 Tidlegare hadde Lovav-
delinga uttalt seg ikkje mindre enn fire gonger om
grunnlovsspørsmål ved ulike sider av tredje energi-
marknadspakke.195 Denne fråsegna synest å omfatte dei
fleste synspunkta som tidlegare hadde vore oppe om for-
holdet til nye EØS-skyldnader.196

Det kan sjå ut som om ønsket om endå ei vurdering av
spørsmålet om bruk av § 115 iallfall delvis var forårsaka
av kritikk mot dei vurderingane som regjeringa hadde lagt
til grunn. Det står i fråsegna frå Lovavdelinga at spørsmå-
let kom i brev frå Olje- og energidepartementet datert
9. februar 2018. Det var etter at proposisjonane var lagde
fram og etter at professorane Eirik Holmøyvik og Halvard
Haukeland Fredriksen hadde skrive ein kronikk i Klasse-
kampen der det ifølgje referat i mindretalsmerknadene
(Senterpartiet og SV) i komitéinnstillinga mellom anna
var sagt: «De kreative, og til tider anstrengte, rettslige vur-
deringene som gjøres i denne og andre saker for å unngå
bruk av § 115, bidrar til å tilsløre realitetene i Norges til-
knytning til overnasjonale EU-byråer.»197

Utgangspunktet for denne femte vurderinga var sær-
leg spørsmåla om at den nasjonale reguleringssty-
resmakta skulle vere uavhengig i høve til instruksar frå
andre norske styresmakter og at ESA skulle kunne treffe
bindande vedtak retta til nasjonale reguleringssty-
resmakter.198

Lovavdelinga tok først standpunkt til om dei vedtaka
ESA kunne gjere var folkerettsleg eller internrettsleg

bindande. Dette er knytt til tolkinga av § 115 andre ledd,
som fastset at føresegnene i § 115 ikkje gjeld deltaking i
ein internasjonal organisasjon der avgjerdene «berre har
reint folkerettsleg verknad for Noreg». Dei vedtaka som
ESA etter tilpassingsreglane skulle gjere, ville vere
direkte retta til den nasjonale energistyresmakta og der-
med til eit i prinsippet underordna norsk statsorgan eller
altså ein del av den norske statsforvaltninga, ikkje til den
norske staten generelt. Det blir av Lovavdelinga omtalt
som at ESA får rett til «å treffe vedtak om hvordan et
nasjonalt forvaltningsorgan på lavere nivå skal utøve sin
myndighet overfor private».199

I den vidare analysen tok Lovavdelinga som utgangs-
punkt at omgrepet «myndighetsoverføring» i høve til
§ 115 første ledd omfattar også kompetanse til å binde
staten folkerettsleg «så lenge en er klar over at slike til-
feller rettslig sett behandles annerledes enn overføring
av myndighet til å treffe vedtak med direkte virkning i
Norge».200 Lovavdelinga gjekk gjennom forhistoria til
§ 115 utan å finne klare haldepunkt for kva skiljet betyr,
men bygde så på proposisjonen om Schengen-avtalen
der det er forklart at eit vedtak gjort av ein internasjonal
organisasjon eller ein annan stat «har direkte virkning
dersom det gjelder umiddelbart i intern norsk rett, dvs
uten hensyn til om det ved lov eller på annen måte er
gjennomført i norsk intern rett av norske statsorga-
ner».201

Vidare peikte Lovavdelinga, heilt riktig, på at det finst
ei rad utsegner i forarbeida til § 93 «som viser at en, i
alle fall i første rekke, så for seg at paragrafen skulle få
anvendelse på tilfeller der det ble overført myndighet til
å treffe vedtak med direkte virkning for (norske) borgere
og bedrifter».202 I framhaldet er Lovavdelinga også
innom Castbergs framlegg til endra formulering av § 93
der han føreslo at den skulle gjelde «at udøve visse
Beføielser, med bindende Virkning direkte for norske
Borgere og i Norge hjemmehørende Personer».203 Dette
blei som kjent ikkje del av ordlyden. Ut frå dette spurde
Lovavdelinga om verkeområdet for paragrafen berre
gjeld overføring av kompetanse til å gjere vedtak «og
utføre andre myndighetshandlinger» som har direkte
verknad «overfor private». Men det blir konkludert med

194 Samtykkeproposisjonen var Prop. 4 S (2017–2018) og dei to lovproposisjonane Prop. 5 L (2017–2018) om endringar i energilova og Prop. 6 L
(2017–2018) om endringar i naturgasslova.

195 I brev 21. januar 2011 (snr. 2010/8085), 25. juni 2014 (snr. 2014/1689), 25. april 2016 (JDLOV -2016-2442-1) og 3. februar 2017 (snr. 16/2442).
196 Per 1. juli 2020 kan eg ikkje sjå at det har kome nokon fråsegner om slike spørsmål etter denne.
197 Innst. 178 S (2017–2018) s. 12.
198 Sjå brev 27. februar 2018 (ref. 16/2442 EO ATV/IH) s. 6–11.
199 Sjå brev 19. mars 2018 (ref. 16/2442 EO ATV/IH) s. 11.
200 Op.cit. s. 13.
201 Sitert frå St.prp. nr. 50 (1998–99) s. 36.
202 Op.cit. s. 15. Utheving i originalen.
203 Op.cit. s. 16, jf. Castbergs brev 18. oktober 1956, gjengitt ovanfor.
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at sjølv om dette er «kjerneområdet», kan ein likevel
ikkje unnta frå verkeområdet for § 115 «myndighets-
overføringer som ikke dreier seg om å utøve myndighet
med direkte internrettslig virkning overfor private».204

Etter dette blir spørsmålet reist om vedtak i internasjo-
nale organisasjonar som er retta til norske forvaltnings-
organ, ikkje til Noreg som stat, berre har reint folkeretts-
leg verknad. Det hadde Lovavdelinga uttalt tidlegare i ei
vurdering av ACERs vedtakskompetanse i samband
med utarbeiding av ein tilpassingstekst.205 Drøftinga
gjaldt «folkerettslige forpliktelser som – korrekt oppfylt
– er ment å skape rettigheter eller plikter for private, men
som formelt er rettet til norske myndigheter (forvaltnin-
gen)».206 Det blir her vist til ei tidlegare fråsegn frå 2011
om at utgangspunktet må vere, at vedtak «rettet uteluk-
kende mot norske myndigheter medfører normalt bare
en folkerettslig binding om å følge det opp i intern rett.
Det vil da i prinsippet ikke være tale om myndighetsav-
ståelse i Grunnlovens forstand».207 Og det gjeld sjølv
om Noreg er folkerettsleg forplikta til å gjere eit «tilsva-
rende vedtak». Lovavdelinga skriv så at dei «anser fort-
satt dette for dekkende». Men så blir analysen meir
interessant fordi det blir sagt at det er ikkje vasstette
skott mellom folkerett og intern rett. Derfor må ein skilje
mellom kva som skal til for at det ligg føre ein folke-
rettsleg skyldnad «som i det norske statsrettslige
systemet følger av at Norge har påtatt seg en folkeretts-
lig forpliktelse», og dei skyldnadene som har «virknin-
ger som går utover dette».208 Så blir det lagt til at kon-
krete forhold «kan imidlertid – uavhengig av om forplik-
telsen er rettet til overordnede eller underordnede myn-
digheter – føre til at den internasjonale organisasjonen ut
fra sitt kompetansegrunnlag kan treffe vedtak som har
virkning ut over de rent folkerettslige».

Eit viktig ledd i resonnementet er at det «faktum at
pliktene er adressert til et forvaltningsorgan på lavere
nivå, fratar dem etter vårt syn ikke deres karakter av at
de ‘bare har rent folkerettslig virkning’».209 Dette byg-
gjer på at tradisjonelt er folkerettslege plikter retta mot

«statens øverste organer», men det kan likevel vere slik
at i praksis må oppfylling skje ved tiltak frå organ på
lågare nivå. I nokre tilfelle kan det òg vere tilfeldig om
vedtak er adressert til lågare organ og det er sikker rett at
også lågare statsorgan har plikt til å etterleve den folke-
rettslege skyldnaden. Vidare er det slik at staten folke-
rettsleg har ansvar for handlingane til alle statsorgan.
Etter dei generelle vurderingane analyserte Lovavde-
linga konkret om ESAs vedtak retta til den nasjonale
reguleringsstyresmakta hadde verknader utover reint
folkerettsleg verknad og fann at det ikkje er tilfelle.210

Særleg blei det lagt vekt på ordlyden i tilpassingsteksten,
som er slik at i motsetning til det som gjeld under forord-
ninga, der vedtak kan rettast direkte mot private, kan
vedtak berre rettast til den nasjonale reguleringssty-
resmakta (RME).211

Det andre spørsmålet som Lovavdelinga tok opp var
forholdet til Grunnlova § 3 i og med at tredje energi-
marknadspakke inneber at instruksjonsrett overfor den
nasjonale reguleringsstyresmakta uttrykkjeleg blir
avskoren. Dette ser Lovavdelinga som ei overføring av
kompetanse som i utgangspunktet ligg til Kongen i med-
hald av Grunnlova § 3. Spørsmålet var om denne overfø-
ringa kunne skje i medhald av den generelle traktatkom-
petansen i Grunnlova § 26. Dette reiste ikkje særlege
spørsmål i forhold til § 115. Lovavdelinga fastslo at det
er «sikker konstitusjonell praksis» at overføring av sty-
resmakt kan skje i medhald av § 26 når den er «lite inn-
gripende». Det blir vist til omfattande praksis i form av
oppfatninga i ei rekkje proposisjonar og komiteinnstil-
lingar og stortingsmeldinga og NOU’en om EØS-avta-
len og Noregs andre EU-avtalar.212

Det blir òg fastslått at kriteriet om lite inngripande
ikkje har blitt oppfatta å gjelde for overføring av kompe-
tanse til å inngå traktatar.213 Vurderingstemaet der blir
eit litt anna. Eit særleg spørsmål gjeld kva praksis frå før
1962 har å seie. I den samanhengen gjekk Lovavdelinga
gjennom saka om felles luftforsvarssystem for NATO,
som er behandla ovanfor her.

204 Op.cit. s. 16.
205 Fråsegn datert 25. april 2016 (JDLOV-2016-2442-1).
206 Op.cit. s. 17.
207 Op.cit. s. 18. Denne siterte eldre fråsegna samhøver ikkje godt med definisjonen av «myndighetsoverføring» på s. 13 i den fråsegna vi her gjen-

nomgår.
208 Op.cit. s. 19.
209 Op.cit. s. 21.
210 Denne vurderinga er kritisert i Hans Petter Graver, «Grunnlovens § 115 og (særlig ACER-saken) – Betenkning avgitt til Nei til EU», datert

18. september 2018 s. 20 og av Halvard Haukeland Fredriksen, «EU-byråene, Grunnloven og EØS-avtalens bærekraft», Tidsskrift for forretnings-
jus 2018 s. 7–8.

211 Op.cit. s. 22–24. Her er òg interessant at Lovavdelinga ikkje finn å kunne støtte seg på ei tolking av den danske grunnlova § 20, som synest å støtte
standpunktet til Lovavdelinga (s. 24).

212 Op.cit. s. 29–31. Også Hans Petter Graver er einig i at læra om lite inngripande overføring er vel etablert, sjå Hans Petter Graver, «Grunnlovens
§ 115 og (særlig ACER-saken) – Betenkning avgitt til Nei til EU», datert 18. september 2018 s. 13 og 25.

213 Op.cit. s. s. 31 – og det blir nemnt eit mogeleg unntak frå dette synet hos Inge Lorange Backer, i Festskrift til Carsten Smith (2002) s. 51 (note 21).
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Det som Lovavdelinga såg som det relevante konkrete
spørsmålet, var at Kongen «har plikt til å avstå fra å
treffe pålegg om» den typen spørsmål som er blitt over-
ført til ESA.214 I forhold til denne plikta var det spørs-
mål om den er lite inngripande. Lovavdelinga fann at
«den beskjæringen av Kongens instruksjonsmyndighet
som det her er tale om», er «meget beskjeden». Det blei
òg vist til at Stortinget hadde tidlegare akseptert overfø-
ring av kommandorett i medhald av Grunnlova § 25 før-
ste ledd første punktum, «som fremstår som langt mer
inngripende enn tilfellet her». Sjølv om dette gjaldt mili-
tærforvaltning ville det vere paradoksalt at dette var
akseptabelt dersom tilfellet her skulle falle utanfor.215

Hans Petter Graver har seinare, etter storingsbehand-
linga, kritisert den konkrete vurderinga av om overfø-
ringa var lite inngripande fordi den ikkje tok omsyn til at
den «nasjonale reguleringsmyndigheten skal inngå i et
nettverk hvor de overordnede linjer trekkes opp av
ACER og Kommisjonen».216 Det er ei innvending om at
karakteren av den nye forvaltningsrettslege integrasjo-
nen i EU og dermed i EØS ikkje blir tatt tilstrekkjeleg
omsyn til.

Vurderinga frå Lovavdelinga, som blei gjort etter at
proposisjonane var lagde fram, blei oversendt energi- og
miljøkomiteen under stortingsbehandlinga. Eit stort
fleirtal i komiteen, medlemene frå Arbeidarpartiet,
Høgre, Framstegspartiet, Venstre og Miljøpartiet De
Grønne slutta seg til vurderinga frå regjeringa og Lovav-
delinga og viste uttrykkjeleg til vurderinga datert
27. februar 2018.217 Medlemene frå Senterpartiet og
Sosialistisk Venstreparti meinte i staden at vedtak måtte
skje i medhald av § 115. Dei viste til at Graver skulle ha
uttalt i Klassekampen 1. mars, at det at ESA berre gjer
folkerettsleg bindande vedtak var «… et rent formalis-
tisk argument, som ikke kan være avgjørende i forhold
til Grunnlovens § 115». Han uttalte òg at vedtak om til-
slutning måtte gjerast i medhald av § 115. Mindretalet
viste òg til at professor Eivind Smith skulle ha sagt i
Debatten på NRK 1. mars 2018 at «prosessen som man
har lagt opp til […] er strengt tatt et brudd på grunnlo-
ven». I tillegg peikte dette mindretalet på at vurderinga
frå Lovavdelinga ikkje

«tar inn i vurderingen av myndighetsoverføring det for-
hold at eventuelle fremtidige utvidelser og endringer i

regelverket kan utfordre spørsmålet om suverenitetsav-
ståelse på nye måter, og på måter som dermed defineres
som mer enn ‘lite inngripende’».218

Etter avgjerd av Stortinget blei utkastet til komiteinnstil-
ling lagt fram for utanriks- og konstitusjonskomiteen,
som uttalte seg 20. mars. Der fordelte synspunkta seg på
same måten som i energikomiteen. Både representanten
frå Senterpartiet og frå SV meinte ein måtte bruke § 115.
Senterpartirepresentanten utdjupa òg grunnlovssyns-
punktet noko:

«Denne medlemen vil understreke at tilslutning til ACER
inneber suverenitetsoverføring i Grunnlova si tyding.
Fleirtalet vel likevel å gå utanom Grunnlova § 115 som
set krav om tre fjerdedels fleirtal ved myndigheitsoverfø-
ring med den grunngjeving at dette er sett på som ‘lite
inngripande’. Denne medlemen synes fleirtalet viser liten
respekt for dei formelle reglane som er nedfelt i Grunn-
lova gjennom bruk av kreative rettslege vurderingar og
formalistiske argument. Dette er eigna til å svekke tilliten
til Stortinget som vårt viktigaste folkevalde organ.

Denne medlemen viser til at teorien om lite inngri-
pande suverenitetsoverføring ikkje har noko haldepunkt
i Grunnlova sin ordlyd og at det klare utgangspunkt er at
alle saker om suverenitetsoverføring må fylgje prosedyre
og krav i § 115.»219

I innstillinga frå energikomiteen gjorde derfor Senterpar-
tiet og SV mellom anna framlegg om at saka skulle avgje-
rast i medhald av § 115 og at presidentskapet skulle inn-
hente «en uavhengig juridisk betenkning» om spørsmåla.
Kristeleg Folkepartis medlem og MDGs medlem la fram
ulike forslag om å innhente ei vurdering av tilknytings-
spørsmål frå Høgsterett i medhald av Grunnlova § 83.220

I Stortinget var det lite debatt om grunnlovsspørsmå-
let, men Per Olav Lundteigen (Sp.) viste til «de aner-
kjente grunnlovskyndige» Eivind Smith og Eirik
Holmøyvik, som støtta bruk av § 115, og la til: «Men
EU-tilhengerne Arbeiderpartiet og Høyre utvanner i sak
etter sak forståelsen av Grunnloven, for de ser en stor
risiko for ikke å få viljen sin om Grunnlovens krav til tre
fjerdedels flertall følges.»221 Om dette er riktig, er det
ein interessant observasjon. Det synest elles som om det

214 Op.cit. s. 36.
215 Op.cit. s. 38.
216 Hans Petter Graver, «Grunnlovens § 115 og (særlig ACER-saken) – Betenkning avgitt til Nei til EU», datert 18. september 2018 s. 18.
217 Sjå Innst. 178 S (2017–2018) s. 10–11.
218 Innst. 178 S (2017–2018) s. 13.
219 Innst. 178 S (2017–2018) s. 15.
220 Innst. 178 S (2017–2018) s. 15–16.
221 St.tid. 2017–2018 s. 2978.
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er sterkt samsvar mellom synet på grunnlovstolkingane
og den politiske oppfatninga av ytterlegare integrasjon
av energimarknadene gjennom EØS på begge sider i
saka.

I voteringa fall framlegget om behandling i medhald
av § 115 med 72 mot 24 røyster. Komitéinnstillinga vart
deretter vedtatt med 73 mot 23 røyster. Dei andre
mindretalsframlegga fall med litt større fleirtal.222 Av
røystetala i spørsmålet om å bruke § 115 var det akkurat
¾ mot, 72 av 96 medan samtykket altså blei gitt med ei
røyst meir. Mange representantar var fråverande. Der-
som alle 169 representantar hadde vore til stades, ville
fleirtalskravet vore 127. Dei partia som røysta for sam-
tykke hadde i alt 130 representantar i perioden 2017–
2021, slik at dei også då ville ha hatt så vidt meir enn ¾
fleirtal.

Organisasjonen Nei til EU har seinare gått til sak mot
staten for å få prøvd den manglande bruken av § 115 ved
stortingsvedtaket. Det ville vere eit spørsmål om
abstrakt grunnlovsprøving, som i utgangspunktet ikkje
har vore tillate i norsk rett. I første instans blei det lagt
ned påstand om «Staten plikter å avstå fra å gjennomføre
rettsaktene som beskrevet i EØS-komiteens beslutning
nr. 83/2017 av 5. mai 2027». Søksmålet blei avvist av
Oslo tingrett i orskurd 10. oktober 2019 fordi retten fann
at søksmålsvilkåra i tvistelova § 1-3 ikkje var oppfylt. I
anken til lagmannsretten, der påstanden var blitt noko
endra, viste Nei til EU til at det «betydelige antallet
grensetilfeller om avståelse av suverenitet i forbindelse
med slike gjennomføringer [av EU-rett] som er forelagt
Justisdepartementets lovavdeling vitner om at det er en
utfordring å håndtere denne nye situasjonen innenfor en
tradisjonell oppfatning om forholdet mellom Stortinget
og domstolene». Nei til EU framheva vidare at i ein slik
samanheng «er det lite tilfredsstillende at grunnleggende
suverenitetsspørsmål skal håndteres internt i norsk for-
valtning uten å kunne gjøres til gjenstand for over-
prøving i rettssystemet».

Lagmannsretten meinte i orskurd 18. mars 2020 at
dersom det i norsk rett skulle vere eit utvida høve til
abstrakt grunnlovsprøving i søksmål utover spørsmål
om menneskerettsbrot, «må det være tale om et spørsmål
om grunnleggende betydning, som er inngripende på en
rekke allmenne og vesentlige livsområder, for befolknin-
gen i alminnelighet, og hvor en mer abstrakt prøving er
den eneste reelle og praktiske mulighet til å få spørsmå-
let prøvd». Og lagmannsretten fann at den konkrete saka
ikkje gjaldt eit spørsmål «av grunnleggende betydning
for befolkningen i alminnelighet i relasjon til prøvings-

retten». Retten viste til at overføringa av styresmakt
gjaldt utøvande, ikkje lovgivande makt, og i tillegg var
«av begrenset karakter». Vidare viste retten til at eventu-
elle forvaltningsvedtak berre ville «berøre et begrenset
antall aktører i energisektoren, i første rekke Statnett».
Høgsteretts ankeutval har per 1. juli 2020 avgjort at Nei
til EUs anke over lovtolkinga skal avgjerast av Høgste-
rett i avdeling med fem dommarar.223

17 Linjene fram til § 115 i dag
Gjennom nesten heile historia til § 115 har det som etter
kvart blei EU stått i fokus. Føresegna har berre vore i
bruk to gonger. Men i alle dei fire forsøka på å bli med-
lem eller iallfall å forhandle medlemskapsspørsmålet har
regjeringa og stortingsfleirtalet lagt til grunn at det
kravde § 115-vedtak, og at det var tilstrekkjeleg. Om
EU-samarbeidet no har utvikla seg så langt at føresegna
ikkje lenger ville halde som grunnlag for vedtak om
medlemskap, er vanskeleg å seie. Det må iallfall vere
riktig å leggje ei dynamisk tolking av § 115 til grunn. Så
lenge det er nokolunde klart ut frå kompetansegrunnlaga
i EUs traktatsystem kva for styresmakt som blir overført
til EU ved eventuelt medlemskap, bør det vel halde med
vedtak i medhald av § 115 når Stortinget med ¾ fleirtal
meiner det held. Dersom EU igjen skulle prøve å utvikle
eit forfatningsdokument slik at det blir ein type for-
bundsstat, vil norsk tilslutning likevel vere i strid med
Grunnlova § 1 og dermed krevje grunnlovsendring.
Skilnaden mellom § 93-vedtak og grunnlovsendring er
først og fremst tempoet i den eventuelle integrasjonen og
det mellomkomande stortingsvalet.

I vår tid er det koplinga mellom den vidare utviklinga
av EØS-medlemskapet og § 115 det sentrale stridsfeltet.
Den grunnleggjande ideen med § 115 var vedtak om
større generelle overføringar av kompetanse, og kanskje
særleg lovgivingsmakt, på eit område. Det følgjer av
bakgrunnen for diskusjonen på tidleg 1960-tal. Men
utviklinga dei seinare tiåra av eit særleg forvaltningsnivå
i EU har ført til at debattane om § 115 lett har blitt til
meir av ei filing på tekniske unntak for forvaltningsved-
tak i det integrerte Europa.

Etter mitt syn er det klart at det alltid frå § 93 blei ved-
tatt har vore ganske brei aksept for at tilslutning til trak-
tatar som er «lite inngripande» kunne skje etter § 26
andre ledd. Det framgår av gjennomgangen ovanfor. Det
er grunn til å framheve at Frede Castberg på 1950-talet
jamvel meinte Noreg kunne slutte seg til EUs forgjengar

222 St.tid. 2017–2018 s. 2989 – mindretalet var Sp., SV, Kr.F., MDG og Raudt.
223 I tingretten er saka TOSLO-2018-167528, i lagmannsretten LB-2019-177184 og avgjerda i ankeutvalet HR-2020-1274-U (18. juni 2020). Deretter

overførte Høgsterett saka til plenum og avgjorde 1. mars 2021 under dissens 12–5 at den kunne fremjast, sjå HR-2021-417-P.
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kol- og stålfellesskapet i medhald av § 26 andre ledd og
at dei aller fleste synest å ha lagt til grunn at vedtakinga
av § 93 i 1962 ikkje skulle føre til at kompetansen i § 26
andre ledd blei innskrenka. Det viktigaste dømet frå før
1962 var vedtaket om NATOs overkommando i 1951 der
norske soldatar blei stilt under kommando av (utanland-
ske) NATO-kommandantar. Det var ei overføring av sty-
resmakt frå Grunnlova § 25 første ledd første punktum
om at «Kongen har høyeste befaling over rikets land- og
sjømakt».224 Her godtok Stortinget dette.225 Ein kan seie
at overføring av kommandoretten var noko litt anna enn
retten til å gjere generelle eller individuelle vedtak retta
direkte mot norske sivile borgarar. Men alternativa må
vere å oppfatte soldatar eller lågare offiserar som statsor-
gan og befalingane som berre folkerettsleg bindande, og
det verkar ganske konstruert.226 Ein kan i staden hevde
at forsvarsmakta står heilt i kjernen av den utøvande
makt i nesten alle statsdanningar.

Det er tankevekkjande at det berre er 31 år mellom
vedtakinga av § 26 andre ledd og § 93. Og no er det fast
eller «sikker» konstitusjonell praksis for unntaket for lite
inngripande overføring av styresmakt.227 Den konkrete
bruken av unntaket kan likevel diskuterast, men det ligg
ein god del orienteringspunkt i dei vurderingane som
Lovavdelinga har gjort opp igjennom og som regjering
og Storting har slutta seg til med store fleirtal, både når
det gjeld overføringar og modellar som fell utanfor eller
innanfor unntaket.228

Formelt er kanskje unntaket ei innskrenkande tolking
av § 115, iallfall dersom ein legg til grunn at ein har plikt
til å bruke § 115 når det er tale om overføring av statleg
styresmakt.229 Men unntaket er ikkje lett å formulere på
ein pedagogisk og klar måte. Hovudgrunnen til det er at
rettsleg integrasjon i dei seinare tiåra har gitt seg så mange
former som ikkje var tenkt på då ordlyden vart vald i
1960. Det burde likevel vere mogeleg å finne fram til

betre retningsliner for rettsbruken, iallfall når det gjeld
ulike nye traktatskyldnader som er knytt til EØS-samar-
beidet. Europautgreiinga føreslo vurdering av grunnlovs-
endring.230 Det er ikkje blitt følgt opp førebels.

Når ein opererer med læra om lite inngripande overfø-
ring, burde ein kanskje også ha ei lære om meir reelt inn-
gripande, men berre folkerettsleg bindande integrasjon,
som skulle krevje 3/4 fleirtal? Det finst spor av disku-
sjon av dette i noko av materialet.

Mange tolkingsspørsmål er i dag rimeleg avklart. Det
må opplagt vere eit vidt skjønnsrom for Stortinget ved
avgjerda av om formålet med eit vedtak om overføring
av råderett til ein internasjonal diskusjon. Ordlyden i seg
sjølv, «fremje internasjonal rettsorden og samarbeid»,
viser dette, og spørsmålet har ikkje vore særleg
omstridd.

Vidare er det klart at medlemskapskriteriet må inne-
bere meir enn tilknyting, sjølv om tilslutning nok ikkje
inneber eit krav om likebehandling med alle andre med-
lemsstatar. Til dømes kan organisasjonar ha medlemer
med ulik grad av makt i organisasjonen, som vekting av
røysterett etter folketal eller økonomiske bidrag.

Vilkåret om «eit sakleg avgrensa område» er det òg
mindre strid om enn det har vore. Etter mitt syn kan
området eller områda godt vere omfattande, men det må
krevjast at dei har relativt klare yttergrenser, slik at Stor-
tinget kan ha ei oppfatning av kva eit samtykkevedtak
vil kunne innebere. Dette er eit anna spørsmål enn ei
føreseiing om kva for utvikling som faktisk vil skje inn-
anfor yttergrensene. Som ledd i tolkinga her kan ein òg
gjere bruk av det tradisjonelle synspunktet om at Grunn-
lova § 1 forbyr at Noreg går inn i ein forbundsstat. Men
for EU-medlemskap må § 115 framleis høve godt så
lenge ikkje EU blir omdanna til ein forbundsstat à la
USA.

224 Sjå meir om spørsmålet i kommentaren til § 1.
225 Kong Haakon 7. derimot aksepterte visstnok aldri vedtaket, sjå Mestad, NATO og suvereniteten 1949–1951, i Roald Berg (red.), Selvstendig og

beskyttet. Det stormaktsgaranterte Norge fra Krimkrigen til NATO (2008) s. 127.
226 Sjå noko annleis Castberg i Innst. S. nr. 40 (1951) s. 72.
227 Regjeringa sa «sikker konstitusjonell praksis» i stortingsmeldinga om EØS-avtalen og Norges øvrige avtaler med EU, Meld. St. 5 (2012–2013)

s. 44. Likeeins Lovavdelinga snr. 15/6464 datert 3. oktober 2017 i ei vurdering av konstitusjonelle spørsmål ved bilaterale investeringstraktatar
punkt 3.3 s. 13. Sjå no òg Høgsteretts betenkning i medhold av Grunnlova § 83 om bruken av samtykke i medhold av § 26 andre ledd ved lite inn-
gripende overføring i HR-2021-655-P datert 26. mars 2021. Høgsterett hadde tilgjengeleg manuskriptet til denne kommentaren til § 115 under
behandlinga.

228 Eirik Holmøyvik har meint at det er eit svakt rettskjeldegrunnlag for «sikker konstitusjonell praksis» på dette feltet. Det er eg ikkje einig i. Sjå
Holmøyvik, «‘Sikker konstitusjonell praksis?’ Grunnlova og Noregs avtaler om suverenitetsoverføring» i Nytt norsk tidsskrift 2013 s. 117–125 og
tidlegare, Holmøyvik, «Grunnlova § 93 og læra om ‘lite inngripende’ myndigheitsoverføring i lys av nyare konstitusjonell praksis», Lov og rett
2011 s. 447–471. Mot Holmøyvik, sjå Fredrik Sejersted, «Læren om ‘lite inngripende’ myndighetsoverføring – statsrettslig selvbedrag eller for-
nuftig grunnlovstolking?», Nytt norsk tidsskrift 2013 s. 416–422. Men Sejersted meiner likevel ikkje det er sikker konstitusjonell praksis, den er
berre «konstitusjonelt forankret», op.cit. s. 417 og 418.

229 Lovavdelinga meiner det ikkje er «treffende» å tale om innskrenkande tolking av 115 når ein har valet mellom å bruke to kompetanseføresegner
(§ 115 og § 26 andre ledd) som har noko overlappande verkeområde, sjå Lovavdelinga snr. 15/6464 datert 3. oktober 2017 punkt 3.3.

230 NOU 2012: 2 s. 874. Likeeins Fredrik Lied Lilleby, «Grunnloven § 93 og unntaket for ‘lite inngripende’ myndighetsoverføring», Perspektiv 03/10
Stortingets utredningsseksjon s. 41–42
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Eit spørsmål som òg nok er omstridd er kva som gjeld
for organisasjonar som berre kan gjere folkerettsleg bin-
dande vedtak overfor Noreg. Det følgjer av § 115 andre
ledd at føresegnene i § 115 «gjeld ikkje deltaking i ein
internasjonal samskipnad der avgjerdene berre har reint
folkerettsleg verknad for Noreg». Men kva gjeld då? Det
kan ikkje vere forbod i Grunnlova mot å slutte seg til ein
slik organisasjon. Medlemskapet i FN er her eit framifrå
døme – frå tida før § 93 vart vedtatt. Men ved vurderin-
gane i 1962 av verknader av FN-medlemskapet, som det
er nærliggjande at ein tenkte på då teksten til andre ledd
vart utforma, var slike folkerettslege vedtak frå Tryg-
gingsrådet sjeldne.

Til både dei tvilsame og dei meir sikre spørsmåla er
det Stortinget som må ta standpunkt. Ein ser i praksis at
standpunkta til grunnlovstolkingsspørsmåla i Stortinget
somtid er prega av den konkrete ordninga som Stortinget
skal ta standpunkt til. Dersom ein var positiv til Schen-
gen-medlemskap ville ein lettare godta at det fall utanfor
§ 115. Eller dersom ein var skeptisk til ei ny forvalt-
ningsordning innafor EØS-samarbeidet, ville ein gjerne
meine at spørsmålet fall innafor § 115. I slike situasjonar
er det tale om bruk av rettsleg-politisk skjønn. Det er
etter mitt syn lite eigna for domstolsprøving på anna
grunnlag enn om Stortinget ikkje har hatt tilstrekkjeleg
informasjon om kva eit vedtak har gjeldt. Til denne
informasjonen høyrer, som vi har sett ovanfor, ofte
utgreiingar frå statsrettskunnige professorar og frå
lovavdelinga i Justisdepartementet og til dels frå rettsav-
delinga i Utanriksdepartementet. Over tid er det òg kan-
skje ein tendens til at Stortinget høyrer meir på lovavde-
linga enn på professorane? Ein grunn kan vere at det er
blitt fleire av dei eller at utspela oftare kjem i media? I
alle fall: Har Stortinget blitt godt informert og grense-
trekkinga er usikker, må domstolane la vere å overprøve
vedtaket.
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§ 116
Så vel kjøpesummer som inntekter av det gods som er benefisert geistligheten, skal bare anven-
des til geistlighetens beste og til opplysningens fremme. Milde stiftelsers eiendommer skal bare
anvendes til gagn for disse.

Kjøpesummar og inntekter av det benefiserte godset til presteskapet skal berre nyttast til gagn
for presteskapet og til å fremje opplysinga. Eigedommane til milde stiftingar skal berre nyttast
til deira eige gagn.

Av Frode Innjord

1 Generelt
Bestemmelsen, som tidligere stod i Grunnloven § 106,
fikk sin nåværende utforming ved grunnlovsbeslutning
6. mai 2014 og ble flyttet til § 116 ved Stortingets vedtak
27. mai 2014.

Frem til 2014 lød bestemmelsen i Grunnloven § 106
slik:

«Saavel Kjøbesummer som Indtægter af det Geistlighe-
den beneficerede Gods skulle blot anvendes til Geistlig-
hedens Bedste og Oplysningens Fremme. Milde Stiftel-
sers Eiendomme skulle blot anvendes til disses Gavn.»

Bestemmelsen hadde da stått uendret siden Grunnloven
ble vedtatt 17. mai 1814, med unntak av en mindre
språklig endring der ordet «skal» i bestemmelsens første
punktum ble endret til «skulle». Bakgrunnen for end-
ringen, som ble vedtatt ved grunnlovsbeslutning 27. mai
2010, var å rette det som ble betraktet som en språklig
feil, se Innst. 254 S (2009–2010).

Den språklige moderniseringen som ble foretatt ved
grunnlovsbeslutning 6. mai 2014, tok kun sikte på å
være en «språklig-formell justering» som ikke skulle ha
betydning for bestemmelsens meningsinnhold, jf. Innst.
177 S (2013–2014).

Bestemmelsen omhandler to grupper av formålsbe-
stemte formuesmasser med røtter tilbake til katolsk tid.
«Det gods som er benefisert geistligheten» og som er
omhandlet i første punktum (tidligere «det Geistlighe-
den beneficerede Gods»), bestod i 1814 av eiendommer

som fra gammelt av hadde ligget til de lokale presteem-
betene, og som ikke var blitt annektert som krongods
etter reformasjonen, mens de «milde stiftelsers eiendom-
mer» som det tales om i andre punktum, var eiendom-
mer tilhørende særskilte skoler, hospitaler, fattighus og
andre allmennyttige institusjoner som var blitt etablert
ved donasjoner, og som under eneveldet var blitt betrak-
tet som egne rettssubjekter.

På Riksforsamlingen i 1814 var det ingen strid om de
«Milde Stiftelser». Derimot var det sterk uenighet om
hvordan den nye staten skulle forholde seg til «det Geist-
ligheden beneficerede Gods». Skillelinjene gikk her i
hovedsak mellom embetsmennene som ville bevare ver-
diene for geistligheten og opplysningen, og bøndene
som ville bruke det gamle prestegodset til opphjelp av
statens bank- og pengevesen. Også i tiden etter 1814 har
det benefiserte gods gitt opphav til atskillig strid, og det
foreligger to høyesterettsdommer om forståelsen av den
tidligere bestemmelsen i Grunnloven § 106, den siste fra
2010.

Til tross for at bestemmelsen i perioder har vært livlig
omdiskutert, er den sparsomt behandlet i de statsrettslige
standardverkene. Som et ytterpunkt kan i så måte vises
til Frederik Stang hvor det heter:

«Forskrifterne i Grls. § 106, nemlig at saavel Kjøbesum-
mer som Indtægter af det Geistligheden beneficerede
Gods blot skal anvendes til Geistlighedens Bedste og
Oplysningens fremme, og at milde Stiftelsers Eien-
domme blot skulle anvendes til disses Gavn, samt
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.
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Bestemmelsen i Grls. § 107 første passus, nemlig at
Odels- og Aasædesretten ikke maa opphæves, synes ei at
tiltrænge nogen Fortolkning.»1

I forbindelse med lov 19. juni 1882 nr. 1 om Salg af det
overflødige af Embetsgaarde (den såkalte «reduksjons-
loven») blomstret diskusjonen om eierskapet til det
benefiserte gods opp. I den forbindelse ble det utarbeidet
omfattende betenkninger av på den ene siden Absalon
Taranger2 som hevdet at eierskapet til det benefiserte
gods lå til det lokale presteembetet, og på den andre
siden Ebbe Hertzberg3 som hevdet at eierskapet lå til
staten. Senere har Knut Robberstad4 gitt tilslutning til
synspunktene fra Taranger, mens Gudmund Sandvik5 har
målbåret synet om staten som eier. Disse arbeidene gir
fyldige opplysninger om den historiske bakgrunnen for
bestemmelsen i Grunnloven § 116, og er de viktigste kil-
dene til den fremstilling av dette som skal gis nedenfor.

2 Den historiske bakgrunn
Det benefiserte gods, som er omhandlet i bestemmelsens
første punktum, er en formuesmasse som har sitt opphav
i katolsk tid. Formuesmassen består av de eiendommer
og rettigheter som i middelalderen lå til de lokale preste-
embetene («prestebordsgodset» eller «presttaka»).
Uttrykket «beneficium» skriver seg i kanonisk rett til-
bake til 900-tallet, da det innenfor Den katolske kirke
ble brukt som betegnelse på det forhold at biskopen
overlot jordegods til bruk og underhold for prestene. I
Norge skjedde oppbyggingen av prestebordsgodset i det
alt vesentlige ved gaver og testamenter fra bønder og
embetsinnehavere, ikke ved at presten ble tildelt jord av
bispegodset. Betegnelsen «benefisert gods» ble i Norge
først tatt i bruk om prestebordsgodset under eneveldet.

Prestebordsgodset bestod dels av den gården som
presten selv bebodde og drev («prestegården»), og dels
av andre eiendommer som var lagt til presteembetet, og
som skaffet presten inntekter ved bortbygsling (i senere
tid gjerne omtalt som «bygselsgodset» eller «mensal-
godset»). Opprinnelig synes prestebordsgodset å ha blitt
betraktet som en del av den lokale kirkens («soknekir-
kens») gods, enten ved at presten hadde fått rett til å
bruke en gård av kirkens jorder, eller ved at jordegods
ble gitt til kirken til bruk og underhold for presten. I sen-
middelalderen utviklet imidlertid «prestebordet» (eller

«prestebolet») seg til å bli ansett som et eget rettssub-
jekt, slik at man skilte mellom de eiendommer som til-
hørte prestebordet og de eiendommer som tilhørte den
lokale kirken («opphaldsgodset» eller «fabrikkgodset»).
Selv om de lokalkirkelige institusjoner (soknekirke og
prestebord) ble ansett som egne, stiftelsesliknende retts-
subjekter, inngikk de samtidig i Den katolske kirke, og
var i denne sammenheng underlagt den sentrale kirkele-
delses (episkopatets) overordnede forvaltnings- og til-
synsmyndighet. Blant annet kunne biskopene foreta
ulike former for omorganiseringer av de lokalkirkelige
institusjoner. Biskopene førte også tilsyn med det lokal-
kirkelige gods, slik at for eksempel avhendelser og
makeskifte bare kunne skje med biskopens samtykke.

Ved reformasjonen i 1536–1537 ble episkopatet i
Danmark og Norge opphevet, og Kongen overtok den
funksjon som øverste kirkestyre som biskopene og
paven tidligere hadde hatt. Ved Kristian IIIs danske
recess av 30. oktober 1536 annekterte Kongen alt bispe-
gods «til Kongens Opprettholdelse og til menige Rigens
Bedste». Også det katolske klostervesenet ble avskaffet
ved reformasjonen, og klostrene gikk etter hvert over til
verdslige forleninger. Det lokalkirkelige gods ble deri-
mot ikke på tilsvarende vis gjort til krongods ved refor-
masjonen. I Kristian IIIs kirkeordinans av 1539 ble det
tvert imot bestemt at kirkene og prestene skulle få
beholde de eiendommer og rettigheter som fra gammelt
av lå til dem. I motsetning til bispegodset, som uttrykke-
lig ble annektert av Kongen, beholdt det lokalkirkelige
gods på denne måten sin karakter av særskilte formues-
masser, atskilt fra det ordinære krongods.

Fra midten av 1600-tallet, og særlig under eneveldet
fra 1660, vant etter hvert den tanke frem at Kongen
hadde en form for overeiendomsrett til det lokalkirkelige
gods. I samme periode er også at man begynner å
betegne prestebordsgodset som «beneficered Gods». For
kirkenes vedkommende førte betraktningen om Kon-
gens overeiendomsrett til det store kirkesalget under
Frederik IV i 1720-årene, og det var også denne betrakt-
ningen som var begrunnelsen for at Kongen etter hvert
anså seg berettiget til å tilegne seg den hugst i de benefi-
serte skoger som gikk ut over hva presten og hans byg-
selsbønder trengte til husbehov.

På slutten av 1700-tallet og begynnelsen av 1800-tal-
let synes det imidlertid å ha blitt større bevissthet rundt
det forhold at det benefiserte gods opprinnelig skrev seg
fra gaver og testamenter til kirken og prestene, og at det

1 Frederik Stang, Systematisk Fremstilling (1833), s. 613.
2 Absalon Taranger, Om Eiendomsretten til de norske Prestegaarde (1896).
3 Ebbe Hertzberg, Om Eiendomsretten til det norske Kirkegods (1899).
4 Knut Robberstad, Lærebok i kyrkjerett (1963).
5 Gudmund Sandvik, Prestegard og prestelønn (1965).
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følgelig hadde sin bestemmelse rettet mot kirkelige for-
mål, herunder allmueskolevesenet som på denne tiden
ble ansett som et kirkelig anliggende.6 Da det ved kon-
gelig reskript av 19. mai 1809 ble besluttet å selge byg-
selsledig prestebordsgods, ble det ikke ansett som aktu-
elt å la salgssummene gå direkte inn i Kongens kasse,
slik som ved kirkesalgene i 1720-årene. I stedet ble det
ved Cancelli-Promemoria av 9. mai 1812 bestemt at
salgssummene og avkastningen av disse skulle fordeles
med 1/3 på «Beneficiarius» (dvs. den til enhver tid sit-
tende prest i det embetet som den frasolgte gård hadde
tilligget), 2/9 skulle gå til universitetet, mens de
resterende 4/9 «kunde forblive til Disposition under
Kancelliet, dels til at forbedre især geistlige Embæds-
menns Kaar og dels til Almueskolevæsenet». Det ble
altså her opprettet et fond under Kanselliets bestyrelse til
fordel for geistligheten og allmueskolen. Det er for øvrig
av interesse å konstatere at det ikke uten videre ble
ansett som uproblematisk å la 2/9 av salgssummene gå
til universitetet. Blant annet var Kanselliet skeptisk til
dette og fremholdt i en uttalelse:7

«Over Opprinnelsen af det saakaldte Mensal- eller bene-
ficerede Gods hefter der vel et Mørke, som ikke uden
lang Undersøgelse igjennomtrænges; men saa meget bli-
ver dog altid udenfor al Tvil, at dets egentlige Bestem-
melse har været og er derved at lønne umiddelbare Folke-
lærere, næmlig Præstestanden og Almue-Skolelærere.
Dette Synspunkt burde man ikke tabe af Sigte, naar man
forhandlede om det benef. Gods’s Anvendelse til Univer-
sitets Donation, en Anvendelse som Kanselliet principielt
er imod og fraraader; men på Grund af de betydelige
Summer som det benef. Gods efter Rentekammerets
Beregning skal kunne afgive, vil Kanselliet dog ikke
modsætte sig den intenderede Disposition over en del av
dette Gods’s Kjøbesummer.»

De «milde stiftelsers eiendommer», som er omhandlet i
bestemmelsens annet punktum, var eiendommer som fra
gammelt av hadde ligget til særskilte skoler, hospitaler,
fattighus og liknende. Også dette var opprinnelig kirke-
lige institusjoner som etter kanonisk rett ble betraktet
som egne rettssubjekter, og som beholdt denne statusen

gjennom hele eneveldet. I ettertid er Grunnloven § 106
andre punktum (nå § 116 andre punktum) blitt oppfattet
som et generelt uttrykk for prinsippet om at midler som
er stilt til selvstendig rådighet for en stiftelse, bare kan
utnyttes i samsvar med stiftelsesformålet.8 Nærmere
regler om stiftelser er i dag gitt i lov 15. juni 2001 nr. 59
om stiftelser (stiftelsesloven).

3 Riksforsamlingen i 1814
Blant grunnlovsfedrene på Eidsvoll var det ulike oppfat-
ninger om hvordan den nye staten skulle forholde seg til
det benefiserte gods, som man på dette tidspunkt antar at
utgjorde cirka 10 % av landets samlede jordgods.9 Flere
av de private grunnlovsforslagene hadde bestemmelser
om dette, blant annet det Adler-Falsenske utkast som i
§ 219 slo fast:10

«Det hele Kirke- og Skole-Væsen, saavelsom Bestyrel-
sen af det beneficerede Gods, som til Opdragelses- og
Undervisningsvæsenet alene maa anvendes, staaer under
et geistligt Collegium, som Kongen anordner, og som
aflægger hver Rigsforsamling Regnskab.»

I professor Treschows grunnlovsutkast var det benefi-
serte gods omhandlet i punkt XXX som lød slik:11

«Religionen, Universitetet, det samtlige Skole- og Fattig-
væsen tilligemed alle dertil hørende geistlige og verds-
lige Betjente staae ligeledes under Kongens allerhøieste
Opsyn og Bestyrelse. Alle dertil henlagte Godser, Ind-
komster og Privilegier skal disse Stiftelser til evig Tid
eller saalænge deres Øiemed derved kan fremmes,
beholde, dog saaledes, at der mere sees paa Aanden end
Bogstaven i deres Stiftelses Breve, der ere og maatte
være forfattede efter Tidernes Leilighed, medens det
Væsentlige, Religionens, Sædeligheds og Videnskaber-
nes Befordring, altid er den samme. Især skal det Geislig-
heden og Skolernes beneficerede Gods blot anvendes til
denne Bestemmelse, og det deraf til andet Brug allerede
anvendte, saasnart muligt er, enten tilbagegives eller paa
anden Maade erstattes …»

6 Se Christian Vs Norske Lov av 15. april 1687 hvor kapittel 18 om «Skolerne og Gymnasiia» var plassert i «Anden Bog» som omhandlet «Religio-
nen og Geistligheden».

7 Sitert etter Absalon Taranger, Om Eiendomsretten til de norske Prestegaarde (1896), s. 91–92.
8 Se Frede Castberg, Norges Statsforfatning, bd. II (1964) s. 276–277. Se også den mer omfattende behandlingen av særlig forholdet mellom Grunn-

loven § 97 og nåværende § 116 andre punktum, Aschehoug, Norges nuværende Statsforfatning III (1893) s. 292–299. I HR-2018-1906-A (bispe-
bolig i Stavanger) ble det forgjeves hevdet at § 116 andre punktum skulle medføre innskrenkende tolking av en bestemmelse i løsningsrettsloven
§ 23 tredje ledd, se dommens avsnitt (28) og (74).

9 Gudmund Sandvik, Prestegard og prestelønn (1965), s. 250.
10 Riksforsamlingens forhandlinger III (1916), s. 54.
11 Riksforsamlingens forhandlinger III (1916), s. 237.
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At ikke alle hadde samme betenkeligheter med å bruke
det gamle prestebordsgodset til rent verdslige formål,
viser et tredje grunnlovsutkast fra overkrigskommissær
Sebbelow hvor ble det forelått at det benefiserte gods
straks skulle «tages i besittelse af Bank- og Finance-
Directionen til Hypothek for Banken», det vil si den nor-
ske sentralbank.12

I konstitusjonskomiteens utkast ble det benefiserte
gods omhandlet i § 31 som lød slik:13

«Kongen vaager over at Statens Ejendomme og Regalier
anvendes og bestyres paa den af Stor-Tinget bestemte, og
for Almeenvæsenet nyttigste Maade.

Saavel Kiøbesummer, som Indtægter af det, Geislig-
heden og Skolerne beneficerede Gods, skulle blot anven-
des til Geistlighedens Bedste og Oplysningens Fremme.

Milde Stiftelsers Ejendomme skulle alene anvendes til
disse Gavn.»

Under forhandlingene synes det ikke å ha vært noen
uenighet eller diskusjon knyttet til bestemmelsen om
«Milde Stiftelsers Ejendomme». Derimot ble konstitu-
sjonskomiteens utkast til § 31 annet ledd møtt av et mot-
forslag fra fem representanter, Lundegaard, Huvestad,
Haraldstad, Olsen og Bjørnsen, som gikk ut på at det
benefiserte gods, som ble betegnet som «en Levning fra
den Katholske hierarchies Old», skulle brukes som
bidrag til opphjelp av statens bank- og pengevesen.14

Dette forslaget, som svarte til grunnlovsutkastet fra
overkrigskommissær Sebbelow, og som særlig hadde til-
slutning fra bøndenes representanter, vakte livlig debatt
på Riksforsamlingen. Blant annet uttalte Sverdrup at det
benefiserte gods som var testamentert kirker, skoler,
prester og så videre, ikke burde anvendes uten etter sin
bestemmelse, og at man heller ikke hadde rett «til at
gjøre Brud paa Testatorerne Villie».15 Grev Wedel-Jarls-
berg støttet Sverdrups syn, og uttalte:16

«(…) det vilde i Historien blive en uudslettelig Skamplet
paa denne Forsamling, om den tillod sig noget Indgreb i
det beneficerede Gods. Geistligheden og Oplysningsvæ-
senet maatte betragtes som en moralsk Person; med hvad
Ret eller paa hvad Grund kunde vi mere fornærme dennes
Rettigheder end den private Mands; Testator have skjæn-
ket Godset til saa kaldet gudeligt Brug; den nærmeste
direkte Anvendelse deraf var derfor vistnok til Geistlig-

heden og Oplysningsvæsenet, og ikke at fundere Bank-
sedler. Vilde ikke antagelsen af det modsatte aabenbart
lede til, at man naar fornødent gjordes, tog det Ankerske
Fideikommis, og hvorfor ikke da ogsaa privat Mands
Eiendom?»

Også prost Middelfart viste til «det Uretfærdige i at
anvende noget av det benefiserte Gods udenfor sin
Bestemmelse», men argumenterte samtidig sterkt for at
fremme av opplysningen måtte være en sentral del av
formålet. I sitt innlegg, som kan ses som et utslag av den
tidsånd som preget embetsmannsrepresentantene på
Eidsvoll, uttalte han blant annet:17

«Det beneficerede Gods var bleven til ved Sjælemesser.
Skjønt Grunden var Uvidenhed og Fordom, saa var dog
siden meget Godt derved opnaaet, og Oplysning frem-
met. En stor del af det beneficerede Gods havde Adelen i
Middelalderen bemægtiget sig som Røvere, men vi burde
ikke nu følge dette Adelens Exempel. Sjælemesser burde
anvendes til Sjælens frelse. Men Sjælene frelses ikke ved
Røgelser eller Geistlighedens Bønner, men kuns ved
Moralitets og sand Oplysnings Udbredelse: denne frem-
medes ved Skoler og Universiteter og disse kunde ikke
bestå uden Penge. Sand Oplysning oplivede alt godt; Fri-
heden selv ble vunden ved den.»

Ved avstemning ble konstitusjonskomiteens forslag ved-
tatt med 69 mot 40 stemmer. Prins Christian Frederik
oppsummerer diskusjonen på følgende måte i sin dagbok
fra 1814:18

«En ganske livlig debat vakte paragraf 31 om beneficert
gods, som flere medlemmer og især bønderne vilde regne
for statseiendom og bruke til at grundlægge banken og
andre nyttige institusjoner; men geistligheten gik av med
seieren og det blev ved stemmeflerhet efter komitéens
indstilling fastslaat, at kirken og skolerne skulle beholde
godserne efter deres oprindelige bestemmelse. Denne
grundsætnings anvendelse på universitetet og andre gre-
ner av oplysningen er utsat til senere riksforsamlinger.»

Etter at Redaksjonskomiteen hadde gått gjennom den
vedtatte grunnlovstekst med oppdrag å sette Grunnloven
i «Stiil og orden», ble § 31 første ledd om «Statens Ejen-
domme og Regalier» flyttet til § 19, mens § 31 annet og

12 Riksforsamlingens forhandlinger III (1916), s. 189.
13 Riksforsamlingens forhandlinger I (1914), s. 443.
14 Den norske Riks-Forsamlings Forhandlinger på Eidsvoll i Aaret 1814 (1814), hefte III, s. 11–12.
15 Sitert etter Storthings-Efterretninger 1814–1833 (1874), bd. I, s. 46.
16 Ibid. (1874), s. 47.
17 Ibid. (1874), s. 46–47.
18 Kong Christian Frederiks dagbok (1914), s. 205.
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tredje ledd om det benefiserte gods og de «Milde Stiftel-
ser» ble tatt inn i en egen bestemmelse i § 106.19 Konsti-
tusjonskomiteens uttrykk «det, Geisligheden og Sko-
lerne beneficerede Gods» ble samtidig erstattet av det
historisk mer korrekte uttrykket «det Geisligheden bene-
ficerede Gods».

4 Tiden etter 1814
Ved lov 20. august 1821 angaaende det benefiserte Gods
ble det fastsatt at det benefiserte gods, med unntak av
prestegårder og enkeseter, skulle selges ved offentlig
auksjon etter hvert som det ble bygselsledig. Etter loven
§ 19 skulle gårdene selges med påhefte av en jordavgift
som skulle tilfalle benefisiarius. For øvrig skulle salgs-
inntektene etter loven § 41 tilfalle «et opprettende Fond
for Oplysningsvæsenet». Ved loven av 1821 ble altså
«Opplysningsvesenets fond» (heretter benevnt «OVF»)
etablert som et eget rettssubjekt,20 med tilhørende under-
fond. Kjøpesummene skulle tillegges det såkalte kapital-
fondet og gjøres rentebærende (loven §§ 46 og 48), mens
de årlige inntektene skulle fordeles med 1/3 på Universi-
tetet og 2/3 på Opplysningsvesenets Understøttelsesfond
(loven § 52). Etter loven § 54 hadde Regjeringen «i
overensstemmelse med Grunnloven § 106» ansvaret for
å påse at fondet ble «riktig forvaltet, og udelukkende
anvendt efter denne Lovs Forskrifter».

I henhold til loven av 1821 ble mesteparten av det
benefiserte bygselsgodset (i alt 8000–9000 leilendings-
gårder) solgt i perioden frem til 1860 og kjøpesummene
tillagt OVFs kapitalfond.21

Frem til midten på 1920-tallet ble utbetalingene fra
Opplysningsvesenets Understøttelsesfond fordelt mel-
lom geistligheten og kirkelige formål på den ene siden
og folkeskolevesenet på den annen. Etter hvert ble imid-
lertid en stadig økende del av utbetalingene til skoleve-
senet finansiert ved tilskudd fra staten, og fra og med
budsjettåret 1926/27 ble utgiftene til folkeskolevesenet
skilt fra OVF, slik den delen av OVFs inntekter som etter
loven ikke var forbeholdt universitetet, i all hovedsak
gikk til kirkelige formål.22

Ved lov 31. mai 1963 ble bestemmelsen i 1821-loven
§ 52 om fordelingen av inntektene mellom universite-
tet og Understøttelsesfondet opphevet. Inntektene
skulle heretter forvaltes innenfor rammen av Grunnlo-
ven § 106 uten noen ytterligere lovmessige bindinger. I

praksis førte dette til at tilskuddet til universitetet ble
avviklet.

Loven av 1821 er i dag avløst av lov 7. juni 1996 om
Opplysningsvesenets fond (ovfl.). I henhold til ovfl. § 1
består OVF av «den delen som er att av «det Geistlighe-
den beneficerede Gods» og seinare tilegna eller tillagde
eigedommar og kapital». Formålet med loven er etter
§ 2 å «sikre at fondet kjem Den norske kyrkja til gode og
at verdiane blir bevarte og gir avkastning i samsvar med
Grunnlova § 106». Etter ovfl. § 3 er OVF et eget retts-
subjekt som «sjølv [har] rettar og plikter, er part i
avtalar med private og offentlege styresmakter og parts-
stilling overfor domstol og andre styresmakter». Etter
§ 4 blir fondet «forvalta av Kongen som mellom anna
fastset korleis fondet skal organiserast og tek avgjerder
om rettslege disposisjonar av fondets eigedelar». Kon-
gens myndighet etter ovfl. § 4 er ved kgl.res. 7. juni
1996 delegert til Kirkedepartementet (i dag Fornyings-,
administrasjons- og kirkedepartementet) som også tidli-
gere har forestått den sentrale forvaltningen av fondet
etter delegasjon fra Kongen. Med virkning fra 1. januar
2001 er forvaltningen lagt til et særskilt forvaltningsor-
gan med eget styre, dog slik at styret er underlagt Kon-
gens overordnede forvaltnings- og instruksjonsmyndig-
het. Vedtekter for forvaltningsorganet er fastsatt ved
kgl.res. 15. desember 2000.

5 Strid om eiendomsrett og statens disposisjons-
rett
I tiden etter 1814 har spørsmålet om eiendomsretten til
det benefiserte gods vært diskutert ved en rekke anled-
ninger, uten at spørsmålet har funnet sin endelige løs-
ning. Parallelt med dette har det også oppstått spørsmål
om hvilke begrensninger Grunnloven legger på statens
disposisjonsrett over det benefiserte gods. Dette siste
spørsmålet har likevel i mindre grad vært problematisert
ved at staten jevnt over har lagt seg på en konservativ
linje i forhold til Grunnloven. Kirkedepartementet har i
denne sammenheng spilt en viktig rolle som vokter av
det benefiserte gods. I 2007 ble imidlertid den konserva-
tive linjen utfordret av den såkalte tomtefesteinstruksen,
som var en politisk fanesak for den rødgrønne regjerin-
gen (Stoltenberg II). Denne instruksen førte til plenums-
saken i Rt. 2010 s. 535 som vi skal omtale nærmere
nedenfor, og hvor Høyesteretts flertall kom til at regje-

19 Se også kommentaren til § 19.
20 Om fondets status som eget rettssubjekt etter loven av 1821, se blant annet Hertzberg side 181, Aschehoug, Norges nuværende Statsforfatning, bd.

II (1892), s. 379–380 og Gjelsvik, Norsk personrett (1934), s. 78.
21 Ot.prp. nr. 68 (1994–95), s. 7.
22 Sandvik, Prestegard og prestelønn (1965), s. 284.
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ringen hadde satt seg ut over de begrensninger som
fulgte av Grunnloven § 106 (nå § 116).

5.1 Striden om reduksjonsloven
Den første gangen diskusjonen om eierskapet for alvor
blomstret opp, var i forbindelse med vedtakelsen av lov
19. juni 1882 nr. 1 om Salg af det Overflødige af
Embedsgaarde (den såkalte «reduksjonsloven»). Ved
denne loven, som ble vedtatt av Stortinget flere ganger
før den ble sanksjonert av Kongen, ble det bestemt at
prestegårdene skulle reduseres til en normal størrelse
basert på produksjonsevne. Det overskytende skulle fra-
selges. Salgsinntektene skulle tillegges et eget fond, Pres-
tegårdsfondet, som skulle bestyres etter samme regler
som OVF.23 Rentene av fondet skulle primært gå til ved-
kommende presteembete til erstatning for det tap som
presten led som følge av salget. Av det overskytende
skulle en tiendedel gå til sikring av kapitalen. «I øvrigt»
– het det i § 14 siste punktum –

«kunne Fondets Renter, for saavidt de ikke fornødiges til
forøget geistlig Betjening inden de Menigheter, hvis
Embetsgaarde er reducerede, med Storthingets Samtykke
anvendes til Lønsforbedring for lavt aflønnede Presteem-
beter og til Opførelse og Vedlikeholdelse af Prestegaards-
huse».

Det var særlig denne siste bestemmelsen som voldte
strid, ved at den åpnet for å bruke inntektene fra salg av
prestegårder til beste for geistlige formål utenfor ved-
kommende embetsdistrikt.

Etter at loven av 1882 var vedtatt, reiste flere kommu-
ner spørsmål om gyldigheten av lovens regler om anven-
delse av rentene til fordel for andre prestekall. I 1896
anla Norderhov kommune søksmål mot staten v/Kirke-
departementet med påstand om at Norderhov menighet
skulle anses som eiendomsberettiget til Norderhov pres-
tegård, og at denne følgelig ikke kunne selges i henhold
til reduksjonslovens regler. I forbindelse med saken
fremla kommunen en avhandling fra daværende univer-
sitetsstipendiat, senere professor, Absalon Taranger,
hvor det ble argumentert for at prestegårdene tilhørte de
enkelte embeter. Staten på sin side innhentet en betenk-
ning fra professor, senere riksarkivar, Ebbe Hertzberg,
hvor det ble argumentert for at eiendomsretten til preste-
gårdene tillå staten, som igjen hadde overført denne til

OVF ved loven av 1821. Etter at betenkingen fra Hertz-
berg forelå, besluttet Norderhov kommune å trekke
søksmålet.24

Spørsmålet om rekkevidden av statens disposisjons-
rett over prestegårdene kom på nytt opp etter at det i
perioden 1889–1901 var blitt solgt i alt 10 forskjellige
parseller av Østre Toten prestegård. Ved stevning av
14. januar 1905 reiste Østre Toten kommune søksmål
mot staten v/Kirkedepartementet med påstand om

«at kirkedepartementet tilpligtes at behandle de ved salg
af parceller af Østre Toten prestegaard indkomne kapita-
ler og de deraf indvundne renter som et Østre Toten sog-
nekald tilhørende fond, hvis afkastning kun bliver at
anvende inden sognekaldets grænser, …».

Søksmålet støttet seg i all hovedsak på Tarangers
avhandling fra 1896. Saken endte i Høyesterett og ble
avgjort ved dom inntatt i Rt. 1911 side 106.

Saken i Rt. 1911 side 106 gjaldt spørsmålet om staten
var berettiget til å disponere over prestegårdene på den
måten som reduksjonsloven foreskrev; det vil si til å
selge disse og til å nytte salgsinntektene til fordel for
geistlige formål utenfor vedkommende embete. Til dette
svarte Høyesterett, i likhet med byretten, et klart ja. Den
eneste begrensningen for statens disposisjonsrett overfor
det benefiserte gods, herunder prestegårdene, lå i Grunn-
loven § 106 om at kjøpesummer og inntekter bare kunne
anvendes til geistlighetens beste og opplysningens
fremme, og denne begrensingen var ikke brutt ved
reduksjonsloven av 1882.

5.2 Senere diskusjoner om eiendomsretten til det 
benefiserte gods
Selv om dommen fra 1911 formelt bare gjaldt spørsmå-
let om statens disposisjonsrett over det benefiserte gods,
var resultatet av dommen vanskelig å forene med Taran-
gers oppfatning om at eiendomsretten til prestegårdene
lå til det enkelte presteembetet. I Ot.prp. nr. 31 (1922)
om forandringer i lov om salg av det overflødige av
embetsgårder av 19. juni 1882 nr. 1 m.v., kommenterte
Kirkedepartementet avgjørelsen i Rt. 1911 s. 106, og
uttalte i den forbindelse (proposisjonen s. 26):

«Man har tidligere tildels misforstått dette derhen, at
prestegårdene som statskirkeeiendom derigjennom også

23 Prestegårdsfondet og andre særfond som var blitt opprettet i tiden etter 1821, ble ved loven av 31. mai 1963 slått sammen med OVF til ett felles
fond.

24 Diskusjonen om eiendomsretten til prestegårdene lå til det enkelte embete eller til OVF ble ført videre av Taranger og Hertzberg i to artikler tryk-
ket i hhv. Rt. 1902 s. 161–240 (Taranger) og Rt. 1905 s. 721–743 (Hertzberg). Begge fastholdt her sine standpunkter uten å tilføre saken noen nye
momenter av betydning.
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er statseiendom. Efter den erklæring (trykt som bilag 2)
som nu er avgitt av førstvoterende ved nevnte saks
pådømmelse i Høyesterett, høyesterettsassessor Hambro,
sammenholdt med den av professor Taranger nu avgifte
erklæring (trykt som bilag 3) kan imidlertid den norske
kirkes formue, i fast eiendom og kapitaler m.v., ikke side-
stilles med og dermed heller ikke rettslig anses som stats-
eiendom i dette ords almindelige og riktige forstand. Det
eneste som med sannhet kan sies, er det – uttaler profes-
sor Taranger – at statsmaktene, som også er statskirkens
styrere, forvalter dette gods på statskirkens vegne og til
dens beste.»

Som man ser, gikk Kirkedepartementet her forholdsvis
langt i retning av å anse kirken som eier av det benefi-
serte gods. Synspunktet om at det benefiserte gods var
kirkens eiendom, var med andre ord det alternativ man
stilte opp til statlig eiendomsrett, etter at det ved dom-
men i Rt. 1911 side 106 måtte anses avklart at eiendoms-
retten i alle fall ikke lå til det enkelte presteembete eller
menighet.

I en artikkel inntatt i Kirke- og Kultur 1939 side 257
flg. («Retten til kirkegodset») ble synspunktet om kir-
kens eiendomsrett til kirkegodset nærmere utviklet av
daværende byråsjef, senere ekspedisjonssjef, i Kirkede-
partementet, Kristian Hansson. Ifølge Hansson kunne
man se bort fra staten som eier av kirkegodset. Både
etter sin opprinnelse og senere lovgivning var godset
bestemt for kirkelige formål, og av dette sluttet Hansson
at eiendomsretten måtte ligge til «kirken», selv om
denne for tiden ikke var et eget rettssubjekt atskilt fra
staten.

I sin lærebok i kirkerett fra 1963 sluttet professor Knut
Robberstad seg i prinsippet til Tarangers synspunkt når
han hevdet at «det er embetsstiftingi som eig prestegar-
den», dog slik at han under henvisning til dommen i Rt.
1911 side 106 ga uttrykk for at «lovgjevaren over kyrkja
har ein rett til å gjera umskipingar so embetsgarden vert
utnytta på beste måte til det kyrkjelege fyremålet sitt»,
og at det «kann takast omsyn til at presten ikkje skal pla-
gast med gardsarbeid og at han ikkje skal få uhøveleg
stor inntekt».25

I sin doktoravhandling fra 1965, «Prestegard og
prestelønn», konkluderte professor Gudmund Sandvik
på den annen side klart med at staten var eier av det
benefiserte gods og OVF. Historikeren Sandvik behand-
let eiendomsspørsmålet ut fra en utpreget funksjonell til-
nærming basert på hvem som utøvde eierbeføyelsene

over den formuesmasse det her var tale om. Sandvik
søkte også løsningen ut fra en eliminasjonsmetode, der
han etter å ha avvist alle andre mulige eiendomspreten-
denter, satt igjen med staten som det siste – og eneste –
alternativ.

I tillegg til de mer eller mindre bestemte oppfatninger
om eierskapet til det benefiserte gods som det er referert
til ovenfor, finnes det også i offentlige utredninger og
stortingsdokumenter en rekke utsagn som uttrykkelig
unnlater å ta stilling til eierskapsspørsmålet, idet dette
ikke oppfattes som avgjørende så lenge statskirkeord-
ningen består og midlene er bundet til bruk i samsvar
med Grunnloven § 106. I St.meld. nr. 64 (1984–85) Om
stat og kirke formulerte Kirkedepartementet det som
siden har fremstått som statens mer eller mindre offisi-
elle holdning til spørsmålet:

«Departementet tviler på om det ved juridiske utrednin-
ger lar seg gjøre å løse de rettslige spørsmål vedrørende
eiendomsretten til prestebordsgodset. … Så lenge de
nåværende relasjoner mellom stat og kirke består er
spørsmålet om eiendomsretten til Opplysningsvesenets
fond og de gjenværende eiendommer av mindre praktisk
betydning idet både kjøpesum og avkastning er bundet til
bruk i samsvar med bestemmelsen i grl. § 106.»

Forarbeidene til dagens fondslov er basert på dette, like-
vel slik at Kirkedepartementet her i sin beskrivelse av
OVF bruker betegnelsen «sjølveigande stiftelseslikn-
ande innretning».26 Tar man dette på ordet, gir det ingen
mening å diskutere det «underliggende eierskap», idet et
slikt eierskap ikke eksisterer. Selv om det kan være
uklart hvilken intensjonsdybde departementet hadde
med sin karakterstikk av OVF som en selveiende stiftel-
sesliknende innretning, peker karakteristikken på en løs-
ning av eiendomsspørsmålet som hittil i liten grad har
vært gjort til gjenstand for nærmere utredning.

5.3 Striden om tomtefesteinstruksen
I 2007 oppstod spørsmålet om statens disposisjonsrett
over det benefiserte gods med ny tyngde som følge av
den såkalte tomtefesteinstruksen,27 hvor OVF ble pålagt
å tilby innløsning av festetomter og regulering av feste-
avgifter på gunstigere vilkår for festerne enn det som
fulgte av tomtefestelovens alminnelige regler. Etter at
Justisdepartementets lovavdeling hadde konkludert med
at denne instruksen var i strid med ovfl. § 5 første ledd,

25 Robberstad, Lærebok i Kyrkjerett (1963), hefte II, s. 153.
26 Ot.prp. nr. 68 (1994–95), s. 12.
27 «Instruks om innløsning og regulering av festeavgift i festeforhold der staten eller statleg styrde verksemder eig tomta», fastsatt ved kgl.res.

14. september 2007.
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hvor det heter at «eigedommane og kapitalen til fondet
kan ikkje gjevast bort eller brukast opp», vedtok Stortin-
get ved lov 28. november 2008 nr. 81 å tilføye et nytt
annet ledd i ovfl. § 5 som åpnet for at Kongen «utan hin-
der av første ledd» ved instruks kunne fastsette særlige
regler om innløsning og festeavgift for festetomter under
fondet som var bestemt til bolighus. I forarbeidene til
lovendringen ble det foretatt beregninger som tilsa at
instruksen ville kunne påføre OVF et betydelig tap (i
størrelsesorden 1,5 milliarder kroner) dersom alle feste-
kontraktene ble innløst.28

Som representant for de kirkelige interessene, reiste
KA Kirkelig arbeidsgiver og interesse-organisasjon
2. desember 2008 søksmål mot staten med påstand om at
tomtefesteinstruksen var i strid med Grunnloven § 106.
Ved Oslo tingretts dom 15. oktober 2009 ble instruksen
kjent ugyldig som stridende mot Grunnloven § 106 for
så vidt gjaldt festetomter under OVF. Statens anke ble
tillatt fremmet direkte for Høyesterett. Saken ble
behandlet av Høyesterett i plenum, og Den norske kirkes
presteforening erklærte partshjelp til støtte for KA. Ved
Høyesteretts dom 12. mai 2010, inntatt i Rt. 2010 s. 535,
ble anken under dissens (9–4) forkastet; det vil si at
Høyesterett flertall – i likhet med tingretten – så det slik
at tomtefesteinstruksen var i strid med Grunnloven
§ 106 for så vidt gjaldt festetomter under OVF.

Et av hovedspørsmålene for Høyesterett var om
bestemmelsen i Grunnloven § 106 første punktum bare
satte begrensninger med hensyn til anvendelsen av kjø-
pesummer og inntekter, og at det slik sett ikke kunne
innfortolkes noe forbud mot å avstå fra inntekter og kjø-
pesummer ved å tilby festerne gunstigere vilkår enn det
som fulgte av gjeldende lovgivning og inngåtte kontrak-
ter.

Førstvoterende, dommer Støle, som var talsmann for
flertallet, uttalte at det i denne forbindelse ble sentralt å
søke å bringe på det rene hva som var formålet med
bestemmelsen. Etter en forholdsvis grundig gjennom-
gang av bestemmelsens forhistorie og av Riksforsamlin-
gens forhandlinger, konkluderte han i avsnitt 75:

«(75) På bakgrunn av den gjennomgang jeg så langt har
foretatt, mener jeg det er grunnlag for å fastslå at det ved
Grunnlovens vedtakelse ble forutsatt at man skulle sikre
det benefiserte gods for de formål som ble eksplisitt
angitt i § 106. Det var med andre ord tale om en formåls-
bundet formuesmasse.»

Førstvoterende ga deretter en omfattende redegjørelse
for lovgivning og forvaltningspraksis etter 1814. I dom-

men avnitt 118–120 ble denne gjennomgangen oppsum-
mert slik:

«(118) Formålsbetraktninger kom klart til uttrykk ved
vedtakelsen av Grunnloven i 1814. Det flertallet som ved
den endelige voteringen sluttet opp om Konstitusjonsko-
mitéens forslag til § 31 annet ledd – senere Grunnloven
§ 106 – synes å ha forutsatt at verdiene skulle sikres ved
forvaltningen av det benefiserte gods. Dette går utover
det som følger av bestemmelsen etter en ren ordlydsfor-
tolkning og kan ikke begrenses til anvendelse av inntek-
ter som rent faktisk tilflyter godset – i dag fondet.

(119) I senere lovgivning har lovgiver konsekvent fast-
holdt det standpunkt at kapitalen skal sikres og at det må
sørges for en rimelig avkastning av verdiene. …

(120) Forvaltningen av fondets eiendommer har vært
utøvd i samsvar med dette.»

På dette grunnlag konkluderte førstvoterende i avsnitt
122 med at tomtefesteinstruksen i utgangspunktet ikke
var forenlig med Grunnloven § 106, slik denne bestem-
melsen tradisjonelt hadde vært forstått:

«(122) Min konklusjon så langt er at en slik systematisk
omdisponering av betydelige deler av fondets formue
ikke er forenlig med Grunnloven § 106. Bestemmelsen
må forstås slik at den ikke bare oppstiller et krav om at
kjøpesummer og inntekter av det benefiserte gods skal
forbeholdes «Geistighedens Bedste og Oplysningens
Fremme», men at fondets midler også må forvaltes slik at
verdiene sikres og bevares til fordel for disse formål. Jeg
presiserer at dette ikke er ensbetydende med et krav om
maksimal økonomisk avkastning.»

Førstvoterende drøftet deretter om den senere samfunns-
utviklingen kunne tilsi at man i dag fravek den tradisjo-
nelle forståelsen av Grunnloven § 106 som han hittil
hadde redegjort for. Dette ble besvart benektende, blant
annet under henvisning til at den tradisjonelle forståel-
sen var blitt fastholdt gjennom skiftende tider, og at den
også lå til grunn for loven av 1996.

I dommen avsnitt 136 viste førstvoterende også til det
uavklarte eiendomsspørsmålet, og uttalte:

«(136) Jeg bemerker at spørsmålet om eiendomsretten til
det som i dag er tilbake av det benefiserte gods eller – om
man vil – spørsmålet om eiendomsretten til OVF – ikke
foreligger til avgjørelse i denne saken. Selve det forhold

28 Se Ot.prp. nr. 42 (2008–2009), s. 41.
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at dette stadig er uavklart, tilsier etter mitt syn at man på
dette punkt er tilbakeholden med å tolke Grunnloven
§ 106 slik at de grenser den tradisjonelt har vært ansett for
å oppstille, er bortfalt på grunn av den utvikling som her
er omtalt.»

Endelig drøftet førstvoterende betydningen av at Stortin-
gets flertall ved endringen av ovfl. § 5 i 2008 hadde vur-
dert det slik at instruksen ikke var i strid med Grunnlo-
ven § 106. I denne forbindelse la førstvoterende til grunn
at fondets verdier gjennom Grunnloven var etablert som
«en selvstendig, formålsbestemt formuesmasse», og
Grunnloven § 106 følgelig måtte anses som en bestem-
melse til vern om økonomiske rettigheter, ikke som en
bestemmelse som regulerte det innbyrdes forholdet mel-
lom statsmaktene. Dette fremgår av dommen avsnitt 147
hvor det heter:

«(147) (…) Fondets verdier er gjennom Grunnloven eta-
blert som en selvstendig, formålsbestemt, formuesmasse.
Det er forutsatt over meget lang tid av lovgiver, nettopp
under henvisning til grunnlovsvernet, at fondet ikke kan
disponeres på annen måte enn hva som ville vært tilfelle
dersom det må betraktes som en selveiende stiftelse eller
som tilhørende et rettssubjekt som kan angis som ‘Kir-
ken’. Da er man langt fra en bestemmelse som først og
fremst gjelder kompetanseforholdet mellom statsmak-
tene.»

Om betydningen av Stortingets syn konkluderte førstvo-
terende i dommen avsnitt 148:

«(148) Jeg tar som mitt utgangspunkt at Stortinget klart
har vurdert og bygget på at forskriften ikke kommer i
strid med Grunnloven. Når det er situasjonen, må dom-
stolene i tvilstilfelle følge lovgivers syn. Mitt syn på
saken er imidlertid at instruksen klart fører til resultater
som er i strid med Grunnloven § 106. Det foreligger ikke
slik kvalifisert tvil om grunnlovforståelsen at Stortingets
syn kan være avgjørende. Skal prøvingsretten ha noen
realitet, må domstolene i et slikt tilfelle benytte den.»

Annenvoterende, dommer Øie, konkluderte med at tom-
tefesteinstruksen ikke var i strid med Grunnloven § 106.
Også annenvoterende la til grunn at det i Grunnloven
§ 106 måtte innfortolkes et krav om forsvarlig forvalt-
ning av OVFs verdier, men at staten i lys av samfunnsut-
viklingen måtte stå friere enn tidligere til å avgjøre hva
som i dag kunne anses som en forsvarlig forvaltning av
fondet. På denne bakgrunn – og også på grunnlag av

Stortingets egen vurdering av grunnlovsspørsmålet – ga
annenvoterende i dommen avsnitt 170 uttrykk for at hun
for sin del fant det «klart» at tomtefesteinstruksen ikke
var i strid med Grunnloven § 106.

Tredjevoterende, dommer Endresen, var enig med
annenvoterende i resultatet, men hadde en egen begrun-
nelse som munnet ut i en konklusjon at Grunnloven
§ 106 i dag måtte anses bortfalt som skranke for Stortin-
gets lovgivningsmyndighet. Fjerdevoterende, dommer
Skoghøy, og femtevoterende, dommer Stabel, sluttet seg
til annenvoterendes syn, mens de øvrige åtte dommerne
sluttet seg til førstvoterende.

Gjennom plenumsdommen fra 2010 har Høyesterett
dermed fastslått at Grunnloven § 116 fortsatt er en aktu-
ell bestemmelse som inneholder reelle skranker for sta-
tens rett til å disponere over det benefiserte gods. Også i
forhold til det gamle stridsmålet om eiendomsretten til
det benefiserte gods, er plenumsdommen av interesse.
Selv om dette spørsmålet ikke var oppe til avgjørelse,
fremkommer førstvoterende, særlig i avsnitt 147, med
uttalelser som gjør at det i enda større grad enn tidligere
kan være grunn til å frigjøre seg fra diskusjonen om
hvem som eier OVF, til heller å stille spørsmål om noen
eier OVF; det vil si om OVF i rettslig forstand må
betraktes som en selveiende stiftelse.

6 Fremtiden
Med unntak av de rent språklige justeringer som ble ved-
tatt i 2010 og 2014, har bestemmelsen i Grunnloven
§ 116 foreløpig fått stå uendret siden 1814. Dette gjelder
selv om statskirkeordningen nylig har gjennomgått gan-
ske omfattende endringer gjennom det såkalte «kirkefor-
liket», blant annet ved at det statlige kirkestyret med
Kongen som øverste leder er opphevet, og ved at staten
ikke lenger har noen offentlig religion. Den eneste
grunnlovsbestemte bindingen mellom staten og kirken
er i dag bestemmelsen i Grunnloven § 16 andre og tredje
punktum hvor det fremgår at «Den norske kirke, en
evangelisk-luthersk kirke, forblir Norges folkekirke og
understøttes som sådan av staten», og at «Nærmere
bestemmelser om Kirkens ordning fastsettes ved Lov».29

I prinsippet er det ikke noe ved kirkereformen som
nødvendiggjør en endring av bestemmelsen i Grunnlo-
ven § 116. Det er heller ikke som følge av kirkereformen
noe større behov enn tidligere for å avklare spørsmålet
om eiendomsretten til OVF. Så lenge midlene og avkast-
ningen av disse er bundet til de grunnlovsbestemte for-
mål, vil OVF – uavhengig av et eventuelt underliggende

29 Se kommentaren til § 16.
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eierskap – i praksis fungere på samme måte som en sel-
veiende stiftelse. Spørsmålet om eierskapet til OVF vil
derimot kunne få betydning dersom det skulle bli aktuelt
å endre de formålsbestemte grenser for statens disposi-
sjonsrett.

Som følge av Høyesteretts plenumsdom i Rt. 2010
s. 535 ble det høsten 2012 fremsatt tre alternative forslag
til endring av Grunnloven § 106.30 I begrunnelsen viste
forslagsstillerne til flertallets og mindretallets uttalelser i
dommen og uttalte:

«Forslagsstillerne er enig i det mindretallet i Høyesterett
gir uttrykk for her. Staten bør kunne stå noe friere i for-
valtningen av Opplysningsvesenets fond enn det flertallet
i Høyesterett ga uttrykk for. Blant annet må det i større
grad kunne tas hensyn til hva som vil være til beste for
samfunnet som helhet, og ikke bare hva som vil maksi-
mere fondets profitt. En systematisk tapping av fondets
midler vil imidlertid ikke være i tråd med formålsangivel-
sen i § 106.

Dissensen i Høyesterett viser at det har vært delte
meninger om § 106 legger så sterke bånd på forvaltnin-
gen som det Høyesteretts flertall ga uttrykk for. For å
unngå at bestemmelsen forstås slik i fremtiden, mener
forslagsstillerne at § 106 bør endres.

Det foreslås derfor å ta inn en presisering i § 106 av at
det er regjeringen (‘kongen’) som forvalter ‘det Geistlig-
heden beneficerede Gods’. Det er som nevnt tilfelle også
i dag, men ved å presisere dette i bestemmelsen gis det et
signal om at regjeringen står noe friere til å bestemme
prinsippene for forvaltningen, og at disse er justert i for-
hold til den tolkningen som ble etablert ved ple-
numsdommen nevnt ovenfor.»

Tatt i betraktning at flertallet i Høyesterett nettopp
begrunnet sitt resultat med at tomtefesteinstruksen inne-
bar en «systematisk omdisponering av betydelige deler
av fondets formue», samtidig som flertallet uttrykkelig
presiserte at den forståelsen av Grunnloven § 106 som
ble lagt til grunn «ikke er ensbetydende med et krav om
maksimal økonomisk avkastning»,31 fremstår det som
noe uklart hvor store materielle endringer det ble lagt
opp til fra forslagsstillernes side. I en situasjon hvor det
skjer en løsrivelse av kirken fra staten og hvor spørsmå-
let om eiendomsretten til OVF fortsatt er uavklart, vil

det sikkert også kunne være delte meninger om hvor
naturlig det er å grunnlovsfeste at det er «Kongen» som
for fremtiden skal forvalte det benefiserte gods.

Forslaget ble ikke realitetsbehandlet i forbindelse med
den språklige moderniseringen og omredigeringen av
Grunnloven som ble vedtatt 2014, og som innebar at
bestemmelsen i Grunnloven § 106 ble videreført i endret
språkdrakt, men uten substansielle endringer, i Grunnlo-
ven § 116. Det forslaget viser, er imidlertid at diskusjo-
nen om hvordan man skal disponere det gamle preste-
bordsgodset fortsatt pågår, og at det slik sett går en linje
tilbake til de tilsvarende diskusjoner i det danske Kan-
selli på begynnelsen av 1800-tallet.32

30 Dokument 12:12 (2011–2012), Grunnlovsforslag fra Sverre Myrli, Gerd Janne Kristoffersen og Steinar Gullvåg om endring av Grunnloven § 106
(forvaltning av geistlighetens benefiserte gods (Opplysningsvesenets fond)).

31 Rt. 2010 s. 535 avsnitt 122.
32 Se nå grunnlovsforslaget av 30.09.2020, om opphevelse av Grl. § 116 første ledd – grunnlovsvernet til Opplysningsvesenets fond – Dokument

nr. 12:29. Forslaget må sees i sammenheng med Meld. St. 29 (2018–19) og Innst. 209 S (2019–2020), hvor Barne- og familiedepartementet, Justis-
dept. Lovavdeling og Stortinget er enige om at § 116 ikke er til hinder for at fondets eiendommer og rettigheter deles mellom staten og den norske
kirke. Eiendommer med «særlig kirkelig verdi» skal skilles ut, og føres over til kirken. De resterende rettighetene skal forbli hos staten. En ny lov
om Opplysningsvesenets fond skal etter planen bli lagt frem i løpet av 2022.
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§ 117
Odels- og åsetesretten må ikke oppheves. De nærmere betingelser for hvordan den skal bestå til
støtte for staten og til gagn for landallmuen, fastsettes av det første eller annet følgende storting.

Odels- og åsetesretten må ikkje opphevast. Dei nærare vilkåra for korleis han skal stå ved lag til
størst mogleg nytte for staten og gagn for landallmugen, blir fastsette av det fyrste eller andre
stortinget.

Av Ernst Nordtveit

1 Innleiing
Føresegna stod opphavleg i Grunnlova § 107 som lydde:

«Odels- og Aasædesretten maa ikke ophæves. De nær-
mere Betingelser, hvorunder den, til største Nytte for Sta-
ten og Gavn for Landalmuen, skal vedblive, fastsættes af
det første eller andet følgende Storthing.»

Denne føresegna stod uendra frå 1814 og fram til
språkrevisjonen i 2014. Språkrevisjonen tok ikkje sikte
på å endra innhaldet. Det er ein språkleg skilnad på bok-
målsversjonen og nynorskversjonen ved at ordet
«Gavn» i bokmålsversjonen er omsett med «støtte» og i
nynorskversjonen med «nytte», men det kan ikkje inne-
bera nokon meiningsskilnad. Paragrafnummereringa
vart etter grunnlovendringane i 2014 endra til § 117.
Denne nummereringa vil bli nytta i denne kommentaren,
også ved omtale av eldre tilhøve, om ikkje noko anna går
fram.

Grunnlova § 117 fastset eit forbod mot oppheving av
dei to gamle norske rettsinstitutta odelsretten og åsetes-
retten, men overlet til Stortinget å fastsetja det nærare
innhaldet i dei.1

Odelsrett og åsetesrett er ulike rettsinstitutt, men
begge regulerer retten til å overta eigedomsretten til
landbrukseigedomar (jord- og skogbrukseigedomar).

Odelsrett er ein rett for medlemmer av ætta til den som
eig ein odelseigedom, til å løysa til seg eigedomen, der-
som den vert avhenda til nokon som har dårlegare
odelsprioritet enn den som gjer retten gjeldande.2 Retten
kan gjerast gjeldande mot så vel medlemmer av ætta
med lågare odelsprioritet enn løysaren, som mot perso-
nar utanfor krinsen av personar som har odelsrett til
eigedomen.3

Åsetesrett er ein rett for næraste arving til å overta
odelsjord eller odlingsjord samla eller udelt, på skifte av
dødsbuet til tidlegare eigar, til ein rimeleg pris.4 Åsetes-
retten regulerer såleis fordelinga av arv og tek sikte på å
unngå oppdeling av landbrukseigedomar ved arveskifte,
medan odelsretten tek sikte på å hindra sal til personar
utanfor ætta. Det er likevel ein samanheng mellom
odelsretten og åsetesretten ved at åsetesretten berre gjeld
for jord som det kan hevdast odelsrett til (odlingsjord).
Åsetesretten er også med på å sikra at eigedomen kan gå
vidare i ætta ved arveskifte.

Føresegna i Grunnlova § 117 vidarefører såleis eit
særskilt urgamalt eigedomsregime til landbruksjord,
som ein del av konstitusjonen og dermed samfunnsord-
ninga i Noreg. Medan Grunnlova elles la vekt på
nærings- og kontraktsfridom og privat eigedomsrett,
heldt ein altså for landbrukseigedomar fast ved ein insti-
tusjon som avgrensar eigaren sin rett til avhending av

1 Odelsretten og åsetesretten er i dag regulert i lov 28. juni 1974 nr. 58 om odelsretten og åsetesretten (odelslova). Sjå nedanfor om utviklinga i lov-
gjevinga etter 1814.

2 Sjå reglane om odelsrekkefylgja i odelslova §§ 12–14.
3 Sjå odelslova §§ 19 og 20.
4 Sjå odelslova kap. XII, særleg § 51.
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.
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eigedomen og dermed også av marknaden som meka-
nisme for omsetjing og erverv av landbrukseigedomar.
Ved at prisfastsetjinga for landbrukseigedomar ikkje
skjer i ein open marknad, men vert fastsett av retten ut
frå ei vurdering av eigedomen sin verdi for landbruks-
formål, er landbrukseigedomar i stor grad haldne utanfor
den ordinære marknadsøkonomien som elles er rådande
også for fast eigedom i Noreg. Odelsretten og også åse-
tesretten, har utan tvil hatt stor innverknad på eige-
domsmarknad og eigedomsstruktur i Noreg, og på
utviklinga av landbruksnæringa, både før og etter 1814.
Odelsretten bremsa oppsamling av jordegods i Noreg i
mellomalderen, og har også verka som eit hinder for
oppkjøp av landbruksjord seinare. Kyrkja og også i
nokon mon kongen, fekk alt i mellomalderen gjennom-
ført avgrensingar i odelsretten ved strenge krav til odels-
hevd og avgrensing av odelskrinsen, for å letta erverv av
landbrukseigedomar.5

Grunnlovsvernet for odelsretten og åsetesretten har
etter 1814 truleg vore med på å byggja opp under eit syn
på odelsretten som ein grunnregel og på fast eigedom
som grunnlag for identitet. Den har også lagt grunnlaget
for verdimessige haldningar til forvaltinga av landbruks-
eigedomar, mellom anna ved at det har blitt oppfatta som
viktig å halda landbrukseigedomar innanfor ætta, og å
halda den i hevd.

Odelsretten regulerer høvet til erverv av store økono-
miske verdiar, og til landområde som er viktige i
næringssamanheng og for distriktsutviklinga. Det knyter
seg såleis sterke økonomiske og andre interesser til
odelsretten, og den har tidsvis vore omstridd. Synet på
odelsretten heng i stor grad saman med det allmenne
synet på næringsfridom og marknadsøkonomi og disku-
sjonen om odelsretten har gjerne vore skarpast i tider då
omsynet til den frie marknaden har stått sterkt, som midt
på 1800-talet og i dei to–tre siste tiåra. Det har i argu-
mentasjonen mot odelsretten vore framheva at den er til
hinder for utvikling av større driftseiningar og for inves-
teringslyst i landbruket. Det har også vore hevda at
odelsretten er til hinder for at yngre personar kan eta-
blera seg i landbruksnæringa, ved at det er vanskeleg å få
kjøpt landbrukseigedom. Diskusjonen om odelsretten
har likevel ikkje vore så sterk som ein gjerne kunne ha

venta, truleg fordi odelsretten har ei så sterk og rotfest
stilling mellom folk at det har vore vanskeleg å reisa ein
politisk diskusjon om dette.

Ingen av dei framlegga om oppheving eller endring av
§ 117 som har vore sette fram frå 1814 til i dag har ført
fram, sjå nærare om dette nedanfor. Derimot har det
skjedd ei avgrensing av odelsretten gjennom innsnev-
ring av krinsen av personar med odelsrett, nedkorting av
fristen for å gå til odelssøksmål med meir.

Liknande rettsordningar som odelsretten og åsetesret-
ten var kjent i fleire land, men med noko ulik utfor-
ming.6 I dei fleste land var slike ordningar trengt til side,
først av føydalsystemet som vart innført i mellomalderen
og seinare etter åtak frå naturrettstenkjarane på 1700-
talet, som såg odelsretten eller liknande ordningar som
hadde overlevd føydalordninga, som eit inngrep i den
frie eigedomsretten. Den løysingsretten til landbruksei-
gedomar som ætta hadde etter fransk rett, vart oppheva i
revolusjonslovgjevinga i 1791, og det same skjedde
andre stader. Ludvig Holberg, som var ein av dei fremste
naturrettslærarane i Skandinavia, forsvara likevel odels-
retten i den dansk-norske diskusjonen.7 I dag er Noreg
det einaste vestlege landet som har ei slik ordning.

2 Forhistoria fram til 1814
Odelsretten har røter så langt attende som vi har kunn-
skap om innhaldet i norsk rett. Både Gulatingslova (G)
og Frostatingslova (F) hadde til dels detaljerte føreseg-
ner om odelsrett (G 265–294 og F XII 4–8).8 Ein går ut
frå at også Eidsivatingslova og Borgartingslova hadde
føresegner om odelsrett, men desse lovene har gått tapt,
og det nærare innhaldet i dei er ikkje kjent.

Tydinga av omgrepet odel er ikkje heilt klart, men
ordet kjem av det gamalnorske òðal som språkleg heng
saman med ord som «adel» eller «edel». Ordet vert
hevda å stamma frå det germanske óþala eller óþila og i
slekt med áþala, som tyder «stammande frå forfedrane»,
«nedarva» eller «arvejord».9 Odelsomgrepet ser ut til å
ha blitt eit omgrep for visse ætterettar til jord. Omgrepet
kan opphavleg ha hatt ei vidare tyding enn det har i dag,
som eit anna eigedomsregime enn det ein finn i føydal-

5 Knut Robberstad i Ingvar Andersson og John Granlund (red.), Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid (heretter KL), bd. XII (1967), s. 495.
6 Sjå til dømes Skånske lov kap. 51 om plikt for eigaren til å tilby eigedomen til slektningane ved sal utanfor ætta. Påbodet er sanksjonert med bøte-

straff og gjev ikkje ætta nokon løysingsrett. Eriks Sjællandske lov 3–11 gjev slektningar førsterett til kjøp av jord som blir lovbydd på tinget. Jyske
lov I. 34 gjev ein bonde rett til å selja sin eigedom fritt, dersom han først på tre ting har bydd den fram til slektningane sine. Lovbyding på tinget
var også påbode som framgangsmåte i Noreg, sjå Mons Sandnes Nygard, Eigedomsavhending i norsk rettshistorie (1977), s. 36 flg. Sjå elles over-
synet over framand rett i NOU 1972: 22, s. 22–27.

7 Ludvig Holberg, Dannemark og Norges beskrivelse (1729), s. 534.
8 Sjå nærare om odelsretten i Gulatingslova og Frostatingslova, Jon Skeie, Odelsretten og åseteretten (1950), s. 8–14. Ei nokså grundig framstilling

av odelsretten si historie finst i NOU 1972: 22 Rådsegn 10 – Om odelsretten og åsetesretten, s. 11–21.
9 Sjå nærare Knut Robberstad, i KL (1967), s 494, og Yann De Caprona, Norsk etymologisk ordbok (2013), s. 996.
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systemet. Føydalsystemet, som går ut på at kongen har
overeigedomsrett til all jord, og at all rett til jord er
avleia frå kongen gjennom eit lenssystem, vart i mellom-
alderen det vanlege systemet i Europa og også på resten
av det Eurasiske kontinentet. Ein kan sjå odelssystemet
som ei form for sjølvstendig eigedomsrett som ikkje er
avleia frå Kongen gjennom eit lenssystem.10

Det er ikkje kjent når reglane om odelsretten oppstod,
eller kva som var bakgrunnen for dette, men ein må gå ut
frå at dette er reglar som var utvikla tidleg. Det tidlegaste
kjente odelsomgrepet er namn på ein stav i den eldre
runerekka frå eldre jarnalder,11 men ein kjenner ikkje
meir til kva som låg i omgrepet i denne tida.

Det går fram av fleire norrøne kjelder,12 at Harald
Hårfagre vart klaga for at han «tok odelen» frå bøn-
dene, då han la landet under seg rundt år 870 e.Kr.13

Hos Snorre er det sagt at: «Kong Harald sette den ret-
ten i alle dei rika som han vann under seg, at han eigna
til seg all odelen, og let alle bøndene betale landskyld,
både rike og fattige.»14 I Egilssoga står det at han
eigna til seg all odelen – «og alle bønder skulle vera
hans leiglendingar».15 Kva som vart meint med dette
er uklårt og omstridd, og det har vore sett fram ulike
teoriar og spekulasjonar om spørsmålet. Det er moge-
leg at det var tale om ein freistnad på innføring av ei
form for føydalsystem med «overeigedomsrett» for
Kongen, som vart oppfatta som eit inngrep i «odelen»
og som reduserte bøndene sitt sjølvstende, men nokon
endeleg konklusjon eller teori er vanskeleg å etablera
på grunnlag av det kjeldematerialet som ligg føre.16

Det går også fram av Snorre at «odelen» vart gjeven
attende til bøndene av Håkon den Gode, men det er
heller ikkje klårt kva dette innebar. Soga syner i alle
høve at omgrepet odel eksisterte, og truleg var gamalt

og rotfest, på 800-talet, og at dette var ein rett som vart
oppfatta som viktig.

Odelsretten kan ha hatt samanheng med fedrekulten,
som gjorde det viktig å halda eigedomen i ætta.17 Ein må
rekna med at konkurransen om jord og andre produk-
sjonsressursar for mat har vore sterkare i Noreg enn i dei
fleste andre land, sidan det var lite dyrka jord og klimaet
gjorde avlingane usikre. Det går fram at odelsretten
ikkje berre omfatta dyrka jord, men også utmarksressur-
sar og sjøbaserte ressursar som lakseverp.18 Det var tru-
leg viktig å sikra at dei ressursane ein hadde skaffa seg
kontroll over ved landnåm, gjekk vidare i ætta.

Når åsetesretten oppstod er noko meir uklårt og har
vore omstridd. Den gamle regelen synest å ha vore at
kvar av arvingane fekk ein ideell part (sameigepart) i
odelsjord. Magnus Lagabøtes Landslov 1274 (Lands-
lova), regulerer odelsretten i kap. VI 1-14, medan kap. V
7, 3) har ei føresegn om at den eldste etterkomaren skal
ha «hofud-bolet» dersom det er mange nok gardar i buet
til at alle kan få ein kvar.19 Robberstad meiner dette
hadde verknad også for bønder, ikkje berre for aristokra-
tiet, sjølv om det ikkje var tale om ein åsetesrett i
moderne tyding.20 Holmsen har på si side gjort gjel-
dande at åsetesretten ikkje er eldre enn Herredagsreces-
sen av 24. juni 1539.21 Ved Herredagsrecessen vart det
fastsett at eldste bror skulle ha garden og dei andre
skulle ha sin arv i anna jord eller verdiar. Om dette ikkje
var mogeleg, skulle eldste bror likevel sitja med garden
og dei andre skulle få krav på landskyld for sine partar.
Dette siste vart ei vanleg ordning utetter på 1700-talet,
også der det var andre verdiar i buet. Ved forordning av
1752 vart det fastsett ei åsetesrekke, der menn hadde for-
trinnsrett, men der også kvinner hadde åsetesrett, etter
brørne.22

10 På Shetland og i Skottland elles omtalar dei den gamle norske retten som «udal» eller «allodial» law, truleg som ein motsetnad til den engelske føydal-
retten som vart innført på Shetland og Orknøyane etter at desse områda kom under skotsk styre. Omgrepet blir nytta både om «the specific regime of
land ownership from which it etymologically derives» og meir vidt som «reference to Norse law as generally applied in Orkney and Shetland», Step-
hen Thomson, «Mixed Jurisdiction and the Scottish Legal Tradition» (2014), s. 66 flg. Det har vore hevda at Shetland framleis står under «allodial»
law, mellom anna som grunnlag for påstand om at strandeigarane har eigedomsrett til sjøgrunn ut til marbakken, som i norsk rett, og at dronninga (sta-
ten) ikkje hadde rett til å krevja avgift for havbruksanlegg, men dette førte ikkje fram, i det domstolen kom til at skotsk rett gjaldt også på Shetland, sjå
William Howarth, «A Norse saga: the salmon, the Crown and the Udal Law» (1988). Omgrepet har også fått ei vidare tyding om eigarskap til land
som ikkje er føydalt, sjå til dømes Gordon R. Woodman, «The Allodial Title to Land» (1968), s. 79, som nyttar omgrepet «allodial title» synonymt
med «absolute title» eller «ultimate title» om «customary law interest in land which was not traditionally held by a tenant from a lord» i Ghana.

11 Robberstad i KL, bd. XII (1967), s. 494. Eldre jarnalder omfattar tida frå 500 f.Kr.–550 e.Kr.
12 Egilssoga, i Hallvard Magerøy, Odd Nordland og Per Tylden (red.), Den norrøne litteraturen, bd. III (1962), s. 17 og Snorre Sturlason, Noregs kon-

gesoger, bd. I (1979), s. 51–52 (Soga om Harald Hårfagre).
13 Slaget i Hafrsfjord 872 vert rekna for å vera fullføringa av rikssamlinga.
14 Sturlason, op.cit.
15 Magerøy, Nordland og Tylden (red.), op.cit.
16 Sjå oversynet over dei ulike teoriane som har vore framme hos Øystein Jonassen, Frå Torfæus til Krag (2009).
17 Knut Robberstad i KL, bd. XII (1967), s. 494.
18 Op.cit. 
19 NOU 1972: 22, s. 14.
20 Robberstad, «Odelsrett og åsetesrett» (1948). s. 246, sjå også same forfattar i KL, bd. XII (1967), s. 498.
21 Andreas Holmsen, «Om opphavet til åsetesretten» (1966), s. 110–114.
22 Sjå nærare NOU 1972: 22, s. 14.
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Odelsretten og åsetesretten vart ført vidare i Christian
IVs Norske Lov av 1604, som i hovudsak var ei omset-
jing av Landslova til dansk. Odelsretten vart regulert i
kapittel V. I Christian V’s Norske Lov (Norske Lov)
1687 vart odelsretten regulert i 5-3-1 til 5-3-16 og åse-
tesretten i 5-2-63. Norske Lov var gjeldande også etter
1814 og dei siste odels- og åsetesrettsføresegnene i Nor-
ske Lov vart oppheva ved odelslova av 1821.23 Sjølv om
odels- og åsetesretten vart vidareført i lovgjevinga fram
til 1814, skjedde det nokså store endringar både i lovgje-
vinga og i praksis.24

Før 1814 var det gjort fleire ulike framstøytar for å få
oppheva odelsretten i Noreg. I første omgang kom fram-
legga om oppheving av odelsretten frå adelen og til dels
frå kyrkja som såg den som eit hinder for eigedomsover-
taking. På Riksmøtet i Oslo i 1548, som vart halde for å
hylla Christian III, kravde adelsmennene at odelsretten
«skule plat udplanes af lovbogen paa det at de maatte
købe under dennem alt bondegotz; oc hvor som adelen
oc bønderne atte gotz tilhobe, skulde bønderne vere
plictige at selge adelen det». Kongen gjekk ikkje med på
kravet. Truleg såg ikkje han seg tent med at adelen
skulle kunne samla seg jordegods i Noreg. Motstand frå
bøndene mot oppheving av odelsretten kan også ha vore
eit moment i vurderinga.25

To hundre år seinare, i 1758, gjorde Kanselliet i
København framlegg om oppheving av odelsretten.
Under påverknad frå naturrettstanken var meininga mel-
lom mange embetsmenn og rettslærde at odelsretten var
eit skadeleg inngrep i den frie eigedomsretten. Dette
førte til ei langvarig utgreiing av spørsmålet. General-
prokurør Henrik Stampe gjennomførte undersøkingar
om verknaden av odelsretten i Noreg, og gav 10. mars
1770 ei erklæring der han rådde til at odelsretten ikkje
måtte opphevast. Han la mellom anna vekt på faren for
oppkjøp av jord, at jorda syntest å vera halden best i
hevd i område der det var mykje odelsjord, og at bøn-
dene sin fedrelandskjærleik og vilje til å forsvara landet i
krisetider, vart styrkt av odelsretten. Erklæringa inne-
heldt framlegg om nokre endringar i reglane om odels-
retten, som vart vedtekne i 1771.

Diskusjonen om odelsretten heldt fram i København,
og rettsinstituttet vart utsett for hard kritikk av mellom
anna Det juridiske fakultet ved Universitetet i Køben-
havn.26

I forordning av 5. april 1811 vart det etter framlegg frå
høgsterettsjustitiarius, nordmannen Christian Colbjørn-
sen, fastsett føresegner som tok sikte på ei avvikling av
odelsretten over tid. Eigaren av ein odelseigedom vart
gjeven høve til å oppheva odelsretten på eigedomen for
all framtid. Det skulle ikkje kunne hevdast odelsrett til
benefisert gods og offentleg eigedom som vart selt til
private, og føresegn om dette skulle takast inn i skøytet
(§ 10). Den som tidlegare hadde kjøpt slikt gods og som
det ennå ikkje var nokon som hadde odelsrett til, kunne
også tinglysa fråsegn om at det ikkje skulle kunne
vinnast odelsrett til eigedomen. Foreldingsfristen for
odelsrett vart sett til 5 år, noko som var ei kraftig nedkor-
ting i høve til tidlegare rett.

3 Diskusjonen om odelsretten og åsetesretten på 
Eidsvoll 1814
Gjennom siste del av 1700-talet var spørsmålet om
odelsretten si stilling eit av dei spørsmåla som hadde
skapt det sterkaste ordskiftet i Noreg.27 Forordninga frå
1811 skapte sterke reaksjonar og gjorde spørsmålet om
odels- og åsetesretten si stilling til eit sentralt politisk
stridstema i åra før 1814. Det vart frå mange hald reist
krav om at den nye Grunnlova måtte verna om odelsret-
ten og åsetesretten, og spørsmålet var eit sentralt tema på
Eidsvoll.28 I fire av dei grunnlovsutkasta som vart lagt
fram på Eidsvold var det teke med føresegner om vern
av odelsretten (lensmann Lysgaard,29 assessor Jørgen
Hermann Vogt,30 sorenskrivar Weidemann og sokne-
prest Nicolai Wergeland31). Også Falsen var ein sterk
talsmann for odelsretten, sjølv om Det Adler-Falsenske
utkastet til grunnlov ikkje inneheldt noko framlegg om
grunnlovsfesting av odelsretten.32

Fleire representantar møtte med klart mandat frå sin
valkrins om å sikra odelsretten, og Riksforsamlinga fekk

23 Lov om odelsretten og åsetesretten av 1821 (odelslova), sjå nedanfor.
24 Sjå Nygard, Eigedomsavhending i norsk rettshistorie (1977), s. 124 flg.
25 Sjå Skeie, Odelsretten og åseteretten (1950), s. 17.
26 Betenkning trykt i Juridisk Arkiv I (1809), s. 21–43.
27 Sjå Håkon Evju, Ancient Constitutions and Modern Monarchy (2013), s. 224, jf. det som er sagt ovanfor.
28 Sjå om diskusjonen om odelsretten og åsetesretten på Eidsvoll, Eli Fure (red.), Eidsvoll 1814 (2013), s. 254–260.
29 Riksforsamlingens forhandlinger, bd. I (1914), s. 166–167.
30 Hans utkast § 40 lydde slik: «Lovene for Odel og Bygsel skulle gives Plads i Grundloven, fordi det bør være deres øverste Formaal at bevare Jord-

brugernes Frihed og Uavhængighed.» Op.cit., s. 256.
31 Op.cit., s. 266. Hans framlegg gjekk likevel ikkje lenger enn til å oppretthalda odelsretten utan fleire innskrenkingar, altså som etter forordninga av

1811. Av dagboka hans går det fram at han var tilhengar av odelsretten, sjå Fure, Eidsvoll 1814 (2013), s. 259.
32 Utkastet er innteke i Riksforsamlingens forhandlinger, bd. III (1916), s. 9–56. Sjå om Falsen sitt syn på odelsretten, Falsen, Norges Odelsret med

Hensyn paa Rigets Constitution (1815).
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fleire skriv frå utsendingar eller frå andre, som inneheldt
oppmoding om å grunnlovsfesta odelsretten.33 Utsen-
dingen Holck34 var ein av dei som i eit skriv av 22. april
1814, tok sterkt til orde for å grunnlovfesta vern for
odelsretten. Denne summerer opp argumentasjonen som
vart nytta for grunnlovfesting av odelsretten:

Holck gjorde gjeldande at odelsretten var grunnlaget for
«den norske bondestands frihed». Odelsretten måtte vera
årsaka til at den norske bonden i stor grad var eigar av
sine gardsbruk, ei ordning som «Naturen selv synes at
vilde forsvare», at «den som ved sit Arbeide og Sveed
tvinger Jorden til frugtbarhed, er nærmest berettighet til
dens eiendommelige Besiddelse, hvorved han aldeles
betrygges for det daglige Herredømme som flyder af den
modsatte Indretning, naar Bonden kun er at ansee som
Tjenesteydende for andre Stænder, der vel maaske lode
ham et knapt Udkomme, men derhos nog sørger for, at
Overskudet, skjønt frembragt ved Bondens Slæb, dog til-
flyder deres Casse, skuende ofte haant, til den Træl der
gav det».

Oppheving av adelsprivilegia ville ikkje vera til hin-
der for at ei oppheving av odelsretten ville føra til opp-
samling av jordeigedom fordi «den rige Mand behøver
ikke disse for å komme i Besiddelse av Landeien-
domme». Han avviste at det var naturtilhøva i Noreg
som hadde hindra oppsamling av jordegods: «Jeg henvi-
ser i saa fall til Naboelandet, og den nordlige Deel af
Rusland, hvor Klimat Jordbund og Indtægtskilder i det
hele, vist ikke er bedre end i mange Egne af Norge og
dog mangler Bonden der, ikke sine Plagefogder.»

Han framheva også at odelsretten var ein viktig mot-
ivasjonsfaktor for innsats til forbetring av jorda ved at
den ville bli overteken av neste slektsledd og at odels-

retten gav ein sterk vilje til forsvar av landet mot fien-
dar.

Problemet med mange odelsprosessar meinte han
måtte løysast ved klarare reglar om odelsretten.

Også utsendingen Koren leverte eit omfattande forsvar
av odelsretten.35 Det same gjaldt utsendingane Tveden,
Lande, Evenstad, Walbøe, Regelstad, Huvestad og
Olsen.36

Det kom også fram motstand og kritikk mot odelsret-
ten på Eidsvoll og det vart lagt fram skriv som gjekk mot
at odelsretten skulle få grunnlovsvern.37 Ein del av kri-
tikken mot odelsretten bygde på at den førte til mange
tvistar, på grunn av uklåre reglar,38 og det vart lagt fram
skriv der institusjonen vert omtala i sterkt negative ven-
dingar.39

Weidemanns grunnlovsutkast gjekk ut på at odelsret-
ten skulle halda fram på den måten som var fastsett i
Forordninga av 5. april 1811, jf. ovanfor.40

Det synest likevel som det til slutt var nokså stor opp-
slutnad om odelsretten, noko som kan koma av at ein del
av dei som var kritiske til den, var nøgde med at innhal-
det i odelsretten skulle fastsetjast ved lov.41 Føresegna
som vart teken inn i Grunnlova § 107, tok utgangspunkt
i eit framlegg frå utsendingane Tveden, Lande, Even-
stad, Walbøe, Regelstad og Huvestad frå 30. april 1814.
Utkastet gjekk ut på at odelsretten alltid skulle opprett-
haldast i Noreg slik den var før forordninga av 5. april
1811, med dei endringar som lovgjevaren fann høvelege
for å unngå rettsleg tvil og uturvande prosessar. Det
same måtte gjelda åsetesretten.

Konstitusjonskomiteen sitt første framlegg om odels-
retten (utkastet § 113) hadde fylgjande ordlyd: «Odels-
retten skal vedblive under de Betingelser, som Kongen

33 Sjå brev til Konstitusjonskomiteen frå Hilstad mfl. frå Toten prestegjeld datert 26. april 1814, innteken i Riksforsamlingens forhandlinger, bd. I
(1914), s. 407–411 (på s. 409–410) og innlegg frå Haraldstad som viser til at oppretthalding av odelsretten er eit «aldmindeligt ønske», op.cit.,
s. 463.

34 Ole Elias Holck var major i Bergenhusiske infanteriregiment og utsending til Riksforsamlinga. Av Riksforsamlingens forhandlinger, bd. I (1914),
s. 33 går det fram at hans «skrivelse indeholdende nogle Strøe-Tanker betræffende Odels Retten», vart opplesen for Riksforsamlinga den 25. april,
og oversendt Konstitusjonskomiteen. Det går fram at den også vart opplesen den 11. mai, jf. Riksforhandlingens forhandlinger, bd. I (1914), s. 56.
Notatet er teke inn i Riksforsamlingens forhandlinger, bd. I (1914), s. 256–259.

35 Sjå Riksforsamlingens forhandlinger, bd. I (1914), s. 160 (bilag 17 pkt. 10).
36 Op.cit., s. 259 (bilag 65).
37 Nicolai Wergeland skriv i si dagbok at det «gives neppe nogen anden Sag, hvorom der hersker saa aldeles modstridende Meninger, som om Odels-

retten». Han meinte det var eit klart skilje mellom representantane frå Austlandet på den eine sida og frå «Vest- og Norlandet», der dei første var
kritiske til odelsretten og dei andre var sterke tilhengarar av den, sjå Fure, Eidsvoll 1814 (2013), s. 259.

38 Sjå Iversen, Riksforsamlingens forhandlinger, bd. I (1914), s. 187 (bilag 26 pkt. 5), som uttalar at reglane om odelsretten må utbetrast for den
«ødelegger parterne og Familier paa Begge sider ved dens Fræmgangs-maade».

39 Modums Almues Ønsker med hensyn til Norges tilkommende regjering, framsett av Bryn, sjå op.cit. s. 216 og 218 (bilag 45 pkt. 7 og bilag 46
pkt. 3), der det er tale om «den forhadte Odel, der har anrettet saa store Ødelæggelser i Norge» (s. 216) og om trongen for å «afskaffe den Lande-
plage for det norske Folk – Odelsretten» (s. 218). Det vert det likevel same stad teke til orde for forbod mot at kjøpmenn kjøper opp «jordegods».

40 Op.cit., s. 149. Stabel og Lysgaard som slutta seg til utkastet, uttalte seg derimot sterkt til støtte for odelsretten, op.cit., s. 156.
41 Jacob Aall skriv såleis i sine Erindringer som Bidrag til Norges historie fra 1800 til 1815(1859), s. 436 at: «Om Odelsrettens vedligeholdelse,

befæstet ved en Grundlovsbestemmelse, ytredes ingen Meningsforskel; men man blev enig om ogsaa at afgjøre Odelsloven i sit hele Omfang paa
et følgende Storthing.»
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og de efterfølgende Storthinge finde almeennyttigst for
Staten og gavnligst for Landalmuen.»42

Denne formuleringa ville stilla Stortinget nokså fritt i
den vidare utforminga av odelsretten, og innebar ikkje
eit heilt uttrykkeleg forbod mot oppheving. Utkastet vart
forkasta av Riksforsamlinga og sendt attende til Konsti-
tusjonskomiteen.

I møtet den 11. mai la Konstitusjonskomiteen fram sitt
nye utkast til føresegn, som hadde denne ordlyden:
Odelsretten maae ikkje ophæves. – De nærmere Betin-
gelser, hvorunder den, til største Nytte for Staten, og
Gavn for Land-Almuen skal vedblive, fastsættes af de
følgende Stor-Thing. Dette utkastet vart forkasta med 53
mot 51 røyster, mest fordi framlegget ikkje inneheldt
noko om åsetesretten. På bakgrunn av diskusjonen vart
det lagt til at også åsetesretten skulle vera omfatta og at
utforminga av nye reglar skulle fastsetjast av det første
eller andre fylgjande Storting. Føresegna vart deretter
samrøystes vedteken.43

Det kan vera fleire grunnar til at tilhengarane av
odelsretten vann fram på Eidsvoll. Det kan i seg sjølv ha
spela ei viss rolle at det var tale om eit urgamalt norsk
rettsinstitutt. Eldre norsk lovgjeving og særleg Gula-
tingslova, hadde frå 1750 og utover blitt sett på som
uttrykk for ein særprega norsk kultur og reglar som
bygde på desse lovene hadde stor legitimitet.44 Ordninga
med odelseigedom vart frå slutten av 1700-talet også sett
på som fri eigedom i motsetnad til føydalsystemet.45

Det er likevel truleg at standpunktet bygde på at folk
hadde røynsle med korleis odelsretten verka i samtida og
såg på den som eit middel til å sikra ein sjølveigande
norsk bondestand og hindra oppsamling av jord på få
hender som eit investeringsobjekt. Det var eit vanleg syn
at odelsretten i alle høve i ein viss grad hadde hindra
oppsamling av jordgods i Noreg og gjeve bøndene ei
uavhengig stilling. Sjølv om 75 % av bøndene var leig-
lendingar på 1600-talet, hadde også leiglendingane i
Noreg hatt ei fri og sjølvstendig stilling, samanlikna med
leiglendingar i andre land, og Noreg var aldri eit føydal-
samfunn.

Gjennom ein periode på godt og vel hundre år før
1814, hadde mange norske bønder blitt sjølveigarar som

resultat av dei omfattande sal av krungods som hadde
skjedd for å dekka staten si krigsgjeld. Dei mest omfat-
tande krungodssala skjedde i 1660-åra, men også i 1680-
åra og i 1720-åra vart mykje krungods selt. I første
omgang vart eigedomane selde til det dansk-norske pen-
gearistokratiet og internasjonale finansfolk. Bøndene var
ikkje alltid interesserte i å kjøpa, men etter kvart vaks det
av ulike grunnar fram ei sjølveigarrørsle, først på Aust-
landet og seinare i heile landet, og mange bønder kjøpte
gardane dei tidlegare leigde. Ved krungodssala i 1680–
90-åra fekk leiglendingane forkjøpsrett, som dei i stor
grad nytta. Streng lovregulering av leiglendingshøve
førte til at godseigarane etter kvart såg seg tente med å
selja jorda til leiglendingane. Frå midten av 1700-talet
skjedde det ei rask overgang til sjølveige i Trøndelag og
på Vestlandet.46 Det er truleg at mange opplevde det som
viktig å sikra denne nyvunne posisjonen som sjølveiga-
rar for bøndene og ein sjølveigande bondestand gjennom
oppretthalding av odelsretten.

Omsynet til ein sjølveigande og uavhengig bonde-
stand går att som grunngjeving hos dei fleste som gjekk
inn for grunnlovfesting av odels- og åsetesretten. I
grunnlovsutkastet til Vogt pkt. 47 er det til dømes sagt at
«[l]ovene for Odel og Bygsel skulle gives Plads i Grund-
loven, fordi det bør være deres øverste Formaal at bevare
Jordbrugernes Frihed og Uavhengighed».47 Kaptein
Holck la i sitt innlegg, som referert ovanfor, stor vekt på
at odelsretten hadde gjeve norske bønder ei friare og
meir sjølvstendig stilling enn i grannelanda.48 Målet
med føresegna var å halda oppe ein sjølveigande bonde-
stand og unngå oppsamling av jordegods og leiglen-
dingsvesen, som var det dominerande systemet i store
delar av verda rundt år 1800. Føydalsystemet med kon-
gen som innehavar av overeigedomsrett (dominum emi-
nens) til alt land, som han så gav i len til vasallar, og der
dei som dreiv jorda var leiglendingar (i nokre land liv-
eigne), var dominerande i Europa, inkludert Danmark.49

Det same gjaldt i litt andre former i Kina og India og i
dei islamske statane frå Nord-Afrika til Java. Store delar
av Nord- og Sør-Amerika, Afrika og Australia var felles-
eigedom for stammer av urfolk. Sjølve tanken om indi-
viduell personleg eigedomsrett til jord for bonden var

42 Sjå Riksforsamlingens forhandlinger, bd. III (1916), s. 317.
43 Riksforsamlingens forhandlinger, bd. I (1914), s. 56.
44 Sjå Jørn Øyrehagen Sunde, Speculum Legale. Rettsspegelen (2005), s. 180–181 og den omfattande framstillinga av dette i Evju, Ancient Consti-

tutions and Modern Monarchy (2013), særleg kapittel 5.
45 Sjå særleg framstillinga hos Evju, op.cit., s. 157–197.
46 Sjå Holmsen, «Overgangen til selveie i Norge» (1966), s. 227, O.A. Johnsen, Norwegische Wirtschaftsgeschichte (1939), s. 391 og Nygard, Eige-

domsavhending i norsk rettshistorie (1977), s. 108–111.
47 Riksforsamlingens forhandlinger, bd. III (1916), s. 256.
48 Riksforsamlingens forhandlinger, bd. I (1914), s. 256–259.
49 Ei omfattande framstilling av utviklinga frå føydalsystemet til individuell eigarskap i Europa frå seint 1700-tal og utover 1800-talet finn ein hjå

Andro Linklater, Owning the Earth: The Transforming History of Land Ownership (2013), sjå særleg oversynet s. 5–6.
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langt på veg eit særsyn i 1814, sjølv om det også fanst
andre døme på dette i Europa, og særleg i dei koloniserte
delane av Nord-Amerika. Det går klart fram av Holck
sitt innlegg og også andre innlegg på Eidsvoll at dei var
vel kjent med situasjonen i Europa elles, og ikkje ynskte
ein slik situasjon i Noreg.

Ein kan sjå odelsretten som eit avvik frå prinsippet om
likskap og om næringsfridom, som elles var rådande i
samtida og også i Riksforsamlinga på Eidsvoll, men slik
synest ein ikkje å ha oppfatta det. Tvert om ser det ut til
at dei som argumenterte for odelsretten, såg den som eit
middel for å unngå økonomisk og sosial ulikskap og
sikra eit meir egalitært samfunn.50

4 Odelslovgjevinga etter 1814
Det vart straks etter 1814 sett i gang arbeid med å opp-
fylla påbodet om at det på det første eller andre Stortin-
get skulle fastsetjast ny lovgjeving om odels- og åsetes-
retten. Ved lov av 14. juni 1816 vart det vedteke å opp-
heva §§ 10 og 11 i forordninga av 5. april 1811. Det vart
også fastsett at odelsforbod som i kraft av desse føreseg-
nene, alt var lagt på tidlegare offentleg eller benefiserte
gods, ikkje skulle hindra framtidig hevd av odelsrett.
Med dette var dei føresegnene i forordninga av 1811
som sikta mot oppheving av odelsretten, i realiteten sette
ut av kraft.

Ei samla ny odelslov kom først på det tredje ordent-
lige Storting, ved lov 26. juni 1821.51 Alle eldre lovføre-
segner om odelsrett og åsetesrett vart oppheva og ei ny
og meir omfattande regulering av odels- og åsetesretten
vart fastsett. Lovutkastet var utarbeidd av den same
komiteen som hadde til oppgåve å laga utkast til ny kri-
minallov- og sivillovbok,52 der mellom anna Falsen var
medlem. Odelslova av 1821 kom til å gjelda i 153 år,
fram til nogjeldande lov av 28. juni 1974 nr. 58 vart sett
i kraft 1. januar 1975. Viktige endringar av innhaldet i
odelsretten og åsetesretten har likevel skjedd ved

endringslover både i odelslova av 1821 og i odelslova av
1974.

Odelslova 1821 heldt fast på den korte odelshevdstida
på 10 år som var innført i 1771, i strid med Stampe sitt
framlegg, og også på foreldingsfristen, det vil seia fris-
ten for odelsløysing, på 5 år. I lov 28. september 1857
vart løysingsfristen korta ned til 3 år. Hevdstida for
odelsrett er nå 20 år.

Eit framlegg til ny odelslov som sikta mot ei kraftig
avgrensing av odelsretten, vart lagt fram i 1907, men
vart ikkje vedteke.53 Framlegget førte likevel til lov om
odelsfrigjering av 16. juli 1907, som gjer det mogeleg å
frita grunn som er avstått til industrielle anlegg, bustad-
bygging og offentlege føremål, frå odelsrett. Ved
endringslov av 16. juli 1936 vart reglane om odelsfrigje-
ring også utvida til å gjelda ved utskiljing av småbruk,
som eit ledd i den allmenne jordpolitikken. Denne føre-
segna vart ført vidare ved odelslova § 31, men vart opp-
heva ved lov 14. juni 2013 nr. 47 (II).54

Ved lov 11. juni 1915 vart det fastsett eit tillegg til
odelslova 1821 § 16, som avgrensa løysingsretten av
omsyn til attlevande ektefelle. Sidan odelsretten er ein
slektsrett, vil ikkje ektemaken til eigaren erverva odels-
rett som fylgje av ekteskapet. Dermed kunne slektningar
av eigaren løysa eigedomen frå ektemaken, dersom eiga-
ren døydde først. Dette råka i praksis nesten alltid kvin-
ner. Endringslova førte til at ein attlevande ektemake
utan odelsrett, kunne sitja med odelseigedomen så lenge
vedkomande ikkje gifte seg på ny.55 Reglane er, med til-
passingar til trygdereglane, ført vidare i odelslova
§§ 34–36.

På 1920- og 30-talet førte fallande produktpriser og
deflasjonspolitikk, etter at mange hadde teke opp lån og
investert under første verdskrigen, til gjeldskrise i land-
bruket og mange gardsbruk vart tvangsselde.56 Odelsret-
ten gjorde det i mange høve mogeleg for familien å løysa
garden attende frå den som hadde kjøpt eigedomen på
tvangssal. For å styrkja odelsretten som instrument i
denne situasjonen, vart løysingsfristen ved lov 30. juni

50 Sjå nærare om dette Ola Mestad, «Likskapsprinsippet i Eidsvollsgrunnlova» (2018), s. 217 (særleg s. 245–247).
51 Same året vedtok Stortinget eit omfattande sal av det benefiserte godset, med forkjøpsrett for leiglendingar, som førte til ein ny omgang med over-

gang til sjølveige. Sala pågjekk like til 1890, sjå Nygard, Eigedomsavhending i norsk rettshistorie (1977), s. 110.
52 Jf. pålegget i Grunnlova § 94, slik den lydde fram til den vart oppheva ved grunnlovsvedtak 13. mai 2014. Ny § 94 vart vedteken same dag. Sjå

kommentar til tidlegare § 94.
53 Ot.prp. nr. 14 (1906–1907) inneheldt mellom anna framlegg om lenging av odelshevdstida frå 20 til 30 år (§ 2 andre stykket), høve for eigar som

ikkje hadde fullført odelshevd til å tinglysa fråsegn om at eigedomen skulle vera odelsfri, som rett nok ikkje var bindande for etterkomarane (§ 3),
foreldingsfristen skulle kortast ned frå tre til to år. Fleirtalet i justiskomiteen og landbrukskomiteen gjekk mot endringane som dei fann «ikkje
paakrævede af forholdene» og som dei meinte ville «svække odelsretten i betydelig grad», Innst. O. X (1906–1907), s. 8.

54 Sjå Prop. 128 L (2012–2013), s. 15–19.
55 Sjå nærare om dette Skeie, Odelsretten og åseteretten (1950), s. 217–232, Valentin Voss, Lovgivningen om odels- og åsætesretten (1944), s. 86 flg.,

Nygaard, Odelsrett og ekteskap (1976), s. 96–112.
56 Sjå Øistein Hveding, Landbrukets gjeldskrise i mellomkrigstiden (1982), med tabell over tvangssal av faste eigedomar på bygdene samanlikna med

Danmark og Sverige. Frå 1929–1924 vart mellom 4000 og 6000 eigedomar tvangselde kvart år, med unnatak av toppåret 1932 då 6568 eigedomar
vart tvangselde. Hveding gjev også ei grundig framstilling av utviklinga av gjeldskrisa og tiltak for å motverka den.
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1932 forlenga til 5 år, for at familien skulle få betre høve
til å reisa kapital for å løysa garden attende, men likevel
ikkje ut over 31.12.1939 (seinare forlenga til utgangen
av 1942).57 Ved lov av 6. juli 1933 om Lånekasse for
jordbruket, fekk den som løyste eigedomen på odel, rett
til å oreigna den delen av pantegjelda på eigedomen som
oversteig løysingssummen. I hovudsak førte dette til at
den overstigande gjelda vart sett til null, noko som i rea-
liteten innebar ei gjeldsordning.58 Odelsretten sin funk-
sjon i desse krisetidene førte utan tvil til at odelsretten si
stilling vart styrka i folket.

Odelslova av 1974 bygde på utkast frå Sivillovbokut-
valet,59 som ledd i arbeidet med ny sivillovbok, og inne-
heldt viktige reformer. Sivillovbokutvalet drøfta spørs-
målet om oppheving av odelsretten ved endring av den
dågjeldande Grunnlova § 107, men fann at det var ei
sterk overvekt av grunnar som tala for å oppretthalda
odelsretten. Dei uheldige verknadane odelsretten kan ha,
meinte utvalet ein kunne bøta på ved reglane i odels-
lova.60

Ved odelslova vart kvinner og menn likestilte, slik at
berre alder vart avgjerande for odelsprioriteten innanfor
ein syskenflokk, men med ein overgangsregel om at
dette ikkje skulle gjelda for personar fødde før 1965.
Denne overgangsføresegna vart oppheva ved lov
19. juni 2009 nr. 98 (IX), slik at kvinner og menn nå er
likestilte, utan omsyn til når dei er fødde. Det vart sam-
stundes fastsett eit tillegg til den allmenne misbruksrege-
len i § 21, som gjev heimel for å setja løysingskrav til
side der det ville verka særleg urimeleg å gjera odelsret-
ten gjeldande. Det vart føya til eit tredje ledd om at der
utlegg av eigedomen på skifte kunne verka sterkt urime-
leg, kan ein fråvika rekkefylgja.61

Føresegna i odelslova § 21 tok særleg sikte på tilfelle
der eldre sysken gjer retten gjeldande mot yngre sysken
som hadde budd på gardsbruket og overteke det frå for-
eldra, medan den eldre kanskje hadde anna utdanning og
yrke, men er ikkje avgrensa til denne situasjonen.

Det vart også fastsett at eldre sysken og deira line
ikkje misser odelsretten ved å la yngre sysken sitja med
garden, men dei kan ikkje gjera retten gjeldande mot

etterkomarane deira.62 Odelsretten går heller ikkje tapt
om odelsrettshavarar let attlevande ektemake eller sam-
buar får sitja med eigedomen lenger enn dei har krav på
etter §§ 34–36. Føresegna i odelslova § 45 som fastsette
at det heller ikkje skulle skje forelding av odelsrett mel-
lom sameigarar til odelseigedom, vart oppheva ved lov
19. juni 2009 nr. 98, fordi ein såg det som landbrukspoli-
tisk uheldig at jord vart eigt i sameige, og ein ynskte
ikkje å oppmuntra til dette.63 Føresegna vart likevel
ikkje gjort gjeldande for sameiger som alt var etablerte
då lova vart sett i kraft. Den allmenne regelen om forel-
ding av odelsrett etter odelslova § 41 og unnataka i
§§ 42 og 43 vil gjelda for nye sameigetilhøve.

Eit ankepunkt mot odelsretten, og delvis også mot
åsetesretten, har vore at den kan føra til urettvis forde-
ling av verdiar der nokon overtek ein eigedom i kraft av
odels- eller åsetesrett, og seinare sel den til andre føre-
mål enn jordbruk, med stor vinst. For å sikra at odelsløy-
saren eller åsetesarvingen buset seg på eigedomen og
driv den, vart det innført reglar om bu- og driveplikt. Bu-
og driveplikta framgår i dag av lov 28. november 2003
nr. 98 (konsesjonslova) § 5 andre ledd, jf. odelslova
§§ 27 og 28. Odelslova § 57 fastset også reglar om øko-
nomisk etteroppgjer i tilfelle den som har overteke eige-
dom i kraft av odelsrett eller åsetesrett eller ved odels-
løysing, seinare sel eigedomen med monaleg vinst inn-
anfor ein frist på 10 år.

I 2003 vart det utarbeidd framlegg til ny lov om odels-
og åsetesretten frå eit utval som hadde til oppgåve å
koma med framlegg for å bringa odelsretten i samsvar
med landbrukspolitiske mål.64 Utvalet drøfta grundig
om odelsretten bør oppretthaldast, og fleirtalet gjekk inn
for dette, men eit mindretal på to medlemer, gjekk inn
for oppheving av odelsretten.65

Utvalet sitt framlegg har likevel ført til vesentlege
endringar som avgrensar odelsretten og åsetesretten
både i høve til kva eigedomar som er omfatta og krinsen
av personar som kan gjera gjeldande odels- eller åsetes-
rett. Arealkravet for odlingsjord vart heva frå 10 til 25
dekar dyrka jord (eller 500 dekar produktiv skog) ved
endring av odelslova § 2 i 2009.66 Seinare er grensa

57 Sjå om krisa og endringar i odelsrettsreglane for å avhjelpa den Skeie, Odelsretten og åseterettens (1950), 36–39.
58 Op.cit. Lova inneheldt også andre reglar om gjeldsmekling for jordbrukere, sjå Hveding, op.cit., s. 247 flg.
59 NOU 1972: 22.
60 Op.cit., s. 27–29.
61 I dom i Rt. 2013 s. 1464 kom Høgsterett til at det ut frå situasjonen ville verka urimeleg om ei eldre søster fekk overta eigedomen til fortrengsel for

bror fødd i 1949, som heilt fram til lovendringa i 2009 hadde innretta seg på å skulle overta odelsgarden. Ein domar (Bårdsen) har her ein uttale i
retning av at tilbakeverkingsforbodet i Grunnlova § 97 og Den europeiske menneskerettskonvensjonen vil kunne ha verknad for høvet til å endra
prioritetsføresegnene for odels- og åsetesretten, sjå (51)–(52).

62 Odelslova § 43, jf. § 41.
63 Jf. NOU 2003: 26, s. 148 og Ot.prp. nr. 44 (2008–2009), s. 93.
64 NOU 2003: 26.
65 NOU 2003: 26 del III.
66 Lov 19. juni 2009 nr. 98.
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heva til 35 dekar dyrka jord.67 Ein la til grunn at denne
siste endringa åleine ville føra til at 12 300 færre bruk
ville fylla arealkrava til odlingsjord.68 Fristen for å
kunne reisa odelssøksmål vart i 2009 redusert frå 1 år til
6 månader frå tinglysing av skøyte. Ved lov 14. juni
2013 nr. 47 vart odelskrinsen innskrenka til å gjelda per-
sonar som er barn av eigar med odelsrett eller barnebarn
av siste eigar med odel.

Ein har lagt til grunn at dei endringane i odelslova
som her er nemnt, ikkje vil vera i strid med føresegna i
Grunnlova § 117. Ein viss diskusjon oppstod likevel om
kor langt ein av omsyn til Grunnlova § 117 kunne gå i
avgrensinga av rettshavarkrinsen. Framlegget i NOU
2003:29 og i Meld: St. nr. 9 (2011–2012) var at berre
barn av eigar skulle ha odelsrett. Lovavdelinga i Justis-
departementet vurderte spørsmålet og uttalte i brev av
9. oktober 2012, at ein meinte at det ikkje ville vera i
strid med Grunnlova § 117 å fjerna born av sysken (nie-
ser og nevøar) frå odelskrinsen, men at det kunne vera
tvil om det ville vera i samsvar med Grunnlova å
avgrensa odelskrinsen mot barneborn av eigaren. For å
unngå mogeleg grunnlovsstrid på dette punktet, vart
også barneborn av siste eigar tekne med i krinsen av
odelsrettshavarar.69 Dette er det einaste tilfellet der
omsynet til Grunnlova § 117 har vore direkte avgjerande
for innhaldet i eit lovvedtak om odelsretten.70 Det kan
vera eit uttrykk for at ein på dette punktet har gått så
langt i innskrenking av odelsretten gjennom lovgjeving
av rettshavarkrinsen som Grunnlova § 117 gjev høve til.
Også det som er uttalt av domar Bårdsen i Rt. 2013
s. 1464 (51)–(52), sjå note 59 ovanfor, kan vera eit
uttrykk for at det vil kunne gjelda grenser for inngrep i
odelsretten etter meir allmenne reglar om vern av retts-
posisjonar i Grunnlova eller internasjonale menneskeret-
tar.

Det har vore ein omfattande rettspraksis om odels-
rettslege spørsmål som også har hatt stor innverknad på
utviklinga av odelsrettsinstituttet, som det vil føra for
langt å gå inn på her. Domstolane med Høgsterett i spis-

sen har også gjennom dei siste 200 åra spela ei viktig
rolle i utviklinga av odelsretten ved utfylling og tilpas-
sing av lovreglane og ved prøving i tilhøvet til Grunn-
lova.71 Eit viktig døme på vekselverknaden mellom lov-
gjeving og rettspraksis frå dei seinare tiåra gjeld grensa
for kva som skal reknast som odlingsjord. Høgsterett
hadde i fleire saker lagt til grunn at det må stillast krav
om at eigedomen er drivverdig som jordbruk, i tillegg til
dei arealkrava som lova fastset. Dette synet vart bygt på
føresegna i odelslova § 1, 2. ledd om at odelretten gjaldt
«eigedom som kan nyttast til landbruksdrift».72 Ved lov-
endringa i 2009 vart dette kriteriet fjerna frå lova, slik at
ein stod attende med eit arealkrav.73 Dette innebar i rea-
liteten ei nokså klar styrking av odelsretten i høve til
Høgsteretts praksis, sjølv om arealgrensa seinare er
auka.

5 Framlegg om endring eller oppheving av Grunn-
lova § 117
Det har som nemnt vore sett fram mange framlegg om
endring eller oppheving av Grunnlova § 117 i tida etter
1814. Ofte har endringsframlegga gått ut på at odelsret-
ten skulle gå ut av føresegna, slik at berre åsetesretten
var verna, men det har også vore framlegg om opphe-
ving av heile føresegna. Alt i 1845 gjorde tidlegare stats-
råd og sorenskrivar Sørensen framlegg om oppheving av
Grunnlova § 117, med ei omfattande grunngjeving der
han gjekk til harde åtak på odelsretten.74 Framlegget fall
i 1848. Eit nytt framlegg i same lei fall i 1851. Professo-
rane og politikarane Ulrik Anton Motzfeldt og Anton
Martin Schweigaard var dei sterkaste motstandarane av
odelsretten i denne perioden, medan bonderepresentan-
tane, leia av Ole Gabriel Ueland, var mot oppheving av
grunnlovsvernet for odelsretten.

Kongen gjorde i 1854 framlegg om at forbodet mot
oppheving av odelsretten skulle gå ut av føresegna.75

Dette oppnådde i 1857 fleirtal på Stortinget, men ikkje

67 Lov 21. juni 2017 nr. 99.
68 Prop. 92 L (2016–2017) kapittel 1.1.
69 Prop. 128 L (2012–2013), s. 10–11 og s. 13–15.
70 Derimot har Høgsterett i to tilfelle kome til at lovreglar om odelsretten har vore i strid med Grunnlova. I Rt. 1918 II s. 47 vart ei avgjerd om odels-

frigjering sett til side, men det synet dette bygde på vart sett til side i ein seinare dom (Rt. 1948 s. 1147). I Rt. 1931 s. 865 kom Høgsterett til at plikt
for odelsløysaren til å dekka pantegjeld ut over takstsummen, ikkje kunne gjerast gjeldande der panteretten var stifta før lova av 1929 som er
omtala ovanfor, vart sett i kraft.

71 Sjå framstillinga av Høgsterett si rolle i utviklinga av odelsretten i Thor Falkanger, «Høyesterett og odelsretten – grunnlovsvern, plenumsbehand-
ling og prejudikater» (2015), s. 802–837.

72 Sjå til dømes Rt. 1998 s. 450, Rt. 2000 s. 1634, Rt. 2002 s. 112 og Rt. 2007 s. 552. Sjå kritikken mot Høgsterett sin praksis i Erlend Baldersheim,
Objektet for odelsrett og åsetesrett. Ein kritikk av Høgsterett sin praksis (2008).

73 Jf. Ot.prp. nr. 44 (2008–2009).
74 Framlegget er teke inn i Konstitusjonskomiteen si tilråding, Stortingsforhandlinger 1848, D, s. 482–501. Komiteen gjekk mot oppheving av odels-

retten.
75 Kgl. Prp. til Forandr. i Grundlovens § 107 ang. Odelsretten, 3 D. No. 66.
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tilstrekkeleg til grunnlovsendring. Framlegget vart sett
fram på ny i 1857, men det fekk då ikkje fleirtal.

Etter dette kom det ingen framlegg om oppheving av
grunnlovsvernet for odels- og åsetesretten før etter siste
tusenårsskiftet. I tida frå 2003 til i dag har det derimot
blitt sett fram ei rad framlegg om oppheving av Grunn-
lova § 117.76 Det har også vore sett framlegg om å berre
ta ut vernet av odelsretten.77

Grunngjevinga for framlegga varierer noko, men er
først og fremst knytt til at ein meiner trongen for rasjo-
nalisering i jordbruket gjennom samanslåing av bruk til
større einingar, krev ei oppheving av odelsretten og åse-
tesretten. Det vart også argumentert med ynskje om like-
stilling av arvingar og med at oppheving av odelsretten
og åsetesretten vil gjera det enklare for personar utan
slektstilknyting til ein landbrukseigedom, å skaffa seg
slike eigedomar. Framlegget frå Skei Grande og Tenden
er også grunngjeve med ei prinsipiell haldning om at
rettslege posisjonar ikkje skal kunne «gå i arv».

Ingen av framlegga har fått fleirtal i Stortinget. Dei
siste framlegga om oppheving av Grunnlova § 117 vart
handsama av Stortinget i møte 24. mai 201678 og 8. mai
2018.79 Hovudargumentasjonen frå fleirtalet var i begge
tilfelle at odelsretten og åsetesretten skaper grunnlag for
ei langsiktig forvalting og sikrar ein god eigarkultur, ved
at ein kan forutsjå kven som har rett til å overta, og at
desse rettsinstitutta hindrar oppkjøp og eigarkonsentra-
sjon og ei uheldig prisutvikling på jord og skog. Det vart
også peika på at likestillinga av kvinner og menn i odel-
slova, truleg fører til at fleire kvinner overtek gardsbruk
enn det som elles ville ha vore tilfellet.

6 Sluttrefleksjon
Grunnlova § 117 fastset ei særskilt eigedomsordning for
landbrukseigedomar, ulikt det som gjeld for andre faste
eigedomar i landet. Målet med odels- og åsetesretten har
vore å sikra ein annan eigedomsstruktur i landbruket enn
det ein reknar med ville ha blitt resultatet av ein fri omset-
nad. Grunnlovsvernet for odelsretten og åsetesretten har
vist seg svært motstandsdyktig mot alle framlegg om opp-
heving eller endring. Derimot har det skjedd ei omfat-
tande endring av innhaldet i odelsretten gjennom
endringar i odelslovgjevinga og også gjennom utviklinga

av domstolpraksis som har ført til ei innskrenking av
odelsretten i dei siste tiåra, særleg ved avgrensinga av kva
som er odelsjord i 2009 og 2017 og i krinsen av odelsretts-
havarar i 2013. Dette fører til at det er færre eigedomar
enn før som er underlagt odelsrett, og at det også er færre
personar enn før som kan gjera gjeldande odelsrett til dei
eigedomane som det er odelsrett til.

Odelsretten er ein del av den norske ordninga av eige-
domsretten som vil falla inn under unnataket i EØS-
avtalen artikkel 125 som fastset at avtalen «ikkje på
noen måte» skal «berøre avtalepartenes regler om eien-
domsrett». Ei oppheving av odelsretten ville kunne gjera
det enklare for borgarar frå andre EØS-land å erverva
landbrukseigedomar i Noreg.

Odelsretten si stilling i den folkelege og politiske opi-
nionen har skifta gjennom dei 200 åra frå 1814. I dei før-
ste 50 åra var det fleire framlegg om oppheving av
grunnlovsvernet, men dette vart avvist, og etter kriseåra
på 1920- og 1930-talet synest odelsretten å ha stått
sterkt. I tida etter siste tusenårsskiftet har det igjen blitt
større motstand mot odelsretten og fleire framlegg om
oppheving.

Det er vanskeleg å forutsjå kva ei oppheving av odels-
retten vil føra til. Odelsretten er ein grunnleggjande
institusjon som har påverka folk si haldning til eigarskap
til landbruksjord og legg rammer for kva disposisjonar
som er fornuftig og mogeleg å gjera. Kor raskt slike
haldningar vil endra seg om odelsretten blir oppheva vil
avhenga av økonomiske og andre faktorar. Ein vil kunne
anta at det i område med gode driftstilhøve vil kunne
skje ei rasjonalisering gjennom samanslåing av bruk. I
relativt bynære område vil særleg mindre gardsbruk
kunne bli ettertrakta som bustadeigedomar eller fritids-
eigedomar. Verdien av slike eigedomar vil bli påverka av
at dei også kan nyttast som bustad for personar som hen-
tar inntekta si utanfor landbruket. Dette har allereie
påverka skjønspraksis i odelssaker. Oppsamling av store
landeigedomar er kanskje ikkje så aktuelt i dag, men det
vil vera mange som har ynskje om og ressursar til å
skaffa seg gardsbruk, utan særleg omsyn til kva økono-
misk avkasting eigedomen kan gje. Eit av problema med
å nytta marknadsmekanisma for omsetjing av landbruks-
eigedomar i Noreg har nettopp vore at det finst mange
andre motiv for å erverva slike landbrukseigedomar enn
å driva landbruksdrift som livsgrunnlag.

76 Framlegg frå stortingsrepresentantane Hagen, Hedstrøm og Solholm (Dokument nr. 12:4 (2003–2004), jf. Innst. S. nr. 113 (2007–2008)), Kors-
berg, Kielland, Asmyhr og Fostervold (Dokument nr. 12:8 (2007–2008), jf. Innst. 171 S. (2010–2011)), Anundsen, Knudsen, Vaksdal og Trældal
(Dokument nr. 12:17 (2011–2012)), Gundersen, Flåtten, Werp og Thommessen (Dokument nr. 12:6 (2011–2012)), Skei Grande og Tenden (Doku-
ment nr. 12:13 (2011–2012)), sjå Innst. 262 S. (2015–2016)) og Gundersen, Tetzschner, Flåtten, Werp og Schou (Dokument 12:16 (2015–2016))
og Kjenseth og Skei Grande (Dokument nr. 12:33 (2015–2016)), sjå Innst. 248 S. (2017–2018).

77 Stortingsrepresentantane Sponheim og Kongshaug (Dokument nr. 12:11 (2007–2008), jf. Innst. 171 S. (2010–2011)).
78 Stortingsforhandlinger 2016, s. 3290–3291.
79 Sjå https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2017-2018/refs-201718-05-08/4.
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§ 118
Ingen grevskaper, baronier, stamhus og fideikommisser må for ettertiden opprettes.

Heretter kan det ikkje skipast grevskap, baroni, stamhus eller fideikommiss.

Av Lars Kvestad

1 Innleiing
Paragrafen som har stått nærast uendra frå 1814, listar
opp fire ulike institusjonar. Desse har likskapstrekk med
tanke på at dei gjeld forvaltning av jord- og pengever-
diar. Samstundes syner oppramsinga så vel til forvalt-
ninga av adelege som ikkje-adelege formuar. I motset-
nad til skiping av grevskap og baroni var tilgangen til å
skipe eit stamhus eller eit fideikommiss open for sjølv
ikkje-adelege personar. Dette syner at den sedvanlege
omtalen av paragrafen som forbod mot adelskap ikkje er
heilt treffande. Ein kompliserande faktor for Noregs del
er at det var få personar i Noreg som var velståande nok
til å skipe stamhus og fideikommiss. Dette resulterte i at
det vart skipa få slike institusjonar her, og vidare at dei
som skipa desse i all hovudsak var adelege eller hadde
tette band til Noregs dåverande adel. Samstundes var det
vanleg at delar av eigedommen som utgjorde eit grev-
skap eller baroni også var eit stamhus. Det var vidare
naturleg at lausøyre i adelsgodsa var organisert som eit
fideikommiss for at det skulle følgje eigedommen. Av
den grunn finst det få klare døme på dei ulike typane
institusjonar i Noreg, og då særskilt dei utan nokon til-
knyting til adelege. Dette er truleg ein del av grunnen til
at paragrafen, saman med § 23 som forbaud framtidige
tildelingar av «Forrettigheder» til somme framføre
andre, vert omtala som forbodet mot adelskap. Det er
heller ikkje tvilsamt at fleire av fedrane på Eidsvoll
hadde adelskapet in mente då dei nærast utan diskusjon
vedtok § 108 den 11. mai 1814. Men sjølv om motstand
mot adelskap utgjorde ein stor del av grunnlaget for å
vedta føresegna, skal me i det følgjande sjå at argumen-
tasjonen bak var samansett av fleire faktorar, og med det

ytterlegare nyansere omtala av paragrafen som ein del av
forbodet mot adelskap.

Med unntak av nummereringa har det berre vore små
endringar av paragrafen i åra sidan 1814. I Eidsvolls-
grunnlova var ordlyden i dåverande § 108 at «Ingen
Grevskaber, Baronier, Stamhuse og Fideicommisser
maae for Eftertiden oprettes». Korkje innhaldet eller
paragraferinga vart endra i november 1814. Ikkje før to
år etter at den siste personen med rett til å titulere seg
som adeleg, baronesse Edvardine Reinholdine Weis,
døydde i 1901, vart det gjort endringar i føresegna. Dette
var i 1903, og endringane var ein del av ein større språk-
leg revisjon av Grunnlova.1

Etter revisjonen i 1903 skjedde det ingen endringar før
språkendringane i 2014. Då vart terminologien på nytt
modernisert, ein versjon på nynorsk vart forfatta og føre-
segna vart flytta frå § 108 til å verta § 118. I høve til
andre føresegner i Grunnlova, er innhaldet av paragrafen
dermed lite endra. Dette er likevel ikkje eit teikn på at
føresegna ikkje var viktig så vel i 1814 som i åra etter at
Grunnlova vart vedtatt. Særleg viktig var grunnsetninga
bak føresegna, eit likskapsomsyn som stod i sterk oppo-
sisjon til standssamfunnet ein var på veg bort frå i 1814.
At dette fekk ein så utprega plass i Grunnlova, gjer para-
grafen til eit stolt tidsvitne frå ei svunnen tid. Forbodet
mot skiping av fideikommiss gjer òg at føresegna har
relevans den dag i dag.

I det følgjande skal bakgrunnen for forbodet mot grev-
skap, baroni, stamhus og fideikommiss i § 108 klargje-
rast. Aller fyrst skal det i avsnitt 2 greiast ut om korleis
institusjonane vart ein del av dansk-norsk rett på 1600-
talet, og då som eit ledd i den eineveldige kongen sitt

1 Ordlyden «maae» vart endra til «maa» og «Fideicommisser» vart modernisert til «Fideikommisser». Utanom dette var innhaldet og paragraferinga
den same.
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.
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forsøk på å skape ein ny adel som var lojal til konge-
makta. Etter dette vert det greidd ut om dei ulike typane
institusjonar som vart forbodne i Grunnlova § 108
(avsnitt 3–5). Då adelen i stort mon vart oppfatta å repre-
sentere forvaltarane av slike institusjonar, er det naturleg
å syne til korleis motstanden mot adelskapet og privile-
gium vaks fram i Danmark-Noreg frå siste halvdel av
1700-talet og fram mot 1814 (avsnitt 6). Vidare er det eit
viktig poeng at det berande omsynet bak forbodet, lik-
skapsomsynet, ikkje berre gjorde at motstanden vart
retta mot adelskapet som samfunnsgruppe, men også
mot ikkje-adelege rikmenn som samla store jordeige-
domar eller på anna vis skapte ei rikmannsklasse (avsnitt
7). Dette ser me òg i kjeldene frå 1814. Då motstanden
mot adelege og andre som eigde eigedommar med privi-
legium var massiv, gjer dette òg at kjeldene frå Riksfor-
samlinga i større mon stadfester vedtakinga av §§ 23 og
særskilt 108 enn å skildre prosessen som førte til vedta-
kinga (avsnitt 8). Avslutningsvis skal det seiast noko om
§ 108 i åra etter 1814, og då særskilt om adelslova av
1821 som førte til vesentlege endringar for allereie
eksisterande majorat og andre privilegerte jordeigedom-
mar (avsnitt 9 og 10).

2 Korleis majorat vart ein del av dansk-norsk rett
Alle dei fire (fem)2 ovannemnde institusjonane kan
omtalast under samlenemninga majorat fordi dei alle
regulerer overføring av formue i sin heilskap frå arve-

ledd til arveledd etter på førehand bestemte arvereglar.3
Vidare gjeld det innskrenkingar kring arvingens råderett
over formuen. Frå dagens Spania kjenner me til slike
institusjonar allereie frå 1300-talet, og i løpet av hundre-
åra vart dei meir vanlege i store delar av Europa.4 I Dan-
mark-Noreg var det skipa tre stamhus på 1500-talet,5
men det var fyrst på andre halvdel av 1600-talet høvet til
å skipe ulike slag majorat vart lovfesta.6 Frå 1670-talet
og framover mot 1814 vart det skipa over 80 fideikom-
missgods og stamhus og erigert kring 50 grevskap og
baroni i Danmark-Noreg.7 Berre eit fåtal av desse var i
Noreg.

Grunnen til den store auken av majorat var nært knytt
til innføringa av eineveldet i 1660. Ved at kongen løyste
opp riksrådet, mista adelen tilgangen til styringa av det
dansk-norske riket. Dette var eit medvite val av kongen.
Den 25. mai 1671 kom òg fire lovreguleringar som ytter-
legare vanskeleggjorde den eksisterande adelens kår og
skapa distanse mellom dei og kongen, Grevernes og Fri-
herrernes Privilegier, Rangordningen og Gemaksordi-
nansen.8 Lovane vart forfatta av over- og gehejmesekre-
tær Peder Schumacher. Han vart i 1673 greve av Griffen-
feld. Dette var Noregs andre grevskap,9 og vart seinare
kjend som grevskapet Jarlsberg. Samstundes som sikte-
målet med reglane var å ta attende makta frå den eksiste-
rande adelen, trong kongen lojale støttespelarar i eine-
veldet. Desse søkte han å finne i eit nytt samfunnslag,
personar med rangtittel.10 På bakgrunn av kva embete
dei ulike hadde i statstenesta, vart dei rangert etter Rang-
ordninga. Det å ha ein tittel var mest symbolsk, men for

2 Ein kan dele inn fideikommiss vidare inn i fideikommissgods og fideikommisskapital, sjå John Erichsen og Ditlev Tamm, Grever, Baroner og Hus-
mænd (2014), s. 318. Forskjellen mellom desse, og vidare kva type fideikommiss det vert referert til i Grunnlova § 108, er ikkje vorte mykje drøfta
i litteraturen. Årsaka er at det verkar å ha vore ei gjengs oppfatning om at båe typane vart omfatta av forbodet i § 108. I Norges Grundlov, gjennem-
gaaet i Spørgsmaal og Svar (1818), stadfester forfattaren Christian M. Falsen kort i ein fotnote at «Dog kan ogsaa en rørlig Ejendom, t. Ex. En
Penge=Kapital oprettes til et Fidei=Kommis» når han drøfter § 108 på s. 169. Peder Krabbe Gaarder skriv i Fortolkning over Grundloven og de
øvrige Love, som danne Norges Riges offentlige Ret, (1845), at «‘Grevskaber, Baronier og Stamhuse,’ (…) egentlig ikkun ere særegne Benævnel-
ser paa visse Arter Fideikommisser» jf. S. 484. Dette standpunktet vart ikkje lagt til grunn seinare, men § 108 vart generelt lite drøfta i norsk stats-
rettslitteratur på 1800-talet. Der paragrafen vart nemnd, var det oftast som eit døme på at Grunnlova skulle fremje likskap. Den fyrste som drøfta
innhaldet av § 108 grundigare, og då særskilt med tanke på «Fideicommisser», var T.H. Aschehoug. I Norges Nuværende Statsforfatning bd. III
(1893), s. 28–34 syner han til at forbodet frå § 108 gjeld så vel fideikommissgods som -kapital, og vidare om forholdet til familiestiftingar på bak-
grunn av dommen tatt inn i Rt. 1872 s. 412. Dette er ein vesentleg skilnad frå den danske grunnlova § 98 som i 1849 berre forbaud fideikommiss-
gods, medan fideikommisskapital fyrst vart forbode med Grundloven § 84 i 1953. Eksisterande fideikommisskapital vart avløyst ved lov i 1954,
slik at det finst ingen majorat att i Danmark i dag.

3 Sjå meir om majorat generelt i Erichsen og Tamm, Grever, Baroner og Husmænd (2014), s. 16 flg.
4 Sjå Erichsen og Tamm, Grever, Baroner og Husmænd (2014), s. 271 flg.
5 Alle tre stamhusa var kortvarige. Hesselagergaard vart skipa i 1548 og oppheva i 1572. Selsø, godset til Andreas von Barby, fekk sonen løyve til å

selje etter to år i 1759. Stamhuset Rantzausholm eksisterte frå 1568 til 1631 jf. Erichsen og Tamm, Grever, Baroner og Husmænd (2014), s. 26.
6 Høvet til å skipe fideikommiss var ikkje lovfesta, sjå meir om dette under handsaminga av fideikommiss.
7 Dette baserer seg på ein gjennomgang av talmaterialet i Erichsen og Tamm, Grever, Baroner og Husmænd (2014), s. 284–295. Fleire av baronia

vart seinare opphøgd til grevskap, medan somme av stamhusa, fideikommissgodsa og lena vart substituert til fideikommisskapital. Dei norske
stamhusa Ekeberg og Dønnes er ikkje ført opp på lista.

8 Sjå meir om desse i Erichsen og Tamm, Grever, Baroner og Husmænd (2014), s. 23.
9 Det fyrste var grevskapet Laurvigen som vart skipa i 1671 for statthaldar Ulrich Friderich Gyldenløve, kong Kristian den femte sin eldre halvbror

som vart fødd utanfor ekteskap.
10 Sjå meir om dette i artikkelen «Du som er iblandt kronede hoder, den deiligste» av Knut Sprauten trykt i Opsahl, Erik; Eliassen, Finn-Einar; Fry-

denlund, Bård; Østberg, Kai Peter Vincent. Den rianske vending. Festskrift i anledning professor Øystein Rians 70-årsdag 23. februar 2015,
(2015), s. 253 flg.
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somme, då særskilt dei øvst på rangstigen, kunne det
også medføre reelle fortrinn framføre andre i samfunnet.
Rangordninga vart endra fleire gonger i åra fram mot
1814.

I Grevernes og Friherrernes Privilegier fann ein vilkåra
for å erigere grevskap og baroni. Det var enten krav til
storleiken på den faste eigedommen,11 eller at skiparen
hadde ein viss formue som skulle gå med til å kjøpe
jordeigedommen som så ville utgjere grevskapet eller
baroniet.12 Den som sat med eigedommen ville få tittel
etter kva type majorat eigedommen var, greve ved grev-
skap og baron/friherre ved baroni. Vidare ville den som
sat med eller arva grevskapet eller baroniet verte titulert
med lensgreve eller lensbaron, medan brørne til arvingen
berre fekk tittelen greve eller baron. Ettersom avgjersla
endeleg skulle tas av kongen, og det vart utøva ein del
skjønn med tanke på desse krava, finst det fleire døme på
at det vart erigert grevskap eller baroni der kravet til den
faste eigedommen og/eller formuen ikkje var innfridd.13

Tilgangen til å skipe eit stamhus vart lovregulert i
Kristian den femtes Danske Lov 5-2-65 frå 1683. Den
same artikkelen finn me i Norske Lov 5-2-65 frå 1687.14

I rangsamfunnet som vart skipa med dei ovannemnde
lovreguleringane frå 1671, var den som sat med eit stam-
hus lengre nede på rangsstigen. Kravet til eigedommen
vart difor sett lågare enn for å skipe ein lenseigedom,15

men like fullt var krava til å skipe eit stamhus høge nok
til at det berre var nokre få dansk-norske undersåttar
med nok formue som kunne gjere dette.

Utover at dei tre ovannemnde institusjonane var lovre-
gulerte, var det ytterlegare eit fellestrekk mellom dei;
bandlegging av formuen grevskapet, baroniet eller stam-
huset bestod av. Når formuen gjekk i arv, skulle den gå
udelt vidare, oftast til eldste son i familien eller til ein
annan person på bakgrunn av ei på førehand bestemt
arverekkje.16 Då målet var at formuen skulle bestå for
framtidige generasjonar, kunne innehavaren i utgangs-
punktet ikkje selje eller ta opp lån på verdiane formuen

bestod av. Også den fjerde typen majorat, fideikommiss,
deler dette likskapstrekket. Men til skilnad frå dei ovan-
nemnde, var skipinga av fideikommiss ikkje lovregulert.
Som ved skipinga av andre majorat, måtte skiparen av
eit fideikommiss sende søknad til Kongen, men det fanst
ingen krav til kapitalen eller godset fideikommisset
skulle bestå av slik som ved skipinga av grevskap,
baroni og stamhus. Dette gjer at det finst store variasjo-
nar innanfor denne kategorien.

3 Meir konkret om dei ulike institusjonane § 108 
var retta mot
Som nemnt var grunnlaget for at det nettopp var grev-
skap, baroni, stamhus og fideikommiss § 108 vart adres-
sert mot, privilegia desse institusjonane hadde. Dei ulike
slaga hadde ulike privilegium, og eit omsyn som ofte
vart trekt fram i samband med motstanden mot dei, var
likskapsomsynet. Dette ved at bandlegginga av jord- og
pengeverdiar i majorat hadde som siktemål å trygge ei
arveleg rikmannsklasse, og at privilegia var med på å
sikre rikdommane for «en vis Slægt til evindelige
Tider».17 Funksjonen med å halde formuen samla i fami-
lien var lik for alle fire, men elles var det store skilnadar
mellom dei fire ulike typane institusjonar som § 108
skulle regulere. I det følgjande skal dei difor greiast ut
om einskildvis. Det er to hovudkategoriar institusjonar i
føresegna, dei adelege og dei som kunne skipast av
ikkje-adelege personar. Fyrst tek me føre oss «Grevskab
og Baronier», og dernest skal det greiast ut om «Stam-
huse og Fideicommisser».18

4 Grevskap og Baroni
Grevskap og baroni fanst det berre nokre få av i Noreg i
1814. Det einaste baroniet var Rosendal på Vestlandet.

11 For grevskap var det krav om at eigedommen kunne produsere 2500 tønner hartkorn, medan det for eit baroni var krav om 1000 tønner hartkorn.
Den faste eigedommen måtte vera fri for skuld.

12 For grevskap var det krav om at søkaren hadde 120 000 rdl., medan det for eit baroni var krav om 50 000 rdl.
13 Det fanst òg variantar kor ein berre var titulær adel, altså at ein var adeleg utan eigedom. Sjå meir om dette i kommentaren til § 23.
14 Ordlyden er lik utanom nokre institusjonelle tilpassingar. T.d. er «Landsting» endra til «Lavting» mfl.
15 Kravet var at jordeigedommen skulle kunne produsere 400 tønner hartkorn og elles vera skuldfri.
16 Jf. snl.no/majorat. Arven gjekk oftast til eldste mannlege livsarving når det var eit majorat, men det finst også døme på at andre enn desse vart sett

til å vera arvingar.
17 T.H. Aschehoug. I Norges Nuværende Statsforfatning, bd. III (1893), s. 29.
18 I samband med inndelinga adelege og ikkje-adelege institusjonar lyt det takast eit lite atterhald. I NL 5-2-65 heitte det at «En hver Priviligeret, som

haver en Sædegaard» kunne opprette stamhus for sine arvingar etter somme vilkår. Sjølv om brorparten av stamhusa høyrte til adelege, verkar det
ikkje som at vilkåret «En hver Priviligeret» vart tolka til at skiparen måtte vera av adeleg ætt for å opprette stamhus. Amtmannen i Nordlandene,
Peder Christoffersen Tønder, fekk 10. februar 1679 kongeleg løyve til å skipe eit stamhus av garden Dønnes, jf. Axel Coldevin, Jordegods og stor-
gårder i Nord-Norge (1989), s. 134. Han vart ein høgare embetsmann, men hadde ingen adeleg tittel. Andreas Sørensen Røhrt fekk i 1777 ei kon-
geleg løyving på at han kunne skipe stamhuset Ekeberg, jf. Dag Aril Jarnøy, Stamhuset Ekeberg hovedgård (2003), s. 13. Han var danskfødd og
fekk borgarbrev som kjøpmann i Christiania i 1757, men verkar ikkje å ha hatt nokon form for adels- eller rangtittel.
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På Austlandet fanst det to grevskap; Laurvigen og Jarls-
berg. Til samanlikning vart det fram til 1814 oppretta 32
baroni og 25 grevskap i Danmark.19 Dei som sat med
eigedommane var høgadelege personar. Dette var ei
gruppe menneske som hadde vorte tildelt adelskap, noko
som i Norden vart gjeven av kongemakta. Utnemnin-
gane varierte både i rang og i varigskap.20 Den som
hadde ein grevetittel, var høgare rangert enn den som
vart utnemnd til baron, og det var berre dei som vart
oppnemnt til greve eller baron som også kunne få eige-
domsprivilegium etter 1671.21 Greven vart då utnemnd
lensgreve eller lensbaron, og administrerte eit grevskap
eller eit baroni. Høgadelege som ikkje hadde eigedom,
vart kalla titulære grevar og baronar. På bakgrunn av
utnemninga hadde dei uansett ein høg status i samfun-
net.

I Noreg var det, sett i høve til store delar av Europa,
liten tradisjon for adel. Utanom nokre få høgadelege
fanst det ein periode fleire såkalla lågadelege i Noreg.
Dei vart tildelt adelskap på 1200-talet, og i åra etter
levde det fleire ætter som var, eller pretenderte å vera,
adelege. Etter at det vart gjort endringar i kriteria for å
reknast som adeleg, forsvann i hovudsak den attverande
norske adelen i løpet av det 15. og det 16. hundreåret.
Grunnlova §§ 23 og 108 saman med Adelslova av 1821
var dermed mest retta mot etterkomarane til danske ade-
lege som hadde busett seg i Noreg.

Det å verta utnemnd adeleg hadde både symbolsk og
faktisk tyding. Å kunne titulere seg med ein adeleg tittel
innebar høgare sosial status i samfunnet. I tillegg til den
symbolske tydinga kunne dei adelege få juridiske føre-
monar. Føremonane var av ulike slag, og kom an på titte-
len ein hadde. Somme var personlege, som særskilt ver-
neting for adelege, medan brorparten var privilegium
knytt til eigedommane deira. Mest typisk var skattelette
eller skattefridom, men også tollfridom, hals- og hand-
rett på eiga eigedom og patronatsrett (medrekna kalls-
rett) var viktige føremonar. I tillegg til å vera viktige for
innehavaren, påverka privilegia også allmugen som
budde i områda som låg under den adelege sin kontroll.

Dette då den adelege, i staden for kongelege utnemnde
embetsmenn, vart kongens representant ovanfor desse.
Ein av grunnane til at § 23 fastsette at «Ordener» gjevne
etter 1814 «fritager Ingen for Statsborgernes fælles Plig-
ter og Byrder», var at dette kunne føre til store rettslege
ulikskapar mellom undersåttane i det dansk-norske riket.

Lensretten var eit særs viktig og omfattande privile-
gium. Grevskap og baroni vart då gjevne dei adelege
som len frå kongen, anten til ein særskild person for hans
levetid, eller slik at eigedommen og lensretten skulle føl-
gja slekta hans. Den som sat med lenet, utøvde brorpar-
ten av kongens rettar i området. Viktige funksjonar var å
administrere tvisteløysingsorgan og skatteinnkrevjinga.
Ved fleire av lena som vart gjevne frå den dansk-norske
kongen, var det sett som vilkår at eigedommen skulle gå
attende til kongen dersom slekta døydde ut. Slik heim-
fallsrett vart avtala i samband med Jarlsberg Grevskap,
men retten vart seinare fjerna.22 Laurvig Grevskap vart
derimot kjøpt attende av den dansk-norske kongen i
1805, men då som kongens private eigedom. Fram til
eigedommen vart seld vidare i 1817, og seinare ein kort
periode i 1835, eigde difor den danske kongen fast eige-
dom i Noreg.

Dei ulike særrettane vart typisk kalla «Forrettigheder»
jf. Grl. § 23 eller «Privilegier» jf. adelslova av 1821 § 6
då dei gav vedkommande ein betre stilling enn andre i
samfunnet. Skattefridom for heile eller delar av eige-
dommen var klart økonomisk gunstig, men også birke-
retten kunne vera økonomisk og statusmessig gjev. I
Noreg hadde båe grevskapa og baroniet i Rosendal bir-
kerett.23 Desse fekk då retten til å administrere eit retts-
leg domstolsorgan kalla birketinget. Birketinget var ver-
neting for saker som gjaldt dei som budde på, eller på
anna vis hadde sterk tilknyting til, administratoren sin
eigedom. Dette var i motsetnad til bygdetinget som van-
legvis var fyrste rettsinstans på den norske landsbygda.
På birketinget sat ein dommar som var tilsett og løna av
administratoren, medan det på bygdetinget var embets-
menn utnemnd av kongen som dømde. Til Riksforsam-
linga i 1814 møtte til dømes Arnoldus von Westen Sylow

19 Tala er henta frå bilag 3 i Erichsen og Tamm, Grever, Baroner og Husmænd (2014), s. 284 flg. Somme av dei 32 baronia vart i løpet av denne peri-
oden erigert til grevskap. Etter 1814 vart det berre skipa 4 grevskap og 4 baroni fram til den danske Grundloven i 1849 § 98 stadfesta at «Intet
Lehn, Stamhuus eller Fideicommisgods kan for Fremtiden oprettes; det skal ved Lov nærmere ordnes, hvorledes de nu bestaaende kunne overgaae
til fri Ejendom» jf. ibid. Forbodet gjeld framleis jf. Grundloven § 84.

20 For meir om utnemning av adelege i Danmark-Noreg i perioden 1671–1814, sjå «Du som er iblandt krondede hoder, den deiligste» av Knut Sprau-
ten (2015), s. 253 flg.

21 Det fanst også nokre setegardar, eldre adelseigedommar, som før 1671 var gjevne eigedomsprivilegium som t.d. skattefridom og birkerett. Desse
privilegia vart avskaffa med adelslova i 1821. I samband med birkerett vert ofte Svanøy gard, Lysekloster og Halsnøy Kloster trekt fram, men iføl-
gje Jørn Øyrehagen Sunde, Den juridiske komedien (2007), s. 127 flg., var det berre Svanøy gard som reelt sett kunne reknast for eit rettsleg birk
av desse.

22 Meir om dette i fotnote 26.
23 Baroniet i Rosendal vart omtala som eit lensbaroni. Men i samband med eit arveskifte i Rosendal i 1838, vart det skrive ei utgreiing frå Det juri-

diske fakultet ved Universitetet i Oslo då eigedommen teknisk sett skulle gå attende til staten om Rosendal vart rekna for eit lensbaroni. Utgreiinga
kom til at Rosendal skulle reknast for eit stamhus, og derfor skulle gå til næraste arving og ikkje til staten jf. Rosendalsarkivet L. nr. 59 legg 1.
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Koren og Gustav Peter Blom som båe var birkedomma-
rar.24 Å ha birkerett var økonomisk gunstig fordi ilagde
bøtestraffer skulle betalast til den som sat med birkeret-
ten. Samstundes kunne det vera andre føremonar ved å
ha birkerett. Innehavaren kunne til dømes kome betre ut
av tvistar enn han burde etter gjeldande rett når saka vart
ført for birketinget. Dei adelege eigedommar var ofte
samansett av mange ulike jordeigedommar. Geografisk
kunne desse ligge særs spreidd. Det var difor ikkje uvan-
leg at ein einskild gard i eit herad låg under godset sin
birkerett, medan kringliggande eigedomar hadde det
lokale tinget som rett verneting. I desse tilfella vart dei
ovannemnde rettslege skilnadane, i så vel positiv som
negativ forstand, særs tydelege.

Den som sat med eit grevskap eller eit baroni, vart
vanlegvis omtala som innehavaren – ikkje som eigaren –
av godset. Trass i at dei (oftast) var legalarvingar til for-
muemassen, var som nemnt råderetten over denne band-
lagt. Dette er fellesnemnaren for dei ulike formene for
rettslege institusjonar som vart regulert i § 108; den
gjaldt ikkje berre adelege institusjonar som grevskap og
baroni, også andre variantar av bandlagte eigedommar
som stamhus og fideikommiss vart forbode.

5 Stamhus og Fideikommiss
Stamhus og fideikomiss var institusjonar som ikkje fordra
at den som administrerte formuemassen var av adeleg
stand. Det var like fullt store likskapar til dei ovannem-
nde institusjonane, særskilt med tanke på arverekkja og
bandlegginga av verdiane. Stamhus og fideikommiss
bestod av formuar som var organisert på eit vis som
gjorde at arvingen berre arva retten til å administrere for-
mueverdiane, utan å ha full eigedomsrett over dei. Det
innebar at dei ikkje kunne selje eller bruke opp noko av
det som utgjorde kjernen av verdien i arven. Når det
gjaldt den årlege avkastninga frå formuen, kunne deri-
mot innehavaren, avhengig av skipingsgrunnlaget, råde

fritt over heile eller delar av denne. Som med dei adelege
institusjonane var føremålet å trygge at rikdommen
skulle bestå langt framover i tid. Ein vesentleg skilnad
frå eigedom gjeven i len til ein adeleg frå kongen var at
det ikkje gjaldt noko form for heimfallsrett for stamhus
og fideikommiss.

5.1 Stamhus
Dette var gods som omfatta større landområde der eige-
dommen gjekk udelt til neste arving, som oftast eldste
son. Den som sat med eit stamhus vart kalla stamhusbe-
sitter. Også når det gjaldt stamhusa, var retten til å foreta
økonomiske disposisjonar som kunne bandleggje eige-
dommen sterkt avgrensa. Mellom anna kunne ein ikkje
ta opp lån med pant i eigedommen. Det same gjaldt
høvet til å overdra heile eller delar av eigedommen.
Høvet til å opprette stamhus kom ved lov i 1687. Eit av
vilkåra for at ein gard kunne skipast om til eit stamhus,
var at den produserte over 400 tønner hartkorn.25 For eit
land kor landbruket var tungdrive, sette dette eit høgt
krav til produksjonsevne.

Opp gjennom tida har det vore fire stamhus i
Noreg,26 stamhuset Jarlsberg, stamhuset Rosendal,
stamhuset Ekeberg og stamhuset Dønnes.27 Her kjem
ein inn på ein kompliserande faktor med ein historisk
kommentar til dagens § 118. Sjølv om føresegna regu-
lerer fire ulike rettslege institutt, var to av dei fire høg-
adelege eigedommane også stamhus. Eigarane av stam-
huset Ekeberg var derimot ikkje adelege, men familien
var likevel eigarar av ein gard som var stor nok til at
den vart skipa om til eit stamhus i 1781. Frå 1932/1933
fungerte teknisk sett stamhuset Ekeberg som eit fidei-
kommiss. Då vart eigedommen stamhuset bestod av
seld, og etter dette bestod formuemassen berre av mid-
lane som stamma frå salet. Med åra vart administra-
sjonskostnadane høgare enn den samla avkastninga, og
ved lov om oppløsning av stamhuset Ekeberg frå 2005
vart det bestemt at dei kring 500.000 kronene stamhu-

24 I tillegg til å vera sorenskrivar i Hardanger og Voss var Koren birkedommar i Lysekloster, og frå 1818 også for Rosendal og Lysekloster birk. Blom
overtok sin svigerfar, sorenbirkeskrivar Müller, sitt virke som sorenbirkeskrivar i Jarlsberg grevskap. Plassen til Eidsvoll fekk Blom etter lutkast
med ein annan sorenbirkeskrivar ved Jarlsberg, Jens Christian Berg. Dette og meir om dei respektive finn ein i Norsk Biografisk Leksikon, https://
nbl.snl.no.

25 Christian den V’s Norske Lov, Femte bog, 2. Capitel, 65. Artikel. Måleeininga syna til jordas produksjonsevne, og utgangspunktet var høvet til å
produsere ei tønne fylt med rug eller bygg. Vidare var det krav om at skiparen av stamhuset var «Priviligeret» og «haver en Sædegaard» jf. artikke-
lens fyrste setning.

26 Stamhuset Jarlsberg er det einaste attverande stamhuset i Noreg. Arverekkjefølgja for stamhuset Jarlsberg vart endra i lov om stamhuset Rosendal
og om forandringer i arverettsreglene for stamhuset Jarlsberg frå 1927. I den same lova vart det stadfesta at stamhuset Rosendal vart «vedkom-
mende besidders frie eiendom», jf. § 1, i samband med at eigarskapet av Rosendal gjekk over til Universitetet i Oslo. Utover dette vert stamhus
regulert i lov indeholdende særlige Bestemmelser angaaende Leilændingsgods tilhørende Stamhuse og visse Stiftelser m.v. frå 1888, i tillegg til
Forskrifter angaaende Fremgangsmaaden ved Salg af Leilændingsgods tilhørende Stamhuse m.v. frå 1896 og i lov om skatt av formue og inntekt
frå 1999, § 2-33, andre ledd.

27 Når det gjeld Dønnes, lyt det presiserast at ordninga som vert referert til som stamhuset Dønnes vart etablert før tilgangen til å skipe stamhus vart
lovregulert i Norske lov 5-2-65 frå 1687. Skipingsgrunnlaget var, som ved dei fyrste danske stamhusa på 15- og 1600-talet, eit løyve frå kongen.

https://nbl.snl.no
https://nbl.snl.no
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set då bestod av,28 skulle gå over til å vera «stamhusbe-
sitterens frie eiendom» jf. § 1. Fordi stamhuset Rosendal
vart oppløyst i samband med det at det gjekk over til å
vera i Universitetet i Oslo sitt eige i 1927, er stamhuset
Jarlsberg det einaste norske stamhuset som er att i dag.

5.2 Fideikommiss
Eit fideikommiss vart oftast oppretta ved testament, kvar
jordeigedom, fideikommissgods, eller rørlege formue-
verdiar, fideikommisskapital, vart gjeven til ei fastset
arverekkje der arvingane berre forvalta formuen og
kunne nyte godt av avkastninga. Den som administrerte
formuen vart omtala som fideikommissbesitter. Det er
fleire likskapar mellom fideikommiss og stiftingar. Sist-
nemnde vart det skipa eit stort tall av i åra før Grunn-
lova. Skiljet mellom dei er hovudsakleg føremålet. Stif-
tingane som vart skipa gjekk vanlegvis til allmennyttige
føremål, medan fideikommiss hadde til føremål å trygge
rikdommen for somme framføre andre. Jamvel fins det
døme på stiftingar som feilaktig vart namngjevne fidei-
kommiss frå denne tida.29 I dag er fideikommiss eit sjel-
dan fenomen. Dette skuldast i stor grad vedtakinga av
§ 108. Ein annan grunn til at det er sjeldan, er at mange
av fideikommissa som vart skipa før 1814, vart ver-
dilause i løpet av fyrste halvdel av 1800-talet fordi ver-
diane forsvann på grunn av store inflasjonssvingingar.
Eitt av dei mest kjende norske fideikommissa, Det
Ankerske Fideikommiss, vart skipa av Bernt Anker, ein
rik norsk handelsmann som døydde i 1805. Fleire uhel-
dige samantreff saman med svingande verdiforhold,
gjorde at det i 1819 vart nemnd opp ein særskilt kommi-
sjon til å skifte innhaldet i fideikommisset.

At det framleis var nokre som såg på ordninga med
fideikommiss som gunstig, ser me frå enkelte saker frå
Høgsterett. Her har retten måtte vurdere i kva grad det
ved testament vart skipa ordningar som var i strid med
Grunnlova § 108. Den eine saka i Rt. 1872 s. 412 gjaldt
fordelinga av mindre pengesummar, medan det i Rt.
1938 s. 321 gjaldt ein arv som bestod av fast eigedom og
pengar. Båe gongane vart det slått fast at testamentet

inneheldt vilkår som var strid med § 108, og difor var
ugyldige. Endå frå 2000-talet finst det lagmansrettsdom-
mar som drøfter fideikommiss.30 Desse syner til at vil-
kåra og organiseringa av fideikommissa kan variere, i så
vel teori som praksis. Dels vil ei fastlegging av om det er
eit fideikommiss verta ei heilskapsvurdering, men felles-
nemnaren er avgrensingane i råderetten, samansetninga
av suksesjonsregla og at desse tek sikte på å trygge fami-
lieformuen.31 Også § 71 i arvelova av 1972 utgjer i
nyare tid ein viktig del i slike drøftingar. Denne stadfes-
ter at arvelatar ikkje kan legga føringar på arv for framti-
dige generasjonar.

6 Korleis vaks motstanden mot adelskapet og 
privilegium fram i Danmark-Noreg
I løpet av andre halvdel av 1700-talet vaks det fram ein
sterk motstand mot adelskap i ulike dansk-norske grup-
peringar. Desse grupperingane bygde på ulike grunnlag,
men sams for dei alle var fokuset på dei ikkje-ynskja
følgjene av adelskapet. Fleire bygde på likskapsomsy-
net, eit omsyn som gjorde seg tungt gjeldande på denne
tida.32 Dette vart drøfta opp mot dei store sosiale ulik-
skapane i dåtida og somme tider korleis dette var ein
naturleg følgje av historiske hendingar. Ein av dei som
markerte seg kring dette var Tyge Jesper Rothe, ein allsi-
dig forfattar som i 1781–82 publiserte tobandsverket
Nordens Staetsforfatning : før Lehnstiden, og da Odel-
skap med Folkefrihed – I Lehnstiden, og da Birkerettig-
het, Hoverie og Livegenskab med Aristokratie.33 Tittelen
på boka er særs illustrerande då den samanfattar fleire av
argumenta som vart nytta mot adelskap; hoveri, liv-
eigenskap og aristokratiske styreformar som motsetna-
dar til folkefridom.34

Fordelar og ulemper med aristokratiske innslag i sty-
reforma vart ofte drøfta i dansk-norsk teori som
omhandla statsrettslege emne. Særskilt frå historiske
utgreiingar kunne ein finne mange døme på at adelens
maktkamp med kongemakta gjorde at bondestanden vart
skadelidande både i Danmark-Noreg og i andre euro-

28 Ot.prp. nr. 27 (2005–2007), punkt 2.1.2.
29 Til dømes Det Classenske Fideicommiss. Formuen skulle haldast samla, men midlane i stiftinga skal gå til å «danne nyttige Mennesker til Statens

Bedste» jf. Salomonsens Konversationsleksikon, 2. utg., om stikkordet «Classenske Fideicommis».
30 Sjå t.d. dom frå Eidsivating lagmannsrett LE-2003-8216 frå 8.9.2004. Den mest omfattande drøftinga finn me i LG-2000-2315 frå 26.6.2002 i

Gulating lagmannsrett.
31 Jf. LG-2000-2315.
32 Meir om likskapsprinsippet i Grunnlova finn ein m.a. i Ola Mestad sin artikkel Likskapsprinsippet i Eidsvollgrunnlova, Ola Alsvik; Hans Hosar &

Marianne Wiig (red.), I dørtrekken fra Europa. Festskrift til Knut Sprauten i anledning 70-årsdagen 22. juni 2018 (2018), s. 217–255.
33 Publisert i Kiøbenhavn 1781.
34 Ulike verk frå 1800-talet som drøfter Grunnlova set store spørsmålsteikn ved vedtakinga av odelsrett i Grl. § 107, og forbodet i § 108. Niels Tres-

chow skriv om §§ 107 og 108 samla i Om Norges Grundlov (1834), s. 189 flg. Her skriv han m.a. at «Odels= og Aasædes Retten, som Grundloven
her forbyder at ophæve, er upaatvivlelig saavel hos os som hos andre Folk den første Spire til al Adel.», jf. s. 190 og «skjøndt enhver Odelsjord vir-
kelig er et Stamhuus i det Smaa», jf. s. 195. Han er likevel klar på at dette er ei vanskeleg avveging.
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peiske land. Når ein var kommen til 1814, var det i all
hovudsak nyare erfaringar frå Danmark som vart trekt
fram i debatten. Brorparten av dei kring 50 grevskapa og
baronia som vart erigert i Danmark-Noreg, kom i Dan-
mark. Eitt av dei sistnemnde var baroniet Holberg som
vart skipa av norskfødde Ludvig Holberg i 1747.35

Desse hadde fleire festebønder knytt til godsa sine, og
godsherren hadde, gjennom ulike lovreguleringar, mykje
makt over bøndene som var knytt til eigedommen. Kor
inngripande banda var varierte, men somme bønder var
forplikta til å arbeide for ein godsherre så å seie heile sitt
yrkesaktive liv.36 Etter fleire år der den danske bonde-
standens særs dårlige kår hadde vorte drøfta, vart Den
Store Landbokommission nedsett i 1786. Føremålet var
då å kome med endringsforslag til festebøndene sine
rettslege band til godseigarane.37

I Noreg var slike rettslege band langt mindre vanleg,
og det vart ofte syna til at den norske bondestanden
hadde langt betre kår enn den danske. Det vart hevda at
odelsretten som skapte ein motstykke til dei adelege var
ein av grunnane. Odelsbonden representerte ein sjølvei-
gande bondestand med lang historisk forankring, og ret-
ten trygga ættene til sjølveigande bønder mot at gardane
vart selde til adelege som kunne samla dei under store
gods. Liknande argument kom òg til syne i debattane på
Eidsvoll i 1814, og i eit verk om odelsrett som Christian
Magnus Falsen publiserte i 1815.38

Ei anna hending som òg påverka og auka motstanden
mot adelskapet var tilhøva som førte til den franske
revolusjonen. Motstand mot adel på bakgrunn av deira
oftast arvelege forrettar, og ulikskapane mellom menne-
ska i samfunnet desse forrettane skapte, var ein av fleire
katalysatorar for uroa. Hendingane i åra 1787 til 1799
medførte store endringar i det franske samfunnet, noko
som òg påverka utforminga av Grunnlova fleire år sei-
nare. Særskilt viktig med tanke på motstanden mot adel-
skap og vektlegginga av likskap var det at det vart tatt eit
oppgjer med standssamfunnet kor adelen hadde utgjort
ein sentral maktfaktor, og dei adelege privilegia vart
avskaffa i 1789.

Den franske menneskerettserklæringa som stadfesta
menneskets fridom og likskap var også ein viktig pådri-
var for å fremje likskapsargumentet i Noreg i 1814. Lik-
skapsomsynet var òg ein viktig del av andre sentrale

inspirasjonskjelder som dei amerikanske konstitusjo-
nane og europeisk litteratur som gjaldt statsvitskaplege
tema. Ofte vart dette drøfta saman med omgrepet «due-
lighed», som også vart nytta i argumentasjonen mot ein
arveleg adel. Det vart då synt til at tilgangen til goda
burde vera lik for alle, slik at det ville avhenge av den
einskilde sine evner å oppnå desse. Professor Schlegel,
som underviste brorparten av juristane til stades ved
Riksforsamlinga, skreiv i sitt læreverk frå 1798 at lovene
ikkje skulle «udelukke nogen Undersaat fra at svinge sig
op endog til de høieste Æresposter i Staten».39 Ein annan
professor i «Lovkyndigheden», Hans Nicolai Nissen,
som doserte ved Sorø Akademi var endå tydelegare i
motstanden mot adel i ein tale ved Kristian den 7. fød-
selsdag i 1797:

«Enhver tænkende Mand (…) veed, at (…) arveligt Adel-
skab er den mørke Middelalders Affødning, og at det er
ligesaa fornuftsstridig, at indslutte Dueligheden til høie
Stats-Embeder i visse Kaster, som at antage arvelige Mat-
hematici, arvelige Digtere, arvelige Konstnere.»40

7 Var reguleringa berre retta mot adelskapet?
Vektlegginga av likskapsomsynet og koplinga til adel-
skapet gjer som nemnt at paragrafen ofte vert omtala
som reguleringa som forbaud norsk adelskap. Dette er ei
sanning med modifikasjonar. Reglane i Grunnlova for-
baud ikkje adelskap i seg sjølv i 1814. Sjølv om det var
brei semje om å avskaffe adelskap, vart det i staden ved-
tatt at ein på neste Storting skulle vurdere «om og hvor-
vidt den nuværende norske Adels arvelige Privilegier
skulle kunne gaae over paa dens Descendentere».41

Men ved å forby nyskiping av grevskap, baroni, stam-
hus og fideikommiss var § 108 klart eit effektivt hinder
mot at det på statleg initiativ vart danna ytterlegare skil-
nadar mellom Noregs innbyggarar. I tillegg til § 108, var
også § 23 eit viktig hinder mot eit framtidig norsk adel-
skap. Innhaldet i paragrafen var òg tett knytt til det
komande forbodet mot adelskap. For å syne heile biletet
av adelskapet si stilling i Noreg før Grunnlova lyt ein
difor sjå desse paragrafane saman. Dette gjeld òg når ein
skal gjera greie for vilkåra til dei adelege i Noreg etter

35 Jf. www.denstoredanske.dk, søkeord «Ludvig Holberg». I Dannemarks og Norges Beskrivelse (1729), på s. 532 omtalar Holberg den «Norske
Odelsmand» som «en Adelsmand i mignature».

36 Meir om dette på www.denstoredanske.dk under søkeorda «Livegenskab», «Hoveri» og «Stavnsbånd».
37 Jf. www.denstoredanske.dk, søkeord «Den Store Landbokommission».
38 Falsen, Norges Odelsret, med hensyn paa Rigets Constitution (1815).
39 J.F.W. Schlegel, Naturrettens eller den almindelige Retslæres Grundsætninger (1798), side 107–108.
40 Sitert frå Ola Mestad (red.), Frihetens forskole (2013), s. 224.
41 Jf. Bilag 97 i Riksforsamlingens Forhandlinger, første del, 1914, s. 401. Wilhelm Frimann Koren Christie skreiv i si dagbok at utsetjinga av spørs-

målet om «Ophævelse af Adelens Rettigheder» vart avgjort med 62 mot 46 røyster, jf. Norske Samlinger, bd. II (1860), s. 592.

https://www.denstoredanske.dk
https://www.denstoredanske.dk
https://www.denstoredanske.dk
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1814. Også andre føresegner har tette band til forbodet
mot adelskap, som Grunnlova § 101 om næringsfridom,
§ 109 som stadfesta allmenn verneplikt og § 107 som
gav odelsretten vern av grunnlovs rang.

Med tanke på det såkalla forbodet mot adelskap frå
1814 kan det innleiingsvis nemnast at termen «adel»
korkje vert nytta i § 108 eller elles i Grunnlova. Det nær-
aste ein kjem er «Ordener» og «Rang eller Titel» og
«personlige, eller blandede, arvelige Forrettigheder» i
§ 23. Det er på det reine at adelskap generelt var ein vik-
tig del av det fedrane på Eidsvoll ynskja å regulere, men
omgrepet var såpass vidt at det vart naturleg å fokusere
på den delen av adelskapet det var mest motstand mot –
privilegia dei adelege fekk framføre andre i samfunnet,
og særskilt dei av privilegia som var arvelege.

Argumentasjonen mot privilegia bygde på fleire
grunnlag. Fleire synte til at adelen utgjorde ein ustabil
maktfaktor for statsstyringa. Det fanst fleire døme på
maktkampar mellom kongen og adelen. Andre grunngav
motstanden med eit samfunnsøkonomisk standpunkt ved
at adelege gods ikkje fremja produktivt jordbruk. Hovud-
argumentet mot adelskap var likevel at dei både historisk
og i samtida representerte ein ulikskapsfaktor mellom
individa i samfunnet.

Sjølve forbodet mot adel og adelege privilegium kom
berre nokre få år etter Grunnlova med adelslova frå
1821. I denne lova vart det bestemt at dei som hadde
arvelege rettar i Noreg då lova vart gjeven, fekk behalde
desse ut si levetid. Rettane skulle ikkje gå vidare til deira
ufødde avkom. Trass i at forbodet ikkje kom med
Grunnlova, var det sterke meiningar kring adel også på
Eidsvoll i 1814. Men då eina fedrane seg berre om å hin-
dre framtidige utnemningar av adelege, ikkje å avskaffe
eksisterande adelskap. Vidare vart det ikkje lenger høve
til å skipe adelege institusjonar og institusjonar som
hadde sterke likskapar eller band til adelege institusjo-
nar.

Det opphavlege føremålet med § 108 var derimot
ikkje berre å kome adelskapet til livs. Snarare ville dei
førebyggje at ein fekk ei overklasse kor rikdom gjekk i
arv i generasjonar.42 I 1814 var dette eit kjend feno-
men, både i Danmark-Noreg og elles i Europa.43 Fleire

av representantane på Eidsvoll kom òg frå rike og mek-
tige handelsfamiliar.44 Familien sin velstand vart for
framtidige generasjonar typisk sikra ved hjelp av å
skipe majorat. Det viktigaste med å skipe institusjo-
nane som vart forbodne i § 108, var at desse etter
dansk-norsk rett fekk ulike slag privilegium.45 Typisk
var dette særskilte arvegangsreglar og lågare eller inga
krav til betaling av skatt, og føremålet med skipinga
var då å trygge at rikdommen institusjonane bestod av i
teorien skulle kunne vare evig. Ikkje berre danna desse
ein ulikskapsfaktor i notida, men ein prøvde òg å halde
på desse ulikskapane i framtida. I tillegg til vektleg-
ginga av likskapsomsynet, påverka nylege erfaringar
argumentasjonen kring 1814. Etter fleire år med van-
skeleg tilgang til mat, var det eit mål å effektivisere
landbruket. Då dette auka sirkulasjonen av skattbare
varer, var det også i samsvar med staten og kongemakta
si interesse.

8 Vedtakinga av § 108 i 1814
I motsetnad til dei store samfunnsdebattane dei siste
tiåra av 1700-talet, vart byrjinga av 1800-talet meir
prega av krig, naud og etter kvart tendensar til økono-
miske bløming. Motstand mot adelskap var ikkje like
synleg i litteraturen, men at den likevel var sterk vart
tydeleg på Riksforsamlinga i 1814. Det fyrste teiknet til
dette var dei elleve grunnsetningane som konstitusjons-
komiteen arbeidde ut frå.46 Den tiande av desse gjaldt
privilegium, og lyder som følgjer:

«Personelle eller blandede arvelige Forrettigheder bør
ikke tilstaaes Nogen for Fremtiden.»

Dette utgangspunktet skapte stor debatt allereie den
16. april, kor det òg kom framlegg om at eksisterande
rettar burde avskaffast.47 Trass i at motstanden mot adel
var stor, vart det for mange for drastisk å avskaffe privi-
legia til dei som allereie var gjevne adelege titlar.
Sorenskrivar Falsen, som var av adeleg ætt, var blant
dei som stod bak dette synspunktet.48 Hovuddebatten

42 At § 108 tek omsyn til likskap ved å hindre ei arveleg overklasse, er ei sams oppfatning i statsrettslitteraturen si skildring av føresegna.
43 For somme av representantane på Eidsvoll hadde odelsretten ein viktig funksjon då denne nettopp hindra at eigedom vart samla på nokre få rike

sine hender, sjå t.d. Ole E. Holck sitt innlegg i Riksforsamlingens Forhandlinger, første del (1914), s. 256–259, då særleg s. 258.
44 I kjeldene frå 1814 er det òg fleire døme på standpunkt som ikkje skil klart mellom adelege og rikfolk, t.d. Ole Holck i sitt innlegg til forsvar for

odelsretten i Riksforsamlingens Forhandlinger, første del (1914), s. 256–259.
45 Dette ser me også i Christian Magnus Falsen sin gjennomgang av Grunnlova frå 1816, om § 108 skriv han at denne er viktig då «Lovene ikke maae

gjøre det lettere for den ene Borger end for den anden at svinge sig op til Æresposter», jf. Falsen, Norges Grundlov, gjennemgaaet i Spørgsmaal og
Svar (1816), s. 170. Likskapen til hans læremeister Schlegel sin argumentasjon kring personar med rang er slåande.

46 Meir om denne og arbeidet i Eli Fure, Eidsvoll 1814 (2013), s. 64 flg.
47 Framlegget kom frå representanten Heidemann jf. ibid., side 76.
48 Ibid., side 76.



§ 118 1333
kring dei adelege si stilling i Noreg var den 7. mai då
vedtakinga av § 23 var på dagsorden.49 Her var fleire
sentrale spørsmål, som om me i det heile tatt skulle ha
adel i Noreg, og om ja, skulle denne vera knytt til
embete eller vera ein æresteikn. Vidare vart spørsmålet
om kva som skulle skje med den eksisterande adelen
sine rettar igjen aktualisert. Paragrafen vart etter eit
langt ordskifte vedtatt, og i andre ledd vart det stadfesta
at ingen fleire skulle gjevast «personlige, eller blan-
dede, arvelige Forrettigheter».

Samstundes som Noreg var eit land med påfallande
få adelege i 1814, fann representantane på Eidsvoll
dermed det naudsynt å regulere dette i Grunnlova. Mot-
standen mot adelege og institusjonane var som nemnd
samansett av fleire ulike komponentar, og samla gjorde
desse at motstanden var gjennomgåande sterk på Eids-
voll. Dette sjølv om det var fleire på Riksforsamlinga
som ikkje synte den same iveren mot å fjerne adelska-
pet. Fleire av desse var sjølv adelege. Mest synleg var
greven Johann Caspar Herman Wedel Jarlsberg som
var medlem av konstitusjonskomiteen og den sentrale
personen for unionspartiet. Peder Anker, Wedel Jarls-
bergs svigerfar, var også adeleg og representant på
Riksforsamlinga. Vidare var Severin Løvenskiold på
Eidsvoll, også han av adeleg ætt. Både Anker og
Løvenskiold var særs velståande og eigde store eige-
dommar, og i tida før 1814 planla dei begge å skipe
nokre av eigedommane sine om til adelege majorat,
noko § 108 sette ein effektiv stoppar for.50

Men eit stort fleirtal av representantane var motstan-
darar av adelskapet. Christian Magnus Falsen markerte
dette tydeleg etter voteringa av § 23 med å seie frå seg
sitt adelskap. Bergmester Steenstrup oppmoda fleire av
dei adelege til stades om å gjere det same, utan hell.51

Utover debatten på Eidsvoll er motstanden tydeleg frå
dei mange grunnlovsutkasta skrivne i førekant av Riks-

forsamlinga. Innhaldet i utkasta er særs mangfaldig, og
med unntak av nokre få spørsmål er det vanskeleg å
finne konsensus. Eit samlingspunkt er reguleringa av
adelen. At det òg var ei negativ innstilling til dei adelege
institusjonane følgjer meir eller mindre eksplisitt av
utkasta.

Åtte av 17 utkast er heilt klare på at adelskap i sin
heilskap skal avskaffast.52 To utkast vil halde fram med
adelskap, men då berre som ein symbolsk tittel.53 Endå
to utkast vil halde fram med adelskap, men berre for per-
sonlege fortenester.54 Eitt utkast vil framleis ha adelskap
på bakgrunn av personlege fortenester, men er tydeleg
på at tittelen ikkje skulle omfatte nokon form for eige-
domsprivilegium.55 Endeleg er det tre utkast som ikkje
eksplisitt regulerer adelskapet si framtidige stilling i tek-
sten, men likevel syner klart til at aristokratiske innslag i
styreforma er ugunstig.56 Eit siste utkast drøfter ikkje
adel og adelege institusjonar i det heile.57 I utdraga frå
prins Christian Frederik sine notatar finn me at han
ynskja «Embed Adel i 1ste Led (…). Denne er neppe ska-
delig, da den adelige Embedsmands Søn igien maa giøre
sig duelig til og vinde et Embete som kan adle hans
Børn».58 Heilt framand for avskaffing av adelskapet var
prinsen heller ikkje, men han meinte då at «Skal ald
arvelig adel afskaffes bør det skee i en særskilt § (…)».59

Utover den generelle motstanden mot adel og forrettar
til somme framføre andre, finn me også andre argument
nytta mot institusjonane som vart forbodne i § 108.
Typiske vart det argumentert mot rikmannen som samla
store eigedommar på ein hand, grunna at dette fremja
mindre produktivt jordbruk.60 Andre bygde på ei tidsty-
pisk pietistisk motstand mot luksus og sløsing som vart
sett på som ei naturleg følgje av å eige meir jord enn ein
sjølv kunne dyrke. At konsensusen vart såpass brei, og
vidare at det allereie hadde vore ei lang debatt kring
adelskapet kring vedtakinga av ovannemnde § 23 den

49 Sjå kommentaren til § 23 for meir om dette.
50 I samlinga Ankeriana skriv Ludvig Daae at Peder Anker hadde planar om å etablere eit stamhus, og kort tid føre 1814 hadde bestemt seg for å få

gjort eigedommane sine til eit baroni som skulle gå i arv i familien. Det vert òg hevda at Løvenskiold på same tida hadde planar om å få etablert
eigedommen Fossum som eit grevskap. Jf. Historiske Samlinger, bd. II (1907), s. 226–227, note 2.

51 Fure, Eidsvoll 1814 (2013), s. 187–188.
52 Weidemann (§§ 70 og 71), Koren (Punkt 6), Vogt (Artikkel 45), Wergeland (§ 18), Hornemann-Tønder (Artikkel 43), Elieson (§ 4c), Bugge (§ 22)

og Anonym II (Punkt 2 og 3).
53 Treschow (Punkt XIX og XX), Sverdrup-Bergh (§ 41).
54 Lysgaard (Artikkel 13) og Adler-Falsen (§§ 9 og 139).
55 Sebbelow (§§ 21 og 22).
56 Schlegel (Artikkel 8 saman med utsegn i 2.det Capitel). Holstein-Holsteinborg og Gyllembourg-Ehrensvärd er gjennomgåande negative til aristo-

kratisk styreform i sine utkast. Båe var adelege.
57 Anonym I.
58 Riksforsamlingens Forhandlinger, tredje del (1916), s. 322.
59 Ibid.
60 Slik argumentasjon bygde på kameralistisk tenking, og er noko Koren (punkt 10), Weidemann (§ 74) og Lysgaard (punkt C) trekkjer fram i sine

utkast. Desse tre utkasta vart alle lesne opp høgt for Riksforsamlinga den 4. mai 1814. I eit av sine notat til dei ulike føresegnene om benefisert
gods har Christie ein merknad om at «Pengemænd kjøbe og Bønder blive slaver» jf. Riksforsamlingens Forhandlinger, første del (1914), s. 185.
Argumentasjonen trekk i same retning, men det er usikkert i kva grad dette er notatet som vart lese høgt på Eidsvoll.
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7. mai, gjorde at § 108 vart vedtatt utan særskilt debatt
den 11. mai.61

Den breie konsensusen om føresegna gjer at det er få
kjelder frå Eidsvoll som direkte gjeld forbodet av grev-
skap, baronier, fideikommiss og stamhus. Samstundes
vert forbodet somme tider nemnt i samband med vedta-
kinga av andre føresegner. Bergmester Poul Steenstrup
var ein av dei som kopla forbodet i § 108 til drøftinga
om næringsfridom som vart vedtatt i § 101.62 Også her
var likskapsomsynet ein viktig faktor. I sitt innlegg til
konstitusjonskomiteen argumenterte Steenstrup for at
innhaldet i den niande grunnsetninga, «Nye inn-
skrenkninger i næringsfriheten bør ikke tilstedes», lyt
finne stad i Grunnlova. Ein del av argumentasjonen
gjaldt somme eigedomars skatteprivilegium, og at desse
«bør ophæves, da alle Ejendomme bør staae i et lige For-
hold til Staten».63

Grunnlovsvernet av odelsretten i § 107 (no § 117) kan
ein også sjå i samspel med forbodet i § 108. Det var
ikkje berre det reint adelege aspektet med institutta dei
freista å hindre. Eit anna, og kanskje viktigare aspekt,
var å hindre at somme få sat på ei samling av store
jordeigedommar. Ei slik hindring var viktig så vel sam-
funnsøkonomisk som statsrettsleg. I lengre tid hadde
kameralistisk lære fått innpass i Noreg, og eit av hovud-
resonnementa frå læra som var synleg i norsk debatt
kring 1814, var at den sjølveigande bonden produserte
fleire varer enn den som arbeidde på andre si jord. Dette
var viktig for å trygge mat til folket. Vidare var fleire
varer i omløp einstydande med større statlege skatteinn-
tekter. Dette var særs viktig då økonomien hadde vore
ustabil grunna Napoleonskrigane, og då økonomien til
det norske riket etter 1814 skulle stå på eigne bein.

9 § 108 i åra etter 1814
Allereie kort tid etter Riksforsamlinga vart det tydeleg at
det fanst ulike oppfatningar om kompetansen til folket
og kongen etter den nye Grunnlova. Desse oppfatnin-
gane gjorde den komande adelslova til eit heitt politisk
tema i åra etter 1814. Stortinget vedtok adelslova allereie
i 1815. Med denne lova kom det endelege forbodet mot
norsk arveleg adel, og vidare overgangsreglane for dei i

Noreg som hadde hatt adelege privilegium då Grunnlova
vart vedtatt.

Trass i at lova vart vedtatt allereie i 1815, vart den
fyrst set i kraft i 1821. Det var resultatet av ein dragkamp
mellom den svenske og norske kongen Karl Johan og
Stortinget som gjaldt omfanget av vetoretten i lovsakar.
Etter at adelslova vart vedtatt av Stortinget i 1815, var
lova klar til kongeleg sanksjon. Karl Johan la derimot
ned veto mot lova, slik at den ikkje trådde i kraft. Dette
var ikkje populært sett med norske augo, og Stortinget
vedtok lova på nytt i 1818. Nok ein gong la kongen ned
veto, noko som atter ein gong skapa misnøye. Men det
gjorde òg at Stortinget si handsaming av lova i 1821 var
særs viktig i samband med maktbalansen mellom Stor-
tinget og den svensk-norske kongen. Ifølgje Grunnlova
§ 79 var kongens vetorett berre utsetjande, og ikkje
absolutt,64 og om lova for tredje gong vart vedtatt av
Stortinget ville den, sjølv utan kongens sanksjon, verta
gjeldande rett.65

Det var ikkje klart at Stortinget ville vedta lova i 1821.
Karl Johan hadde i førekant av Stortinget si handsaming
av lova truga med å oppheve Grunnlova. Eit anna trugs-
mål var å utplassere militære troppar i nærleiken av
Christiania for å syne makt. Det vart også propagandert
med at vedtak av lova ville auke risikoen for ein inva-
sjon fordi adelen framleis stod sterkt i andre europeiske
land og eit eventuelt forbod mot adel i Noreg ville kren-
kja deira rettar.

Trugsmåla vart ein del av debatten i Stortinget, i til-
legg var det somme juridiske problemstillingar som
måtte avklarast. Ei problemstilling var korleis adelslova
verka i høve til forbodet mot lovars tilbakeverkande
kraft i § 97, og vidare spørsmålet om dei adelege kunne
krevje skadebot om dei mista privilegia. Debatten på
Stortinget i 1821 syner at motstanden mot adelskap var
om lag like tydeleg då som på Riksforsamlinga i 1814.
Så å seie alle lagtingsrepresentantane byrja sine drøftin-
gar med å syne at dei var negative til adelskapet.66 Det
vart syna til at det ikkje var unaturleg at slike adelege
privilegium fall bort etter kvart som samfunnet endra
seg, og at det difor ikkje ville vera problematisk i høve
til Grl. § 97.67 Andre argumenterte på bakgrunn av lik-
skapsomsynet. Enten på bakgrunn av historiske hendin-
gar om adelen som skapte ustabile samfunnsstrukturar,

61 Jf. Fure, Eidsvoll 1814 (2013), s. 265, fyrste og andre kolonne. Konstitusjonskomiteen sitt utkast til føresegna vart samrøystes vedtatt, jf. Riksfor-
samlingens Forhandlinger, første del (1914), s. 57.

62 Innlegget frå Modums Almue, bilag 45 i Riksforsamlingens Forhandlinger, første del (1914), s. 214, er negative setegardars privilegium.
63 Jf. Ibid., s. 266.
64 Sjå meir om dette i kommentaren til § 79.
65 Jf. Ola Mestad, «Krig, politikk og veddemål på Stortinget» (2008), s. 34–35.
66 Storthings-Efterretninger 1814–1833 (1878), bd. II. Sidene 120–140 handsamar Stortinget si handsaming «Adelssagen». Dei ulike vota finn ein frå

s. 128 flg.
67 Ibid., s. 122.
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men også nye argument basert på likskap gjorde seg no
gjeldande. Mellom anna syna Adelskomiteen til at for-
bodet mot ny adel i § 23 gjorde at «de nuværende Adeli-
ges Privilegier betydeligen ere forandrede og udvidede,
idet same ere gaaede over fra at have været ikke udeluk-
kende til at blive udelukkende», og dette vart problema-
tisk då eitt av Grunnlova sine «Hoved=Principer er, at
alle Statens Undersaatter nyde lige Rettigheder».68

Når det gjaldt spørsmålet om skadebot grunna bortfall
av privilegia, vart dette mindre drøfta i samband med
adelslova. Spørsmålet vart fyrst og fremst tatt opp av
den svensk-norske kongen,69 medan det for representan-
tane på Stortinget verka mindre presserande. Dette sær-
skilt då problemstillinga fyrst vart aktualisert ved den
neste generasjonen ettersom dei dålevande adelege etter
adelslova fekk halde på sine rettar ut si levetid. Der ska-
debot vart drøfta, vart det syna til Grunnlova § 105 for
desse tilfella,70 eventuelt om det òg skulle vedtakast ei
tilleggslov som regulerte skadebot for bortfall av privile-
gia. Adelskomiteen drøfta dette lite utover å stadfeste at
§ 105 ville kome til bruk, og at det ikkje vart naudsynt
med ei tilleggslov utover denne føresegna.71

Trugslane og dei juridiske problemstillingane førte til
at Stortingets handsaming av saka ikkje vart like enkel
som vedtakinga av §§ 23 og 108 på Eidsvoll. Etter å ha
vorte vedtatt i Odelstinget vart lova, etter ein lang debatt,
vedtatt med 10–8 røyster i Lagtinget. Spørsmålet var no
om kongen ville sanksjonere lova, eller om den skulle
verte den fyrste lova som vart gjeldande rett utan kon-
gens sanksjon. Striden kulminerte ved eit kompromiss
mellom Stortinget og kongemakta. Den norske staten
tok aleine ansvar for gjeld knytt til det norske riket,
medan Karl Johan sanksjonerte adelslova.

I ettertid er det omdiskutert i kor stort mon Karl Johan
engasjerte seg i debatten til forsvar for adelen, eller mest
for å avklare kongemakta sin kompetanse. Kongen heldt
uansett dei komande åra fram med å føreslå at ein på nytt
skulle innføre adelskap. Dette kan det vera fleire grunnar

til. For det fyrste var det å utnemne somme framståande
menn og deira familie til adelege ein måte å trygge loja-
litet til kongemakta på.72 Ein annan grunn, som truleg
også var med på å aktualisere unionsoppløysinga frå
Sverige i 1905, var diplomatvesenet. I ei tid kor norske
krefter arbeidde hardt for eit eiga norsk konsulatvesen,
var det særs få nordmenn som var potensielle kandidatar
til å verta diplomatar etter dåtidas standard. Den euro-
peiske kutymen kring dette var at diplomatane var ade-
lege, og då helst av høgare adeleg rang. Desse fanst det
særs få av i Noreg, og grunna Grunnlova § 23 ville det
heller ikkje verte utnemnd fleire.

10 Adelslova av 1821 og tida etter
Adelslova besto berre av 7 paragrafer, og fekk store verkna-
der for dei norske adelege. I § 6 vart det bestemt at
«nuværende Adels privilegier og Forrettigheder skulle (…)
vedblive for de Adelsmænd, som for nærværende Tid
ere i Besiddelse deraf, og for deres, ved denne Lovs
Bekjendtgjørelse, i lovligt Ægteskab fødte Barn». Dette
betydde naturleg nok at adelege titlar ville døy ut i løpet
av nokre generasjonar. Dei som var, eller hevda å vera,
adelege vart bedne om å sende inn dokumentasjon på
dette. Etter å ha gått gjennom dokumentasjonen i 1824,
vedtok Stortinget at dei frå «De grevelige Familier
Wedel og Trampe, Friherrefamilierne Hoff-Rosenkrone
og Løvenskiold, de adelige Familier Anker, Grüner,
Hauch, Kløcker, Knagenhjelm, Løvenskiold, Morgen-
stjerne, Roepstorph, Schouboe og Tordenskjold»73 som
var fødd i 1821 var å rekne som adelege ut si levetid. Då
skiljet vart sett frå lova vart sett i kraft, medførte dette at
somme innanfor same syskenflokk vart rekna for ade-
lege ut si levetid, medan syskena deira som var fødde
etter 1821 ikkje kunne titulere seg som adelege i Noreg.
Samstundes heldt mange på deira danske adelskap,74

noko som gjorde at dei kunne titulere seg som adelege

68 Ibid., s. 121. Christian Magnus Falsen bygde sin argumentasjon på eit liknande grunnlag jf. s. 124.
69 Sjå t.d. ibid. s. 121. I kgl. Meddelse af 17de Februar 1821 vert det syna til at Karl Johan meinte Stortinget kunne drøfte i kva grad ein skulle

avskaffe lensprivilegia som var i strid med Grunnlova, men at det då «tilstodes Eierne af Lensgodser Erstatning for deres Tab». Alternativt skulle
dette løysast «ifølge Billighed og Grundloven § 105».

70 Dette standpunktet vart forfekta mellom anna av Adelskomiteen jf. Ibid., s. 122. Odelstingsrepresentanten Rosenkilde hevda at dette var eit skade-
botsrettsleg spørsmål «som jeg sandelig heller ikke kan fatte eller nærer nogen Frygt for at se imøde» jf. Ibid., s. 127–127.

71 Ibid., s. 128.
72 Dei tre ovannemnde adelege som hadde vore representantar på Riksforsamlinga, fekk alle sentrale stillingar i den norske statsstyringa. Peder

Anker vart Noregs statsminister i Stockholm i perioden frå 1814–1822. Grev Wedel Jarlsberg var fyrst finansminister fram til 1822, seinare møtte
han nærast fast som stortingsmann og han vart i 1836 statthaldar, eit embete han hadde til han døydde i 1840. Etterfølgjaren i embetet var Severin
Løvenskiold, som var statthaldar fram til han døydde i 1856. Løvenskiold var òg statsråd i perioden 1814–1817 då han arbeidde med forhandlin-
gane kring gjeldsoppgjeret med Danmark, og statsminister frå 1828–1841. Dette og meir om dei einskilde finn ein i utdjupande artiklar i Norsk
Biografisk Leksikon, https//nbl.snl.no.

73 Aschehougs Statsforfatning (1893), s. 26, note 3. I Storthings Forhandlinger (1824), 4. del, s. 487 flg. står ytterlegare to personar opplista som ade-
lege, Hagbarth de Falsen og Hans Gyldenpalme. Desse står også oppført i Storthings-Efterretninger 1814–1833 (1878), del 3, s. 422.

74 Meir om dette ved søkeord «adel» på www.snl.no.
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utanfor Noregs grenser.75 I den danske grunnlova frå
1849 vart berre adelsrettane avskaffa, og ikkje adelen i
seg sjølv. Framleis i dag finn ein nordmenn i Danmarks
Adels Aarbog, ei utgjeving frå Dansk Adels Forening
som inneheld stamtavlene til danske og norske adels-
slekter saman med ei oversikt av nolevande personar
som stammar frå adelege slektar.

Når det gjaldt eigedomsprivilegia, følgde det av § 1 i
lova at dei tidlegare birkerettsjurisdiksjonane skulle falle
bort. Sakene skulle etter dette førast for lokale statlege
instansar. For dei to ovannemnde grevskapa og somme
setegardar med tilhøyrande birkerett vart dette sett i verk
i løpet av same året. Birkerettsjurisdiksjonen som hadde
vore knytt til Baroniet i Rosendal og Lysekloster heldt
fram til midten av 1800-talet.76 I § 3 vart det stadfesta at
retten til å føreslå eller tilsette embetsmenn innanfor
lensjurisdiksjonen og birkerettsjurisdiksjonane fall bort.
Dette på grunnlag av Grunnlova § 21 som stadfesta at
«kongen vælger og beskikker (…) alle civile, geistlige
og militaire Embedsmænd». I den følgjande paragrafen
vart hals- og handretten saman med sikt- og sakefalls-
rett, medan det i § 5 vart stadfesta at skatte- og tiendefri-
dom for adelege eigedommar berre skulle vare ut leve-
tida til dåverande eigar. Som nemnt var Grunnlova § 97 i
kulissane, men føresegna vart mindre drøfta då det var
brei konsensus bak lova, og då særskilt likskapsomsynet
denne skulle fremje.77

Etter 1821 vart det stille kring Grunnlova § 108. I
arveskifta av dei adelege godsa vart føresegna stundom
trekt fram, som til dømes når det vart gjort strukturelle
endringar i Jarlsberg grevskap. Då grevskapet vart stifta
i 1684, vart det sett vilkår om at godset, om familien
skulle falle frå, skulle gå attende til kongen. Vidare var
det krav om at arvingane skulle vera adelege, noko som
vart vanskeleg etter vedtakinga av adelslova. Ved lov
8. august 1842 vart dette endra til at arvelina skulle
halde fram utan omsyn til arvingen si stand,78 og vilkåret
om at eigedommen skulle gå attende til kongen (no sta-
ten) vart fjerna. Drøftingane som førte fram til lova,
synar ei særs delt oppfatning. I Odelstinget vart krimi-

nalkomiteens innstilling om å vedta proposisjonen
avgjort med 34 stemmer mot 34 stemmer, og odelstings-
presidentens stemme gjorde utslaget. Her var det to
grupperingar som samla seg bak Schweigaard og Daa.
Fyrstnemnde støtta lova og bortfall av statens tilbake-
fallsrett til grevskapet, medan Daa meinte at adelsvilkå-
ret kunne tolkast bort eller verte tilsidesett av domsto-
lane. Dette ville vera ei betre løysing då han meinte at
Stortinget, ved å vedta lova, skipa eit stamhus, noko som
var i strid med Grunnlova § 108. Også i Lagtinget vart
det debatt, så vel om vedtakinga av sjølve lova, som om
fjerninga av statens tilbakefallsrett til Jarlsberg.79 Den
9. juli 1842 vart lova likevel vedtatt, og det endelege
resultatet var at Grevskapet Jarlsberg i realiteten vart
gjort om til eit stamhus,80 trass i forbodet i § 108. Etter-
som stamhuset Rosendal vart oppløyst i 1927 og Stam-
huset Ekeberg vart oppløyst i 2005, er Jarlsberg i dag det
einaste attverande stamhuset i Noreg.

I og med at Danmark både forbaud skiping av grev-
skap, baroni, stamhus og fideikommissgods i 1849 og
seinare fideikommisskapital i 1953, samstundes som dei
i løpet av 1900-talet avløyste alle eksisterande majorat,
sit me att med paradokset at medan me i Noreg har eitt
majorat og ingen adel att, har Danmark fleire adelege,
men ingen majorat att.

75 Ein av dei mest kjende er Fritz Wedel Jarlsberg, ein kjend norsk diplomat. Han var fødd i 1855, men titulerte seg likevel som baron Wedel Jarls-
berg, meir om han i Norsk Biografisk Leksikon, https//nbl.snl.no.

76 Birkerettsjurisdiksjonane vart gradvis avvikla, fyrst ved kongeleg resolusjon den 10. september 1852 og endeleg ved kongeleg resolusjon den
29. august 1855 kvar det vart stadfesta at alle gardane som tidlegare hadde vore under birkerettsjurisdiksjon frå 1. januar 1857 i staden skulle leg-
gast til nærmaste tinglag.

77 Frå Brandts Repertorium for praktisk Lovkyndighed, Første Samling 1815–1842 (1863), veit me at spørsmålet var oppe for Høgsterett. Under
avsnitta «Privilegier» på side 132 og «Skatter og Afgifter» på side 160 vert det mellom anna referert til ei sak frå 9. juni 1826 kor «Eieren af en
Gaard, der af den forrige Regjering havde tilkjøbt sig fuldkommen Skattefrihed, tilpligted at lade sig nøie med den bestemte Skattegodtgjørelse».
Den 16. november same året vart «Skattegodtgjørelse frakjendt Laurvigs Grevskabs upriviligerede Eiere».

78 Lov, angaaende Arvefølgen i det nuværende Jarlsberg Grevskab, m v.
79 Jonas Anton Hielm sette fram eit forslag om å endre § 6 i adelslova i staden for å vedta lova av 1842, medan Peder Fauchald føreslo å halde på sta-

tens tilbakefallsrett jf. Storthings-Efterretninger (1893), bd. II, s. 371–372.
80 I lov om skatt av formue og inntekt frå 1999, § 2-33, (2), som gjeld avgrensing om skatteplikt for somme bu heiter det at «Besitteren av Stamhuset

Jarlsberg» skattar «som om vedkommende forpaktet eiendommen».

https//nbl.snl.no
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§ 119
Enhver statens borger er i alminnelighet like forpliktet til i en viss tid å verne om sitt fedreland,
uten hensyn til fødsel eller formue.

Anvendelsen av denne grunnsetning og de begrensninger den bør ha, bestemmes ved lov.

Alle statsborgarane har i regelen den same skyldnaden til å verne fedrelandet ei viss tid, utan
omsyn til fødsel eller formue.

Korleis denne grunnsetninga skal gjennomførast, og kva unnatak ho skal ha, blir fastsett i lov.

Av Knut Einar Skodvin

1 Grunnlovsbodet sin kjerne
Grunnlova § 119 regulerer verneplikta. Føresegna har
slik ein naturleg samanheng med § 25 og § 26. Saman
regulerer desse tre føresegnene maktfordelinga mellom
den lovgjevande og utøvande makt med tanke på staten
sitt mest potente maktmiddel, militærmakta. Ei militær-
makt av nokon storleik har i tillegg ei viktig kostnads-
side og er dermed sentral òg i høve til Stortinget sitt løy-
vingsmynde.

Verneplikta er òg eit prinsipielt viktig spørsmål om
korleis landet skal forsvarast, og korleis ein skal fordela
plikter i samfunnet. Ulike verdisyn kan gjera seg gjel-
dande med tanke på korleis dette skal fordelast. Føre-
segna som vart vedteken i § 109, og flytta til § 119 i
2014, vart slik ikkje til utan omfattande debatt. Og sjølv
om ho berre i liten grad har vore endra i ettertida, har ho
gjeve opphav til fleire interessante problemstillingar
etter som samfunnet ho skulle verka i, har endra seg – ei
tid var det òg eit aktuelt spørsmål om militærmakta heilt
kunne avskaffast. Når samfunnet har endra seg slik, har
det òg vore spørsmål om korleis grunnlovsbodet skal
forståast. Særleg syner føresegna dei metodiske spørs-
måla knytt til kva tyding ein skal tillegga 1814-forstå-
inga der denne kan klårleggast. Kommentaren her skal
difor fokusera fyrst på dei ideologiske skiljelinene som
gjorde seg gjeldande på Eidsvoll, og så på den juridiske

teorien si konstatering av at nærare 80 års konsekvent
statspraksis knytt til stillingsretten var openbart i strid
med grunnlovsbodet. I tillegg skal omhandlast om § 119
pålegg eksistensen av ei militærmakt, eventuelle førin-
gar for organiseringa av denne samt spørsmålet om ver-
neplikt for kvinner.

2 Verneplikta på Riksforsamlinga og ved 
unionsinngåinga
Verneplikta skulle koma til å vera eit av dei viktigaste
stridsemna på Eidsvoll, og saman med adelssaka var
dette det temaet som etterlet seg flest innlegg.1 Nokon
tvil om at ein skulle ha eit militærvesen, synest det ikkje
å ha vore, i samtida var då òg dette det sentrale maktap-
paratet tilgjengeleg for styresmaktene. Usemja stod hel-
ler om den nærare utforminga av militærvesenet, særleg
om kven som skulle tenestegjera, og på kva vilkår.
Systemet ein hadde frå tidlegare, var basert på at ein
grupperte gardar saman, og kvar slik legd plikta stilla ein
soldat med naudsynt utstyr.2 Reglane vart noko endra i
1799, slik at det skulle skje utskriving på distriktsnivå
basert på folketal. I distrikta vart det så avgjort ved lodd-
trekning kven som laut tenestegjera, men med høve for
den som vart trekt ut, til å stilla ein annan i sin stad.3 Slik

1 Eli Fure, Eidsvoll 1814 (2013), s. 75.
2 Sjå m.a. Fure, Eidsvoll 1814 (2013), s. 233. Ei historisk framstilling av verneplikta er òg gjeve i m.a. Ørnulf Nåvik, Vernepliktens historie (1996).
3 Sjå NOU 1979: 51, s. 49.
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.
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sikra ein ei minste militærmakt i fredstid. Råka krigen i
form av invasjon, la ein likevel til grunn at kvar mann
plikta stilla til landet sitt forsvar. Stor militær suksess
prega så ikkje den nære fortid i 1814. Men viktigare, det
idémessige erfaringsrommet ei ny ordning skulle verka
i, hadde endra seg fundamentalt. Dei som møtte på Eids-
voll, hadde, i alle fall for ein del, kjennskap til den inter-
nasjonale forfatningsutviklinga og var påverka av ideane
som spreidde seg med denne.4 Særleg viktige skulle tan-
kar om fridom og likskap vera.

Fridomstanken var grunnleggjande for fleire på Eids-
voll, og i denne låg det ei utfordring for allmenn verne-
plikt. Som Severin Løvenskiold framheva i debatten,
hadde menneskja ved overgang frå naturtilstanden til det
ordna samfunnet oppgjeve ein del av sin fridom. Og ei
militærmakt til forsvar av staten var klårt naudsynt, om
det kunne det ikkje vera tvil. Samstundes var det å
pålegga staten sine medlemmer teneste eit tungt inngrep
i fridomen deira. Løysinga Løvenskiold såg, var å vida-
reføra ein modifisert versjon av det gjeldande systemet. I
staden for å kvila på personar skulle verneplikta kvila på
distrikt, og kvart distrikt verta pålagt å stilla frivillige til
å gjera teneste i militærmakta. Slik kunne ein sikra lan-
det forsvar, samstundes som ein sikra fridomen til den
einskilde i så stor grad som mogeleg innan ramma av
statsfellesskapen.

Mot dette stod særleg omsynet til likskap. Sjølvsagt
på reint moralsk grunnlag, det var rett og rimeleg at den
byrda som verneplikta utgjorde, fall på alle. Men dette
moralske argumentet meinte ein òg hadde ei anna side. I
og med at verneplikta skulle gjelda for alle, ville forsvars-
viljen auka, og ve den fiende som ville invadera eit land
der kvar mann hadde grunnleggjande militær utdanning.
Slik ville allmenn verneplikt òg auka militærmakta sin
effektivitet.

Heilt ut tok ein likevel ikkje tanken. Militærtenesta
hadde tradisjonelt falle på bøndene. Med Løvenskiold
sitt system ville ein ha ei militærmakt av frivillige, utan
at det er grunn til å tru at rekrutteringa ville endra seg
drastisk. Men heller ikkje oberst Diderich Hegermann,
mellom dei ivrigaste talsmennene for allmenn verne-
plikt, meinte at alle skulle gjera teneste som soldat. Men
alle skulle i tidlege år få ulike former for trening som
ville koma vel med om krigen skulle stå for døra. I freds-

tid skulle ein så uforstyrra som mogeleg få driva sitt
andre arbeid, sjølv om noko årleg trening var naudsynt.
Det var dessutan stor skilnad på den tenesteplikt som
Hegermann gjorde framlegg om, for dei som heldt til på
landet og i byane. Sistnemnde gruppe skulle berre for-
svara byane, og det var dermed framleis i hovudsak bøn-
dene som ville utgjera hæren.5

At det er eit klasseelement i dette, vert svært tydeleg
hjå Nicolai Wergeland. Han argumenterte med at bonde-
sonen berre kan tena staten med sin lekam, han er modig
og tapper og har ingen annan ambisjon enn å ikkje
svelta. Borgarstanden sine søner er på den andre sida
ikkje mange nok til å redda staten, men er med si stude-
ring det som står mellom oss og barbariet. Dessutan
gjorde borgar- og embetsmannssønene òg teneste i mili-
tærmakta, som offiserar.6 Mot dette framheva mellom
anna dr. Møller det moralske argumentet mot den «him-
melraabende Uret» som låg i at militærteneste utan all-
menn verneplikt i hovudsak fall på dei fattigare.7

Skiljet i synet på korleis ein skulle sikra militærmakta
tilstrekkelege personellmessige ressursar, var ikkje noko
som fyrst kom fram i debatten på Eidsvoll. Tankane
hadde òg hatt stor påverknad på dei ulike grunnlovs-
framlegga. I Johan Gunder Adler og Christian Magnus
Falsen sitt utkast er spørsmålet handsama i §§ 197–202.
Den fyrste av desse føresegnene gjev plikt til å vera inn-
skriven i rullane for dei som er i aldersgruppa 20 til
56 år. Deretter vert reguleringa svært detaljert, med inn-
deling i årsklassar, fastsetting av tenestetid for dei ulike
årsklassane og føresegner om bruken av desse årsklas-
sane. Og sjølv om framlegget bygger mot ei allmenn
verneplikt, var det skilje på by og land. Byane var sær-
skilt regulerte i framlegg til § 201. Borgarskapet skulle
organiserast i eigne borgarkompani, og desse kunne
berre kallast på til å forsvara eigen by. Ei rekke grupper
var òg etter § 202 unnateke frå tenesteplikt, mellom anna
gjaldt dette verkelege embetsmenn, offentlege lærarar,
akademiske borgarar og fabrikkstyrarar samt etter Kon-
gen si avgjerd arbeidsfolk til å halda fabrikkane i drift.8

Liknande detaljregulering pregar òg fleire av dei
andre framlegga. Grev Holstein-Holsteinborg framheva
nett dette at «efter de nyere Tiders Erfaringer, netop
denne [krigstenesta], frem for alt, at behøve en nøiagtig
Bestemmelse».9 Ei rimeleg grundig utlegning, særleg

4 Sjå til dette særleg Eirik Holmøyvik, «Folkesuverenitet, likskap og menneskerettar i 1814» (2015), s. 187 flg.
5 Sjå omtalen og talereferatet i Fure, Eidsvoll 1814 (2013), s. 234 flg.
6 Riksforsamlingens forhandlinger, bind 1 (1914), s. 255.
7 Riksforsamlingens forhandlinger, bind 1, s. 249.
8 Framlegget i Riksforsamlingens forhandlinger, bind 3 (1916), sjå her s. 49 flg. Sjå for liknande regulering framlegget frå Georg Sverdrup og Chris-

topher Anker Bergh, op.cit., s. 212. At her er stor grad av samanfall, er ikkje overraskande, Sverdrup og Bergh utarbeidde sitt utkast etter oppdrag
frå Christian Frederik og hadde mellom anna tilgang til framlegget frå Adler og Falsen, jf. Eirik Holmøyvik, Maktfordeling og 1814 (2012), s. 297.

9 Frederik Adolph Holstein-Holsteinborg sine tankar om ny grunnlov i Riksforsamlingens forhandlinger, bind 3 (1916), sjå her s. 139 flg. I kva grad
dette utkastet var kjend på Eidsvoll, er likevel ikkje klårt, sjå Holmøyvik, Maktfordeling og 1814 (2012), s. 300 flg.



§ 119 1339
med tanke på fritaksgrunnane, er då òg å finna i Niels
Treschow sitt framlegg.10 Som Adler og Falsen var òg
Wincents Sebbelow oppteken av at for omfattande
tenesteplikt kunne skada industrien. Men Sebbelow
framheva òg i samband med bruk av Forsvaret utom lan-
det at for stor grad av innskriving av bøndene ville med-
føra at jorda vart liggande brakk.11 For vernet av bøn-
dene er kan hende det tydlegaste framlegget det frå
Anders Lysgaard. Berre i nødsfall skulle bøndene mel-
lom 18 og 50 år kallast til landet sitt forsvar, og då skulle
dei ha rett til å stilla ein annan i sin stad. Men det er verd
å merka at sjølv Lysgaard, som ville verna bøndene,
gjorde unntak for tenesteplikta for sivile og geistlege
embetsmenn, dei studerande og dei som gjekk i hand-
verkslære.12 Enklare framlegg førelåg likevel òg. Wer-
geland skreiv i sitt framlegg til § 60 berre at alle våpen-
dyktige som ikkje var embetsmenn eller studerande,
plikta å verne om riket sine grenser.13

Ein særskild faktor er viktig å ha med når ein skal for-
stå omfanget av den verneplikta som vart drøfta på Eids-
voll. Sjølv om ein skulle innføra ei meir eller mindre all-
menn verneplikt, låg den såkalla stillingsretten under.
Den mannen som vart kalla inn, måtte ikkje stilla sjølv.
Poenget var at det møtte så mange som var kalla inn – å
stilla ein annan i sin stad var difor tillate. I dette ligg det
sjølvsagt at stillingsretten òg bidrog til klassedeling:
Berre dei privilegerte hadde råd til å betala ein annan til
å gjere teneste for seg. Stillingsretten var velkjend i sam-
tida, men i debatten på Eidsvoll var det berre Hegerman
og Heidemann som uttala seg positivt mot stillingsret-
ten.14

Semje om grunnlovsbodet synte seg vanskeleg å nå på
Eidsvoll. Ei grunnsetning om verneplikta kom likevel
med mellom framlegget til grunnsetningane. Den ellevte
grunnsetninga lydde:

Statens Borgere ere, i Almindelighed, lige forpligtede til,
i en vis Tid, at værne om fædrelandet, uden Hensyn til
Stand, Fødsel eller Formue.15

Dei ti andre vart alle vedtekne i Riksforsamlinga
16. april 1814, men etter motstand særleg frå Løvenski-
old vart handsaminga av denne ellevte grunnsetninga

utsett, og grunnsetninga vart ikkje igjen drøfta før i sam-
band med grunnlovsutkastet frå konstitusjonskomi-
teen.16 Noko semje om dei prinsipielle spørsmåla nådde
ein heller ikkje då. Grunnlovsbodet om verneplikta fekk
difor ei noko spesiell utforming, i 17. mai versjonen
lydde § 109:

Enhver Statens Borger er i Almindelighed lige forpligtet
i en vis Tid at værne om sit Fædreneland, uden Hensyn til
Fødsel eller Formue. Denne Grundsetnings Anvendelse
og de Indskrænkninger, den bør undergaae, overlades til
første ordentlige Storthings Afgjørelse, efterat alle
Oplysninger ere erhvervede ved en Committee, der
udvælges inden denne Rigsforsamlings Slutning. Imid-
lertid vedblive de nugjeldende Bestemmelser.

Vedtaket er eit reint utsettingsvedtak. Rett nok legg ein
etter ordlyden tenesteplikta på einkvar, men som me har
sett, var det ingen som verkeleg meinte at alle skulle
gjera militærteneste. Andre punktum held då òg fram
nett dette – det er etter andre punktum ikkje eit spørsmål
om det skal gjerast innskrenkingar i fyrste punktum,
men om kva innskrenkingar som skulle gjerast, og kor-
leis ein skulle nytta prinsippet. Elles står grunnlovsføre-
segna i dag fram som spesiell. Framfor å gje ei materiell
regulering av dei spørsmåla ho gjeld, er ho ei prosessfø-
resegn. Ikkje berre vert det i grunnlovsform regulert at
spørsmålet skal handsamast vidare av Stortinget, det vert
òg fastsett at det skal settast ned ein komité som skal
utgreie spørsmålet nærare.

Lenge skulle grunnlovsbodet ikkje stå uendra. Som
mange andre grunnlovsbod måtte det gjerast om i sam-
band med unionen, og grunnlovsboda knytt til militær-
makta var særs viktige sett frå svensk side. Grunnlovs-
bodet om verneplikta skulle likevel ikkje gjennomgå dei
største endringane. Den alt forelda referansen til når
komiteen som skulle utgreia verneplikta, skulle settast
ned, vart teken ut, men ein heldt fast ved at ein slik
komité skulle etablerast for å gje Stortinget det
naudsynte grunnlaget for å treffa avgjerd. I tillegg vart
det lagt til ei føring som kunne koma til å letta byrda for
bøndene, komiteen skulle vurdera om verneplikta skulle
opphøyra med det 25. år.

10 Sjå Riksforsamlingens forhandlinger, bind 3 (1916), s. 35 flg.
11 Sjå Riksforsamlingens forhandlinger, bind 3 (1916), s. 194.
12 Riksforsamlingens forhandlinger, bind 1 (1916), s. 166. Føresegner som verna bøndene mot krigsteneste, er òg kjend frå eldre tider, jf. slik mellom

anna Gulatingslova, Utgjerdsbolken kap. 5. Ein skulle primært skriva ut lauskarane. Var det ikkje nok av desse, skulle bøndene skrivast ut sjølve,
men då fyrst av dei som hadde arbeidsfolk. Rakk heller ikkje dette til, skulle ein kvar vera pliktig til å fara, men i det minste skulle ein av tre få vera
att heime for å syta for bufeet.

13 Riksforsamlingens forhandlinger, bind 3 (1916), s. 273. Sjå òg framlegget frå Jørgen Herman Vogt, op.cit., s. 256.
14 Fure, Eidsvoll 1814 (2013), s. 236.
15 Riksforsamlingens forhandlinger, bind 1 (1914), s. 436.
16 Sjå Storthings-efterretninger 1814–1833, 1. bind, s. 12.
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Novembergrunnlova held dermed fast ved utgangs-
punktet frå Eidsvollsgrunnlova, men i tillegg framheva til-
legget om den mogelege aldersgrensa Stortinget sin funk-
sjon. Sjølv om Kongen rådde over kommandomynde,
kunne Stortinget gjennom løyvingsmynde og reguleringa
av verneplikta syta for at det var lite att av den militær-
makta som kunne kommanderast. I novemberspråkdrakta
lydde dermed føresegna:

Enhver Statens Borger er i Almindelighed lige forpligtet,
i en vis Tid at værne om sit Fædreneland, uden Hensyn til
Fødsel eller Formue.

Denne Grundsætnings Anvendelse, og de Ind-
skrænkninger den bør undergaae, samt hvorvidt det er
tjenligt for Riget, at Værnepligten ophører med det 25de
Aar, overlades til første ordentlige Storthings Afgjørelse,
efterat alle Oplysninger ere erhvervede ved en Commit-
tee. Imidlertid vedblive de nu gjældende Bestemmelser.

Grunnlova § 109 vart igjen endra i 1907. Store endringar
etter unionsoppløysinga var det ikkje trong for, det var
andre grunnlovbod som i hovudsak hadde undergått end-
ring for å tilpassast unionen. Stortinget hadde greidd å halda
handa om verneplikta. Det fyrste leddet trong ein dermed
ikkje gjera noko med. Endringane kom dermed ved at ein
fjerna det som gjaldt komiteen som skulle uttala seg, og
referansen til det fyrste ordentlege Storting, og heldt berre
att grunnsetninga samt Stortinget sin kompetanse til ved lov
å fastsetta dei nærare føresegnene. I 1907-drakt lydde der-
med grunnlovsbodet i dåverande § 109:

Enhver Statens Borger er i Almindelighed lige forpligtet,
i en vis Tid at værne om sit Fædreland, uden Hensyn til
Fødsel eller Formue.

Denne Grundsætnings Anvendelse, og de Ind-
skrænkninger den bør undergaa, bestemmes ved Lov.

3 Stillingsretten – eit særleg grunnlovsstrids-
spørsmål
Etter vedtakinga i mai 1814 skulle altså den sentrale
delen av grunnlovsbodet i § 119 koma til å verta ståande
uendra lenge. Ved Novembergrunnlova var det ikkje
naudsynt å gjera omfattande endringar her, garantiane
mot misbruk av militærmakta var samla i § 25, § 26 og
dåverande § 99 andre ledd, sjå kommentaren til § 25.
Men § 119 kravde eit lovarbeid med tanke på militær-

makta, og det gamle systemet som vart mellombels vida-
reført, skulle klårt nok endrast. Stridstema i denne
samanheng var mange, men tema som rører ved verne-
plikta, skulle særleg syna seg å bli stillingsretten.

Stortinget samla seg om ny vernepliktslov i 1816, men
noko verkeleg endring frå det gamle vart det ikkje. Lova
gjorde ikkje verneplikta universell, det var framleis dei
som budde på landet, som måtte bera børa. Ei viss lette låg
det i lova: Det var ein avgrensa rett til stilling for gardbru-
karar samt gifte og busette menn.17 For dei som fall i
denne gruppa, fekk verneplikta slik preg av ein ekstra
skatt: Hadde ein råd, kunne ein kjøpa seg fri. Det skulle gå
lang tid før ein fekk løyst vernepliktspørsmålet, og usemje
om stillingsretten var eit sentralt stridstema. Fram mot
1854 skulle slik fleire framlegg til regulering av verne-
plikta koma opp, men møta motstand anten i Stortinget
slik at det stoppa der, eller verta nekta sanksjon frå Kon-
gen. Talande er det at då 1816-lova kom opp i Stortinget,
passerte ho Odelstinget, men vart stoppa i Lagtinget, slik
at ho måtte handsamast i plenum for å koma i kraft.18

For stillingsretten ville det vera lett å tenkja seg at
etter eit prinsippvedtak i 1814 skulle denne vore på
vikande front og stadig verta redusert. På Eidsvoll i 1814
ville einskilde ha den heilt bort, og 1816-lova heldt berre
fast på den for visse grupper. Men i 1830 vart det fatta
stortingsvedtak om at det burde vera stillingsrett for alle,
og proposisjonar om dette vart sett fram i 1833 og 1839,
men utan at desse kom til avstemming. Fyrst i 1841 la
vernepliktskommisjonen fram framlegg til regulering
heilt utan stillingsrett, men Armédepartementet sitt lov-
framlegg, som òg hadde støtte frå Marinedepartementet,
bygde på avgrensa stillingsrett. Framlegg til regulering
med variasjon mellom ingen og omfattande stillingsrett
skulle no gå fram og tilbake mellom departement, regje-
ring og Storting, med ulike framlegg frå alle undervegs.
I 1854 nådde ein endeleg semje knytt til spørsmål om
fordeling av personell mellom linje og reserve, talet på
øvingsdagar med vidare. I den nye lova var òg avgrensa
stillingsrett med, og føresegna om dette vart vedteke av
eit einstemmig Odels- og Lagting.19

Spørsmålet om stillingsretten forsvann likevel ikkje
frå ordskiftet, og i 1876 vart det gjort nytt lovvedtak, og
no slo ein fast allmenn verneplikt. Det vil seia, ikkje
heilt. Dei fleste fritaksgrunnane vart oppheva, og alle
meinige vart tilført den såkalla linja. Slik sett meinte ein
«den almindelige Værnepligts Grundsætning gjennem-
ført saalangt muligt».20 Men lova inneheldt eit unntak
for dei tre nordlegaste fylka. Det unntaket stod ved lag

17 Sjå meir om utviklinga av stillingsretten i Sivert Langholm, Stillingsretten (1966), og til det som her er omtala, spesielt s. 21 flg.
18 Sjå til dette Johs. Andenæs, Grunnloven og verneplikten, trykt som vedlegg 3 til NOU 1979: 51, s. 322.
19 Sjå til dette Langholm, Stillinsgretten (1966), s. 22 flg.
20 T.H. Aschehoug, Norges nuværende Statsforfatning, bd. II (1892), s. 494 flg.
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fram til 1897.21 Det skulle altså gå vel 60 år frå grunn-
lovsvedtaket til prinsippvedtaket om innføring av all-
menn verneplikt, og vel 80 år før ein gjorde prinsippet
generelt.22 Tidspunktet for oppheving av stillingsretten
hadde nok til dels med ei modning av likskapstanken,
men like avgjerande synes den militære effektiviteten
som ein såg frå suksessen Austerrike hadde med hær
bygd på verneplikt, å ha vore.23

Stillingsretten sitt tilhøve til grunnlovsbodet har sei-
nare vore undergjeve sterk kritikk. Castberg har synt til
at grunnlovsbodet bygger på ein likskapstanke og for-
kasta stillingsretten som grunnlovsstridig.24 Rett nok er
det opp til Stortinget å gjera visse innskrenkingar i den
allmenne verneplikta, men så langt som å tillate «grove
brudd» som stillingsretten strekte kompetansen seg
ikkje. Noko anna er så at når ein ikkje treng heile års-
klassen, må det vera akseptabelt å kalla inn berre delar
av denne, så lenge utveljinga skjer ved loddtrekning.25

Slik har òg Andenæs gjort gjeldande at § 119 bygger på
ei personleg plikt – berre slik kunne referansen til at
plikta gjeld utan omsyn til fødsel og formue, ha meining.
Nokon stillingsrett er det då ikkje opning for.26

Grunnlovstolkinga som ligg til grunn for standpunk-
tet, er interessant. I det minste 60 års praksis under
grunnlovsbodet vert klassifisert som grunnlovsstridig,
trass i gjentekne uttrykk for at ingen av statsmaktene såg
stillingsretten som grunnlovsstridig. Og på Eidsvoll er
det ingen tvil om at ein ikkje meinte det utelukka stil-
lingsretten, som nemnd var det få representantar som tok
til ordet mot ein slik rett. Andenæs er rett nok tydeleg i
sitt syn på det metodiske her, ein kan ikkje vera «bunden
til forestillinger som var rådende på den tid grunnloven
ble til».27 Det er lett å vera samd i det synet, men van-
skelegare å sjå så heilt bort frå både det synet som låg
der på Eidsvoll, og 60 år med påfølgjande praksis.

4 Verneplikta – andre føringar for militærmakta og 
utvikling
Stillingsretten synest ha vore det spørsmålet knytt til
§ 119 som i størst grad har vore tema for debatt. Utover

dette har det opp gjennom vore mykje diskusjon om
militærmakta. I den fyrste tida var ein særleg oppteken
av tilhøvet mellom den såkalla linja – den mest operative
delen – og den delen som skulle utgjera landvernet eller
reserven. I tillegg har militærmakta ei vesentleg kost-
nadsside, slik at spørsmål om lengde på teneste med
vidare var viktig. Seinare bestod spørsmål som gjekk på
kostnad, men andre spørsmål, særleg kva oppgåver mili-
tærmakta skulle ha fram mot andre verdskrigen, skulle
syna seg å bli vel så viktige.28 Dette er likevel spørsmål
som berre i avgrensa grad rører ved § 119. Nokre andre
tolkingsspørsmål knytt til føresegna har likevel gjennom
tidene vore oppe, utan at dei rettslege spørsmåla har
spelt den heilt store rolla i det politiske ordskiftet.

Eit av dei første spørsmåla som kom for dagen, var
knytt til når det var høve til å pålegga teneste. På Eids-
voll skal det synet ha vore framme at § 119 ikkje gav
høve til å pålegga teneste utanfor krigstid. Aschehoug
finn det synet lett å feia bort.29 Ordlyden støttar ikkje ei
slik avgrensing, og anna grunnlag finst heller ikkje. Meir
plass viar Aschehoug den forståinga at medan føresegna
nok opna for at ein kunne etablera verneplikt, så var ein
ikkje forplikta til dette. Skulle Stortinget i staden ynskja
å syta for landet sitt forsvar ved å verva ein profesjonell
hær, ved å pålegga dei med eigedom å stilla ei viss
mengd soldatar eller liknande, så stod ein fritt til det. Det
vart i denne samanheng særleg synt til at ein viss del av
den væpna makta med naudsyn måtte utgjerast av frivil-
lige mot løn, til dømes befalet, legar med vidare. Over-
ført meinte ein at det då måtte vera fritt fram å skaffa
heile forsvarsmakta slik. Aschehoug avviste for sin del
denne forståinga som ein sofisme. Det kunne nemleg
ikkje vera tvil om at Stortinget gjennom lovgjevinga
kunna pålegga borgarane verneplikt, òg utan at det var
ein særleg heimel for det i Grunnlova. Slik kjem det
fram at grunnlovsbodet ikkje berre opnar for at Stortin-
get kunne gjennomføra alminneleg verneplikt, men at
grunnlovsbodet påbyr ei slik forsvarsordning.30

Frede Castberg såg annleis på spørsmålet om Grunn-
lova påbaud eit forsvar bygd på verneplikta. For det fyr-
ste legg Castberg til grunn at det ikkje av Grunnlova føl-
gjer eit påbod om å ha ei forsvarsmakt. Skulle fredsvin-

21 Lov 3. juni 1876 og lov 28. juni 1897, sml. til dette Andenæs, Grunnloven og verneplikten, s. 322.
22 Det siste tidspunktet vert òg lagt til grunn som det reelle i NOU 1979: 51, sjå s. 259.
23 Sml. Langholm, op.cit., s. 92 flg.
24 Ein slik likskapstanke ser ein òg i nyare litteratur, sjå Eivind Smith, Konstitusjonelt demokrati, 4. utg. (2017), mellom anna s. 111 flg. og s. 343.

Sjå òg Eivind Smith, Konstitusjonelt demokrati, 2. utg. (2012), s. 469. (Den aktuelle teksten er ikkje med i seinare utgåver.)
25 Castberg, Norges statsforfatning, II (1964), s. 306.
26 Andenæs, Grunnloven og verneplikten, s. 323. Truleg på bakgrunn av Andenæs si utgreiing, og heilt utan å nemna klår konstitusjonell praksis, vert

det same synet lagt til grunn i NOU 1979: 51, s. 58.
27 Andenæs, Grunnloven og verneplikten, s. 319.
28 Sjå om dette kommentaren til § 26.
29 Aschehoug, Norges nuværende Statsforfatning, II (1892), s. 493.
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den dermed blåsa slik at ein i verden byrja greie seg
utan, kunne Grunnlova § 119 ikkje stå i vegen for at ein
avskaffa forsvarsmakta, og dermed verneplikta. Så langt
utan motsetnad til dei tidlegare teoretikarane. Men Cast-
berg held så fram:

Om den fredspolitiske utvikling skulle gå i den retning at
statene forpliktet seg til å avskaffe verneplikten og gå
over til små yrkesarméer m.v., ville man neppe kunne
anføre grunnlovens § 109 mot en slik politikk.31

På dette punktet går Castberg lenger enn Aschehoug.
Militærmakta skulle etter Castberg sitt syn organiserast
på bakgrunn av verneplikta. Noko opning for at berre
armeen vert liten nok, kan han vera verva, framkjem
ikkje. Snarare tvert imot. Aschehoug godtek uttrykkeleg
at delar av dei tenestegjerande i forsvarsmakta gjer det
på frivillig basis mot løn, men held fast ved at forsvars-
makta skal byggast på verneplikta.32 Seinare har
Andenæs sett på spørsmålet om ein kunne gå over til ei
verva militærmakt, i samband med vurderinga av lovre-
visjon i 1979. I motsetning til for stillingsretten får hald-
ninga på Eidsvoll stor plass i denne gjennomgangen,
men spørsmålet let han likevel stå ope. Det må etter hans
syn takast stilling til dersom spørsmålet skulle verta
aktuelt, og då basert på dei omsyn som gjer seg gjel-
dande på det aktuelle tidspunktet med tanke på korleis
ein best organiserer militærmakta. For spørsmålet om
full nedlegging av militærmakta er han samd med dei
andre: Om § 119 regulerer noko i dette høvet, er det
organiseringa av ei eventuell militærmakt, ikkje eit
påbod om at ei slik makt skal haldast.33

I seinare lovgjeving er det særleg spørsmålet om fri-
taksgrunnar som har skapt debatt, og vel så mykje som
stillingsretten er det kan hende dette som syner overgan-
gen til den allmenne verneplikta. For Eidsvollsmennene
var det klårt at ikkje alle skulle gjera rein militær teneste.
Mellom anna akademiske borgarar nytte vern mot slik
teneste. Lova av 1854 heldt fram den tidlegare tilnær-
minga og fritok mellom anna embetsmenn, offentleg til-
sette skulelærarar, lensmenn, politibetjentar, underfutar,
losar med vidare.34 Unntak for desse gruppene skulle

gradvis falla vekk, og ved innføringa av 1953-lova stod
debatten att om to grupper, losar og prestar. Resultatet
vart at losar i utgangspunktet burde falla inn under ver-
neplikta, så kunne dei heller disponerast til teneste etter
kvar ein trong dei mest. For prestar meinte ein det var
grunn til å halda på unntaket, likevel slik at dei som
hadde gjennomført militærteneste før dei vart prestar,
kunne beordrast til teneste som feltprest. Ordninga er
seinare igjen revidert, slik at verneplikta no ikkje omfat-
tar dei som er ordinert, og som ikkje har gjort teneste. At
prestar som har tenestegjort, berre skal nyttast som felt-
prestar, følgjer dermed ikkje lenger av lova, men no av
forskrift. Konstitusjonelt ligg det ei utvikling i dette. Frå
før å ha halde si hand over innhaldet i tenesta til verne-
pliktige geistlege, overlét Stortinget no òg dette spørs-
målet til den utøvande makta.35

Militærnekting på religiøst, samvits- eller politisk
grunnlag skulle sjå sitt fyrste framlegg til regulering ved
eit privat lovframlegg i 1866. Heilt ukjent hadde slik
nekting ikkje vore frå gammalt, og einskilde døme på
domfellingar føreligg, til dømes i avgjerda i Rt. 1848
s. 525. Straffa utmåla til ein kvekar skal ha vore av det
mildare slaget, «3 Gange 27 Slag Kat i 3 Dage». Noko
lov kom der ikkje på plass, men i 1900 gav ein interne
reglar i Forsvaret om overføring av nektarar til ikkje stri-
dande avdelingar, og i 1902 fastsette kommanderande
general at dei som nekta av religiøse grunnar, skulle
sleppa med påtaleunnlating. Å få på plass ei lovregule-
ring skulle ta tid, det var stor usemje knytt særleg til kor-
leis ein skulle handsama dei som nekta på samvitsgrunn-
lag. Ved lovendring i 1925 fekk ein likevel fritak for
straff for den som nekta grunna sin «alvorlige overbevis-
ning».36 Som omtalt i kommentaren til § 25 opplevde
ein på denne tida, særleg med framveksten av arbeidar-
rørsla, eit anna syn på militærmakta enn det ein hadde
kjend før, og endringar av dette slaget må ha verka som
naudsynt i samtida. Utan at det har vore sett som å koma
i strid med Grunnlova § 119, har ein sidan akseptert fri-
tak frå verneplikta på overtydingsgrunnar.37 Så lenge
gruppa som nektar, ikkje vert for stor, kan det heller
neppe seiast å koma i strid med likskapstanken som
grunnlovsføresegna har vore hevda bygd på.

30 Sjå til dette Aschehoug, op.cit., s. 493. Same standpunkt er lagt til grunn som «lite tvilsomt» i Bredo Morgenstierne, Lærebok i den Norske Stats-
forfatningsret, 2. bind (1927), s. 316. Samanlikn òg Frede Castberg, op.cit. (1964), s. 295.

31 Castberg, op.cit, s. 306 flg.
32 Aschehoug, op.cit., s. 493.
33 Andenæs, Grunnloven og verneplikten, s. 323 flg.
34 Lov 26. august 1854 § 8.
35 Sjå Ot.prp. nr. 40 (1953) s. 10 samt regulering i lov om verneplikt av 17. juli 1953 nr. 29 § 3 fjerde ledd for den tidlegare ordninga. Spørsmålet om

verneplikta si utstrekning for geistlege er i dag regulert av lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret m.m. (forsvarsloven) av 12. august 2016 nr. 77
§ 6 femte ledd. At dei enno skal nyttast som feltprest eller tilsvarande, følgjer av vernepliktforskrifta av 16. juni 2017 nr. 779 § 23.

36 Sjå nærare om dette i Morten Ruud, Fritakskriteriene etter § 1 i lov om fritaking for militærtjeneste av overbevisninsgrunner, trykt som vedlegg 2
i NOU 1979: 51, s. 259 flg.

37 Spørsmålet vert i dag regulert av forsvarsloven kapittel 4.
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Ei siste gruppe det er grunn til å omtala særskilt, er
kvinnene. Slik grunnlovsbodet vart vedteke alt i mai
1814, vart det innleia med orda «Enhver Statens Bor-
ger». At dette den gong ikkje omfatta kvinner, var aldri
tvilsamt. Noko presisering eller grunn til å nemna dette
sjølvsagde i debatten var det ikkje – forståinga i samtida
gjorde spørsmålet så opplagt at det var unødig. Verne-
plikt for kvinner skulle slik ikkje reelt koma opp før
nauda verkeleg var som størst. I opptrappinga mot andre
verdskrigen ytte kvinner eit betydeleg bidrag til krigsfø-
rebuingane, og vesentlege bidrag vart ytt under krigen
av kvinner i Noreg. Desse bidraga vart likevel ytt på fri-
villig basis, noko verneplikt var det slik ikkje tale om. I
meir generell form skulle dette likevel no manifestera
seg. Ved provisorisk anordning 24. juli 1942 gitt av Lon-
don-regjeringa vart det i § 1 fastsett at:

Enhver kvinnelig norsk statsborger som oppholder seg i
utlandet er pliktig til etter utskrivning å gjøre tjeneste i
den norske forsvarsmakt fra og med det år hun fyller 18
og til og med år hun fyller 40.

Om det skulle skje utskriving, og for kva årsklassar, vart
overlate til regjeringa. Dersom det vart bestemt slik
utskriving, var kvinnene pliktige til å gjennomgå legeun-
dersøking for å fastslå om dei var skikka til teneste. For
dei som vart funne skikka, skulle det skje utskriving om
ein ikkje kunne visa til tilstrekkelege omsorgsforpliktin-
gar, anna krigsviktig arbeid eller overtydingsgrunnar.
Straks etter statsråd hadde handsama den provisoriske
anordninga, vart det gjort kongeleg resolusjon som fast-
sette utskriving av alle kvinnelege norske statsborgarar
med opphald i Storbritannia.38 Frå regjeringshald hadde
ein så meint at kvinnene skulle få halda fram med ei
rolle i Forsvaret òg etter krigen.39 Stortinget skulle ville
det annleis. Ved vedtak 9. desember 1946 bestemte Stor-
tinget at spørsmålet om kvinner si tenesteplikt burde
utgreiast, og inntil utgreiinga førelåg, skulle all militær
opplæring av kvinner stansast. Med dette fall òg tanken
ein frå regjeringshald hadde hatt om å senda kvinner
med Tysklandsbrigaden.40 Noko reell vidare handsa-
ming skulle spørsmålet om kvinner i Forsvaret ikkje få i
oppfølginga. Fyrst ved vedtak i 1976 vart kvinner gjeve
høve til å gjera teneste i militære stillingar, men då berre
til slike som var av ikkje-stridande karakter. Året etter

fekk dei høve til å søkja seg til befalsutdanning, og frå
1983 høve til å gjera fyrstegongsteneste på line med
menn. Etter vedtak i Stortinget i 1984, med verknad frå
året etter, vart det opna for kvinner òg i stridande stillin-
gar. Frå hausten 2006 vart kvinner invitert til sesjon.41

Stortinget gjorde så 14. oktober 2014 vedtak om
endringar i vernepliktslova og gjorde denne kjønnsnøyt-
ral, slik at verneplikta fell på begge kjønn med verknad
for kvinner født 1. januar 1997 eller seinare. Lovvedta-
ket vart sett i kraft frå 1. januar 2015. I den forståinga ein
i dag har av allmenn verneplikt, tyder det at det skulle gå
noko over 200 år frå det opphavlege grunnlovsvedtaket
til allmenn verneplikt vart gjennomført.42

I grunnlovsperspektivet er det interessant å samhalda
tilnærminga knytt til stillingsretten og verneplikt for
kvinner. Så langt gjeld stillingsretten, har ein framheva
likskapstanken frå Eidsvoll og vore uvillig til å legga
nemnande vekt på at ein i samtida klårt nok ikkje såg
stillingsretten som stridande mot grunnlovsbodet. Vel
60−80 års fast statspraksis har difor i ettertida vore
avskriven som grunnlovsstridig. Men denne likskapstan-
ken har ein ikkje villa trekka ut til å gjelda òg for kvin-
ner. Der har ein i staden eklektisk lagt vekt på det histo-
riske argumentet og at ein klårt nok aldri i 1814 tenkte på
å la kvinner vera omfatta av verneplikta. Det prinsipielle
spørsmålet som står att, er vel om ikkje ein frå eit eller
anna tidspunkt må byrja sjå vekk frå den historiske for-
ståinga òg i denne relasjon. Gjer ein det, oppstår spørs-
målet om den historiske forståinga verkeleg stod ved lag
opp til 1. januar 2015, eller om det er ein mellomperiode
der det å la ei så stor gruppe i samfunnet som det eine
kjønnet falla utanfor verneplikta, var i strid med lik-
skapskravet som følgjer av Grunnlova § 119. Særleg kan
spørsmålet knytast til den manglande vidareføringa av
den delvis innførte verneplikta for kvinner i 1942. Enn
meir synest det tvilsamt om det no, etter at det er innført
verneplikt for begge kjønn, ville vera i tråd med Grunn-
lova § 119 å gå attende til verneplikt berre for det eine
kjønn.

At det ville vera høve til å oppheva verneplikt for
kvinner, slik at § 119 berre bygger på likskap mellom
menn, kan likevel finna kontekstuell støtte i Grunnlova.
I § 119 nyttar ein berre statsborgaromgrepet. Det same
omgrepet finn ein i § 50 i nynorskversjonen om stemme-
retten ved stortingsval. I bokmålsversjonen har ein deri-

38 Provisorisk anordning 24. juli 1942 § 1, her som trykt i Statsrådssekretariatet, Protokoll, 1940–1942, s. 4 i protokollen. Den kongelige resolusjo-
nen av same dato er trykt på s. 6 i protokollen.

39 Ein komité som utgreia spørsmålet, gjorde òg framlegg om at det skulle fremmast lov som gav grunnlag for verneplikt for kvinner, både i krigstid
og i fredstid, sjå Innst. S. nr. 190 (1946), s. 314.

40 Sjå Stortingstidende, 1945–1946, Forhandlinger i Stortinget, B, s. 2234 og vidare om diskusjonen knytt til Tysklandsbrigaden s. 2239 flg. Statsråd
Hauge si utgreiing av regjeringa sitt syn framkjem på s. 2242.

41 Sjå Stortingsmelding nr. 36 (2006–2007), s. 8.
42 I Prop. 102 L (2015–2016) s. 39 gjev òg regjeringa uttrykk for at 2015-endringa innebar «innføring av allmenn verneplikt».
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mot halde på den gamle ordlyden, at stemmeretten til-
kjem «norske borgere, menn eller kvinner». Presiseringa
av at både menn og kvinner var omfatta, kom inn i
Grunnlova ved innføring av stemmerett for kvinner i
1913. Graver-utvalet gjorde framlegg om å fjerna refe-
ransen til menn og kvinner i § 50 då ein utgreidde opp-
daterte språkversjonar. Referansen til kjønna utgjorde
etter utvalet sitt syn ein «anakronisme».43 Stortinget
vedtok så Graver-utvalet sitt framlegg til nynorsktekst
utan kjønnsreferansen, men heldt på den i bokmålsver-
sjonen. Slik ordlyden står, tilseier bokmålsordlyden i
§ 50 at statsborgaromgrepet i Grunnlova ikkje treng
omfatta begge kjønn. Saman med det historiske oppha-
vet kan dette vera nok til å gjera gjeldande at berre menn
er omfatta av verneplikta.44 Å nytta § 119 som eit gene-
relt døme på likskap i Grunnlova verkar i tilfelle noko
tilkjempa. Og stringent har i alle fall ikkje teorien si til-
nærming til rettshistoria si tyding vore.

5 Verneplikta i dag
Som dei andre føresegnene i Grunnlova har verneplikts-
føresegna vorte språkleg oppdatert i 2014. Det låg føre
fleire framlegg, men med små skilnadar mellom dei, og
alle låg tett opptil den tidlegare ordlyden.45 Når noko
innhaldsmessig endring heller ikkje var tilsikta, er det
vanskeleg å sjå at det skulle oppstå nye tolkingsproblem
knytt til føresegna. Ved at Grunnlova vart utvida med
fleire føresegner, vart grunnlovsbodet òg flytta frå § 109
til § 119.

Det kan heilt til slutt vera grunn til å nemna korleis
verneplikta er organisert i dag. Dei nærare føresegnene
om verneplikta er fastsett i forsvarslova.46 Det følgjer av
§ 6 at norske statsborgarar har verneplikt frå det året dei
fyller 19 år. Kvinner født før 1. januar 1997 er ikkje
omfatta, jf. § 6 fjerde avsnitt. Verneplikta opphøyrer ved
utgangen av det året ein fyller 44 år, jf. § 6 fyrste avsnitt,
med unntak etter § 13 for dei som har vore militært til-
sett i minst eitt år etter fyrstegongsteneste. Desse står til
og med det året dei fyller 55. Skulle det vera for få tenes-
tepliktige, kan personar mellom 44 og 55 år etter § 14 bli
pålagt utvida tenesteplikt i Heimevernet. For dei som
oppheld seg i riket, men som har anna statsborgarskap,
er det gjeve eigne reglar. I 2017 fullførte 7387 personar

fyrstegongsteneste, av desse var 77 prosent menn og 23
prosent kvinner.47

43 Dokument 19 (2011–2012), kapittel 4, merknaden til § 50.
44 Mellom anna Smith har gjort gjeldande at Grunnlova § 119 bygger på likskap, men legg samstundes til grunn at § 119 ikkje omfattar kvinner,

Smith, op.cit., s. 122 og s. 346.
45 Sjå Dokument 12 (2011–2012), framlegg 21, 22 og 25.
46 Lov om verneplikt og teneste i Forsvaret m.m. av 12. august 2016 nr. 77. Lova samla tidlegare vernepliktslova, heimevernlova, militærnektarlova

og forsvarspersonellova, jf. Prop. 102 L (2015–2016). Lova er ikkje meint å medføra materielle endringar med tanke på kven som er omfatta av
verneplikta, jf. Prop. 102 L (2015–2016), s. 40, jf. s. 43 flg.

47 Tal frå https://forsvaret.no/aarsrapport/statistikk/personell.

https://forsvaret.no/aarsrapport/statistikk/personell
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§ 120
Det norske flaggs form og farger bestemmes ved lov.

Forma og fargane på det norske flagget blir fastsette i lov.

Av Per Egil Ensrud

1 Innledning
Denne bestemmelsen om flagget kom inn i Grunnlo-
ven som § 111 ved grunnlovsvedtak 18./21. november
1905 og lød i sin opprinnelige språkdrakt slik: «Det
norske Flags Form og Farver bestemmes ved Lov.»1

Formålet med bestemmelsen var å sikre stabilitet
omkring nasjonens fremste symbol etter nitti år i
union hvor bestemmelser om flaggets bruk og utse-
ende var blitt gitt ved kongelig resolusjon.2 Paragra-
fen setter altså formelle krav til rettsgrunnlaget for
bestemmelser om flaggets utseende, idet slike
bestemmelser må gis ved formell lov. Bestemmelsens
språk ble endret til bokmål og nynorsk ved stortings-
vedtak 6. mai 2014 om endringer i Grunnlovens
språk. Paragraftallet ble endret til det nåværende ved
stortingsvedtak 27. mai 2014.

I Novembergrunnloven hadde flaggparagrafen føl-
gende ordlyd: «Norge har Ret til at have sit eget Coffar-
die-Flag. Dets Orlogs-Flag bliver et Unions-Flag.»
«Coffardie-Flag» vil si handelsflagg. «Orlogs-Flag»
eller også krigsflagg er flagget som føres av marinens
fartøyer samt benyttes på festninger og andre forsvars-
verker. Paragrafen hadde en klar billedlig sammenheng
med Novembergrunnloven § 1 når denne uttaler at

Norge er et «selvstændigt […] Rige, forenet med Sve-
rige under een Konge».

2 Innføring av flaggbestemmelser i Grunnloven i 
1814
I unionstiden med Danmark var det danske flagget også
Norges flagg.3 Prinsregent Christian Frederik fastsatte
27. februar 1814 et flagg for Norge som var likt det dan-
ske flagget med den forskjell at det hadde den norske
løve med hellebard i den øverste firkanten nærmest
flaggstangen.4

Grunnlovsutkastene på Riksforsamlingen inneholdt
ingen bestemmelser om flagget. Dette kan ha hatt sam-
menheng med at heller ikke samtidige grunnlover hvor-
fra man hentet ideer, hadde slike bestemmelser.5 Det kan
også ha vært av betydning at det allerede var etablert en
ordning av flagget.6 Siden Riksforsamlingen ikke for-
handlet om flagget, fikk heller ikke Grunnloven av
17. mai 1814 noen bestemmelse om flagget.7

Stormaktenes kommissærer fastholdt i møtene med
Christian Frederik 1.–18. juli 1814 at de var garantister
for en gjennomføring av Kieltraktaten.8 Faren for krig

1 Grunnlovsbestemmelse 21. november 1905. 1905/1906. 18 november – Forandr. i gr.lovens § 111. Forslag fra Gunnar Knudsen. Indst. S. nr. 26 – 1905/1906
(Indstilling fra konstitutionskomiteen angaaende forslag fra Gunnar Knudsen til forandring i grundlovens § 111.) Dokument nr. 80 for 1900/1901, nr. 43.

2 Kongelige Resolution 7 Marts 1815 om Unionsflagget, Kongelig Resolution 4 Marts 1816, Kongelig Resolution 26 October 1818 ang. Unionsflag,
Kongelig Resolution 17 Juli 1821 ang. det norske Handelsflag, Kongelig Resolution 25 Januar 1822 a. Norges og Sveriges fæll. Handelsflag, Kon-
gelig Resolution 11 April 1838 ang. det norske Handelsflag og Kongelig Resolution 20. Juni 1844 om Unionsvaaben og Unionsflag.

3 Indst. O. No. 75 (1879).
4 Regentskabet i Norge; Kundgjørelse angaaende det norske Flag (1814).
5 Eksempelvis verken grunnlovene til USA (1787), Frankrike (1791), Sverige (1809) eller Spania (1812).
6 Edvard Bull, «Det norske flags historie» (1927), s. 8. Se også Ole Kristian Grimnes, Det norske flaggets historie (2014), s. 34 og Jan Henrik

Munksgaard, Flagget (2012), s. 56.
7 L.M.B. Aubert, Det norske Handelsflag (1879), s. 5.
8 Kong Christian Frederiks dagbok fra hans ophold i Norge i 1814 (1914), s. 235–250 [heretter Dagbok (1914)].
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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med Sverige var dermed overhengende.9 I denne pres-
sede situasjonen søkte Christian Frederik ikke bare å få
stormaktenes aksept for at Norge skulle få beholde sin
grunnlov, men også å få Karl Johans garanti blant annet
for at Norge skulle få beholde flagget enten uendret eller
etter nasjonalfargene grått og grønt.10

En grunnlovsbestemmelse om flagget var én av flere
nye bestemmelser som Christian Frederik ønsket å ta
med i et utkast til en redigert versjon av grunnloven som
han i disse julidagene lot utarbeide med sikte på en fre-
delig tilnærmelse til Sverige.11 Utkastet til flaggbestem-
melse lød slik: «At det norske Flag bliver uforandret,
eller og efter Kongens Befaling graat og grønt.» Ideen
om en grunnlovsbestemmelse om flagget synes dermed
å ha sitt opphav hos Christian Frederik. Blant andre til-
legg til grunnloven som Christian Frederik foreslo for å
sikre Norges likestilling og selvstendighet i en fremtidig
union med Sverige, var at Norge skulle beholde sitt eget
pengevesen, at statsgjelden skulle være atskilt fra Sveri-
ges og at det norske riksvåpen skulle forbli uforandret.12

Statsrådet behandlet utkastet 7. og 8 juli 1814.13 I proto-
kollen fra statsrådets møte har utkastet til flaggbestem-
melse fått følgende ordlyd: «At det Norske Flag bliver
uforandret, eller og efter National Farven graat og
grønt.»

Flaggspørsmålet var dermed aktualisert. Karl Johan
ville ikke akseptere Christian Frederiks vilkår for en
forening mellom Norge og Sverige.14 Tiden var ikke

moden for forhandlinger. Først skulle det føres krig.
Flagget skulle likevel vise seg å bli offisielt anerkjent fra
svensk side og dermed også av stormaktene i våpenhvi-
leavtalen av 14. august 1814 (Mossekonvensjonen).15

Så var våpenhvileavtale sluttet og forhandlinger om
endringer i grunnloven kunne ta til. Stortinget mottok
13. oktober 1814 de svenske kommissærene og fikk
overrakt de svenske forslagene til endringer i 17. mai-
grunnloven.16 Disse forslagene var tause med hensyn til
flagget.17

For komiteen, som på Stortingets vegne forhandlet
med kommissærene, fremstod det som uavklart om det
norske flagg skulle beholdes. Dette var ett av spørsmå-
lene som komiteen ville ha opplysninger om på det før-
ste møte med kommissærene 17. oktober 1814.18 Kom-
missærene besvarte ifølge komiteens beretning til Stor-
tinget 24. oktober 1814 spørsmålet om flagget slik:

«Ihenseende til det Norske Flag anmærkede de, at det
vilde, for at bevare Freden med de barbariske Magter,
være meget bekostligere, om de tvende Riger skulde have
hvert sit særskilte Flag; derimod syntes det dem passeligt,
at det Svenske og Norske Flag forenedes til eet.»19

Kommissærenes tilbakemelding viser at de ikke var
positive til at Norge skulle ha et eget flagg, og at de helst
hadde sett for seg at de to land skulle ha ett felles flagg.
Komiteens forslag om eget flagg ble imidlertid ikke

9 Dagbok (1914). Forhandlingsprotokol ført i Regjeringsraadet og Statsraadet Marts til Decembr. 1814 (1899), s. 35–45.
10 Dagbok (1914), s. 235–250. Forhandlingsprotokol (1899), s. 35–45. «Christian Fredrik; Grundlinier og Vilkaar for en Forening af Kongeriget

Norge med Sverige, saaledes som jeg ønsker at fremsætte Dem for Storthinget» (1894), s. 26–28. (Que le pavillion Norvégien sera qu’il est ou bien
d’après la coleur nationale, grise et verte.)

11 Yngvar Nielsen, Bidrag til Norges Historie i 1814 (1886), s. 265–278. Grunnlovsutkastet ble ifølge Yngvar Nielsen funnet blant Christian Frede-
riks papirer i det danske Gehejmearkiv. Nå: Rigsarkivets 1. afdeling. Se også Christian Frederiks dagbok 10. Juli 1814 hvor han skriver følgende
om utkastet til grunnlov: «Statsraadet – hvori jeg hadde tilkaldt hr. Diriks – var sysselsat med at utarbeide utkast til den grundlov som den svenske
konge skulde gaa ind paa under de andre magters garanti, og som jeg vilde forelægge for riksforsamlingen, naar det blev tale om en venskabelig
forening og de fordringer til gunst for Norge som jeg vilde kræve av den svenske konge. Alt er gjort med stor eftertanke med en slik forening for
øie som Norge kan ønske sig, naar den ikke er til at undgaa. Der er ogsaa tat hensyn til Sveriges interesser paa en saadan maate at det vidner om
mine redelige hensigter.» Dagbok (1914), s. 250. Se også: Munksgaard, Flagget (2012), s. 50–56. Bjørn Bratbak, «Grønt og grått – nasjonalfar-
gene i 1814» (1989), s. 208.

12 Nielsen, Bidrag til Norges Historie i 1814 (1886), s. 269–271. Munksgaard, Flagget (2012), s. 55–57. Bratbak, «Grønt og grått – nasjonalfargene i
1814», (1990), s. 208.

13 Forhandlingsprotokol ført i Regjeringsraadet og Statsraadet Marts til Decembr. 1814 (1899), s. 35–45. Se også Bratbak, «Grønt og grått – nasjo-
nalfargene i 1814», (1990), s. 208. Munksgaard, Flagget (2012), s. 50–56.

14 Se «Notvexling emellan de allierade makternas Sändebud och Christian Fredrik» (1863), s. 67. Fra «Sändebudens Note af den 25 Juli 1814» site-
res: «Sverige har negtet Deres Höiheds Forslag; det antager kun dem, der i vor Note af 7 Juli have været tilbudne.» Kommissærenes Note til Chris-
tian Frederik af 25de Juli 1814, Nielsen, Aktstykker, vedkommende Konventionen i Moss 14de August 1814 (1894), s. 37. Dagbok (1914), s. 252–
253. Bratbak, «Grønt og grått – nasjonalfargene i 1814», (1990), s. 208. Arne Bergsgård, Året 1814 (1945), s. 57–61. O.A. Øverland, Illustreret
Norges Historie Folkeudgaven, 12. bd. (1898), s. 252.

15 Nielsen, «Vaabenstilstanden af 14de August i dens norske Exemplar» (1894), s. 118–120. Mossekonvensjonen art. 12: «Le pavillion Norvégien
sera respecté durant l’armistice.» Forhandlingsprotokol ført i Regjeringsraadet og Staatsraadet Marts til Decbr. 1814, 8. september 1814 (1899),
s. 101. Se også Munksgaard, Flagget (2012), s. 57.

16 Kongeriget Norges første overordentlige Storthings Forhandlinger i Aaret 1814 [heretter: St.forh.] (1835), s. 53–92. Storthings-Efterretninger
1814–1833 [heretter: St.eftr.] 1. bd. (1874), s. 121–128.

17 St.forh. (1835), s. 60–87. St.eftr. (1874), s. 121–128.
18 St.forh. (1835), s. 315–317. Committeen til at modtage Meddelselser fra de Svenske Commissarier.
19 St.forh. (1835), s. 317–319.
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kategorisk utelukket, men kommissærene forsøkte å
overtale komiteen til å oppgi forslaget ved å vise til
hvilke kostnader et eget flagg ville innebære for Norge
på grunn av behovet for traktater med sjørøverstatene i
Middelhavet. Ett innblikk i forhandlingene om flagget
sett fra svensk side gir kommissærenes to brev av
17. oktober 1814 til henholdsvis Carl XIII og Karl
Johan. I brevet til Carl XIII ga kommissærene uttrykk
for at ikke alle de norske komitémedlemmene stod steilt
på kravet om eget flagg:

«8:o. Man omtalade inrättandet af en särskild flagga för
Norrige. Vi framlade alla de skäl, som borde verka til
öfvergifvandet af detta förslag, särdeles med hänsigt til
handelsfarten på Medelhafvet. De två bönderna, som
befinna sig i comitéen, voro af vår mening, så snart de
blefvo underrättade att en tillökning i skatterna erfordra-
des för att bibehålla fred med Barbaresquerna; – och frå-
gan henskjöts til konungens afgörande. Vi yttrade tillika
den förmodan, att E. K. M:t skulle med nöje låta Norrska
lejonet få ett rum i den Svenska flaggan, och man syntes
vara ganska nöjd dermed.»20

I kommissærenes brev 31. oktober 1814 mottok Karl
Johan en avskrift av komiteens forslag til grunnlovsbe-
stemmelse om flagget slik den ifølge brevet var blitt dik-
tert for Stortinget. Paragrafens bestemmelser har her
uttrykkelig form av påbud: «Norrige skall hafva sin egen
handelsflagga; men orlogsflaggan skall vara en unions-
flagga.»21 I kommissærenes brev til Carl XIII av samme
dato synes de å gi en noe mer moderat beskrivelse av para-
grafens innhold: «Comitén har jämväl vid detta tillfälle
föreslaget införandet af 3ne nya §§, innehållande […]
att för Norrige bör inrättas en särskilt handels-flagga,
men örlogs-flaggan blifva gemensam, […].»22 Denne
beskrivelsen synes også å være mer i samsvar med ord-
lyden til det forslaget som komiteen fremmet for Stor-
tinget.

Karl Johan tilkjennega sin oppfatning av forslaget i
brev til kommissærene av 1. november 1814. I brevet
påpekte han hvilke problemer et eget flagg for Norge
ville medføre samt at et slikt flagg ikke syntes mulig:

«Hvad den anden angaar [dvs. paragrafen om flagget],
synes den uantagelig; vor minister i England beretter med
bestemthed, at den britiske regjering ikke med tilfredshed
vilde se dette nye flag. […] Dernæst vilde dette paaføre oss
udgifter, som Nordmændene endnu mindre end vi kunde
bære. For at skaffe dette flag agtelse hos Barbaresk-sta-
terne vilde en ny traktat blive nødvendig, og disse regjerin-
ger vilde ganske sikkert blive særdeles fordringsfulde. I
øvrigt er dette forslag i strid med foreningsakten.»23

Til tross for kommissærenes argumenter om hvilke kost-
nader et eget handelsflagg ville innebære for Norge og
indirekte som skattebyrde for norsk næringsliv og norske
borgere, skulle en paragraf om flagget bli ett av de tillegg
til grunnloven som komiteen «ansaa for at være en nød-
vendig Følge af Sverige og Norges Forening».24 Komi-
teens formann, Niels Treschow (1751–1833), fremsatte
1. november 1814 et forslag for Stortinget som var likely-
dende med det som skulle komme til å bli vedtatt, nemlig
at det ikke lenger skulle påbys at Norge skulle ha et eget
handelsflagg. Dette var ulikt det forslaget til bestemmelse
om handelsflagget som først var blitt presentert for Karl
Johan. Samtidig ble det også fremsatt og behandlet ulike
endringsforslag fra stortingsrepresentanter.

Komiteens forslag til bestemmelse om handelsflagget
har form av en rettighetsbestemmelse: «Norge har Ret til
at have sit eget Coffardie-Flag.» Kritikk mot denne ord-
lyden kom under Stortingets behandling fra Alexander
Christian Møller (1762–1847) som med uttalelsen «thi
Ret til at have det [dvs. sitt eget flagg] kan ingen negte at
Norge besidder», synes å legge til grunn at komiteens
forslag kun uttalte en selvfølgelighet.25 En selvstendig
stat har jo per definisjon rett til eget flagg, og Norge
hadde ikke fraskrevet seg denne retten. I stedet foreslo
han at bestemmelsen skulle ha følgende ordlyd: «Norge
skal have sit eget Coffardie-Flag.» Videre fremholdt
Møller at det var «af den yderste Vigtighed for Norges
Fragthandel, ei alene at maatte beholde dette [dvs. eget
flagg], men endog at beholde det med saa liten Forand-
ring som muligt, helst saaledes, som det nu er, da det er
meest overensstemmende med det Flag, under hvilket
Norges Handel forhen er ført». I motsatt retning gikk

20 Nielsen, «De kgl. kommissærers indberetninger til Karl XIII og Karl Johan Oktober-November 1814» (1886), s. 169: Brev til Kongen 17. oktober
1814 s. 167–170. Brev til kronprinsen 17. oktober 1814 s. 171–175. Brevet til Karl Johan er på fransk. Se også Munksgaard, Flagget (2012), s. 58–
59 og Grimnes, Det norske flaggets historie (2014), s. I hvor tegningene av det som antakelig er kommissærenes flaggforslag er tatt inn. Forsla-
gene til felles svensk-norsk handelsflagg og orlogsflagg som fremstilles i de to tegningene er en parallell til Christian Frederiks løveflagg med den
forskjell at det danske flagget er byttet ut med det svenske.

21 Nielsen, «De kgl. kommissærers indberetninger» (1886), s. 213–214: Brev til kronprinsen 31. oktober 1814. Brevet er på fransk. Forslaget til
grunnlovsbestemmelse er på svensk og unummerert.

22 Nielsen, «De kgl. kommissærers indberetninger» (1886), s. 213: Brev til Kongen 31. oktober 1814.
23 Nielsen, 1814 – Det første overordentlige Storthing – Optegnelser og Aktstykker (1886), s. 129–130. (III: Karl Johans breve til de kgl. kommissæ-

rer Oktober-November 1814. (Fredrikshald 1. Nov. 1814).
24 Kongeriget Norges første overordentlige Storthings Forhandlinger i Aaret 1814, (1835), s. 473–478.
25 Se eksempelvis også Bredo Morgenstierne, Den unionelle Ret (1897), s. 90.
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sorenskriver Arnoldus Korens (1764–1854) forslag,
sannsynligvis med tanke på sjøfarten i Middelhavet, idet
han foreslo som tillegg til komiteens forslag «at Cof-
fardi-Farerne tillige maatte kunne benytte Unions-Flag-
get». Biskop Christian Sørenssen (1765–1845) støttet
komiteens forslag og fremholdt følgende med hensyn til
spørsmålet om flaggets utseende:

«Det Spørgsmaal: hvilke Farver? – hvilken Fordeling af
Farver? – er mindre betydende; kun det blive et fra andre
kjendeligen afsondret Flag! altsaa ingenlunde som det nu
er, hvilket, ved dets alt for store Lighed med det Danske,
let kan føre til Vildfarelser.»

Med ordlyden «[d]ets Orlogs-Flag bliver et Unions-
Flag» synes komiteen i paragrafens annet punktum i rea-
liteten å ha forutsatt at foreningens art i seg selv fordret
et felles orlogsflagg. Også denne bestemmelsen ble kriti-
sert av Møller, idet han uttalte at «Paragraphens sidste
Bestemmelse er udentvivl ei rigtig; thi Norges Storthing
kan nok ei bestemme Sveriges Orlogsflag; i alle Tilfælde
henhøre Bestemmelserne om Rigernes fælleds Anlig-
gender til Forenings-Acten, hvilken ei maa tabes af
Sigte». Landsdommer Hans Nansen (1764–1821) ønsket
å sikre Norge et særskilt krigsflagg. Han foreslo derfor
«den Forandring, at Norge skulde ogsaa have særskilt
Krigsflag, og at dets Krigsfartøier ikke skulde bruge
Unions-Flagget, uden naar de agerede i Fælledsskab
med de Svenske».

Motivet for bestemmelsen om handelsflagget slik det
fremgår av Stortingets forhandlinger, var å synliggjøre
for andre stater at Norge med foreningen ikke hadde gått
med på noen sammensmeltning med Sverige.26 Det var
fortsatt to selvstendige land, men med felles konge.

I tillegg ville nok Stortinget med å vedta bestemmel-
sen avskjære enhver fremtidig krangel om Norges rett til
eget flagg, idet man av hensyn til sjørrøverstatene så for
seg midlertidig å måtte innlate seg på benytte det sven-

ske flagget som allerede var anerkjent av disse statene.27

Når det gjelder orlogsflagget, kan hensikten med
bestemmelsen ha vært å forhindre at det svenske flagget
ble anvendt som felles orlogsflagg. Formålet kan altså
ha vært å sikre at orlogsflagget både uttrykte og ivaretok
grunnsetningen om likestilling av de to land (se Novem-
bergrunnloven § 42) hvilket også har en side mot hvert
lands selvstendighet i forhold til hverandre.

Med bestemmelsen om orlogsflagget som unionsflagg
oppstod altså den merkelige situasjonen at vedtaket om
et unionsorlogsflagg, noe som også angikk Sverige, bare
fikk sitt uttrykkelige grunnlag i den norske grunnlo-
ven.28 Det kom nemlig ikke noen tilsvarende bestem-
melse inn verken i den svenske grunnloven eller i
Riksakten som ble vedtatt i 1815.29 Årsaken var antake-
lig at Sverige ikke ville forplikte seg til å legge vekk sitt
orlogsflagg.30

Hensikten med flaggparagrafen var slik Frederik
Stang (1808–1884) beskrev dette i 1833, å opprettholde
Norges selvstendighet i forhold til Sverige og «forbyde
Fællesskab mellem Rigerne i Henseende til visse Gjen-
stande».31 Paragrafen fremstår altså som en skranke for
Stortinget og Kongen i deres utøvelse av myndighet.
Bernhard Dunker (1809–1870) karakteriserte dette slik i
forbindelse med stattholderstriden: «§ 111 indeholde
som alle de øvrige Bestemmelser i samme Afsnit For-
skrifter, der skulde være bindende for Stortinget og Kon-
gen i Udøvelsen af deres constitutionelle Myndighe-
der.»32

Kommissærene godkjente paragrafen i møte med stor-
tingskomiteen den 2. november 1814.33 Samtidig gjen-
tok kommissærene argumentene mot et eget flagg for
Norge og de ville helst at bestemmelsen utgikk. Det
fremgår av den franskspråklige utgaven av protokollen
fra møtet mellom kommissærene og komiteen at kom-
missærene kunne godkjenne paragrafen fordi den bare sa
at Norge hadde rett til et eget handelsflagg, ikke at det
måtte være slik.34

26 Kongeriget Norges første overordentlige Storthings Forhandlinger i Aaret 1814, (1835), s. 473–478.
27 Nikolaus Gjelsvik, «Flagspørgsmålet» (1899), s. 341.
28 Grimnes, Det norske flaggets historie (2014), s. 40.
29 Grimnes, Det norske flaggets historie (2014), s. 40.
30 T.H. Aschehoug, Norges nuværende Statsforfatning (1891), bd. I, s. 59. Se videre om Riksakten i kommentar til Den svensk-norske unionen.
31 Frederik Stang, Systematisk Fremstilling af Kongeriget Norges constitutionelle eller grundlovsbestemte Ret (1833), s. 605–606. Se også Asche-

houg, Norges Statsforfatning (1891), bd. I, s. 32, hvor bestemmelsen om orlogsflagget anses å være blant «de Bestemmelser, som paa Grund af den
indgangne Forening indsattes for at betrygge Norges Selvstændighed […]».

32 Bernhard Dunker, Flyveblade om Statholderposten; Om Statholderposten II, (1860), s. 6.
33 Nielsen, «De kgl. Kommissærers protokolltilførsel af 2 November 1814 angaaende det norske flag» (1886), s. 245–246 og «De kongelige kommis-

særers indberetninger; Protocol vid comissariernes sammanträde med comitén den 2 November» (1886), s. 231 og 236.
34 Nielsen, «De kongelige kommissærers indberetninger» (1886), s. 239: «Les commissaires ont cru pouvoir accepter ce § dans sa force actuelle,

puisqu’ il est secrétement dit, que le commerce Norvégien a droit à un pavillion à part, sans que ce soit une obligation sine qua non.» Se også
Grimnes, Det norske flaggets historie (2014), s. 39. Se også H.L. Rydin, Norska flagglagens rättsliga betydelse (1899), s. 11: «Kommissariarna
trodde sig emellertid senare vid konferens med kommittéen samma dag kunna antaga denna §, emedan det endast sagdt, att Norges handel har rätt
till en särskild flagga utan att det är en «obligatio sine qua non».» Alin, Den svensk-norska unionen (1889), s. 283, 281.
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Komiteen meddelte så samme dag til Stortinget at
kommissærene ikke hadde noen innvending mot at
Norge beholdt sitt eget flagg, når landet ville bære utgif-
tene som var forbundet med dette.35 Dette viser altså at
det ble overlatt til norske myndigheter å bestemme om
og i hvilken utstrekning Norges rett til eget handelsflagg
skulle benyttes.36 Dermed skulle man tro at tiden for å
fastsette et norsk handelsflagg var kommet, og det over-
ordentlige Storting mottok da også flere forslag til et nytt
norsk handelsflagg.37 Komiteen som behandlet forsla-
gene var imidlertid av den formening:

«at ingen fast Bestemmelse nu kan tages med Hensyn til
Koffardie-Flagget, for saavidt samme skulde bruges paa
de længere Farvande, forinden Hans Majestæt har truffet
det fornødne Arrangement med de barbariske Magter;
men indtil saadant er skeet, troer Man, at det norske Flag,
saaledes som det nu her foreslaaes, og under Forudsæt-
ning at samme antages, kunde bruges paa de kortere og
det svenske Flag imidlertid paa de længere Farvande.»38

Stortinget besluttet derfor 16. november 1814 følgende:

«Hans Majestæt skal ansøges om, at det ad interim maa
være de norske Skibe tilladt, paa længere Farvande, at
bruge det svenske Flag, og om, at disse Skibe tillige
kunne blive forsynede med tyrkiske Søpasse fra Sverrig.
For Øvrigt gaaer Indstillingen om det norske Handels-
flags Udseende og Farve over til Ventilation i Odelsthin-
get som Lovforslag»39

Det var altså for det overordentlige Storting klart at ret-
ten til eget handelsflagg ikke lot seg gjennomføre fullt
ut med en gang, og det er i forholdet til sjørøverstatene
vi finner en forklaring på at § 111 lot spørsmålet om
eget handelsflagg stå åpent.40 Bruken av det svenske
flagget og senere det såkalte «unionshandelsflagget» på
de lengere farvann var kun ment å være en midlertidig

ordning.41 En midlertidig ordning ble det også for han-
delsflagget på de nære farvann. Det fremgår av Odels-
tingets og Lagtingets lovvedtak henholdsvis den 18. og
22. november 1814 hvor det bestemmes at «det nuvæ-
rende norske Handelsflag skal, indtil næste Storthing
annerledes bestæmmer, benyttes paa alle de Skibe, som
udexpederes paa de kortere Farvande og som ikke
behøve tyrkiske Søpasse».42 Dette lovvedtaket ble
imidlertid først sanksjonert etter Stortingets oppløsning,
jf. Novembergrunnloven § 80, og dette ble derfor opp-
fattet som en bestemmelse gitt av kongemakten siden
det som lovbeslutning ikke hadde statsrettslig virk-
ning.43 De midlertidige ordningene av flaggene antyder
at Stortinget så for seg etter hvert å komme til en ord-
ning av flaggene som var mer i pakt med landets selv-
stendighet.44

Ordningen med at norske handelsskip førte et handels-
flagg på de nære farvann og et annet på de fjerne farvann
skulle imidlertid komme til å vare frem til 1838.45 Dette
til tross for Stortingets gjentatte henvendelser til Karl
Johan i perioden frem til 1838 om å utrede kostnadene
med å ha eget flagg. Stortinget ba kongen også om å inn-
lede forhandlinger med sjørøverstatene om egne trakta-
ter for Norge, slik at retten til eget handelsflagg, slik den
var foreskrevet i § 111, kunne realiseres på alle far-
vann.46

3 Selvstendighet og likestilling
Allerede ved kongelig resolusjon 7. mars 1815 besluttet
Karl Johan på kongens vegne og under henvisning til
§ 111 at de norske farger skulle opptas i det svenske
krigsflagget. Dette skjedde på den måte at det i øverste
feltet nærmest flaggstangen ble satt inn et diagonalt hvitt
kors på rød bunn. Orlogsflagget var altså hovedsakelig
svensk med et unionsmerke basert på flagget Christian
Frederik fastsatte og som var hovedsakelig dansk.

35 Kongeriget Norges første overordentlige Storthings Forhandlinger i Aaret 1814 (1835), s. 560.
36 Aubert, Det norske Handelsflag (1879), s. 7.
37 Forslagene til flagg er publisert på Stortingets hjemmeside (www.stortinget.no). Se de ulike forslagene også i Munksgaard, Flagget (2012), s. 61–

65 og Grimnes, Det norske flaggets historie (2014), s. VI. Kongeriget Norges første overordentlige Storthings Forhandlinger i Aaret 1814 (1835),
s. 705–706 og s. 873. Storthings-Efterretninger 1814–1833 (1874), bd. I, s. 188. Aubert, Det norske Handelsflag, (1879), s. 7.

38 Kongeriget Norges første overordentlige Storthings Forhandlinger i Aaret 1814 (1835), s. 705.
39 Kongeriget Norges første overordentlige Storthings Forhandlinger i Aaret 1814 (1835), s. 722.
40 Indst. O. VIII. (1893). Aubert, Det norske Handelsflag (1879), s. 7–8. Aschehoug, Norges nuværende Statsforfatning (1891), bd. I, s. 183.
41 Se Aubert, Det norske Handelsflag (1879), s. 8. Kongelig Resolution 4 Marts 1816. «Unionshandelsflagget» var et flagg som bestod av det sven-

ske flagget med et diagonalt hvitt kors på rød bunn i den øverste firkanten nærmest flaggstangen.
42 Kongeriget Norges første overordentlige Storthings Forhandlinger i Aaret 1814 (1835), s. 872–873 og 907–908.
43 Kongelig Kundgjørelse 12. Januar 1815. Se Morgenstierne, Den unionelle Ret (1897), s. 89–90. Om den hadde statsrettslig virkning eller ikke fant

Morgenstierne likegyldig siden bestemmelsen uansett måtte anses bortfalt ved det neste stortingets beslutning. Se også Aubert, «Flag-Resolutio-
nerne af 1821 og 1844» (1893), s. 1–2.

44 Aubert, Det norske Handelsflag (1879), s. 9.
45 Kongelig Resolution 11. April 1838.
46 Se Kongelig Resolution 11. April 1838. Storthings-Efterretninger: 1814–1833 (1874), bd. I, s. 363–367.
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På norsk side vokste misnøyen med orlogsflagget
utover 1820 og 1830-tallet. Kritikken mot flagget gikk
særlig ut på at det ikke var i overensstemmelse med lik-
hetsprinsippet jf. Novembergrunnloven § 42, idet det var
svensk med et for Norge fremmed merke. Det ga altså
omverdenen et uriktig bilde av Norges stilling i unionen,
det vil si som ikke sideordnet, men underordnet Sverige.
Flagget ble følgelig ansett å være i strid med ett av unio-
nens hovedvilkår.47

Misnøyen med det felles orlogsflagget var foranled-
ningen til den første unionskomiteen.48 Fra norsk side
ble det foreslått at man skulle få i stand et nytt felles
orlogsflagg. Dette møtte motstand fra svensk side da
man ikke ville miste sitt gamle gule og blå flagg. Fra
norsk side ble det så foreslått at hvert land som orlogs-
flagg, i stedet for et felles flagg, skulle ha hvert lands
nasjonale flagg, men med splitt og tunge og med unions-
merke. På svensk side gikk man med på denne ordnin-
gen på det vilkår at «Unionstegnet skulde vises i ethvert
Flag, som vajer over svensk eller norsk Kjøl».49

Prisen for å godta det nye orlogsflagget var følgelig
at unionsmerket også skulle settes inn i det trefargede
handelsflagget (det vil si Norges nåværende flagg)
som Odelstinget og Lagtinget fattet lovvedtak om i
1821, men som Karl Johan nektet å sanksjonere.50 I
stedet fastsatte han handelsflagget ved kongelig reso-
lusjon, idet han anså det for å være et kongelig prero-
gativ å gi bestemmelser om flagget.51 Selv om Stortin-
get allerede i 1814 må ha ansett at det hadde myndig-
het til å bestemme dette ved lov, løste altså ikke
Novembergrunnloven § 111 kompetansespørsmålet
om det var Stortinget eller Kongen som skulle
bestemme flagget.

Når det gjaldt forholdet til § 111 om handelsflagget,
fant unionskomiteens norske medlemmer at den fore-
slåtte ordningen med å oppta unionsmerket i handels-
flagget ikke stred mot denne bestemmelsen:

«idet denne [paragrafen] blot byder, at Norge har Ret til
at have sit eget Koffardi-Flag, samt at denne Rettighed
ikke herved tilsidesættes, da dette Flag, forsynet med

Unionstegnet, alligevel bliver Norges eget Flag, som
ingen anden Nation har Ret til at benytte.»52

Med hensyn til orlogsflagget forsvarte Finansdeparte-
mentet 10. april 1844 med tilslutning av den norske
regjeringen fortolkningen av § 111 om at denne ikke
krevde noe felles flagg.53 Unionsmerket måtte være nok
da begge riker hadde særskilt krigsvesen.54

Den nye ordningen av flaggene ble fastsatt av Oskar I
ved kongelig resolusjon 20. juni 1844 i sammensatt
svensk-norsk statsråd. Kongen satte da han besteg tro-
nen 8. mars 1844, fortgang i prosessen med å få løst flere
symbolspørsmål (herunder flaggspørsmålet). Saken ble
ansett så viktig at man ikke ville avvente en eventuell ny
riksakt.

4 Rent flagg I: Novembergrunnloven § 111 og for-
slagene til flagglov
Striden om flagget blusset opp igjen i 1879 da juristen
og venstremannen Hagbard Emanuel Berner (1839–
1920) overrasket mange ved å fremme et forslag til lov
om flagget.55 Det hadde da i årene etter flaggresolusjo-
nen av 20. juni 1844 vært relativt rolig omkring flagg-
spørsmålet.

Lovforslaget gikk i hovedtrekk ut på å ta unionsmer-
ket ut av handelsflagget og å endre unionsmerket i
orlogsflagget slik at én av de norske trianglene kom nær-
mest flaggstangen.56 § 111 var sentral i Berners motive-
ring av lovforslaget:

«Den Forandring, der ved kongelige Resolution af 20de
Juni 1844 er gjort i Lovbeslutningen af 1821, forsaavidt
den paabyder, at ogsaa Handelsflaget skal være et Uni-
onsflag, har ikke i Realiteten grundlovmæssig Hjemmel,
da Grundlovens § 111 kun for Orlogsflagets Vedkom-
mende bestemmer, at det skal være et Unionsflag.»57

Med hensyn til unionsmerkets utforming og grunnset-
ningen om likestilling anførte Berner:

47 Aubert, Det norske Handelsflag (1879), s. 54–60: Tillæg. Unionskomiteens Betænkning af 19 Marts 1844, forsaavidt angaar Flaget.
48 Stortingets adresse til Kongen 24. Januar 1837 om forskjellige unionsanliggender. Inntatt som bilag XXVIII i Rydin, Föreningen emellan Sverige

och Norge (1863). Regjeringens innstilling 14 februar 1837. Det 4. overordentlige Storthing; Aar 1837 den 24de Januar var Storthinget forsamlet;
s. 739–745. Se Aubert, Det norske Handelsflag (1879), s. 23–24.

49 Aubert, Det norske Handelsflag (1879), s. 54–60.
50 Storthings-Efterretninger 1814–1833 (1878), bd. II, s. 147–148.
51 Aschehoug, Norges nuværende Statsforfatning (1891), bd. I, s. 185.
52 Aubert, Det norske Handelsflag (1879), s. 54–60.
53 Aubert, Det norske Handelsflag (1879), s. 33. Indst. O. No. 75 (1879) s. 160.
54 Aubert, Det norske Handelsflag (1879), s. 33.
55 Dokument No. 18 (1879). Forslag til Lov om Flaget og Hærens Fane.
56 Op.cit.
57 Op.cit.
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«Forsaavidt endelig den kongelige Resolution af 1844
forordner, at Unionsmærkets svenske Farver ogsaa i det
norske Flag altid skulle findes nærmest Stangen, kan det
– skjønt i og for sig vistnok af mindre Betydning – ikke
erkjendes, at ‘Grundsætningen om fuldkommen Lighed
mellem Rigerne’ (jfr. Grl. § 42 og Rigsakten) er bleven
gjennemført. I det norske Orlogsflag bør de norske Farver
i Unionsmærket have Pladsen nærmest Stangen, ligesom
de svenske Farver i Unionsmærket bør have samme Plads
i det svenske Flag.»58

Odelstinget forkastet enstemmig Berners forslag.59 Men
med begrunnelsen for sitt forslag utformet Berner det juri-
diske grunnlaget for det kommende Venstres argumenta-
sjon for å fjerne unionsmerket fra handelsflagget. Berners
argumentasjon skulle komme til å spille en viktig rolle i
debattene om forslagene til flagglov på 1890-tallet. Sent-
ralt her var at unionsmerket i handelsflagget (og dermed
også kongelig resolusjon 20. Juni 1844 punkt 6) var ulov-
lig siden det var en motsetning mellom første og annet
punktum i § 111.60 Det vil si en motsetning mellom «eget
Koffardiflag» og «Unionsflag». Unionsmerket var således
etter § 111 forbeholdt orlogsflagget.61

Regjeringssiden hadde en annen oppfatning av § 111,
og det var professor L.M.B. Aubert (1838–1896) som
var premissgiveren for den juridiske argumentasjon for å
beholde unionsmerket i handelsflagget.62 Aubert tok
utgangspunkt i Norges og unionens stats- og folkeretts-
lige karakter. Unionsmerket i Norges og Sveriges han-
delsflagg vitnet kun om at hvert av landene «uden at
opgive hele sin ydre Uafhængighed, med det andet har
indgaaet en paa Jevnbyrdighed grundet Forening». Kon-
klusjonen var at unionsmerket i handelsflagget var et
sant vitnesbyrd om utstrekningen av foreningen mellom
Norge og Sverige, som den var.63 Unionsmerket var
altså kun en visualisering av hva som ble uttalt i Grunn-
loven § 1: Frihet, selvstendighet og forening med Sve-
rige.64 I fortsettelsen av dette fremholdt Aubert at § 111
ga statsmaktene fri adgang til å ordne handelsflagget
overensstemmende med landets alminnelige statsretts-

lige stilling.65 Denne talte, sa han og viste til sin redegjø-
relse om Norges stats- og folkerettslige stilling, nettopp
for unionsmerket i handelsflagget. § 111 inneholdt der-
med – uansett hvordan man tolket «eget» flagg – ingen
tvingende grunn til nok en gang å endre flagget.

Aubert var ikke enig med de som hevdet å finne bevis
for at det i paragrafens to ledd med nødvendighet var en
motsetning mellom handelsflagg og orlogsflagg, altså at
det var en motsetning som forbød unionsmerket i det
første når det var inntatt i det andre.66 Paragrafen opp-
stilte snarere, sa Aubert, to innbyrdes uavhengige grunn-
setninger for hvordan flaggspørsmålet skulle ordnes.
Om den ene grunnsetningen fikk innflytelse på den
andre, sa Aubert, kom an på hvordan de ble gjennom-
ført. Den første grunnsetningen var at handelsflagget, for
at retten hjemlet i § 111 skulle kunne sies benyttet,
skulle være et «eget» flagg. Det vil si et flagg som var
ulikt andre nasjoners og særlig Sveriges flagg. Motset-
ningen til eget flagg, sa han, var ikke i seg selv unions-
flagg, men andre og særlig det svenske handelsflagg.
Den andre grunnsetningen var at orlogsflagget skulle
være «Unionsflag»: Det vil si et flagg som uttrykte den
rettslige karakteren av foreningen mellom de to land.
Dette kunne enten være et fullt ut felles flagg eller et
særskilt, men med felles unionsmerke utrustet flagg. Det
kom, sa Aubert, an på hvilke av disse alternativene man
valgte om handelsflagget måtte være ulikt orlogsflagget.
Konsekvensen av den etter hans syn uholdbare påstan-
den om at handelsflagget ikke var et «eget» flagg fordi
det hadde unionsmerket, fremholdt Aubert, var altså at
man også ble nødt til å tolke «Unionsflag» som et flagg
som fullt ut var felles.

Sigurd Blekastad (1848–1897, Venstre) fremsatte i
1893 det første lovforslaget etter Berners forslag fra
1879 om å gjennomføre et rent, trefarget handelsflagg.67

Det fremgår av forslaget at det var tatt hensyn til konse-
kvensen av Berners tolkning av § 111 – altså at orlogs-
flagget fortsatt måtte uttrykke unionen.68 Dette må være
bakgrunnen for at forslagets § 2 om orlogsflagget, var et
flagg som fortsatt skulle ha et unionsmerke.69 Også

58 Op.cit.
59 Odelsthinget (1879): Odelthinget den 9de Juni: 7 D 106.
60 Aubert, «Om det norske Handelsflag» (1879), s. 11 og 23. Aubert, Det norske Handelsflag (1879), s. 50.
61 Dokument No. 18. (1879). Forslag til Lov om Flaget og Hærens Fane. Se også Bjørnstjerne Bjørnson, Flagsagen (1879), s. 3 og 7.
62 Aubert, Det norske Handelsflag (1879), s. 40–53: «Forsvar for Unionsmærket i Handelsflaget» (Skriftet ble tilstillet Stortingets medlemmer under

behandlingen av saken i 1879, se Indst. O. No. 75 (1879).) Aubert, «Om det norske Handelsflag» (1879).
63 Se også Morgenstierne, Den unionelle Ret (1897), s. 90.
64 Se eksempelvis Emil Stang i Forhandlinger i Odelsthinget. (Nr. 86) 1893; s. 681, Departements-Tidende 1893 No. 37 s. 578 og Morgenstierne,

Den unionelle Ret (1897), s. 90.
65 Aubert, Det norske Handelsflag (1879), s. 40–53.
66 Aubert, Det norske Handelsflag (1879), s. 40–53.
67 Dokument Nr. 115 (1893).
68 Se også Bjørnson, Flagsagen (1879), s. 3 og 7.
69 Dokument Nr. 115. (1893.) Forslag til Lov om Norges Flag.
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denne gangen søkte man imidlertid med lovforslaget å
endre unionsmerket, slik at de norske fargene kom nær-
mest flaggstangen.

Konstitusjonskomiteen gjorde flere endringer i
flagglovforslaget.70 Forhold komiteen fant var av unio-
nell karakter og som ville kunne medføre behandling i
sammensatt statsråd, ble skåret bort.71 Først og fremst
var dette bestemmelsen i forslagets § 2 om å endre uni-
onsmerket i det norske orlogsflagget. Årsaken var at
orlogsflagget etter § 111 annet punktum skulle være et
unionsflagg, og et felles merke kunne Norge per defini-
sjon ikke fastsette alene. Det ville da, kan man trygt
hevde, ikke lenger være et felles merke. Siden orlogs-
flagget også benyttes på festninger, var konsekvensen av
at forslagets § 2 ble tatt ut, at man også måtte ta ut
bestemmelsen i forslagets § 4 om at det «rene» flagg
skulle benyttes på festninger.

§ 111 spilte også på andre måter en rolle for den ende-
lige utformingen av lovforslaget. Det fremgår av ordly-
den i § 1 Blekastads forslag der uttrykket «Norges Flag»
ble brukt, at intensjonen med forslaget var å lovfeste
nasjonens flagg. Komiteen valgte imidlertid her å bytte
ut ordet «Flag» med ordet «Koffardiflag» og viste i den
sammenheng til at ordet var «overensstemmende med
Grundlovens Udtryk og Storthingets Beslutning af
1821».72 På den måten ble Venstres argumenter i lovsa-
ken direkte knyttet til tolkning av Grunnloven.

I 1898 fattet odelsting og lagting for tredje gang lov-
vedtak om flaggloven og for tredje gang nektet Oscar II
å sanksjonere lovvedtaket.73 Denne gangen fikk lovved-
taket likevel lovs kraft i samsvar med Grunnloven § 79,
og kongen gikk med på å kunngjøre loven.74 Loven
utløste reaksjoner i Sverige.75 I tiden fra loven ble
«indrykket i Lovtidenden», jf. flaggloven § 2, 15.
desember 1898 og til den trådte i kraft ett år senere, førte
en rekke aktører på den svenske høyresiden en omfat-
tende kampanje for å stoppe iverksettelsen av loven.
Blant argumentene som ble anført mot flaggloven, var at

den ikke var gyldig da det var et kongelig prerogativ å
bestemme flagget.76 Grunnloven § 111 innbar etter deres
syn bare en begrensning og en forklaring for hvordan
Kongen skulle utøve sin myndighet til å bestemme flag-
get.77

5 Rent flagg II: Forslag til endring eller opphevelse 
av Novembergrunnloven § 111
Kampen for å gjennomføre og lovfeste det «rene» trefar-
gede flagg fra 1821 medførte også at det i hver stortings-
periode 1889–1905 ble fremsatt forslag til endring eller
opphevelse av § 111.78 Forslagenes fellesnevner var at
de gikk ut på å grunnlovfeste at flaggets form og farger
skulle bestemmes ved lov. Det skulle imidlertid vise seg
å være av betydning for forslagenes skjebne at forslaget
til flagglov både ble behandlet og vedtatt i samme peri-
ode.

Det første forslaget ble fremsatt av Bjørnstjerne
Bjørnson (1832–1910) og J.E. Sars (1835–1917) i
1889.79 Dette forslaget var likt det som ble vedtatt i
1905, og det skulle komme til å bli fremsatt i hver stor-
tingsperiode frem til 1905. Dette skjedde første gang i
1892 av både de opprinnelige forslagsstillerne og av
Oskar Eng (1847–1921), deretter av Jacob Lindboe
(1843–1902) i 1895 og 1898 og til slutt av Gunnar
Knudsen (1848–1928) i 1901.80 I de påfølgende stor-
tingsperiodene ble det også fremsatt andre forslag til
endring eller opphevelse av § 111. Ett slik forslag om
endring av paragrafen ble første gang fremsatt av Eng i
1892. Dette forslaget gikk i likhet med forslaget til
Bjørnson og Sars også ut på å grunnlovfeste at flaggets
form og farger skulle bestemmes ved lov. Forslaget
inkluderte imidlertid også militære faner og merker, og
det hadde følgende ordlyd: «Ved Lov bestemmes Form
og Farver for det norske Flag samt militære Faner og
Mærker.» Engs forslag ble fremsatt på ny av Lindboe i

70 Indst. O. VIII. (1893).
71 Se om ‘sammensatt statsråd’ i kommentar til Den svensk-norske unionen, punkt 7.
72 Indst. O. VIII. (1893).
73 Besl. O. nr. 15 – 1898/1899. Dokument nr. 92 (1898/99). Protokoll for norsk Statsraad 20. juli 1893 i: Statsrådssekretariatet kgl.res. 1232-2375

(No 1420) 2. halvår 1893 (Riksarkivet). Protokoll for norsk Statsraad 8. juli 1896 i: Statsrådssekretariatet kgl.res. 1289-1894 (No 1370) 3. kvartal
1896 (Riksarkivet). Protokoll fra norsk Statsraad 10. december 1898 i: Statsrådssekretariatet kgl.res. nr. 2507 4. kvartal 1898 (Riksarkivet). Kon-
gelig Kundgjørelse i henhold til Grundlovens § 79 angaaende Lov om Norges Flag. I: Norsk Lovtidende 2den afdeling 1898, s. 593.

74 Kongelig Kundgjørelse i henhold til Grundlovens § 79 angaaende Lov om Norges Flag (1898), s. 593.
75 Se Per Egil Ensrud, Flagg, juss og politikk (2004).
76 Rudolf Kjellén, Rätt och sanning i flaggfrågan (1899), s. 8. Rydin, Norska flagglagens rättsliga betydelse (1899), s. 7–8.
77 Rydin, Norska flagglagens rättsliga betydelse (1899), s. 7–8.
78 Se: Dokument No. 114 (1889) No. 32. Dokument No. 124 (1892) No. 73, No. 74 og No. 75. Dokument nr. 159 for 1895, forslag nr. 61. Dokument

nr. 110 for 1898 nr. 43. Dokument nr. 80 for 1900/1901 nr. 43 (1901).
79 Dokument No. 114; 1889; No. 32. Forslaget er datert 12. Februar 1889. Referert i Stortinget 3. Juli 1889. Grundlovsforslag fremsatte paa otte og

tredivte ordentlige Storthing 1889, (1890).
80 Dokument No. 124 (1892) No. 73 og No. 74. Dokument nr. 159 for 1895, forslag nr. 61. Dokument nr. 110 for 1898 nr. 43: Alternativ 3. Dokument

nr. 80 for 1900/1901 nr. 43 (1901): Alternativ B.
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1898 og Gunnar Knudsen i 1901.81 Forslag om å opp-
heve flaggparagrafen uten å sette noe i bestemmelsens
sted, ble bare fremsatt i 1898 av Lindboe.82

Konstitusjonskomiteen behandlet grunnlovsforsla-
gene i 1894, 1896, 1900 og 1903.83 Det var imidlertid
bare i 1896 at komiteens flertall med Jacob Lindboe som
formann, innstilte på Stortingets bifall av et forslag.
Dette var Engs forslag fra 1892. Med den bemerkning at
et tilsvarende forslag også lå til behandling i neste valg-
periode, innstilte komiteen i 1903, uten å gå nærmere inn
på sakens realitet, på at forslagets samtlige alternativer
ikke skulle bifalles.84

Stortingene i 1894 og 1903 sluttet enstemmig og uten
debatt opp om komiteens innstilling, mens Lindboes for-
slag fra 1895 i 1900 mot 17 stemmer ikke ble bifalt.
Nærmest et grunnlovsvedtak kom Stortinget i 1897 da
Engs forslag med 51 mot 53 stemmer ikke ble bifalt, og
Bjørnson og Sars forslag med 52 stemmer ikke ble
bifalt.

Det var bare Bjørnsons og Sars’ forslag som var ledsa-
get av en begrunnelse. De appellerte til den nasjonale
æresfølelse og kritiserte § 111 for at den ikke hadde kun-
net forebygge at flaggets form og farger var blitt fastsatt
ved kongelig resolusjon og ikke ved lov. I begrunnelsen
finnes det også spor av antimilitarisme og fredssak og de
oppfordret til at Norge bare skulle ha ett flagg og ikke et
særskilt orlogsflagg. Det viktigste i begrunnelsen var
nok at dersom forslaget ble grunnlov, ville det sikre
adgangen til å gi lov om flagget. Begrunnelsen var kort-
fattet og er her tatt inn i sin helhet:

«Den nuværende lydelse af grunlovens § 111 er ikke et
værdigt uttryk for et selvstændigt folks rådighed over
sine nationale tægn; ei heller har paragrafen i sin nuvæ-
rende lydelse kunnet forebygge, at vort flags form og far-
ver er bestæmt ved kgl. Resolution og ikke ved lov.

Men skal paragrafen ændres, bør vi med det samme få
adgang åpnet til at rette den fejl, som blev begåt, da et
litet bondefolk gav sig til at mønstre med to flag, et simp-
lere til koffardis og et grommere til orlogs. Store natio-

ner med den berømmeligste historie kan nøje sig med ét.
Vi har så meget lettere for at sløife denne rangsforskæl,
som vort orlogsflag ingen historie har.

Måske bør det uttrykkelig siges, at dersom dette for-
slag blir grunlov, sikrer det adgangen til at gi lov om fla-
get, men det foregriper intet.»85

Forslaget om orlogsflagget vakte nok usikkerhet. Mange
ønsket å opprettholde skillet mellom orlogsflagget og
handelsflagget. Det fremgår dessuten av de senere komi-
tébehandlinger av forslagene at et slikt skille hvor
orlogsflagget har splitt og tunge, ble ansett å ha historisk
hevd fra før unionen med Sverige.86 Dette kan være
årsaken til at Bjørnson og Sars først i annet avsnitt av
begrunnelsen føyet til at «[f]orslagets ordlyd er ikke til
hinder for, at orlogsflaget ved lov kan få en anden form
end handelsflaget» da de fremsatte forslaget på nytt i
1892.87

Det uttrykkelig uttalte formål med grunnlovsforslaget
var å sikre «adgangen til å gi lov om flaget». Ved Stor-
tingets behandling av forslaget i 1894, hadde imidlertid
forslaget til flagglov allerede året før gjennomgått første
gangs behandling og vedtak i odelsting og lagting og da
blitt nektet sanksjon.88 Fra uttalelser i forbindelse med
lovforslagets behandling kunne dermed konstitusjonsko-
miteen vise til at Stortingets adgang til å bestemme flag-
get ikke lenger var omstridt verken fra motstanderne av
flaggloven eller fra kongens side.89 Komiteen fremholdt
i samsvar med dette også at kongemaktens påstand om at
det var et kongelig prerogativ å bestemme flagget, var
erkjent å være et uholdbart og for lengst oppgitt stand-
punkt.90 Komiteens flertall fant det derfor i 1893 over-
flødig å grunnlovbestemme at flaggets form og farger
bestemmes ved lov.91

Mot oppfatningen om at den foreslåtte bestemmelse
var overflødig, fremholdt komiteens flertall i 1896 og
komiteens mindretall i 1900 at det var viktig å få adgan-
gen til å gi lov om flagget fastslått i grunnloven for å
fjerne enhver tvil og tvist i fremtiden.92 Dette var desto
viktigere når kongen også var konge i et annet land, og at

81 Dokument nr. 110 for 1898 nr. 43: Alternativ 2. Dokument nr. 80 for 1900/1901 nr. 43 (1901): Alternativ A.
82 Dokument nr. 110 for 1898 nr. 43: Alternativ 1.
83 Indst. S. No. 203; 1894. Indst. S. XXXIII. 1896. Indst. S. 233; 1899/1900. Indst. S. nr. 154 – 1902/1903.
84 Indst. S. nr. 154 – 1902/1903
85 Dokument No. 114; 1889; No. 32.
86 Indst. S. XXXIII. 1896: Komiteens mindretall. Indst. S nr. 233 – 1899/1900.
87 Dokument No. 124; 1892; No. 75.
88 Se Dokument No. 115 1893 (Forslag til Lov om Norges Flag), Forhandl. Odelsthinget (Nr. 85) 1893 s. 667–698 (Sag No. 6 angaaende Forslag til

Lov om Norges Flag), Forhandl. i Lagthinget (Nr. 26) 1893 s. 183–201 (Sag Nr. 11 ang. Lov om Norges Flag), Departements-Tidende 1893 No.
36–38 og Protokoll for norsk Statsraad 20. Juli 1893.

89 Indst. S. No. 203 1894.
90 Indst. S. No. 203 1894. Indst. S. XXXIII 1896. Indst. S. nr. 233 – 1899/1900.
91 Indst. S. No. 203 1894.
92 Indst. S. XXXIII 1896 s. 2–3.
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historien hadde vist at fremmede interesser kunne gjøre
seg gjeldende gjennom felles kongemakt.

Minst like viktig som å grunnlovfeste at flaggets form
og farger skulle bestemmes ved lov, var det nok for for-
slagsstillerne å få opphevet bestemmelsen om orlogs-
flagget som unionsflagg. Dette ville som konstitusjons-
komiteen uttaler det, «give Statsmagterne friere Hænder
ogsaa i Henseende til Orlogsflaget».93 Dermed ville
adgangen åpnes for også å ta unionsmerket ut av orlogs-
flagget og gjennomføre det «rene» flagg også på dette
området.94 Det er altså i forståelsen av at § 111 om
orlogsflagget som unionsflagg vi kanskje finner hoved-
forklaringen på at forslagsstillerne fremsatte forslagene
om endring eller opphevelse av paragrafen.95 Med sin
bruk av § 111 i forhold til handelsflagget, synes de å ha
akseptert unionsmerkets legitimitet i orlogsflagget.96

Blant statsrettsforfatterne finner vi ulike oppfatninger
om nødvendigheten av at orlogsflagget var et unions-
flagg dersom man så bort fra § 111. Bredo Morgensti-
erne fremholdt at om det ikke hadde vært for § 111 om
orlogsflagget som unionsflagg, ville norske statsmyn-
digheter ha stått fritt til å bestemme dette flaggets utfor-
ming.97 Videre uttalte han at «da imidlertid Rigsakten
hverken direkte eller indirekte udtaler seg herom, tør det
være rigtigst at antage, at der ikke i denne Henseende er
lagt noget unionelt Baand paa Rigernes Handlefri-
hed».98 Noen tiår tidligere hadde Bernhard Dunker hev-
det at § 111 ikke var grunnlaget for at orlogsflagget
skulle være et unionsflagg, men derimot «Rigsactens
Forskrifter om Rigernes Eenhed mod Fienden».99 Det
var dette – og ikke § 111 i Novembergrunnloven – «som
for Sverige medfører Nødvendigheden af at taale, at
baade Sveriges og Norges Orlogsflag er et Unions-
flag».100 T.H. Aschehoug (1822–1909) synes å ha lagt til
grunn at så lenge foreningen bestod, hadde kongen rett
til å bestemme at rikenes krigsfartøyer skulle ha et felles
merke.101

Under Stortingets behandling av grunnlovsforslagene
ser det ut til å være lagt til grunn at bestemmelsen i § 111

om orlogsflagget var en norsk bestemmelse som Norge
alene hadde råderetten over:

«Saadanne Bestemmelser hører ikke under nogen
Omstændighed hjemme i Grundloven. Forsaavidt de er af
kontraktsmæssig Beskaffenhed, er deres rette Plads i den
mellem de forenede Riger indgaaede Rigsakt; den
heromhandlede Bestemmelse om, at Orlogsflaget ‘bliver
et Unionsflag’, er imidlertid ikke af kontraktmæssig
Natur; der er en rent ensidig norsk Bestemmelse, hvortil
Sidestykke ligesaa lidt findes i Rigsakten som i Sveriges
Lovgivning. Alle Grunde synes saaledes at tale for at lade
Bestemmelsen forsvinde af den norske Lovgivning og
dermed rette den Feil, som Paabudet om «Unionsflag» nu
vistnok almindelig erkjendes at være.»102

At bestemmelsen om orlogsflagget var en ren norsk
bestemmelse, var et synspunkt som samsvarte med opp-
fatninger som kan gjenfinnes ikke bare hos statsrettsju-
ristene T.H. Aschehoug, Bernhard Dunker, Nikolaus
Gjelsvik (1866–1938) og Bredo Morgenstierne (1851–
1930), men også hos den svenske statsrettsjuristen Her-
man Ludvig Rydin (1822–1904).103 Paragrafen om
orlogsflagget var altså som Morgenstierne uttrykte det
en «norsk forfatningsmæssig Særbestemmelse, hvorover
Norge udelukkende er Herre».104 Den ble dog ansett
opprinnelig å være tiltenkt en rolle som unionell bestem-
melse, men siden den verken ble tatt inn i Riksakten i
1815 eller i den svenske grunnloven, fikk den altså ikke
slik virkning, men forble en ren norsk bestemmelse.

Flaggspørsmålet var en prøve på fremgangsmåten
som statsminister Johannes Steen (1827–1906) ville
bruke for å løse konsulatsaken og andre norske strids-
spørsmål i unionsforholdet. Særlig gjaldt det en
utprøving av den «såkalte» lange lovlinjen.105 Dersom
Stortinget hadde vedtatt å endre § 111 enten i 1894 eller
1897, ville dette ha endret premissene for behandlingen
av flaggloven. Særlig viktig er her at et grunnlovskrav
om at flaggets form og farger skulle bestemmes ved lov,

93 Indst. S. (1894) No. 203.
94 Øystein Imsen, Flaggsak og flaggbruk i 1890 åra (2005), s. 18.
95 Op.cit.
96 Op.cit.
97 Morgenstierne, Den unionelle Ret (1897), s. 88–89.
98 Morgenstierne, Den Unionelle Ret (1897), s. 88.
99 Dunker, Flyveblade Anden Udgave Christiania (1866) (Flyveblade Nr. 5 23 Marts 1860 Om Statholderposten), s. 23–24.
100 Dunker, Ibid. (1866), s. 24.
101 Aschehoug, Norges nuværende Statsforfatning (1891), bd. I, s. 59–60.
102 Indst. S. XXXIII (1896). Også sitert i Indst. S. nr. 154 – 1902/1903.
103 Aschehoug, Norges nuværende Statsforfatning (1891), bd. I, s. 59–60. Dunker, Flyveblade om Statholderposten (1860), s. 3–6. Gjelsvik, «Flag-

spørgsmålet» (1899), s. 340–344. Morgenstierne, Den unionelle Ret (1897), s. 88–90. Rydin, Föreningen emellan Sverige och Norge (1863),
s. 260–264.

104 Morgenstierne, Den unionelle Ret (1897), s. 88–89.
105 Se Ensrud, Flagg, juss og politikk (2004), s. 26–27. Olav Sunnanå, Johannes Steen (1967), s. 249.
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ville ha medført at også orlogsflagget måtte ha blitt med
i loven. Det kan dermed tenkes at lovgivningsprosessen
ville ha måttet starte på nytt, og den lange lovlinjen ville
ha blitt avbrutt. At det var flaggloven som ble prioritert,
illusterer blant annet følgende uttalelse fra komitéflertal-
let i 1894:

«Komiteen maa erklære sig enig med Forslagsstillerne i,
at Grundlovens § 111, som blev vedtaget paa det overor-
dentlige Storthing i 1814, maa erkjendes at være mindre
heldig affattet, saavel hvad Form som hvad indhold
angaar; det vilde derfor efter Komiteens Mening vistnok
være det rigtigste, om denne Paragraf udgik af Grundlo-
ven, naar Spørgsmaalet om Norges Flag i en forhaabent-
lig nær Fremtid har faaet sin endelige Afgjørelse gjennem
Privatlovgivningen.»106

Selv etter at flaggloven var gjennomført, oppnådde ikke
forslagene om å endre § 111 stor oppslutning i Stortin-
get. Det kan tenkes at flere ikke så det som hensiktsmes-
sig å fjerne alle ytre tegn på unionen (og med det fjerne
unionsmerket i orlogsflagget som påminnelse til folket
om at unionen fortsatt bestod) før kampen var vunnet og
oppløsningen en realitet. Hadde derimot paragrafen blitt
endret og et rent trefarget orlogsflagg blitt lovfestet, ville
vi ikke fått det ikoniske flaggskiftet 9. juni 1905 som en
markering på at unionen var over og at Norges uavhen-
gighet endelig var gjennomført.

6 Flaggparagrafen etter unionsoppløsningen
Novembergrunnloven § 111 var én av flere grunnlovsbe-
stemmelser som ble ansett bortfalt med 7. juni-vedta-
ket.107 Det var dermed en tom paragraf som Stortinget
fylte da nåværende § 111 enstemmig og uten debatt ble
vedtatt 18. november 1905.108 Grunnlovsbeslutningen
var i samsvar med alternativ B i et grunnlovsforslag som

var fremsatt på Stortinget 20. mai 1901, og likelydende
med Bjørnson og Sars forslag i 1889.109 Det andre alter-
nativet (A) var likelydende med Engs forslag fra 1892.
Forslag til endring av § 111 lå altså uansett til behand-
ling i stortingsperioden 1904–1906, og vedtaket innebar
mer enn en redaksjonell endring av Grunnloven. Dette
kan være grunnen til at forslaget ble behandlet som en
egen sak atskilt fra Stortingets behandling samme dag av
de redaksjonelle endringer som var påkrevet som en
følge av unionsoppløsningen.110

Konstitusjonskomiteen la til grunn at dersom det inn-
stilte forslaget ble vedtatt, ville også orlogsflaggets utse-
ende bli å fastsette ved lov.111 Grunnlovsvedtaket inne-
bar altså dels et grunnlovskrav som allerede ble ansett
oppfylt med flaggloven, dels et påbud om å lovfeste
også orlogsflagget (og må man anta – også orlogsgjø-
sen). Sistnevnte flagg er imidlertid fortsatt bestemt ved
regjeringens resolusjon 7. juni 1905 som for orlogsflag-
gets del viser til flaggloven § 2 (det vil si statsflagget
som har splitt og tunge).112 Det kan også bemerkes at
mens flaggloven § 1 beskriver handelsflaggets utfor-
ming i detalj, er ikke splittflaggets forholdstall angitt.113

Som en parentes i flaggparagrafens historie fremstår
forslaget i 1929 om et nytt annet ledd i paragrafen. For-
slaget hadde følgende ordlyd: «Uden Kongens Sam-
tykke kan intet andet Flag benyttes paa Statens og Kom-
munernes Bygninger og Eiendomme.»114 Bakgrunnen
for forslaget var de sterke reaksjonene på at Arbeider-
partiet hadde heist det røde flagg på kommunelokalet og
andre kommunale bygninger.115 Konstitusjonskomiteen
bifalt imidlertid ikke forslaget, og komiteen viste til at
«forslaget ikke er heldigt i sin form, særlig fordi det også
omhandler kommunale forhold, som ellers ikke
omhandles i Grunnloven og fordi der ikke gis regler for
hvordan forsyndelse mot eller omgåelse av grunnlovsbe-
stemmelsen eventuelt skal behandles».116 Stortinget
sluttet seg til komiteen og forkastet forslaget enstem-
mig.117 Flagging på kommunenes offentlige bygninger

106 Indst. S. (1894) No. 203.
107 Dokument nr. 2 – 1905/1906. Forslag fra justisdepartementet til redaktion af de forandringer som grundloven har undergaaet ved stortingets beslut-

ning af 7de juni 1905: Grundlovens §§ 11, 13, 15, 38 og 111 er ophævede.» Se J.V. Heiberg. Unionens Opløsning (1906), s. 687–690.
108 Stortings-Forhandlinger 9 del Nr. 106 1905/1906 s. 13. Indstilling fra konstitutions-komiteen angaaende forslag fra Gunnar Knudsen til forandring

i grundlovens § 111.
109 Dokument nr. 80 for 1900/1901, nr. 43. Forslag fra Gunnar Knudsen til forandring i grundlovens § 111.
110 Stortings-Forhandlinger (18de November 1905.) 9 del s. 13 Nr. 118 Indstilling fra konstitutionskomiteen angaaende justisdepartementets forslag til

redaktion af grundloven som den lyder efter stortingets beslutning. Indst. S. nr. 28 Indstilling fra konstitusjonskomiteen angaaende justisdeparte-
mentets forslag (Dok. nr. 2 for 1905/1906) til redaktion af grundloven, som den lyder efter stortingets beslutning af 7de juni 1905. Indst. S. nr. 28
– 1905/1906.

111 Indst. S. nr. 26 – 1905/1906.
112 Den norske Regjerings Resolution 7. Juni 1905.
113 NOU-1992-32. Bedre struktur i lovverket. Lovstrukturutvalgets delutredning II. 9.5. Lovgivning om flagg og andre offentlige symboler.
114 Dokument nr. 14 for 1929, forslag nr. 16.
115 Beh. S. tid. 1931 s. 551–554.
116 Innst. S. nr. 46 – 1931.
117 Beh. S. tid. 1931 s. 551–554.
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reguleres i dag av lov 29. juni 1933 nr. 2 om flagging på
kommunens offentlige bygninger.

En flaggparagraf synes etter unionsoppløsningen
strengt tatt overflødig. Når handels-, post-, toll- og det
sivile statsflagget allerede var bestemt ved lov, kunne de
ikke lenger endres ved kongelig resolusjon.118 Samtidig
har flere europeiske land i dag enten fastsatt flagget
direkte i sine grunnlover eller har som Norge grunnlovs-
bestemmelser om i hvilken form dette skal skje.119 De
øvrige nordiske land har imidlertid ikke slike bestem-
melser i sine grunnlover. Til forskjell fra Norge har dess-
uten flere europeiske land også grunnlovsbestemmelser
om andre nasjonale symboler, slik som for eksempel
riksvåpen og nasjonalsang.120 I Norge har disse symbo-
lene ikke fått en tilsvarende plass i Grunnloven som
flagget, idet de dels er fastsatt ved kongelig resolusjon,
dels bygger på sedvane.121 I 2019 besluttet Stortinget i
møte at «Ja, vi elsker dette landet» skal anerkjennes som
Norges offisielle nasjonalsang.122 Det var blant annet
bemerkninger under debatten om at vedtaket var over-
flødig og at «Ja, vi elsker dette landet» står stødig gjen-
nom sedvane og folkelig engasjement. Det var også
bemerkninger om at et slikt vedtak for det første under-
kjenner at lang og konsekvent praksis har skapt en sed-
vane så sterk som noen uttalelse fra Stortinget, og for det
andre, at nasjonalsangen gjøres til en politisk gjenstand.
Vedtaket var likevel enstemmig.

118 Lov 10. desember 1898 om Norges Flag nr. 1.
119 Eksempler på det første er Armenia, Belgia, Frankrike, Italia, Kroatia, Latvia, Polen, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania, Tyskland, Ungarn og

Østerrike. Eksempler på det andre er Estland, Georgia, Kypros, Makedonia, Russland, Serbia og Tsjekkia.
120 Bulgaria, Polen og Slovakia.
121 Kongelig resolusjon 19. mars 1937/kongelig resolusjon 16. desember 1992.
122 Dokument 8:161 S (2018–2019). Innst. 47 S (2019–2020). Stortinget – Møte onsdag den 11. desember 2019. Vedtak: Stortinget anerkjenner «Ja, vi

elsker dette landet» som Norges offisielle nasjonalsang.
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§ 120 a
Norges Bank er landets sentralbank.

Noregs Bank er sentralbanken i landet.

Av Ola Mestad

Denne føresegna om Noregs Bank kom som § 33 inn i
Grunnlova 24. mai 2016. I stortingsvedtak 14. mai 2020
blei den uendra flytta til nytt paragrafnummer: § 120 a.
Tidlegare, frå 4. november 1814 og til 1911, hadde det
stått ei føresegn om banken i § 110. Og spørsmålet om ei
bankføresegn i grunnlova hadde vore omstridd på Eids-
voll i mai 1814. Etter unionsoppløysinga i 1905 blei
føresegna frå november 1814 oppfatta som unødvendig
og oppheva, sjå kommentaren til tidlegare § 110. Å
vedta den i mai 2016 fall godt saman med 200-årsjubi-
leet til banken som blei feira i juni 2016 og forslagsstil-
larane peikte på samanhengen.1

Ordlyden i bokmålsversjonen er identisk med § 1-1
første ledd i sentralbanklova frå 2019.2 Då grunnlovsfø-
resegna blei vedtatt, var den identisk med sentralbank-
lova av 1985 § 1 første ledd første punktum.3

§ 1-3 i sentralbanklova listar opp innhaldet i sentral-
bankverksemda slik at banken skal vere den utøvande og
rådgivande «myndigheten» i pengepolitikken og at ban-
ken skal ha utøvande og rådgivande «myndighet» i arbei-
det for finansiell stabilitet. Vidare skal den utgi pengar og
setlar og leggje til rette for det sentrale oppgjerssystemet
og overvake betalingssystemet, handle i finansmarkna-
dene og utføre alle slags finansielle tenester og vere bank
for bankvesenet og andre finansføretak ved å ta imot inn-
skot og yte kreditt. Endeleg skal den eige og forvalte
Noregs valutareservar og elles «sette i verk tiltak som er

vanlige eller naturlige for en sentralbank». Arbeidet med
finansiell stabilitet er for tida det mest sentrale arbeidet for
sentralbanken i tillegg til forvaltninga av Statens pen-
sjonsfond utland, som fell utanfor sentralbankfunksjonen
slik den er definert i sentralbanklova.

Kva vil den nye grunnlovsføresegna ha å seie? Den vil
først og fremst vil ha symbolverknad, men òg tene eit
pedagogisk formål. Framlegget fall utanfor mandatet for
Lønning-utvalet, men spørsmålet blei likevel sett i
samanheng med den store grunnlovsrevisjonen i 2014–
2015. Føresegna blei vedtatt med 158 mot 8 røyster i
Stortinget.4 Berre Venstre røysta mot. Representanten
Abid Raja grunngav det i komitéinnstillinga med eit til-
synelatande prinsipielt standpunkt, at Venstre var «imot
å ta inn selvfølgeligheter og tillegg som ikke har noen
reell betydning i Grunnloven».5

Til dette sa Jette Christensen frå Arbeidarpartiet i
debatten at ho ville minne om at då Stortinget «gikk
gjennom grunnlovsrevisjonen opp mot jubileet i 2014,
var noe av poenget å oppgradere Grunnloven og ta inn
flere menneskerettigheter, men også at man skulle gi et
klarere bilde av hvordan Norge ser ut, hvordan Norge
styres, og hvilke store institusjoner Norge består av». Ho
oppfatta forslaget om å grunnlovfeste Noregs Bank som
eit ledd i dette.6 Christensens utsegn oppsummerer sam-
stundes godt korleis fleirtalet i Stortinget generelt såg på
formålet med grunnlovsrevisjonen i 2014.

1 Dokument 12:29 (2011–2012) s. 159.
2 Lov om Norges Bank og pengevesenet mv. (sentralbankloven), 1999 nr. 31.
3 Lov om Norges Bank og pengevesenet mv. (sentralbankloven) av 1985 nr. 28 § 1 lydde slik: «Norges Bank er landets sentralbank. Banken skal

være et utøvende og rådgivende organ for penge-, kreditt- og valutapolitikken. Den skal utstede pengesedler og mynter, fremme et effektivt beta-
lingssystem innenlands og overfor utlandet og overvåke penge-, kreditt- og valutamarkedene.

Banken kan sette i verk tiltak som er vanlige eller naturlige for en sentralbank. Til fremme av sine formål kan banken utføre alle former for bank-
forretninger og banktjenester.»

4 Stortingsforhandlinger 2016 s. 3294.
5 Innst. 272 S (2015–2016) s. 3.
6 Stortingsforhandlinger 2016 s. 3287.
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.
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Flyttinga av føresegna i 2020 vart vedtatt samrøystes.
Grunnen var at den dåverande plasseringa «synes tilfel-
dig» mellom §§ 32 og 34 og at den heller høyrde heime i
kapittel F med «Alminnelige bestemmelser».7

Vedtaket i 2016 var godt førebudd etter initiativ frå
dåverande statssekretær for Senterpartiet i Finansdepar-
tementet, Morten Søberg, og med utgreiingar både frå
ein juss- og ein økonomiprofessor (Eivind Smith og
Aanund Hylland).8 Forarbeida gir ingen indikasjonar på
at verknaden av vedtaket er meint å vere meir enn peda-
gogisk. I grunngivinga vart det mellom anna sagt at mei-
ninga med «ei stutt og stadfestande grunnlovfesting er å
tydeleggjera at banken er ein hjørnestein i den norske
statsskipnaden». Og det blei sagt at framlegget var nøyt-
ralt med omsyn til norsk EU-medlemskap.9

Det er ein god tanke at Grunnlova skal spegle stats-
skipnaden i hovudtrekk. Og sentralbankfunksjonen er
sentral i moderne statar. Den er del av den reelle makt-
fordelinga.

Men ein kan lure på om det jamvel låg fleire tankar
under for nokon. Som nemnt i kommentaren til tidlegare
§ 110 var den tidlegare bankføresegna eit vern mot inte-
grasjon i unionen med Sverige. Og i stortingsdebatten
om nordisk myntunion i 1873 hevda venstreføraren
Johan Sverdrup at § 110 var del av grunntanken i Grunn-
lova om at «Selvstændighed og Handlefrihed for os maa
bevares».

Kan det vere slik at nokon av dei som stod bak forsla-
get såg at den nye paragrafen òg kan vere til hjelp i ein
komande EU-kamp? Senterpartiet hadde i Stortinget
våren 2016 oppe eit anna grunnlovsforslag, som fall
same dagen som bankføresegna vart vedtatt. Det lydde:
«Den norske pengeeininga er ei krone. Krona er delt i
hundre øre.» Dette var iallfall tenkt som vern mot even-
tuell deltaking i euro-samarbeidet i EU og fekk berre dei
9 røystene frå Senterpartiet.10 Iallfall kan ikkje Noregs
Bank-vedtaket vere til skade for nei-sida i ein komande
EU-strid. I tilfelle norsk EU-medlemskap må føresegna
endrast. Til samanlikning har også Tyskland ei grunn-
lovsføresegn om sin sentralbank, der Bundesbank, og
der blei det i 1992 uttrykkjeleg fastsett at delar av oppgå-

vene til banken kan overførast til den europeiske sentral-
banken.11

Ein reell verknad av den nye føresegna kan vere at den
legg visse avgrensingar på seinare lovgiving om Noregs
Bank.12 Som nemnt er reguleringa i sentralbanklova
basert på eit omgrep om ein sentralbank. Dersom lov-
givar skulle ønskje å endre funksjonsområdet for Noregs
Bank, kan det hende at dette omgrepet set visse grenser.
Men forvaltninga av Statens pensjonsfond utland er lagt
til banken endå det fell utanfor sentralbankomgrepet slik
det er brukt i sentralbanklova, jf. § 1-11. Då banken blei
oppretta i 1816, var den ikkje ein sentralbank slik ein
forstår omgrepet, som er nyare. Først frå slutten av
1800-talet var det vanleg å tale om banken som ein sent-
ralbank og lovfesting av omgrepet skjedde først med
sentralbanklova i 1985.13

7 Sjå Dokument 12:13 (2015–2016) med framlegg frå Martin Kolberg og Innst. 260 S og stortingsvedtak nr 586 14. mai 2020.
8 Dei er trykt som vedlegg til Dokument 12:29 (2011–2012).
9 Sjå Dokument 12:29 (2011–2012) s. 159.
10 Sjå Stortingsforhandlinger 2016 s. 3294, jf. debatten s. 3285–3286.
11 Sjå den tyske Grundgesetz Art. 88, som lyder slik: «Der Bund errichtet eine Währungs- und Notenbank als Bundesbank. Ihre Aufgaben und

Befugnisse können im Rahmen der Europäischen Union der Europäischen Zentralbank übertragen werden, die unabhängig ist und dem vorrangi-
gen Ziel der Sicherung der Preisstabilität verpflichtet.» Første punktum er frå den opphavlege grunnlova frå 1949, andre punktum kom inn ved
grunnlovsvedtak 21. desember 1992, sjå https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/SachsKoGG_8/GG/cont/SachsKoGG.GG.a88.htm.

12 I juni 2017 blei det avgitt ei omfattande utgreiing med framlegg til ny sentralbanklov, sjå NOU 2017: 13 Ny sentralbanklov. Organisering av Nor-
ges Bank og Statens pensjonsfond utland, med nokre merknader om sentralbankomgrepet og Grunnlova § 33 på s. 54. Denne prosessen enda med
sentralbanklova av 2019. Om rettslege sider ved banken, sjå òg Ola Mestad, «Noregs Banks historie i eit langsiktig juridisk perspektiv», Historisk
tidsskrift 2017 s. 309–335, om grunnlovfestinga, s. 330–331.

13 Sjå Einar Lie mfl., Norges Bank 1816–2016, Oslo 2016 s. 137.

https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/SachsKoGG_8/GG/cont/SachsKoGG.GG.a88.htm


DOI: https://doi.org/10.18261/9788215054179-2021-149
§ 121
Viser erfaring at noen del av denne kongeriket Norges Grunnlov bør forandres, skal forslag
derom fremsettes på første, annet eller tredje storting etter et nytt valg og kunngjøres ved tryk-
ken. Men det tilkommer først det første, annet eller tredje storting etter neste valg å bestemme
om den foreslåtte forandring bør finne sted eller ei. Dog må en slik forandring aldri motsi denne
Grunnlovs prinsipper, men bare angå slike modifikasjoner i enkelte bestemmelser som ikke for-
andrer denne konstitusjons ånd, og to tredjedeler av Stortinget bør være enige i en slik forand-
ring.

En således vedtatt grunnlovsbestemmelse underskrives av Stortingets president og sekretær
og sendes kongen til kunngjøring ved trykken som gjeldende bestemmelse i kongeriket Norges
Grunnlov.

Viser røynsla at nokon del av denne grunnlova for Kongeriket Noreg bør endrast, skal framleg-
get om endring leggjast fram på det fyrste, andre eller tredje stortinget etter eit nytt val og kunn-
gjerast på prent. Men det er fyrst det fyrste, andre eller tredje stortinget etter neste val som avgjer
om endringa skal gjerast eller ikkje. Ei slik endring må likevel aldri stri mot prinsippa i denne
grunnlova, men berre gjelde modifikasjonar i einskilde føresegner som ikkje endrar ånda i denne
konstitusjonen, og to tredjedelar av Stortinget må vere samde i ei slik endring.

Ei grunnlovsføresegn som er vedteken på denne måten, skal underskrivast av Stortingets pre-
sident og sekretær og sendast til kongen til kunngjering på prent som gjeldande føresegn i Kon-
geriket Noregs grunnlov.

Av Eirik Holmøyvik

1 Innleiing
§ 121 er den siste paragrafen i Grunnlova, og er av dei
viktigaste av paragrafane der. Denne paragrafen skil seg
frå dei føregåande paragrafane i Grunnlova ved at han
ikkje seier noko om styreforma, korleis statsmakta skal
fordelast og utøvast eller kva rettar individa har overfor
staten. I staden bestemmer § 121 korleis og på kva vilkår
Grunnlova kan endrast, anten gjennom oppheving eller
endring av eksisterande paragrafar eller gjennom nye. §
121 er Grunnlovas metanorm, som regulerer eksistensen
til dei andre normene i Grunnlova. Paragrafen har i
utgangspunktet ein rein prosessuell funksjon ved at han
bestemmer prosedyren og vilkåra for grunnlovsendring.

Difor har § 121 blitt kalla forfatningas prosessuelle
grunnorm.1

Det er likevel andre og meir underliggjande funksjo-
nar i § 121 som gjer han til ein av dei viktigaste paragra-
fane i og for Grunnlova. § 121 har for det fyrste ein over-
ordna maktfordelingsfunksjon i samfunnet. Der dei ulike
kompetansereglane i Grunnlova fordeler makt horison-
talt mellom statsorgana, fordeler § 121 makta vertikalt
mellom samfunnets konstituerande og konstituerte mak-
ter.2 Det er den konstituerande makta, gjennom retten til
å gi og endre Grunnlova, som autoriserer dei respektive
statsorgana – dei konstituerte maktene – til å utøve
offentleg makt. Maktfordelingsfunksjonen til § 121 gjer

1 Torkel Opsahl, «Selvstendighet og kongedømme. Den norske grunnlovs faneparagraf og dogmatikken 1814–2014», (1995), s. 361 flg. på s. 367.
2 Sjå vidare i Eivind Smith, Konstitusjonelt demokrati, (2017), s. 163 og Eirik Holmøyvik, Maktfordeling og 1814, (2012), s. 129–134.
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).
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den til ei oppskrift på konfliktløysing mellom statsmak-
ter eller samfunnsinteresser ved usemje om statsmaktas
organisering, fordeling og grenser.

§ 121 seier både kven som har den konstituerande
makta i Noreg og korleis denne kan utøvast. Historisk
har kompetansen til å gi og endre Grunnlova også blitt
forstått som eit uttrykk for suvereniteten i staten: Suve-
renen er den som kan gi og endre grunnlova i staten. I
Noreg var Grunnlovas vertikale maktfordeling og plas-
seringa av suvereniteten eit omstridd spørsmål gjennom
heile 1800-talet (sjå punkt 4).

For det andre definerer § 121 Grunnlovas plass i
normsystemet som lex superior ved å stille særskilde
formkrav for grunnlovsvedtak som skil dei frå lovved-
tak. Sagt på ein annan måte: Det er dei særskilde form-
krava i § 121 som skil grunnlov frå lov. Grunnlovsfor-
slag kan berre vedtakast etter eit mellomliggande stor-
tingsval og krev to tredjedels fleirtal på Stortinget med
to tredjedelar av medlemmane til stades.3 Desse sær-
skilde formkrava gir Grunnlova ein defensiv funksjon
mot lovvedtak og andre vedtak frå statsmaktene.4
Grunnlovas defensive funksjon kjem særleg til uttrykk i
domstolanes rett og plikt etter § 89 til å prøve lover og
forvaltningsvedtak mot Grunnlova.5 Styrken i grunnlo-
vers defensive kraft er avhengig av kor strenge og
omfattande formkrava for grunnlovsendring er og om
det finst organ som kan handheve dei. Strengare form-
krav til grunnlovsvedtak gir grunnlovsreglar potensielt
større juridisk stabilitet enn reglar i ordinær lov.

Til slutt har § 121 også ein ontologisk funksjon. Sær-
skilde endringsreglar gjer det mogleg å inkorporere i
Grunnlova grunnleggjande skifte i samfunnet og i det
politiske systemet, utan å ty til revolusjon eller stats-
kupp. Særskilde endringsreglar opnar for konstitusjonell
fleksibilitet, noko som gjer det mogleg å knyte grunnlo-
ver til staten i staden for til personar eller bestemte poli-
tiske regime i staten. Dette bidrar til at grunnlovene får
levetid ut over levetida til det politiske regimet dei blir
til i.

Saman gjer desse grunnleggjande funksjonane § 121
til ein av Grunnlovas sentrale paragrafar. Det er denne
paragrafen som plasserer suvereniteten i staten, som
definerer Grunnlovas plass på toppen i rettskjeldehierar-
kiet og som legg til rette for Grunnlova som ein varig
institusjon i samfunnet.

Den amerikanske grunnlovsforskaren Tom Ginsburg
hevdar at den viktigaste årsaka til den norske Grunnlo-
vas lange levetid er nettopp dei mange endringane sidan
midten av 1800-talet. Desse, seier han, «har gjort Grunn-
loven i stand til å unngå de potensielle risikoene knyttet
til varighet som har å gjøre med å miste kontakten med
samfunnet rundt seg».6 Med sine over 200 år er levetida
til den norske Grunnlova eksepsjonell. Av dei meir enn
900 grunnlovene som er skrive sidan vedtakinga av den
amerikanske grunnlova i 1787, har berre 14 (1,5 %)
nådd ein alder på meir enn 100 år.7

Det vil likevel vere for enkelt å gi endringsprosedyren
i § 121 heile æra for at Grunnlova har runda 200 år.
Årsakene til at grunnlover lever eller døyr er mangfal-
dige og vanskelege å generalisere. Ein nyare studie av
levetida til grunnlover konkluderer med at grunnlover
som er inkluderande, passe spesifiserte og fleksible har
størst sjanse for å oppnå lang levetid.8 Ei inkluderande
grunnlov vil lettare få tilslutnad frå viktige grupper og
interesser i samfunnet. Ei passe spesifisert og omfangs-
rik grunnlov vil lettare vere relevant og viktig for stats-
styret. Ei grunnlov som er fleksibel for endring vil let-
tare kunne tilpassast tidas skiftande krav, noko som både
kan gå ut på å gjere grunnlova meir eller mindre inklude-
rande og spesifisert.

For den norske Grunnlovas del er nok den særeigne
symbolske statusen knytt til sjølvstendet og statsdan-
ninga i 1814 ein viktig grunn til at ho framleis er gjel-
dande. I tillegg var Grunnlova alt frå byrjinga bygd på
folkesuverenitetsprinsippet, noko som gav folket åleine
styring over forfatningsutviklinga, som i mange andre
europeiske land skjedde i stadige brytningar med kon-
gen og aristokratiet (sjå punkt 4). Samstundes er det
grunn til å tru at formkrava i § 121 har gitt ein lukkeleg
balanse mellom fleksibilitet og rigiditet slik at Grunn-
lova har halde seg både relevant og stabil. Bruken av
§ 121 er likevel ikkje ein sikker målestokk for Grunn-
lovas fleksibilitet og rolle i forfatningsutviklinga.
Rigide grunnlover kan overleve og utvikle seg som føl-
gje av uformell forfatningsutvikling gjennom tolking
og praksis. Den norske Grunnlova er ikkje noko unn-
tak. På kritiske punkt i norsk forfatningshistorie har
Grunnlova blitt endra eller fått ein annan verknad gjen-
nom tolking og praksis utan bruk av § 121 (sjå punkt
5.3 og 6).9

3 Kravet til quorum følgjer av § 73 tredje punktum. Sjå vidare i punkt 6.2.
4 Om grunnlovers defensive kraft, sjå Alf Ross, Dansk statsforfatningsret, (1966), s. 171–172.
5 Sjå kommentaren til § 89
6 Tom Ginsburg, «Fordeler med evolusjon i en revolusjonær tidsalder. Norges varige grunnlov i et komparativt perspektiv», (2014), s. 225–237, sita-

tet på s. 236.
7 Tom Ginsburg, op.cit., på s. 225.
8 Sjå Zachary Elkins, Tom Ginsburg og James Melton, The Endurance of National Constitutions, New York 2009, særleg s. 65–92.
9 Sjå generelt om dette emnet i Tolkingar av Grunnlova. Om forfatningsutviklinga 1814–2014, redigert av Eirik Holmøyvik, (2013).
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Denne kommentaren er ordna etter dei fire funksjo-
nane til § 121. Den fyrste delen handlar om 1814 og
1800-talets store debattar om tolkinga av § 121. I punkt
2 gjer eg greie for ulike historiske modellar for grunn-
lovsendring, og som utgjorde den teoretiske og histo-
riske forståingsramma for dei norske grunnlovsfedrane i
1814. Deretter i punkt 3 ser eg på Riksforsamlingas
arbeid med og syn på § 121. Denne historiske bakgrun-
nen dannar utgangspunktet for punkt 4, der tema er dei
ulike og skiftande tolkingane av § 121 gjennom 1800-
talet som ledd i maktkampen mellom Kongen og Stortin-
get. Felles for punkt 2–4 er at dei i hovudsak dreier seg
om maktfordelingsfunksjonen til § 121: Kven kan endre
Grunnlova og kven er den konstituerande makta i staten?

I den andre delen av kommentaren vender eg merk-
semda til den ontologiske funksjonen til § 121. I punkt 5
og 6 ser eg på bruken og ikkje-bruken av § 121, og rolla
grunnlovsendringane har spelt for norsk forfatningsut-
vikling. Når og kor ofte er Grunnlova endra, og når og
korleis har forfatningsutviklinga gått utanom § 121?

Den tredje delen gjeld den prosessuelle funksjonen til
§ 121. I punkt 7 gjer eg greie for dei seks endringane
som er gjort i formkrava i § 121 sidan 1814, og på
debattane om vidare reformer. Korleis har formkrava i
§ 121 halde seg over tid og bør dei reformerast?

Den fjerde og siste delen gjeld Grunnlovas defensive
funksjon. I punkt 8 til 10 gjer eg eit djupdykk i eitt av dei
historiske og notidige særtrekka ved Grunnlova, nemleg
forbodet i § 121 mot å endre i Grunnlovas prinsipp og
ånd. Endringsforbodet i § 121 har stått uendra sidan
1814, samstundes som både Grunnlova og institusjonane
ho regulerer har endra seg mykje i løpet av 200 år. Kva
funksjon har endringsforbodet i § 121 spelt for forfat-
ningsutviklinga og kva innhald har det i dag?

2 Spørsmålet om grunnlovsendring sett frå 1814
I tida rundt 1814 fanst det i teori og grunnlover mange
ulike modellar for grunnlovsendring, og som var kjende
for Riksforsamlinga på Eidsvoll. I hovudsak var det
snakk om tre grunnmodellar, kvar med tallause variasjo-
nar i detaljane. Alle tre modellane vart føreslått i Noreg i
forkant av Riksforsamlinga på Eidsvoll.

Eit alternativ for Riksforsamlinga var å gjere Grunn-
lova uforanderleg. Naturrettsteorien på 1600-talet, med
Thomas Hobbes og Samuel Pufendorf i spissen, bygde
på førestillinga om ein samfunnskontrakt der individa

permanent og ugjenkalleleg overdrog suvereniteten til
ein eller fleire personar eller statsorgan.10 For Riksfor-
samlinga i 1814 var den naturrettslege kontraktteorien
velkjend gjennom Kongelova av 1665, som var grunn-
lov for Danmark-Noreg inntil 1814. I fortalen sa Kon-
gelova at den var «Kongedømmets rette uforanderlige
fundamental Low» som skulle vere «een fuldkommen
uryggelig og uimodsigelig forordning og Low til ævig
tiid». Rundt 1814 var naturrettens førestillingar om ufor-
anderlege grunnlover på vikande front som følgje av fol-
kesuverenitetsideen, men dei var enno ikkje heilt borte. I
Sverige erklærte den såkalla Förenings- och säkerhets-
akten frå 1789 seg som ei uforanderleg grunnlov, inntil
den likevel vart oppheva i 1809 då den eineveldige kong
Gustav IV Adolf vart styrta. I Frankrike vart dei monar-
kiske grunnlovene i 1814 og 1830 gjort uforanderlege.
Felles for desse uforanderlege grunnlovene var at dei var
gitt (oktroajert) av kongen som innehavar av suverenite-
ten.

Sjølv for republikanske grunnlover tufta på folkesuve-
renitetsideen var det ikkje gitt at grunnlova skulle kunne
endrast. Dette var ei tid der den moderne grunnlova var i
støypeskeia og der institusjonar og prosedyrar vart prøvd
ut.11 I USA hadde berre eit mindretal av dei amerikanske
delstatsgrunnlovene i 1776 og 1777 ein endringsprose-
dyre. Med den føderale amerikanske grunnlova i 1787
vart derimot endringsprosedyrar langt på veg ein obliga-
torisk komponent i ei grunnlov.

Ein annan modell såg på grunnlova som ein kontrakt
mellom kongen og folket for deling av suvereniteten.
Her låg kompetansen til å endre grunnlova til begge kon-
traktpartane som for andre kontraktar. Førestillinga om
grunnlova som kontrakt stod sterkt i England, der den
uskrivne engelske forfatninga hadde blitt gradvis utvikla
gjennom praksis og sedvanar mellom kongen og parla-
mentet. Til dømes snakka den kjende statsmannen
Edmund Burke i 1791 om den engelske forfatninga som
eit uttrykk for den opphavlege samfunnskontrakten mel-
lom kongen og folket og som berre kunne endrast av
desse i fellesskap.12 Blant grunnlovene som kom i kjøl-
vatnet av revolusjonane i USA i 1776 og i Frankrike i
1789 stod derimot kontraktmodellen svakt fordi han
kom i konflikt med den rådande folkesuverenitetsideens
krav om at folket åleine var herre over grunnlova. Av
grunnlovene før 1814 er det berre den svenske Rege-
ringsformen av 1809 som krev samtykke frå både kon-
gen og folket ved grunnlovsendring. Etter 1814 og forbi
1848 var derimot kontraktmodellen den dominerande

10 Sjå Thomas Hobbes, Leviathan, (1996), s. 121–129, og Samuel Pufendorf, On the Whole Duty of Man, According to the Law of Nature, (2003)
s. 194–196.

11 Sjå vidare i Donald Lutz, «Towards a Theory of Constitutional Amendment», (1994), s. 355–370.
12 Sjå Edmund Burke, «Reflections on the Revolution in France», (1999), bind 2, s. 107–109 og s. 193.
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modellen for grunnlovsendring i Europas grunnlover.
Grunnen er den monarkiske restaurasjonen i Europa
etter Napoléons fall og Wienerkongressen i 1814–1815,
som førte med seg ein monarkisk renessanse i Europa
etter revolusjonstida. Særleg i tysk teori vart grunnlo-
vene til dei mange tyske statane frå 1818 og ut over på
1800-talet legitimert ut ifrå tanken om ein kontrakt mel-
lom kongen og folket.13

Den tredje og dominerande modellen for grunnlovs-
endring frå dei fyrste moderne grunnlovene i 1776 og
fram til 1814 såg på grunnlova som eit uttrykk for viljen
til det suverene folket. Etter denne modellen var grunn-
lova eit delegasjonsinstrument frå folket som den konsti-
tuerande makta i samfunnet til dei respektive statsmak-
tene som konstituerte makter autorisert og avgrensa
gjennom grunnlova.14 Konsekvensen var at berre folket
hadde kompetanse til å endre grunnlova. Førestillinga
om grunnlova som delegasjonsinstrument for det suve-
rene folket bygde på folkesuverenitetsideen. Teoretisk
grunnlag for denne modellen finn vi blant opplysningsti-
das sentrale politisk-filosofiske forfattarar som John
Locke, Emer de Vattel, Jean-Jacques Rousseau, Thomas
Paine og Immanuel Kant.

I ei rekkje grunnlover både i USA og i Europa finn vi
prinsipielle uttrykk for at kompetansen til å endre grunn-
lova ligg til folket åleine. Den fyrste franske grunnlova
frå 1791 erklærte høgtideleg at «nasjonens rett til å endre
konstitusjonen sin kan ikkje tapast».15 Den fyrste ameri-
kanske grunnlova, Virginias grunnlov frå 1776, slo fast
om styreforma («the government») at «a majority of the
community hath an indubitable, inalilenable, and inde-
feasible right to reform, alter, or abolish it».16 Nærare
1814 og den norske grunnlova slo den spanske Cadiz-
grunnlova av 1812 fast: «Sovereignty resides essentially
in the nation, and therefore the right of establishing its
fundamental laws belongs to it exclusively.»17

I dei mange grunnlovene før 1814 var altså kompetan-
sespørsmålet knytt til grunnlovsendring nokså eintydig
regulert: Folket har endringskompetansen. Den konkrete

prosedyren for grunnlovsendring og graden av involve-
ring av folket varierte derimot frå grunnlov til grunn-
lov.18 Nokre grunnlover, som den amerikanske grunn-
lova av 1787, kravde samankalling av ei særskild og fol-
kevald grunnlovsgivande forsamling. Nokre av desse
grunnlovene igjen bestemte at ei slik forsamling skulle
kallast saman ved bestemte tidsintervallar, til dømes
kvart 25. år etter den polske grunnlova av 1791. Andre
grunnlover igjen la kompetansen til å endre grunnlova til
det folkevalde parlamentet etter ein særskild prosedyre,
som kunne involverte særskilde fullmakter, forsterka
samansetning, kvalifisert fleirtal og eitt eller fleire mel-
lomliggjande val. Ein meir radikal variant finn vi i fleire
grunnlover frå 1790-åra, som i Europa var prega av den
franske revolusjonen. Desse grunnlovene, mellom andre
dei franske grunnlovene av 1793 og 1795, men også
amerikanske grunnlover som den til New Hampshire av
1792, tok folkesuverenitetsideen på ordet og kravde at
grunnlovsendringar skulle godkjennast av folket direkte
i val.

3 Vedtakinga av § 121 på Eidsvoll
I forkant av Riksforsamlinga på Eidsvoll vart alle dei tre
grunnmodellane frå internasjonal teori og grunnlover i
samtida vurdert og føreslått som modell for den nye nor-
ske grunnlova.19

Tanken om ei uforanderleg grunnlov stod enno sterkt i
Noreg i 1814.20 Til dømes meinte ein av rådgivarane til
prins Christian Frederik på Riksforsamlinga, biskop
Peter Olivarius Bugge, at grunnlova skulle vere uendra
«saa længe Verden staaer».21 Av representantane på
Riksforsamlinga møtte både sorenskrivar Koren og pro-
fessor Sverdrup med grunnlovsutkast som ville gjere den
nye grunnlova uforanderleg.22 Andre grunnlovsutkast
såg på grunnlova som ein kontrakt mellom kongen og
folket der begge måtte samtykke i grunnlovsendringar.
Klårast kom denne førestillinga til uttrykk i utkastet til

13 Sjå Dieter Grimm og Heinz Mohnhaupt, Verfassung: zur Geschichte des Begriffs von der Antike bis zur Gegenwart; zwei Studien, (1995), s. 123–
124 og Eirik Holmøyvik, «Frå revolusjon til restaurasjon. Striden om Grunnlovas vesen 1824–1884», (2013), s. 312–314.

14 Sjå nærare i Holmøyvik, Maktfordeling og 1814, (2012), s. 129–133 og s. 238–241. Sjølve skiljet mellom konstituerande og konstituerte makter
(pouvoir constituant, pouvoir constitué) vart fyrst formulert av franskmannen Emmanuel-Joseph Sieyes i 1789, sjå Emmanuel-Joseph Sieyes,
Ecrits politiques, (1994), s. 161 og s. 198–199.

15 Den franske grunnlova av 1791 titre 7 art. 1. Mi omsetjing.
16 Menneskerettserklæringa til Virginia av 1776 art. 3.
17 Den spanske grunnlova av 1812 art. 3. Engelsk omsetjing er henta frå Constitutions That Made History, redigert av Albert P. Blaustein og Jay A.

Sigler, (1988).
18 Sjå nærare i Holmøyvik, Maktfordeling og 1814, (2012), s. 241–245.
19 Sjå nærare i Holmøyvik, Maktfordeling og 1814, (2012), s. 378–393.
20 Sjå Yngvar Nielsen, Bidrag til Norges historie i 1814, bind 1, (1882), s. 93.
21 Riksforsamlingens forhandlinger, bind 1, (1914), s. 67 (§ 2).
22 For grunnlovsutkastet til Koren, sjå Riksforsamlingens forhandlinger, bind 1, (1914), s. 162 (§ 13). For grunnlovsutkastet til Sverdrup (saman med

Christopher Anker Bergh), sjå Riksforsamlingens forhandlinger, bind 3, (1916) s. 203 (§ 6).



§ 121 1363
filosofiprofessor Niels Treschow. Han kalla grunnlova
«Forenings-Pagten» mellom kongen og nasjonen.23 Ei
tredje gruppe grunnlovsutkast var synleg påverka av
opplysningstidas folkesuverenitetstenking og konkret av
franske og amerikanske grunnlover. Desse utkasta la føl-
gjeleg kompetansen til å endre grunnlova til folket
åleine. Blant desse utkasta finn vi den viktigaste direkte
kjelda til den nye norske grunnlova, grunnlovsutkastet
til Johan Gunder Anker og Christian Magnus Falsen.
Inspirert av dei radikale grunnlovene frå 1790-åra gjekk
Adler og Falsen inn for at folket direkte i valforsamlin-
gane skulle vedta grunnlovsendringar føreslått av ei sær-
skild vald grunnlovsforsamling.24

På Eidsvoll var § 121 (§ 110 i Eidsvollgrunnlova) den
siste paragrafen som vart drøfta og vedteken av Riksfor-
samlinga. I kjeldene frå Riksforsamlinga er det ingen-
ting som tyder på at paragrafen var omstridd der. Trass i
dei ulike syna i dei private grunnlovsutkasta i forkant av
Riksforsamlinga var det ingen der som tok til motmæle
då Konstitusjonskomiteen under leiing av Falsen, og
med Sverdrup som medlem, føreslo at den nye grunn-
lova skulle ha ein endringsprosedyre og at kompetansen
til å endre grunnlova skulle leggjast til folket.

Som siste paragraf i den nye grunnlova føreslo Kon-
stitusjonskomiteen fyrst ein enkel endringsprosedyre:25

§ 115. Naar Rigsforsamlingen har antaget denne Consti-
tution, vorder den Rigets Grundlov. Viser erfaring, at
noen Deel af den bør forandres, skal Forslaget derom
fremsættes paa et ordentligt Stor-Thing, og kundgjøres
ved Trykken, men det tilkommer først næste ordentlige
Stor-Thing at bestemme, om den foreslagne Forandring
bør finde Sted eller ej.

Etter forslaget er både kompetansefordelinga og prose-
dyren for grunnlovsendringar klår: Kompetansen til å
vedta grunnlova ligg til Riksforsamlinga som represen-
tantar for folket. Sidan Riksforsamlinga skulle oppløy-
sast så snart grunnlova var vedteken, fekk det folkevalde
Stortinget kompetansen til å gjere seinare endringar
grunnlova. I Konstitusjonskomiteen hadde førestillinga
om grunnlova som eit delegasjonsinstrument for det
suverene folket vunne fram.

Sjølve prosedyren for grunnlovsendring var enkel:
Forslag til grunnlovsendring blir sett fram på eitt storting
og kunngjort ved trykken, medan det neste stortinget

etter eit mellomliggjande val vedtek eller forkastar den
føreslåtte endringa. I forslaget til Konstitusjonskomiteen
er der ingen andre prosessuelle krav som kvalifisert
fleirtal, folkerøysting eller særskilde konstituerande for-
samlingar.

Truleg vart den føreslåtte endringsprosedyren sett på
som litt for enkel for representantane på Riksforsam-
linga. Konstitusjonskomiteens føreslåtte prosedyre for
lovvedtak var på mange måtar strengare då både Odels-
tinget og Lagtinget måtte vedta lovforslaget i tillegg til
at Kongen fekk suspensiv vetorett. Det er òg mogleg at
Konstitusjonskomiteen berre hadde meint § 115 som eit
førebels forslag. Før forslaget til Konstitusjonskomiteen
vart behandla av Riksforsamlinga føreslo iallfall ein av
medlemmane i komiteen, oberst Diderich Hegermann,
eit tillegg til Konstitusjonskomiteens forslag:

«Dog maa saadan Forandring aldrig modsige denne
Grundlovs Principer, men alene angaae Modificationer,
der ikke rokke eller forandre denne Constitutions Aand,
og bør endvidere 3/4 af Storthinget være enig med, inden
saadan Forandring kan skee; eller rettere: Forandringen
kan ikke vinde Lovs Kraft, uden efter de i § 83, 84 og 85
indbefattede Bestemmelser.»26

Hegermann føreslo altså å skjerpe prosedyren for grunn-
lovsendringar på tre måtar: For det fyrste ved at Stortin-
get måtte samtykke i grunnlovsendringar med 3/4 fleir-
tal. For det andre ved at Kongen skulle ha suspensiv
vetorett etter dei same føresegnene som for lover. Det
følgde av paragraftilvisingane i forslaget. For det tredje
ved å gjere Grunnlovas prinsipp og ånd uforanderlege. I
det skriftlege forslaget gav ikkje Hegermann nokon
grunnar for innskjerpingane, så vi veit ikkje sikkert kva
som låg bak. Tanken må likevel ha vore å gjere det van-
skelegare å endre grunnlova, men utan å bryte med
hovudprinsippet om folkets rett til å gi og endre grunn-
lova si.

Riksforsamlinga behandla § 115 saman med tillegget
til Hegermann på møtet 11. mai. Vi veit lite om diskusjo-
nen og vurderingane der ut over at vedtaket var samrøys-
tes.27 Dette aller siste vedtaket Riksforsamlinga gjorde
om innhaldet i grunnlova skulle få viktige konsekvensar
for grunnlovas seinare utvikling.

For det fyrste vedtok Riksforsamlinga Hegermanns
forslag om at grunnlovas «Principer» og «Aand» skulle

23 Riksforsamlingens forhandlinger, bind 3, (1916), s. 218.
24 Sjå Riksforsamlingens forhandlinger, bind 3, (1916), s. 10 (§§ 10 og 11) og s. 55–56 (§§ 226–230). Grunnlovsvedtak i valforsamlingane kravde 2/3

fleirtal.
25 Riksforsamlingens forhandlinger, bind 1, (1914), s. 458.
26 Sjå Riksforsamlingens forhandlinger, bind 1, (1914), s. 122.
27 Sjå Storthings-Efterretninger 1814–1833, bind 1, (1874), s. 86–87.
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vere uforanderlege (sjå punkt 8–10), men ut over dette
kunne grunnlova endrast i framtida. Med dette var grun-
nen rydda for at 1814-grunnlova kunne få lang levetid
utan å måtte erstattast av ei heilt ny grunnlov ein gong i
framtida.

For det andre forkasta Riksforsamlinga ideen om
grunnlova som ein kontrakt mellom kongen og folket.
Som Konstitusjonskomiteen hadde føreslått vedtok
Riksforsamlinga at berre Stortinget som representant for
folket skulle ha kompetanse til å endre grunnlova i fram-
tida. Hegermanns forslag om at Kongen skulle ha sus-
pensiv vetorett overfor grunnlovsendringar vart avvist.
Andre kjelder tyder på at Riksforsamlinga medvite har
avvist ei rolle for Kongen ved grunnlovsendringar. Til
dømes henta Konstitusjonskomiteen nokre av formule-
ringane i forslaget sitt frå grunnlovsutkastet til Tres-
chow, men kongens absolutte vetorett etter dette utkastet
vart ikkje vidareført.28 Dette og andre trekk ved Riksfor-
samlingas vedtak peikar klårt i retning av at den nye
grunnlova vart sett på som eit delegasjonsinstrument for
det suverene folket og ikkje som ein kontrakt for deling
av suvereniteten mellom konge og folk. Etter ordlyden
låg kompetansen til å føreslå og vedta grunnlovsend-
ringar til Stortinget. Her handla likevel ikkje Stortinget
som lovgivande makt, men på vegner av folket som den
konstituerande makta i samfunnet etter ein særskild pro-
sedyre ulik prosedyren for lovvedtak. Gjennom kunngje-
ring av grunnlovsforslag «ved Trykken» og mellomlig-
gjande stortingsval mellom grunnlovsforslag og endeleg
grunnlovsvedtak skulle folket direkte gjennom val
kunne avgjere lagnaden til grunnlovsforslag.

I tillegg vedtok Riksforsamlinga Hegermanns forslag
om kvalifisert fleirtal på Stortinget for grunnlovsvedta-
ket, men justerte det ned frå 3/4 til 2/3. Kjeldene seier
ingenting om grunnen, men det er nærliggande å tru at
Riksforsamlinga la vekt på fleksibilitet framfor rigiditet i
forfatningsutviklinga. Funksjonen til eit krav om kvalifi-
sert fleirtal var å hindre forhasta grunnlovsendringar og
samstundes sikre dei eit breitt demokratisk grunnlag.

Resultatet var ein endringsprosedyre etter same
modellen som dei mange amerikanske, franske og andre
europeiske grunnlovene frå revolusjonstida og som
bygde på folkesuverenitetsideen. Det var ikkje tilfeldig.
Den store påverknaden frå desse grunnlovene elles i den
norske grunnlova tyder på at Riksforsamlinga medvite
gjekk inn for å skrive ei grunnlov etter amerikanske og

fransk mønster.29 Ser vi på detaljane, var endringsprose-
dyren Riksforsamlinga vedtok nesten identisk med
grunnlovene til dei to amerikanske delstatane South
Carolina frå 1790 og Georgia frå 1798.30

I tråd med forslaget til konstitusjonskomiteen og
endringsforslaget til Hegermann vedtok Riksforsam-
linga på Eidsvoll følgjande ordlyd:

§ 110. Naar Rigsforsamlingen har antaget denne Consti-
tution, vorder den Rigets Grundlov. Viser Erfaring, at
nogen Deel af den bør forandres, skal Forslaget derom
fremsettes paa et ordentlig Storthing og kundgjøres ved
Trykken. Men det tilkommer først det næste ordentlige
Storthing at bestemme, om den foreslaaede Forandring
bør finde Sted, eller ei. Dog maa saadan Forandring
aldrig modsige denne Grundlovs Principer, men allene
angaae Modificationer i enkelte Bestemmelser, der ikke
forandre denne Constitutions Aand, og bør 2/3 af Stort-
hinget være enig i saadan Forandring.

4 Spørsmålet etter 1814: Kven er grunnlovsgivar?
Trass i at Riksforsamlinga i 1814 vedtok § 110 samrøys-
tes og utan særleg debatt, skulle nettopp tolkinga av
denne paragrafen stå i sentrum for forfatningskampane
mellom Kongen og Stortinget seinare på 1800-talet. Det
omstridde spørsmålet var om Stortinget åleine hadde
kompetanse til å endre Grunnlova eller om Kongen
måtte sanksjonere alle grunnlovsvedtak for at dei skulle
vere gyldige. Ordlyden var heile tida den same og heile
tida like klår: Etter ordlyden i Grunnlova låg kompetan-
sen til å vedta grunnlovsendringar til Stortinget.

Kompetansespørsmålet kom opp alt hausten 1814 i
samband med at tilpassinga av Grunnlova til unionen
med Sverige. Det vart kalla inn til eit overordentleg stor-
ting, som møtte i oktober. Grunna dei særeigne
omstenda rundt opprettinga av unionen, gjorde det over-
ordentlege Stortinget ei rekkje endringar i Grunnlova
utan å følgje endringsprosedyren i § 110 (sjå punkt 6.2).
Desse resulterte i ei revidert grunnlov fjerde november,
den såkalla Novembergrunnlova. Her fekk § 110 nytt
nummer som § 112.

Eit sentralt spørsmål det overordentlege Stortinget
måtte ta stilling til var om den nye unionskongen skulle
veljast før eller etter grunnlovsendringane. Dette var på

28 Sml. konstitusjonskomiteens § 115: «Viser erfaring, at nogen Deel af den bør forandres, …» og Treschows § XLII «Skulde Erfarenhed vise eller
forandrede Omstændigheder gjøre, …». Det finst òg eit tidleg, men seinare overstryke utkast til konstitusjonskomiteens § 115. Dette viser klårt at
grunnlovsutkastet til Treschow var utgangspunktet for komiteens arbeid. Fyrsteutkastet til § 115 er sitert i Sth. Prp. No 20 (1881) s. 51 og i Nils
Höjer, Norska grundlagen och dess källor, (1882), s. 192.

29 Sjå nærare om påverknaden frå utanlandske grunnlover i Holmøyvik, Maktfordeling og 1814, (2012), særleg s. 517–519.
30 Begge gav parlamentet kompetanse til å endre grunnlova med 2/3 fleirtal etter eit mellomliggande val. Skilnaden var berre at desse grunnlovene

kravde 2/3 fleirtal i begge kammera i parlamentet, medan den norske grunnlova kravde 2/3 i plenum.
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den eine sida eit spørsmål om Noregs sjølvstende og stil-
ling i unionen, men også eit spørsmål om kompetansen
til å gi og endre Grunnlova. Dersom Kongen vart vald
fyrst, ville dei etterfølgjande grunnlovsendringane lett få
karakter av forhandlingar og Grunnlova få karakter av å
vere ein kontrakt mellom Kongen og Stortinget. I det
viktige vedtaket 20. oktober om tilpassinga av Grunn-
lova til ein union med Sverige var det overordentlege
Stortinget tydeleg på kven som var herre over Grunn-
lova. Dei nødvendige grunnlovsendringane

«skulle det hastigste muligt blive overveiede og beslut-
tede af Storthinget; og saasnart som dette er skeet, vil
Storthinget høitideligen udvælge og erkjende Sverrigs
Konge, Hans Majestæt Kong Carl den 13de, som Norges
constitutionelle Konge».31

Rekkefølgja på hendingane som skulle skje var ikkje til-
feldig. Fyrst skulle det overordentlege Stortinget endre
Grunnlova. Deretter skulle kongen veljast. Rekkefølgja
var ei markering av skiljet mellom det overordentlege
Stortinget i eigenskap av konstituerande makt og Kon-
gen som ei konstituert makt – den «constitutionelle
Konge».

Endringane fjerde november medførte også at fyrste
setninga i § 110 frå 17. mai-grunnlova fall ut: «Naar
Rigsforsamlingen har antaget denne Constitution, vorder
den Rigets Grundlov.» Endringa var naturleg all den tid
den reviderte grunnlova ikkje var gitt av Riksforsam-
linga, men av det overordentlege Stortinget. Prinsippet
om folkets rett til å gi og endre grunnlova si vart i staden
teke inn i nye preambelen til den reviderte grunnlova.
Der heiter det at «Vi Norges Rigers Repræsentanter …
beslutte og fastsætte» den reviderte grunnlova. Og for å
gjere det heilt klårt overfor representantane til den
komande unionskongen uttalte det overordentlege Stor-
tinget i 1814 prinsipielt at «Grundloven, som efter sin
Natur, ikke kan henhøre iblant de Love, der udfordre
Kongens Sanction for at blive Lov, bør publiceres i
Repræsentantenes og ikke i Kongens Navn».32 I 1814
var det med andre ord ingen tvil om kvar kompetansen
til å gi og endre grunnlova låg.

I den spede juridisk litteraturen i åra etter 1814 vart
§ 112 tolka etter ordlyden i samsvar med intensjonane til
både Riksforsamlinga og det overordentlege Stortinget i
1814. Alt i 1815 kom den fyrste grunnlovskommentaren,
skriven av Henrik Steenbuch, frå 1818 den fyrste juri-
diske professoren ved Universitetet i Kristiania.33 I 1817
publiserte «Grunnlovas far», Christian Magnus Falsen
sin populære grunnlovskommentar Norges Grundlov,
gjennemgaaet i Spørgsmaal og Svar.34 Begge dei to
grunnlovskommentarane konstaterte at Stortinget var
grunnlovsgivar i samsvar med ordlyden i § 112. Steen-
buch meinte likevel at Kongen av kontrollomsyn måtte
ha ein suspensiv vetorett overfor grunnlovsendringar
etter analogi frå lovvetoet i §§ 76–79. Han var likevel
klår på at berre folket var kjelda til suvereniteten og at
Kongens samtykke difor ikkje var nødvendig for at
grunnlovsendringar skulle vere gyldige.35

Falsen på si side såg i 1817 ikkje noko rolle for Kon-
gen ved grunnlovsendringar. Nokre år seinare, i 1824,
snudde han tvert. No skreiv han:

«Forsaavidt altsaa Forandringer i Constitutionen angaaer,
da har formeentligen Kongen allerede et absolut Veto, og
følgelig kan der om denne Deel af den anførte Indvending
intet videre Spørgsmaal være.»36

Snuoperasjonen til Falsen kom i ein polemikk med nett-
opp Steenbuch om Kongens vetorett overfor lover.37 Bak-
grunnen var kong Karl Johans forslag i 1821 om å endre
Grunnlova § 79 om Kongens suspensive vetorett overfor
lover til å gi Kongen absolutt vetorett.38 Den offentlege
debatten som følgde Kongens grunnlovsforslag synleg-
gjorde ulike syn på legitimitetsgrunnlaget for Grunnlova
og dermed også ulike tolkingar av § 112. Falsen og andre
som argumenterte for at Kongen skulle få absolutt vetorett
overfor lover tolka også inn i § 112 ein kongeleg vetorett
overfor grunnlovsendringar. Grunnlaget for denne tol-
kinga var førestillinga om Grunnlova som «en Contract
mellem Folk og Regjering» der endring berre kan «skee
med begge Parters Samtykke», slik ein tidsskriftsartikkel
frå 1824 formulerte det.39 Motstandarane av grunnlovs-
forslaget til Kongen avviste kontraktteorien og heldt fast

31 Stortingsforhandlingar 1814, 1. overordentlege storting, S. 20.10 s. 301.
32 Stortingsforhandlingar 1814, 1. overordentlege storting, S. 19.11 s. 773.
33 Sjå Henrik Steenbuch, Bemærkninger over Norges Grundlov af 4de November 1814, (1815), s. 168 jf. s. 132–133 og 86–87.
34 Sjå Christian Magnus Falsen, Norges Grundlov, gjennemgaaet i Spørgsmaal og Svar, (1816).
35 Sjå Steenbuch, op.cit., (1815), s. 3–6.
36 Christian Magnus Falsen, Bemærkninger i Anledning af Constitutions-Forslaget om Kongens Veto, (1824), s. 20.
37 Sjå Henrik Steenbuch, Angaaende Ophævelsen af Grundlovens 79de §, (1823) og samme Svar paa de hos Bogtrykker Lehmann udkomne Bemærk-

ninger om Kongens Veto, (1824). Svara til Falsen er trykt som Bemærkninger i Anledning af Constitutions-Forslaget om Kongens Veto, (1824) og
Nogle Ord i Anledning af det i det Wulfsbergske Bogtrykkerie udkomne Svar paa de fra Bogtrykker Lehmanns Officin udkomne Bemærkninger om
Kongens Veto, (1824).

38 Om grunnlovsforslaga til Carl Johan i 1821 og føremålet med dei, sjå Holmøyvik, Maktfordeling og 1814, (2012), s. 541 flg.
39 Tilskueren nr. 33 (22. april) 1824, under overskrifta «Veto».
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på at folket åleine gjennom Stortinget var den konstitue-
rande makta. For dei måtte § 112 tolkast etter ordlyden.

Kvifor vart kompetansespørsmålet knytt til grunnlovs-
endring omstridd i 1824? Den fremste juridiske årsaka er
påverknad frå nyare europeisk statsrett.40 Her hadde det
skjedd store endringar sidan 1814. Napoléon Bonapartes
Frankrike var nedkjempa, revolusjonstida var definitivt
over i Europa og over heile kontinentet kom monarkia til-
bake i samsvar med ordningane til Wien-kongressen i
1814–15. Desse politiske endringane førte til ei nyoriente-
ring av statsretten i samsvar med det såkalla monarkiske
prinsippet. Der dei føregåande revolusjonsgrunnlovene i
Frankrike og andre europeiske land hadde bygd på folke-
suverenitetsprinsippet, kravde det monarkiske prinsippet
at suvereniteten låg til monarken. Dei mange nye monar-
kiske grunnlovene i Europa frå 1814 var difor anten gitt av
monarken eller dei var faktiske kontraktar mellom monar-
ken og stendene i samfunnet. Dette nye legitimitetsgrunn-
laget fekk konsekvensar for kompetansen til å endre
grunnlovene. Anten var dei uforanderlege til monarken
gav ei ny grunnlov, til dømes dei franske grunnlovene av
1814 og 1830, eller så var dei kontraktar der begge partane
måtte samtykke i endringar, til dømes grunnlova til Würt-
temberg av 1819 eller den danske grunnlova av 1849.

Situasjonen på 1820-talet er altså at det monarkiske
prinsippet dominerer forfatningsutviklinga i Europa og at
alle monarkiske grunnlover no gir monarken absolutt
vetorett overfor grunnlovsendringar. Noreg er eit einsamt
unnatak, noko som er kjend både i Noreg og i Europa. Det
«monarchiske Princip, hvorom der i vore Dage er skrevet
saa meget», skriv Falsen i 1824, er også grunnen til at han
og meiningsfellane hans tolkar Grunnlova generelt og
§ 112 spesielt på ein annan måte enn i 1814.41

Stortinget bidrog også til forvirringa knytt til tolkinga
av § 112. Då Stortinget i 1824 avviste Kongens grunn-
lovsforslag om absolutt vetorett overfor lover, opna den
elles klåre innstillinga frå konstitusjonskomiteen for tvil
om Kongens kompetansar ved grunnlovsendring. Der det
overordentlege Stortinget i 1814 utvidtydig hadde slått
fast at Kongen ikkje hadde eller kunne ha vetorett overfor
grunnlovsendringar, skreiv konstitusjonskomiteen i 1824
at det var «en klar Følge af Sagens Natur, at ingen Forand-
ring i Grundloven kan skee, uden de constitutionelle Mag-

ters fælleds Samtykke» og at Kongen difor måtte «være i
Besiddelse af et absolut Veto, ihenseende til Forslag
angaaende Forandringer i Grundloven».42 Fråsegna vart
sett fram som ein sidemerknad heilt til slutt i innstillinga
og var ikkje grunngitt. Seinare kommentatorar, som Frede
Castberg og Alf Kaartvedt, har ikkje tolka fråsegna som
eit uttrykk for den reelle rettsoppfatninga til Stortinget,
men som eit forsøk på å blidgjere Kongen etter å ha avvist
alle grunnlovsforslaga hans.43 Det er vanskeleg å tolke
fråsegna på ein annan måte. Gjennom å nekte Kongen
absolutt vetorett overfor lover avviste konstitusjonskomi-
teen samstundes førestillinga av Grunnlova som ein kon-
trakt mellom Kongen og folket, noko som jo var heile
grunnlaget for å tolke inn ein absolutt vetorett for Kongen
overfor grunnlovsforslag. Den oppsiktsvekkande fråsegna
til konstitusjonskomiteen vart heller ikkje gitt særleg
merksemd i samtidig juridisk litteratur.

Eit anna bidrag til usemje om tolkinga av § 112 var at
Kongen gjorde det til fast praksis å sanksjonere Stortin-
gets grunnlovsvedtak. Denne praksisen gjorde at Det
juridiske fakultet i Kristiania i ei utgreiing om vetospørs-
målet i 1881 kunne slå fast at Kongens vetorett overfor
grunnlovsendringar «grunnet sin stadige sædvanemes-
sige Udøvelse hører til de sikreste [setningar] i vor kon-
stitutionelle Ret».44 Ved fleire høve nekta dessutan Kon-
gen sanksjon, noko Stortinget tilsynelatande respekterte.
Det var fyrst i 1870-åra at Stortinget opent utfordra Kon-
gens sanksjonsnektingar.45 Ved eitt høve bad dessutan
Stortinget Kongen om å sanksjonere ei grunnlovs-
endring. Det skjedde i 1818 i samband med ei grunnlovs-
endring for seinking av myndig alder for Kongen.
Sanksjonsførespurnaden i dette tilfellet kan likevel for-
klarast med at grunnlovsendringa gjaldt Kongen direkte.
Det er usikkert om sanksjonspraksisen ved grunnlovs-
endringar spegla Stortingets syn på Kongens formelle
kompetanse etter Grunnlova eller om det var ein praksis
som Stortinget tolererte av politiske omsyn.

Eit tredje bidrag til å gjere tolkinga av § 112 usikker
kan ha vore at Kongen frå byrjinga av vart gitt rett til å
føreslå grunnlovsendringar etter analogi frå i § 76 om
initiativrett til lover. Under regjeringstida til kong Karl
Johan til 1844 stod Kongen for over 40 % av dei fram-
sette grunnlovsforslaga.46 Dei seinare kongane og regje-

40 Sjå nærare om dette i Holmøyvik, «Frå revolusjon til restaurasjon. Striden om Grunnlovas vesen 1824–1884», 2013 s. 312–315.
41 Sitert frå tidsskriftet Tilskueren nr. 23 (18. mars) 1824, under tittelen «Om det absolute Veto», signert med Falsens signatur.
42 Stortingsforhandlingar 1824, 4. del, S. 22.5, s. 108–109.
43 Sjå Frede Castberg, Norges statsforfatning, fyrste bind, (1964), s. 327 og Alf Kaartvedt, Det Norske Storting gjennom 150 år, bind 1, (1964), s. 283.
44 Sth. Prp. No. 20 (1881) s. 29.
45 Før 1880 var det snakk om ni sanksjonsnektingar: I 1818 om endring av § 35 om myndig alder for Kongen, i 1851, 1872, 1874 og 1877 om endring

av § 74 om statsrådanes tilgang til Stortinget, i 1854 og 1859 om statthaldarembetet, i 1859 om endring av § 41 om felles statsråd med Sverige og
i 1863 om årlege storting. Sjå oversikta i Sth. Prp. No. 20 (1881) s. 29.

46 37 av 88 grunnlovsforslag. Talet byggjer på lista og inndelinga i Samling av Grunnlovsforslag og deres behandling, redigert av Jan Helgesen, Njål
Høstmælingen og Inger Labråthen, (1995).
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ringane var noko mindre ivrige i å føreslå grunnlovsend-
ringar.

Trass i debattane i 1821–1824 og Kongens sanksjons-
praksis ved grunnlovsvedtak var det dominerande syns-
punktet i juridisk teori dei fyrste tiåra etter 1814 at
Grunnlova § 112 skulle tolkast etter ordlyden og at Kon-
gen difor ikkje hadde vetorett. Rett nok hevda Frederik
Georg Lerche i Kongeriget Norges offentlige Ret frå
1830 at Grunnlova var ei av kongen og nasjonen «besvo-
ren Pagt, og indgaaet Contract, der ei kan forandres uden
begge Contrahenters Samtykke».47 Viktigare var det at
kontraktteorien vart avvist på prinsipielt grunnlag i det
sentrale statsrettslege verket på midten av 1800-talet,
Frederik Stangs Systematisk Fremstilling af Kongeriget
Norges constitutionelle eller grundlovsbestemte Ret frå
1833.48 Dåverande universitetslektor Stang meinte at
den norske grunnlova var vesensulik dei nyare euro-
peiske grunnlovene etter 1814. Han framheva at den
norske grunnlova i 1814 var bygd på folkesuverenitets-
prinsippet, som dei franske og amerikanske grunnlovene
på 1700-talet, og ikkje det monarkiske prinsippet som
europeiske grunnlover etter 1814. Som Steenbuch
meinte Stang at ein likevel måtte tolke inn ein suspensiv
vetorett for Kongen etter analogi frå lovvetoet i §§ 76–
79. Tanken var at Kongen hadde ein allmenn suspensiv
sanksjonsrett for alle stortingsavgjerder som ikkje
eksplisitt var fritekne frå sanksjon i § 82.

Ei liknande tolking gjorde også Ole Munch Ræder i sin
Den norske Statsforfatnings Historie og Væsen frå 1841.
Som Stang la Munch Ræder til grunn at Grunnlova i
utgangspunktet ikkje gav Kongen vetorett overfor grunn-
lovsendringar, men til skilnad frå Stang meinte Munch
Ræder at Kongens faste sanksjonspraksis etter 1814 gitt
Kongen suspensiv vetorett i form av sedvanerett.49

Tolkinga til Stang og Munch Ræder fekk få tilhengja-
rar då det viste seg umogleg på ein overtydande måte
overføre prosedyren for lovvetoet analogisk til prosedy-
ren for grunnlovsendringar. Kravet i § 112 om samband
mellom grunnlovsforslag og grunnlovsvedtak etter eit
mellomliggande val, viste seg umogleg å sameine med
forbodet i § 79 mot å setje fram eit nytt lovforslag på
same storting dersom Kongen nekta sanksjon.

Teorien om Kongens absolutte vetorett overfor
grunnlovsendringar fekk eit oppsving i 1845 gjennom
seinare regjeringsadvokat Bernhard Dunkers skrift Om
den norske Konstitution. Dunkers skrift var eit svar på
Peder Krabbe Gaarders stortingsvennlege grunnlovs-
kommentar frå same år, Fortolkning over Grundloven
og de øvrige Love, som danne Norges Riges offentlige
Ret. Gaarder tolka Grunnlova «som udsprungen af Fol-
kets Suverænitet, ogsaa bygget paa dens Princip».50 På
grunnlag av folkesuverenitetsprinsippet og ordlyden i
Grunnlova avviste Gaarder kategorisk at Kongen hadde
vetorett, verken suspensiv eller absolutt, eller nokon
annan form for medverknad ved grunnlovsendring.
Dunker, tydleg inspirert av restaurasjonsgrunnlovene i
Europa etter 1814, avviste Gaarders tolking.51 I staden
hevda han at setninga i § 1 om at regjeringsforma var
«indskrænket … monarkisk» gav uttrykk for det monar-
kiske prinsippet der Kongen og ikkje folket var inne-
havar av suvereniteten.52 Den innskrenkinga av monar-
kiet § 1 viste til var då at kongemakta berre var positivt
avgrensa på dei områda Grunnlova eksplisitt la kompe-
tansar til Stortinget og til domstolane. Dette var ei
nytolking av § 1, då tidlegare statsrettslitteratur konse-
kvent hadde tolka formuleringa i § 1 som at monarkiet
var innskrenka av demokratiet med utgangspunkt i fol-
kesuverenitetsprinsippet. Dunkers tolking snudde på
hovudet den naturlege konsekvensen av at Kongens
vetorett ikkje var nemnt i § 121: Sidan Kongen var
innehavar av suvereniteten, måtte han ha absolutt veto-
rett overfor grunnlovsendringar med mindre § 121
eksplisitt nekta han ein slik kompetanse. Absolutt veto-
rett for Kongen, skreiv Dunker, følgde av «selve Begre-
bet om Monarchie (Grls. § 1)» og som «for Tiden er
ubetinget gjældende i alle monarchiske Stater, den nor-
ske ene og alene undtagen».53

Debatten mellom Dunker og Gaarder i 1845 sementerte
frontane i vetospørsmålet fram til avklaringa ved riksretts-
dommen mot ministeriet Selmer i 1884. I 1851 uttalte ein
samrøystes protokollkomité på Stortinget at Kongen hadde
anten absolutt vetorett eller ingen vetorett i det heile.54

I 1870-åra byrja vetospørsmålet å bli politisk brenn-
bart som følgje av den såkalla statstrådssaka. Forslag om

47 Frederik Georg Lerche, Kongeriget Norges offentlige Ret, (1830), s. 53.
48 Sjå Frederik Stang, Systematisk Fremstilling af Kongeriget Norges constitutionelle eller grundlovsbestemte Ret, (1833), s. 30 flg. jf. s. 654 og

s. 639 flg.
49 Sjå Ole Munch Ræder, Den norske Statsforfatnings Historie og Væsen, (1841), s. 80.
50 Peder Krabbe Gaarder, Fortolkning over Grundloven og de øvrige Love, som danne Norges Riges offentlige Ret¸(1845), s. 11.
51 Sjå inngåande om Dunkers grunnlovstolking i Holmøyvik, «Frå revolusjon til restaurasjon. Striden om Grunnlovas vesen 1824–1884», (2013),

s. 323–328.
52 Sjå kommentaren til § 1 punkt.
53 Bernhard Dunker, Om den Norske Konstitution, (1845) s. 104.
54 Sjå Indstilling frå Protokolkommitteen andgaaende Regjerings-Protokollernes Gjennemgaaelse (1851) s. 89. Fråsegna gjaldt spørsmålet om Kongen

hadde ein allmenn vetorett i alle spørsmål der Grunnlova uttrykkeleg nekta han dette, slik som ved lovvedtak etter § 79 og opplistinga av sakstypar i § 82.
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å gi statsrådande tilgang til Stortingets forhandlingar
hadde blitt sett fram av Christian Magnus Falsen alt i
1821. Nye forslag vart sett fram av anten Kongen eller
stortingsrepresentantar på dei fleste stortinga frå 1836 og
fram til 1880. Der statsrådanes tilgang til stortingsfor-
handlingane fyrst vart sett på som ei styrking av konge-
makta, vart det etter kvart vurdert som ei styrking av
Stortinget overfor regjeringa og som eit fyrste steg mot
parlamentarisme. I 1870-åra var grunnlovsforslaga om å
gi statsrådane tilgang til stortingsforhandlingane ein del
av strategien til opposisjonen, med Johan Sverdrup i
spissen, for å styrke Stortinget overfor Kongen og regje-
ringa. Innføring av årlege storting i 1869 og ei moderat
utviding av røysteretten i 1884 var andre grunnlovsved-
tak i same retning. Grunnlovsforslaga om å gi stats-
rådane tilgang til stortingsforhandlingane møtte likevel
særleg motstand frå Kongen og regjeringa, då dei vart
oppfatta som eit steg mot parlamentarisme og dermed
også mot regjeringas sjølvstendige stilling overfor Stor-
tinget etter det opphavlege maktfordelingssystemet i
Grunnlova. Dermed vart også Kongens vetorett overfor
grunnlovsendringar eit sentralt forsvarsverk for Kongen
og regjeringa i maktkampen med Stortinget.

I 1872, 1874, 1877 og 1880 vedtok Stortinget med 2/3
fleirtal etter § 121 å endre § 74 for å gi statsrådande til-
gang til stortingsforhandlingane. Grunnlovsvedtaka i
1874, 1877 og 1880 var dessutan likelydande, noko som
hindra suspensiv kongeleg vetorett etter analogi frå lov-
vetoet i § 79, slik Stang og andre hadde hevda. Kongen
nekta å sanksjonere og kunngjere alle grunnlovsvedtaka,
og viste til at han hadde absolutt vetorett. Etter den siste
sanksjonsnektinga i 1880 svara Stortinget med å erklære
grunnlovsvedtaket som gjeldande utan kongeleg sank-
sjon. Med erklæringa til Stortinget vart tolkinga av § 121
eit akutt politisk spørsmål, som dominerte det politiske
livet i Noreg dei neste fire åra. Medan Kongen vurderte
statskupp for å stoppe Stortinget,55 tok Odelstinget i
1883 ut tiltale for Riksretten mot statsminister Selmer og
statsrådane hans, mellom anna for å ha medverka til at
grunnlovsvedtaket ikkje vart kunngjort av Kongen.

Fram mot og under riksrettssaka i 1883–1884 var dei
rettslege posisjonane i hovudsak dei same som i 1845. I

1878 uttalte fleirtalet i protokollkomiteen på Stortinget
at Grunnlova «ikke er en Pagt mellem Folk og Konge,
men en Konstitueringsakt, ved hvilken Folket i Kraft af
sin egen Suverænitet fastsatte sin Statsforfatning».56

Opposisjonen kunne hente teoretisk støtte i juristen og
politikaren Hagbart Emanuel Berners gullmedaljeav-
handling frå 1865, som i 1878 vart publisert i artikkel-
form med tittelen Folkesouverænitets-principets gjen-
nemførelse i vor grundlov.57 Artikkelen var ein omfat-
tande studie av idé- og kjeldegrunnlaget til den norske
1814-grunnlova så vel som dei amerikanske og franske
grunnlovene ho bygde på. På dette grunnlaget meinte
Berner å kunne påvise at Grunnlova bygde på folkesuve-
renitetsprinsippet, og at det difor var eit medvite val av
Riksforsamlinga i 1814 å ikkje skrive vetorett for Kon-
gen inn i § 121. Aktoratet i riksrettssaka i 1883–1884
argumenterte etter dei same linene.58

Kongen og regjeringa på si side vende seg til den
tyngste juridiske institusjonen i landet for teoretisk
støtte. I ei stor utgreiing i 1881 konkluderte dei seks pro-
fessorane ved Det juridiske fakultet i Kristiania med at
Kongen hadde absolutt vetorett overfor grunnlovsend-
ringar.59 Argumentasjonen til Kongen og regjeringas
støttespelarar følgde to spor.

Ei argumentasjonsline gjekk ut på at etterfølgjande
omstende hadde endra Grunnlovas karakter og legitimitets-
grunnlag frå folkesuverenitet i 1814 til å bli ein kontrakt
mellom Kongen og folket. Her viste ein for det fyrste til at
Stortingets forhandlingar med den komande unionskongen
under grunnlovsrevisjonen hausten 1814 gjorde Grunnlova
til ein faktisk kontrakt mellom partane.60 Ovanfor har vi
sett at det overordentlege Stortinget i 1814 var nøye med
nettopp å ikkje gjere Grunnlova til ein forhandlingsgjen-
stand.61 For det andre viste støttespelarane til at Kongens
vetorett følgde av statspraksis og sedvanerett ved at Kon-
gen hadde sanksjonert Stortingets grunnlovsvedtak.62

Den andre og viktigaste argumentasjonslina gjekk ut på
at Kongens absolutte vetorett kunne utleiast frå maktfor-
delingssystemet i Grunnlova. Argumentet var at Grunn-
lova alt på Riksforsamlinga i 1814 var tenkt som ein kon-
traktkonstruksjon for deling av suvereniteten og at § 121
måtte lesast i lys av denne føresetnaden. Dette var det

55 Sjå Frede Castberg, Rett og revolusjon i Norge, (1974) s. 43–49 og Gro Hagemann, «Det moderne gjennombrudd 1870–1905», (2005) s. 167–168.
56 Sjå Indst. O. IV. 1878 s. 17.
57 Sjå Hagbart Emanuel Berner, «Folkesouverænitets-principets gjennemførelse i vor grundlov», (1878), s. 255–304.
58 Sjå Rigsrets-Tidende (1883–1884) bd. 2 s. 85 og s. 174–176 og kommentaren til § 86.
59 Utgreiinga er publisert i Sth. Prp. No. 20 (1881). Ein av professorane, Frederik Brandt, dissenterte likevel når det gjaldt grunngivinga. Brandt

avviste alle argumenta i utgreiinga for at Kongen hadde vetorett etter Grunnlova. Likevel skreiv han under på konklusjonen då han meinte at kon-
geleg vetorett overfor grunnlovsendringar var «en naturlig Følge af den monarkiske Forfatning». Han meinte difor at Grunnlova burde endrast slik
at Kongens vetorett gir direkte fram av ordlyden i § 121. Sjå Sth. Prp. No. 20 (1881) s. 40–42.

60 Sjå stortingsdebatten 14. juni 1878 i Storthingstidende (1878) bd. 2 s. 507–522.
61 Argumentet om Grunnlova som kontrakt ved grunnlovsrevisjonen hausten 1814 er tilbakevist i Frede Castberg, Norges statsforfatning, fyrste bind,

(1964), s. 325 jf. s. 108.
62 Sjå Sth. Prp. No. 20 (1881) s. 17, 29 og 39 og Ludvig Mariboe Benjamin Aubert, Om det kongelige Veto ved Grundlovsbeslutninger, (1880), s. 5–6.
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same argumentet som Falsen hadde sett fram i 1824 og
som Dunker utdjupa i 1845. Under den offentlege debat-
ten i forkant av riksrettssaka i 1883–1884, og i defensors
prosedyre der, vart det stadig hevda at maktfordelinga i
Grunnlova bygde på eit likevektsprinsipp for deling av
suvereniteten. Dette likevektprinsippet var det same som
kong Karl Johan viste til i 1821, og det var særleg knytt til
den franske juristen og filosofen Charles de Montesquieu
– av defensor i riksrettssaka omtalt som «Mesteren Mon-
tesquieu»63 – i det banebrytande verket De l’esprit des
lois frå 1748.64 I tillegg tolka Kongens støttespelarar
Grunnlova i lys av det monarkiske prinsippet og euro-
peisk forfatningsutvikling, slik Falsen hadde gjort i 1824
og Dunker i 1845. Også i 1884 kunne defensor i riksretts-
saka konstatere at utan absolutt vetorett for Kongen
«vilde Norge ikke lengere være et meget indskænket
Monarki; vort Land vilde i Virkeligheden ophøre at være
et monarkisk Land».65 Det same gjorde Frederik Stang,
som i 1833 kategorisk hadde avvist at Grunnlova var ein
kontraktkonstruksjon for deling av suvereniteten slik som
dei seinare monarkiske grunnlovene i Europa. Som stats-
minister66 mellom 1861 og 1880 hadde derimot Stang
stått bak Kongens sanksjonsnektingar i statsrådssaka. I
skriftet Om den kongelige Sanktionsret efter Norges
Grundlov frå 1883 skreiv Stang at også den norske grunn-
lova måtte tolkast i lys av dei «nyere konstitutionelt-
monarchiske statsforfatninger» i Europa.67

Vendinga til Stang, som Falsen i 1824, illustrerer at
vetospørsmålet i 1870- og 1880-åra handla like mykje
om realpolitikk som ei juridisk og historisk korrekt tol-
king av Grunnlova. Riksrettens dom i 1884 forsterkar
dette inntrykket.68 Etter Grl. §§ 86 og 87 var Riksretten
sett saman av representantane i Lagtinget og av domma-
rane i Høgsterett, med lagtingsrepresentantane i fleirtal.
Etter valet i 1882 fekk opposisjonen både fleirtal i
Odelstinget og alle representantane i Lagtinget. Både i
konklusjonen og i grunngivinga delte Riksretten seg
mellom dei juridiske og dei politiske dommarane. Alle
dei åtte høgsterettsdommarane i Riksretten ville frifinne

statsminister Selmer og dei andre statsrådane. Alle dei
sytten lagtingsmedlemmane – ni gardbrukarar, tre lens-
menn, to skulelærarar, ein skogoppsynsmann, ein kyr-
kjesangar og ein jurist – ville domfelle. Grunngivinga til
fleirtalet og mindretalet følgde same spor som prosedy-
ren til respektive aktor og defensor, og som igjen bygde
på den føregåande debatten mellom Stortingets og Kon-
gen og regjeringas støttespelarar.

Den sterke politiseringa av vetospørsmålet i 1870-åra
og fram mot riksrettsdommen i 1884, som har blitt uløy-
seleg knytt til parlamentarismens gjennombrot, har i
ettertid skugga for den juridiske sida av spørsmålet. Dei
få og ikkje spesielt grundige studiane som i ettertid har
gått inn på vetospørsmålet har konkludert med at Kon-
gen hadde suspensiv eller absolutt vetorett etter Grunn-
lova, og følgjeleg at riksrettsdommen i 1884 var feil juri-
disk.69 Statsrettslege autoritetar som Frede Castberg og
Torstein Eckhoff konkluderte i 1960-åra med at regelen
om grunnlovsendring i § 121 var uklar om Kongens
rolle, og at vetospørsmålet «hører til de spørsmål som
ikke med sikkerhet kan løses ved noe juridisk resonne-
ment som må være umiddelbart overbevisende for
ethvert fornuftig menneske».70 Mitt syn er at § 121 aldri
har vore uklår, tvert om.71 Når Castberg og Eckhoff fann
§ 121 uklår, var det fordi dei las paragrafen på bakgrunn
av 1800-talets dominerande statsrettslege teoriar om det
monarkiske prinsippet og likevektsprinsippet. Dette var
teoriar Riksforsamlinga på Eidsvoll ikkje bygde på, og
som fyrst fekk tilslutnad i norsk statsrett etter 1814. Ser
vi på vetospørsmålet i lys av alternativa i 1814 og kjel-
dene frå Riksforsamlinga, er det klårt at politikarane i
Riksretten – bøndene – hadde rett, også juridisk. Det vart
heller elitejuristane i Høgsterett og på Det juridiske
fakultet som agerte politisk.

Trass i at riksrettsdommen i 1884 slo fast at Kongen
ikkje hadde sanksjonsrett overfor grunnlovsvedtak, heldt
Kongen fram praksisen med å sanksjonere grunnlovs-
vedtak. I juridisk teori heldt også støttespelarane til Kon-
gen fram med å hevde ein allmenn og absolutt vetorett

63 Rigsrets-Tidende (1883–1884) bd. 2 s. 525. Sjå også liknande referansar til Montesquieu i utgreiinga til Det juridiske fakultet i Sth. Prp. No. 20
(1881) s. 20–21.

64 Sjå inngåande om denne argumentasjonslina i Holmøyvik, «Frå revolusjon til restaurasjon. Striden om Grunnlovas vesen 1824–1884», (2013), s. 331–334.
65 Rigsrets-Tidende (1883–1884) bd. 2, s. 531.
66 Inntil opprettinga av statsministerembetet i 1873 hadde Stang tittelen førstestatsråd.
67 Frederik Stang, Om den kongelige Sanktionsret efter Norges Grundlov, (1883), s. 30–31.
68 Voteringsprotokollen for Riksretten i 1883–1884 er trykt i Dokument nr. 1 (1930) Voteringer i Riksrettene 1814–1884, s. 109–192.
69 Tilslutnad til læra om absolutt vetorett finn vi i Finn Hiorthøy, «Domstolene og forfatningsutviklingen», (1967), s. 69–224 på s. 203–204 og J.B.

Hjort, Justismord, (1952), s. 87. Tilslutnad til læra om suspensiv vetorett etter analogi frå reglane om lovvedtak finn vi i G. Astrup Hoel, «Veto-
spørsmålet i 1880-årene», (1963), s. 431–455. Astrup Hoels tolking fekk tilslutnad av historikaren Sverre Steen i «Hvordan Norges Storting ble
til», (1964), s. 1–47 på s. 39–44.

70 Frede Castberg, Juridiske stridsspørsmål i Norges politiske historie, (1961), s. 35–40, sitatet på s. 39. Tilsvarande i Torstein Eckhoff, «Utviklings-
linjer i norsk statsstyre og forfatningsrett 1814–1964», (1964), s. 169–231 på s. 205–206.

71 Dette synspunktet har eg gjort grundig greie for i boka Maktfordeling og 1814, (2012), særleg på s. 492–517, og i artikkelen «Frå revolusjon til
restaurasjon. Striden om Grunnlovas vesen 1824–1884», (2013), s. 307–337.
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for Kongen generelt og overfor grunnlovsendringar spe-
sielt. I andre utgåve av Aschehougs Norges nuværende
statsforfatning, som kom ut i tre bind mellom 1891 og
1893, kunne ein over seksten sider framleis lese:

«Det staaer derfor urokkelig fast, at Grundlovens Ord
hjemle Kongens Sanctionsret til Grundlovsforandringer.
[…] I anden Stilling er Sagen heller ikke bragt ved Rigs-
retsdommene af 1884.»72

Synspunktet til Aschehoug vart vidareført av etterfølgja-
ren som professor i statsrett, Bredo Morgenstierne, i
Lærebog i den norske Statsforfatningsret frå 1900 og i
andre utgåva frå 1909.73 På dette tidspunktet hadde veto-
retten for lengst utspelt si rolle både juridisk og politisk.

Ei formell avklaring på vetospørsmålet kom fyrst i
1913. Då vedtok Stortinget eit nytt avsnitt til § 121:

«En saaledes vedtagen Grundlovsbestemmelse under-
skrives af Storthingets Præsident og Sekretær og sendes
Kongen til Kundgjørelse ved Trykken som gjældende
Bestemmelse i Kongeriget Norges Grundlov.»

Med dette sa § 121 utvetydig at Kongen ikkje hadde
vetorett overfor grunnlovsvedtak: Grunnlovsvedtak er
gyldige når stortingspresidenten har skrive under på
dei.74 Kongen er på si side uttrykkeleg pålagd å kunn-
gjere grunnlovsvedtak.

5 § 121 i praksis

5.1 Bruken av § 121 i tal

Av dei 110 paragrafane i Grunnlova med tekst (12 står
tomme) har berre 15 stått uendra sidan 1814.75 Etter
grunnlovsrevisjonen fjerde november 1814 og fram til
og med 2020 har Stortinget vedteke 321 substansielle
paragrafendringar eller nye paragrafar i Grunnlova.76 Av
desse paragrafendringane følgde 288 prosedyren i
§ 121.77

Av dei 33 paragrafendringane utan bruk av § 121
stammar alle utan ei frå 1905. I samband med oppløys-
inga av unionen med Sverige gjorde Stortinget
18. november 1905 vedtak om «redaktion» av Grunn-

72 Torkel Halvorsen Aschehoug, Norges nuværende statsforfatning, bind 3, (1893), s. 565–581, sitata på s. 566 og s. 580 respektive. Aschehoug
drøfta også vetoretten i bind 2 frå 1892 på s. 343–357.

73 Sjå Bredo Morgenstierne, Lærebog i den norske Statsforfatningsret, fyrste utgåve, (1900), s. 378–386 og i andre utgåve frå 1909 på s. 371–386.
74 Fyrst med grunnlovsvedtaket i 1913 gav Morgenstierne opp forsvaret for Kongens absolutte vetorett overfor grunnlovsendringar, sjå Morgensti-

erne, Lærebok i den norske statsforfatningsret, bind 2, (1927), s. 112.
75 Dette er §§ 19, 24, 37, 45, 66, 67, 83, 84, 85, 91, 97, 105, 116, 117 og 118. Eg har ikkje rekna med språkendringar eller ny nummerering av elles

uendra paragrafar (§§ 117 og 118 vart i 2014 gitt nye nummer frå §§ 107 og 108 respektive).
76 Talet på grunnlovsendringar kjem an på korleis ein tel, og nokre av endringane kan by på tvil. Talet må difor reknast som eit overslag. Talet her tek

utgangspunkt i oversikta til Lovdata, tilgjengeleg elektronisk på https://lovdata.no/artikkel/endringer_i_grunnloven/1383 [lest 29.08.2018]. Over-
sikta til Lovdata tek utgangspunkt i kunngjeringane til grunnlovsvedtak og er ajourført til og med grunnlovsvedtaka 21.05.2012, og var då på 148
grunnlovsvedtak og 315 paragrafendringar. Dette inkluderer også språklege endringar. Med utgangspunkt i den same lista kjem eg fram til 321
substansielle paragrafendringar til og med 2020. I dette talet har eg teke med grunnlovsvedtaka 13.05.2014 (menneskerettsreforma), 01.06.2015
(domstolanes prøvingsrett) og 31.03.2016 (lokalt sjølvstyre), 10.06.2016 (Noregs Bank i § 33) 08.05.2018 (kongens immunitet i § 5), 07.01.2020
(retten til å nekte å stå på valliste i § 63), og og 14.05.2020 (domstolskontroll med forvaltningsavgjerder i § 89 og oppheving av embedsmanns-
eiden i § 21), med respektive 17, 1, 1, 1, 1, 1 og 2 paragrafendringar. I talet på paragrafendringar har eg ikkje teke med paragrafendringar etter
§ 121 som er reine språklege endringar, sjølv om sondringa mellom språklege og substansielle endringar i somme tilfelle kan vere uklår. Som reine
språkendringar reknar eg i denne samanhengen grunnlovsvedtaka 02.02.2006, 27.05.2010 og 08.05.2018, med respektive 15, 4 og 33 paragraf-
endringar. Eg har heller ikkje rekna med den fullstendige språkrevisjonen ved grunnlovsvedtaket av 06.05.2014 eller grunnlovsvedtaka 14.05.2020
om flytting av to føresegner (§ 101 tredje ledd til § 25 tredje ledd og § 33 til § 120 a) utan å endre innhaldet.

Om eg tek med språkendringane, kjem eg til 316 paragrafendringar til og med 2012, samanlikna med 315 i oversikta til Lovdata. Skilnaden skul-
dast truleg at i lista til Lovdata har vedtakinga av § 110 b i 1992 (vedtak 25.05, kunngjering 19.06) falle ut.

Ein annan nyare studie har kome fram til 317 grunnlovsendringar frå november 1814 til inngangen til 2014. Dette talet inkluderer også språk-
endringar. Sjå Bjørn Erik Rasch og Iris Nguyên-Duy, «Hvor gammel er Grunnloven? Grunnlovsendringer gjennom 200 år», (2014), s. 95–113. Om
vi legg til paragrafendringane i 2014–18, blir talet 338 etter oversikta til Rasch og Nguyên-Duy. Skilnaden til mine tal kan skuldast ulik måte å telje
på. Eg har talt fleire samtidige endringar innanfor same paragraf som éi endring, til dømes endringa i 1911 av § 75 bokstav k og g. Det kan òg vere
ulike syn på korleis ein skal telje endringane i §§ 57 og 58 mellom 1859 og 1905. I 1859 vedtok Stortinget ei ny og unummerert grunnlovsføresegn
med tre paragrafar og som gjorde endringar i §§ 57 og 58, som vart ståande uendra. Denne føresegna vart dessutan endra i 1866, 1878 og 1902. Eg
har talt dette som fire einskildståande paragrafendringar. For ei oversikt over desse endringane, sjå Kongeriget Norges Grundlov og øvrige forfat-
ningsdokumenter, (1903), s. 67–70.

Grunnlovsvedtaket 13.05.2014 (menneskerettsreforma) kan tolkast på ulike måtar når det gjeld paragrafendringar. Eg har ikkje talt dobbelt para-
grafar som vart flytta og fekk nytt paragrafnummer. Til dømes vart § 110 b oppheva ved grunnlovsvedtaket i 2014, samstundes som innhaldet vart
vidareført med eit nytt tredje avsnitt som § 112. Her har eg berre talt den substansielle endringa og ikkje flyttinga som paragrafendring. Eg har hel-
ler ikkje talt dobbelt paragrafar som vart fullstendig oppheva og der ein ny paragraf med nytt innhald fekk det same paragrafnummeret, til dømes
§ 94. Eg har heller ikkje talt med redaksjonelle endringar, slik som paragrafar, som inntil 2014 stod i kapittel E, men som då vart flytta til kapittel
F. Til dømes gamle § 111 om flagget, som no står i § 120.

77 Frå det samla talet på paragrafendringar (321) har eg trekt frå grunnlovsendringa i 1816 og dei 27 paragrafendringane og 5 opphevingane ved Stor-
tingets redaksjon av Grunnlova 18. november 1905 i samband med oppløysinga av unionen med Sverige.

https://lovdata.no/artikkel/endringer_i_grunnloven/1383
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lova gjennom eit enkelt plenarvedtak. På denne måten
vart 27 grunnlovsparagrafar endra, medan 5 vart opp-
heva (sjå punkt 6.3).

Heller ikkje den fyrste grunnlovsendringa, i 1816,
følgde prosedyren i § 121, men vart kunngjort som lov.78

Bruken av lovs form har i dette tilfellet ei naturleg for-
klaring. På det fyrste Stortinget i 1815–16 var det ikkje
mogleg å følgje prosedyren i § 121 med mellomliggande
val. Grunnlovsendringa i 1816 var heimla i § 59, der
Riksforsamlinga i 1814 hadde delegert kompetanse til
det fyrste ordentlege Stortinget å gi nærare føresegner
for mandatfordelinga på Stortinget etter §§ 57 og 58.79

Også ved den andre grunnlovsendringa, som gjaldt
§ 50 i 1821, vart kunngjort som lov.80 Bruken av lovs
form her må skuldast at ein var usikker på den formelle
forma til kunngjering av grunnlovsvedtak. Stortingsbe-
handlinga følgde i alle høve prosedyren i § 121 (då
§ 112).81 Endringa av § 50 gjaldt vilkår for røysterett til
samiske «Rettighedsmænd» i Finnmark. Ved utforminga
av røysterettsvilkåra hadde ikkje Riksforsamlinga i 1814
teke omsyn til at få samar var bufaste eller hadde jordei-
gedom, men at dei likevel kunne ha skattbare verdiar i
reinsdyr. Forslag om endring av § 50 for å gi røysterett
til «Rettighedsmænd» vart sett fram på Stortinget i 1818
og vedteke i 1821. Kravet i § 121 om mellomliggande
val var altså oppfylt. Stortinget i 1821 behandla dette og
dei andre grunnlovsforslaga i plenum, noko som var eit
anna vilkår etter § 121 og eit avvik frå lovprosedyren i
§§ 76–79. I samband med behandlinga av eit anna
grunnlovsforslag diskuterte konstitusjonskomiteen i
1821 om kravet til erfaring i § 121 (då § 112) var opp-
fylt, noko som klårt tyder på at Stortinget behandla alle
grunnlovsforslaga det året etter prosedyren i § 121.
Endringa av § 50 vart vedteke samrøystes, slik at kravet
i § 121 om to tredjedels fleirtal var oppfylt.

I tillegg til dei 321 substansielle grunnlovsendringane
vedtok Stortinget i 2006, 2010 og 2018 språklege
endringar etter § 121 i respektive femten, fire og trettitre
paragrafar. Inntil då hadde Stortinget gjort reine språk-
lege justeringar redaksjonelt i samband med trykking og
utgiving av grunnlovsteksten. Den fullstendige språkre-
visjonen i 1903 vart til dømes utarbeidd av dåverande

fyrstesekretær ved Stortingets kontor Arnet Olafsen og
kontrollert av ekspedisjonssjefen i Justisdepartementet
Guthorm Hallager, før det vart godkjend av konstitu-
sjonskomiteen på Stortinget.82 Språkrevisjonen i 1903
vart altså ikkje debattert og vedteken av Stortinget i ple-
num. Den fullstendige språkrevisjonen i 2014, med nye
grunnlovstekstar på bokmål og nynorsk, vart derimot
vedteken i grunnlovs form etter § 121. På dette punktet
har det altså skjedd ei endring i synet på rekkevidda av
§ 121.

Den delen av Grunnlova som er endra oftast er valreg-
lane i §§ 50–63. Desse tretten paragrafane er endra til
saman 106 gongar, og står dermed for over ein tredjedel
av alle dei 321 grunnlovsendringane sidan 1814. Valreg-
lane er kjernen i det representative demokratiet og var
kanskje den viktigaste nyvinninga med Grunnlova i
1814. Endringane i Grunnlovas reglar om røysterett,
mandatfordeling og valordning er viktige steg i demo-
kratiets utvikling i Noreg og har skjedd jamt frå 1816 til
2020.

5.2 Bruken av § 121 over tid
Bruken av § 121 har variert over tid.83 Av dei 321 sub-
stansielle paragrafendringane kom 79 mellom fjerde
november 1814 og oktober 1905 – ein periode på 91 år.
På 113 år mellom november 1905 og 2020 gjorde Stor-
tinget 241 paragrafendringar.

Oppløysinga av unionen med Sverige 7. juni 1905
markerer overgangen mellom to periodar med ulik
endringstakt. Sjølv om dei mange grunnlovsendringane
også på 1800-talet sparkar bein under myten om ein sær-
skild sterk og allmenn norsk grunnlovskonservatisme
(sjå punkt 9.3),84 syner likevel tala at endringstakten er
sterkare på 1900- og 2000-talet enn på 1800-talet. Ei for-
klaring kan vere at endringsbehovet har blitt større etter
kvart som Grunnlova har blitt eldre.

Grunnlovsendringane har skjedd jamt frå 1816, men
endringstakten har vore særleg sterk i to periodar: Perio-
den 1905–1920 (109 paragrafendringar) og perioden
2003–2017 (50 paragrafendringar) utmerkar seg som
konstitusjonelle reformperiodar. Over halvparten (159)

78 Sjå lov, som nærmere bestemmer Forholdet imellem Kjøbstedernes og Landets Valgdistricters Repræsentanters Antal i Overensstemmelse med
Grundlovens 59 §. Vedtak 04.01.1816, sanksjonert og kunngjort 08.02.1816.

79 Om delegasjon av grunnlovsgivande makt, sjå Torkel Opsahl, Delegasjon av Stortingets myndighet, (1965), s. 64–65.
80 Sjå lov, angaaende et Tillæg til Grundlovens § 50. Litr. b. Grunnlovsvedtak 31.03.1821, sanksjonert og kunngjort 02.06.1821.
81 Sjå Stortingsforhandlingar 1821, 2. del, S. 31.3 s. 233–237.
82 Eg byggjer her på opplysningane i føreordet til Stortingets jubileumsutgåve av Grunnlova i 1914, trykt i Norges Grundlov, (1914). Sjå vidare

Aanund Hylland, «Om språket i grunnloven» (1989), s. 349–350 og Yordanka Madzharova Bruteig, «Norwegian Parliamentary Discourse 2004–
2014 on the Norwegian Constitution’s Language Form», (2014), s. 151–163. Generelt om dei språklege enringane i Grunnlova, sjå Finn-Erik
Vinje, Frihetens palladium–i språklig belysning: Om språket i Grunnloven, (2002).

83 Sjå generelt om bruken av § 121 og tilhøvet til andre verktøy i forfatningsutviklinga i Fredrik Sejersted, «Det elastiske Panser. Om utviklingen av
den norske statsforfatningen 1814–2014», (2013), s. 35–109.

84 Sjå Ulrik Sverdrup-Thygeson jr., «Det som ikke skjer. Om norsk grunnlovskonservatisme», (2013), s. 338–367.
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av dei 321 paragrafendringane over 206 år har altså
skjedd i desse to korte periodane på respektive 15 og
13 år. I kvar av dei seks valperiodane mellom 1903 og
1921 vart det i snitt gjort 18 paragrafendringar.85 I kvar
av dei fire valperiodane mellom 2001 og 2017 vart det i
snitt gjort 12,5 paragrafendringar.86 Toppåret er 1905,
med til saman 44 paragrafendringar som følgje av uni-
onsoppløysinga og innføringa av einmannskrinsar ved
stortingsval. Ein annan indikasjon på reformvilje er talet
på framsette forslag til grunnlovsendringar, som også
har vore høgare i dei to nemnte periodane enn elles.87

Til samanlikning gjorde Stortinget i snitt to paragraf-
endringar i kvar av dei 31 valperiodane mellom 1815 og
1903. I dei 20 valperiodane mellom 1921 og 2001 gjorde
Stortinget i snitt 4,5 paragrafendringar. Ser vi bort frå
reformperioden 1905–1920 i samband med oppløysinga
av unionen med Sverige, var framleis endringstakten
dobbelt så sterk på 1900-talet som på 1800-talet.

5.3 § 121 og forfatningsutviklinga
Kva rolle har § 121 spelt for forfatningsutviklinga i
Noreg? I utgangspunktet er svaret enkelt. Etter § 121 må
Stortinget følgje prosedyren der for alle vedtak som kal-
lar seg grunnlov eller som opphevar eller er i strid med
ei gjeldande grunnlovsføresegn. Både dei mange grunn-
lovsendringane og forkasta grunnlovsforslaga sidan
1814, fordelt over heile levetida til Grunnlova, er eit vit-
nemål om at Stortinget har styrt forfatningsutviklinga
med § 121 som verktøy. Fleire av dei 321 grunnlovs-
endringane har på ulikt vis og til tider under stor strid
forma forfatningsutviklinga i Noreg, til dømes innfø-
ringa av årlege storting i 1869, innføringa av allmenn
røysterett for kvinner i 1913 og vedtakinga i 1962 av ein
særskild prosedyre for overføring av suverenitet til inter-
nasjonale organisasjonar.

Denne slutninga er likevel for enkel. Bruken av § 121
målar berre dei formelle grunnlovsendringane. Mange
av grunnlovsendringane har vore tekniske eller handla
om detaljar heller enn eigentlege reformer i styresettet.
Til dømes gjorde Stortinget i 1990 heile 20 paragraf-
endringar, fordelt likt på to reformer: Lik arverett til
trona for begge kjønn88 og endringar i tidspunktet for
oppløysinga av Stortinget.89 Dei to reformene i 1990
kravde mange paragrafendringar ganske enkelt fordi

kjønnet til monarken og tidspunktet for Stortingets opp-
løysing var nemnt i mange paragrafar.

Grunnlova og reglane der kan også utviklast og utfyl-
last gjennom praksis, tolking og rettsreglar på lågare
nivå. Dette gjeld alle grunnlover, ikkje berre den norske,
men historisk har desse andre rettskjeldene spelt ei spe-
siell rolle i norsk forfatningsutvikling samanlikna med
mange andre land.90

Eit særtrekk ved den norske forfatningsutviklinga er at
rettskjeldestatusen til uformell grunnlovsendring gjen-
nom praksis, vart formalisert tidleg på 1900-talet gjen-
nom læra om konstitusjonell sedvanerett.91 Bakgrunnen
var innføringa av parlamentarismen etter riksrettssaka i
1884 og overgangen frå personleg til seremoniell konge-
makt ved unionsoppløysinga og valet av ny konge i
1905. Desse hendingane endra på kort tid, og under
ekstraordinære omstende, dei faktiske konstitusjonelle
relasjonane mellom respektive Stortinget og regjeringa
og regjeringa og kongen.

Samstundes var det lenge uklårt kva rettsleg status og
omfang dette nye maktfordelingssystemet hadde, då
Grunnlova ikkje vart endra tilsvarande det endra poli-
tiske landskapet. Den personlege kongemakta vart for-
melt vengeklippa gjennom ei endring av § 31 i 1911,
med krav om statsministarens kontrasignatur på alle
kongelege avgjerder for å vere gyldige. I åra etter 1905
vart det likevel ikkje avklara rettsleg om og i kva grad
kongen kunne spele ei sjølvstendig politisk rolle ved
sida av regjeringa. Innføringa av kontrasignaturen var
fyrst og fremst ein statsrettsleg føresetnad for det nye
parlamentariske systemet, då den gjorde statsrådane
ansvarlege for innhaldet i alle vedtak av Kongen i stats-
råd.

Ut over dette var det einaste sporet av parlamenta-
rismen i Grunnlova endringa av § 74 i 1884, som opna
for at statsrådane kunne delta i stortingsforhandlin-
gane. Noko grunnlovsheimel for parlamentarismen
var dette likevel ikkje. Parlamentarismens viktigaste
regel vart ikkje grunnlovsfesta, nemleg at regjeringar
må ha tillit hos eit fleirtal i Stortinget, og at regjerin-
gar eller statsrådar som mistar Stortingets tillit må gå
av. Framleis sa Grunnlova i § 12 at Kongen nemnte ut
regjeringa, og ikkje noko meir. Samstundes var det
etter 1905 ikkje lenger tvil om at regjeringar kom og
gjekk på grunnlag av Stortingets tillit, sjølv om det

85 Tala for dei seks valperiodane er følgjande: 1918–1921: 12, 1915–1918: 10, 1912–1915: 12, 1909–1912: 12, 1906–1909: 19, 1903–1906: 44 (av
desse 32 ved redaksjonsvedtaket 18.11.1905).

86 Tala for dei fire valperiodane er følgjande: 2013–2017: 20, 2009–2013: 7, 2005–2009: 14, 2001–2005: 9.
87 Sjå oversikta og tabellen i Rasch og Nguyên-Duy, «Hvor gammel er Grunnloven? Grunnlovsendringer gjennom 200 år», (2014), s. 95–113.
88 Sjå Innst. S. nr. 179 (1989–1990) og S.tid. (1989–1990) s. 3687–3691.
89 Sjå Innst. S. nr. 189 (1989–1990) og S.tid. (1989–1990) s. 3691–3693.
90 Sjå nærare i antologien Tolkingar av Grunnlova. Om forfatningsutviklinga 1814–2014, redigert av Eirik Holmøyvik, (2013).
91 Om bakgrunnen for læra om konstitusjonell sedvanerett, sjå Eirik Holmøyvik, «Tolkingar av Grunnlova» (2013) s. 11–31 på s. 14 flg.
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fyrste mistillitsvedtaket som felte ei regjering kom så
seint som i 1928.92

I åra etter 1905 synest det å vere brei semje på Stortin-
get om at maktfordelinga mellom Stortinget, Kongen og
regjeringa var vesentleg endra gjennom praksis som føl-
gje av parlamentarismen og avskaffinga av den person-
lege kongemakta.93 Tilsvarande refleksjonar finn vi i
statsrettslitteraturen. I fyrsteutgåva av Bredo Morgensti-
ernes Lærebog i den norske statsforfatningsret frå 1900
heldt forfattaren fast på at norsk statsrett framleis kvilde
på Grunnlovas opphavlege maktfordeling frå 1814.94 I
andreutgåva frå 1909 måtte Morgenstierne erkjenne «det
parlamentariske Systems Indførelse i vort praktiske
Statsliv som en fuldbragt Kjendsgjerning».95 Dei fak-
tiske endringane i styreforma i 1905 var så omfattande
og grunnleggjande i høve til 1814-grunnlova at ho burde
ha blitt totalrevidert eller erstatta av ei ny grunnlov.
Under sjølvstendekampen i 1905 var ein fullstendig
grunnlovsrevisjon ikkje eit politisk alternativ, og Stortin-
get nøgde seg med å viske ut alle spor etter unionen frå
Grunnlova utan å endre innhaldet (sjå punkt 6.3).

I fråvær av formelle grunnlovsendringar var spørsmå-
let kva rettsleg status og konsekvensar denne nye fak-
tiske maktfordelinga hadde fått, all den tid ho berre var
eit faktisk fenomen gjennom institusjonanes praksis og
utan grunnlag i grunnlovsvedtak etter § 121.96

I Stortingets praksis i tida etter 1905 finn vi få hand-
faste teikn på refleksjon rundt parlamentarismens retts-
lege status. Eit døme som ofte blir trekt fram er Stortin-
gets spesialkomité for å greie ut endringar i riksrettsord-
ninga i kjølvatnet av riksrettssaka mot Abraham Berge i
1926–1927. I innstillinga frå 1929 uttalte spesialkomi-
teen at etter «den omdannelse vår forfatning har vært
gjenstand for gjennom utviklingen av det parlamenta-
riske system», var «den forfatningsmessige nødvendig-
het» av riksrettsordninga mindre.97 Komiteen viste til at
Stortinget i staden for å ty til riksrett, kunne tvinge ei
regjering til å gå av ved mistillitsvedtak. Vidare uttalte
spesialkomiteen at om ei regjering «nogensinne» skulle

nekte å bøye seg for eit mistillitsvedtak i Stortinget, ville
det måtte reknast som «stridende mot statsformen» etter
Grl. § 30, og vere grunnlag for riksrettstiltale.98 Spesial-
komiteen sa ingenting om parlamentarismens rettskjel-
destatus, anna at den var ein del av statsforma. I stats-
rettslitteraturen på denne tida tolka ein «statsformen» i
§ 30 som ein referanse til Grunnlova.99 Det kan tyde på
at spesialkomiteen meinte at parlamentarismen no var
blitt ein konstitusjonell rettsregel på grunnlag av praksis.

I statsrettsteorien var det på same tid ulike syn på par-
lamentarismens rettslege status. Professor Nikolaus
Gjelsvik kommenterte i 1912 at parlamentarismen berre
var eit «politisk princip» og ikkje sedvanerett.100 Også
kollegaen ved Det juridiske fakultet, Bredo Morgensti-
erne, var skeptisk til at parlamentarismen hadde opp-
nådd sedvanerettsleg karakter.101 Som nemnt måtte like-
vel Morgenstierne erkjenne at parlamentarismens utvik-
ling hadde ført til at Grunnlovas føresegner om maktfor-
delinga «ialfald for tiden [har] tapt adskillig av sin prak-
tiske betydning».102 Både Gjelsvik og Morgenstierne
heldt med dette fast på at rettsreglane i Grunnlova ikkje
endra innhald berre fordi Stortinget og regjeringa hadde
endra praksis i samsvar med parlamentarismens krav.
Om parlamentarismen skulle bli noko meir enn eit poli-
tisk prinsipp, kravde Gjelsvik og Morgenstierne formell
grunnlovsendring etter Grl. § 121.

Andre sentrale universitetsjuristar på denne tida
meinte derimot at norsk statsrett var endra ikkje berre
politisk, men også formelt gjennom praksis. Alt i 1907
erklærte professor og tidlegare statsministar Francis
Hagerup i artikkelen Det psykologiske Grundlag for Ret-
ten at store delar av «vor Forfatningsret hviler udeluk-
kende paa Sædevaneret».103 Eitt av døma Hagerup viste
til var dei grunnleggjande endringane i kongemaktas
konstitusjonelle rolle etter unionsoppløysinga i 1905.104

Hagerups synspunkt vart vidareført og vidareutvikla av
dåverande universitetsstipendiat Frede Castberg i ein
artikkel i 1918. Med utgangspunkt i Hagerups rettsteore-
tiske program om at retten vart skapt av praksis og ikkje

92 Sjå vidare i Trond Nordby, I politikkens sentrum. Variasjoner i Stortingets makt 1814–2004, (2004), s. 79–92.
93 Sjå til dømes Per Stavang, Storting og regjering, (1999), s. 34.
94 Sjå Morgenstierne, Lærebog i den norske Statsforfatningsret, (1900), s. 335.
95 Morgenstierne, op.cit., (1909), s. 332.
96 Sjå også kommentaren til § 15.
97 Innstilling fra komiteen til revisjon av grunnlov, ansvarlighetslov og riksrettsreglement, lagt ved Indst. S. nr. 1 (1932) s. 8.
98 Innstilling fra komiteen til revisjon av grunnlov, ansvarlighetslov og riksrettsreglement, lagt ved Indst. S. nr. 1 (1932) s. 37.
99 Sjå Morgenstierne, op.cit., (1909), s. 714 og s. 726.
100 Nikolaus Gjelsvik, Innleiding i rettsstudiet¸ fyrste utgåve, (1912), s. 41 note 35 og tilsvarande i fjerde utgåve (1945), s. 98.
101 Sjå Bredo Morgenstiernes bokmelding av Knud Berlins Den danske Statsforfatningsret i Tidsskrift for Retsvidenskab, (1917), s. 377–384 på

s. 380–381 og Lærebog i den norske Statsforfatningsret, andre bind, (1927), s. 16 (noten).
102 Morgenstierne, Lærebog i den norske Statsforfatningsret, (1909), s. 332.
103 Francis Hagerup, «Det psykologiske Grundlag for Retten», (1907), på s. 7 og 13.
104 Sjå inngåande om tilhøvet mellom unionsoppløysinga og parlamentarismens statsrettslege gjennombrot i Ola Mestad, «Unionsoppløysinga i 1905:

parlamentarisme, strategi og statsrett», (2005), s. 334–419.
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gjennom formelle vedtaksprosedyrar som Grl. § 121, slo
Castberg fast at sentrale komponentar i parlamentaris-
men, mellom dei mistillitsvedtaket, var «konstitutionel
Sedvane» som følgje av Stortingets praksis, og slik blitt
«gjældende norsk Forfatningsret».105 Castbergs lære om
konstitusjonell sedvanerett skulle bli ei dominerande
forståingsramme for forfatningsutviklinga i Noreg gjen-
nom heile 1900-talet.

Også statsrettsteorien på 1800-talet hadde kjend seg
nokså fri til å tolke Grunnlova i lys av praksis og sedva-
nerett. Dag Michalsen kallar det ei utvikling frå «en
slags strikt § 112-formel til en mer graduell endringsfor-
ståelse der det nye sedvanebegrepet formet oppfatningen
om Grunnlovens kontinuerlige endring i takt med sam-
funnets endringer».106 Læra om konstitusjonell sedvane-
rett utvikla av Castberg var likevel noko nytt og grunn-
leggjande anna. Her vart sedvaneretten formalisert som
rettskjeldekategori på lik line med og på same nivå i
regelhierarkiet som den grunnlovsbestemte retten. I dei
statsrettslege standardverka på 1900-talet, Frede Cast-
bergs Norges statsforfatning i tre utgåver frå 1935 til
1964 og Johs. Andenæs’ Statsforfatningen i Norge i
elleve utgåver frå 1945 til 2017, kom denne dualistiske
rettskjeldestrukturen til syne i eigne kapittel som for-
klarte vilkåra for grunnlovsendring gjennom sedvane-
rett.107 Grunnlova kunne no endrast formelt ikkje berre
gjennom eit stortingsvedtak etter prosedyren i § 121,
men også gjennom statsmaktenes praksis etter på føre-
hand definerte vilkår utvikla gjennom læra om konstitu-
sjonell sedvanerett. Når konstitusjonell sedvanerett fyrst
var etablert som ein særskild rettskjeldekategori, vart
han deretter brukt til å tolke og formalisere som konsti-
tusjonell sedvanerett andre praksisar og ordningar, som
domstolanes prøvingsrett overfor lover mot Grunnlova,
Stortingets instruksjonsrett overfor regjeringa og det all-
menne legalitetsprinsnippet.

På same tid både innskrenka og utvida læra om kon-
stitusjonell sedvanerett verkeområdet for § 121. Vekt-
legginga av praksis og sedvanerett i forfatningsutvik-
linga gjorde formell grunnlovsendring etter § 121 min-
dre relevant. Symptomatisk for statsrettens nye retts-
kjeldestruktur på 1900-talet er Per Stavangs omfat-
tande studie Storting og regjering frå 1999, der
føremålet var å vise korleis Grunnlovas opphavlege

maktfordeling var endra og utvikla gjennom praksis
under parlamentarismen.108

Samstundes medførte læra om konstitusjonell sedva-
nerett ei utviding av verkeområdet til § 121, ved at den
formelle grunnlovsendringsprosedyren paradoksalt nok
også kunne brukast for å oppheve uskrivne reglar med
status som konstitusjonell sedvanerett.109 Til dømes
vart det i kvar av dei fem valperiodane mellom 1920 og
1932 sett fram forslag om å oppheve domstolanes prø-
vingsrett overfor lover gjennom grunnlovsvedtak etter
§ 121. Rett nok vart ikkje domstolanes prøvingsrett
enno definert som konstitusjonell sedvanerett på denne
tida, men prøvingsretten var utan direkte heimel i
Grunnlovas ordlyd og hadde vakse fram gjennom høg-
sterettspraksis.

Læra om konstitusjonell sedvanerett var eit barn av
dei ekstraordinære omstenda rundt innføringa av parla-
mentarismen i kjølvatnet av den svært omstridde riks-
rettssaka i 1884 og den dramatiske unionsoppløysinga i
1905. Samstundes kunne læra berre finne grobotn så
lenge Stortinget ikkje lukkast i å grunnlovsfeste parla-
mentarismen gjennom bruk av § 121.

Fyrst i 1926 vart det sett fram grunnlovsforslag om
endring av § 12, slik at Stortinget, i samsvar med grunn-
tanken i parlamentarismen¸ skulle peike ut medlemmane
av statsrådet. Då konstitusjonskomiteen behandla grunn-
lovsforslaget i 1928, erkjende komiteen at den politiske
utviklinga hadde ført til at «paragrafens nuværende form
vanskelig kan sies helt å dekke den rådende parlamenta-
riske opfatning og den på grunnlag herav hevdvundne
praksis».110 Likevel forkasta komiteen grunnlovsforsla-
get utan realitetsbehandling, då den meinte at ei grunn-
lovsfesting av parlamentarismen kravde meir allmenn
utgreiing og drøfting.

I 1935 utarbeidde den tidlegare stortingsmannen
Henrik Ameln frå Høgre eit forslag om ei meir heil-
skapleg grunnlovsfesting av parlamentarismen gjen-
nom eit tillegg til § 12.111 Dette grunnlovsforslaget
regulerte ikkje berre regjeringsutnemninga, men også
regjeringsoppløysinga ved mistillitsvedtak og kabi-
nettspørsmål. Grunngivinga til Ameln for å endre § 12
vart kort: «Taler for sig selv, jf. Castbergs bok.»112

Boka var den alt nemnde Norges statsforfatning, som
kom ut same år. Ameln må ha meint at sidan ein stats-

105 Frede Castberg, «Nogen Ord om Magtfordelingsprincippet og dets Stilling i fransk og norsk Statsret», (1918), på s. 295 og s. 291 respektive.
106 Eirik Holmøyvik og Dag Michalsen, Lærebok i forfatningshistorie, (2015), s. 399.
107 Sjå Frede Castberg, Norges statsforfatning, fyrste utgåve, fyrste bind, (1935), s. 43–46. Sjå tredje utgåve, (1964), s. 49–52 og Johs. Andenæs,

Statsforfatningen i Norge, fyrste utgåve, (1945), s. 22–24 og ellevte utgåve (2017), s. 46–53.
108 Sjå Stavang, Storting og regjering, (1999), særleg s. 30 flg.
109 Sjå til dømes Johs. Andenæs, Statsforfatningen i Norge, (1945) s. 30.
110 Innst. S. nr. 141 (1928) s. 335.
111 Grunnlovsforslaget vart sett fram av Rudolf Falck Ræder frå Frisinna Venstre.
112 Dokument nr. 23 (1935) forslag nr. 1 på s. 4.
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rettsleg autoritet som Castberg tolka parlamentarismen
som ein rettsregel med grunnlovs rang i kraft av kon-
stitusjonell sedvanerett, burde Stortinget følgje etter
og grunnlovsfeste parlamentarismen etter prosedyren i
§ 121. Då Stortinget behandla grunnlovsforslaget i
1937, forkasta konstitusjonskomiteen det som uklårt
og sjølvmotseiande.113 Likevel uttalte konstitusjons-
komiteen, med stortingspresident C.J. Hambro som
formann, seg prinsipielt om parlamentarismens retts-
kjeldestatus:

«Forslagets mening er som det vil sees å få fastslått par-
lamentarismens hovedprinsip i grunnlovs form. Siden
1905 har Konge og Storting uavbrutt praktisert det parla-
mentariske system.

Like så lite i England – parlamentarismens moderland
– som i Norge har den sin hjemmel i noen skreven for-
fatningsregel. Den er begge steder blitt betraktet som et
viktig og fastslått ledd i vår forfatningspraksis og ikke
som uttrykk for nogen rettslig regel.»114

I 1948 vart det same grunnlovsforslaget sett fram på
nytt, men fekk same lagnad i utanriks- og konstitusjons-
komiteen i 1951 som i 1937. Ikkje nok med det: I innstil-
linga gjentok komiteen i 1951 ord for ord den ovanfor
siterte grunngivinga frå 1937, altså at parlamentarismen
var fast praksis, men ingen «rettslig regel».115

Konstitusjonskomiteens fråsegner i 1937 og i 1951 får
særleg sterk resonans når vi veit at Ameln viste til Cast-
bergs statsrettsbok som grunngiving for å grunnlovsfeste
parlamentarismen. Det er naturlegvis mogleg at konsti-
tusjonskomiteen hadde læra om konstitusjonell sedvane-
rett i tankane då den konstaterte at parlamentarismen var
eit «viktig og fastslått ledd i vår forfatningspraksis», i
motsetnad til dei formelle rettsreglane i Grunnlova.
Samstundes var jo nettopp heile poenget med Castbergs
lære om konstitusjonell sedvanerett at slik praksis skilde
seg frå anna politisk praksis og kutyme ved at den danna
eigentlege rettsreglar med same status og rang som dei
skrivne reglane i Grunnlova. Denne læra sette Castberg
fyrst fram i full breidde i Norges statsforfatning frå
1935. Mot denne bakgrunnen er det nærliggande å lese
konstitusjonskomiteens fråsegner som ei avvising av at
parlamentarismen hadde oppnådd rettsleg status som
konstitusjonell sedvanerett, som nettopp var meint å
vere ein «rettslig regel».

For parlamentarismens politiske stilling i Noreg var
det både i 1937 og seinare mindre viktig om den «berre»
var eit politisk prinsipp i form av sikker stortingspraksis
eller ein konstitusjonell sedvanerettsregel med grunn-
lovs rang. Stortingets avvising av forslaga om å grunn-
lovsfeste parlamentarismen i 1937 og 1951 viser like
fullt korleis læra om konstitusjonell sedvanerett kunne
ikkje berre supplere, men også fortrenge den formelle
endringsprosedyren i § 121.

I læra om konstitusjonell sedvanerett ligg det òg ei
prinsipielt tvilsam opning for grunnlovsendring utan å gå
gjennom dei formelle og demokratiske mekanismane i
§ 121 i form av mellomliggande val og 2/3 fleirtal på
Stortinget.116 På same tid som Stortinget ikkje kunne
samlast om å grunnlovsfeste parlamentarismen gjennom
prosedyren i § 121, vart parlamentarismen gitt grunnlovs
rang som konstitusjonell sedvanerett gjennom Castbergs
Norges statsforfatning i 1935 og Johs. Andenæs’ Stats-
forfatningen i Norge i 1945. Sitatet frå konstitusjonsko-
miteen syner at parlamentarismen hadde ein langt meir
usikker rettsleg status då Castberg formulerte læra om
konstitusjonell sedvanerett i 1935 enn både han og sei-
nare juristar har erkjent. Det var altså leiande universi-
tetsjuristar, og ikkje Stortinget som grunnlovsgivande
makt, som definerte parlamentarismens rettslege stilling i
Noreg. Då Stortinget i 2007 endeleg grunnlovsfesta dei
sentrale komponentane i parlamentarismen (mistillits-
vedtaket i § 15 og regjeringas opplysningsplikt overfor
Stortinget i § 82), var det berre som ei kodifisering av
Castbergs påstand om konstitusjonell sedvanerett.117

6 Grunnlovsrevisjonane hausten 1814 og 1905 
utan bruk av § 121

6.1 Innleiing

Ved to høve har Grunnlova blitt endra formelt utan at
Stortinget har følgd prosedyren i § 121. Den fyrste
gongen var fjerde november 1814, i samband med opp-
rettinga av unionen med Sverige og valet av den sven-
ske Carl XIII som norsk konge. Den andre gongen var
18. november 1905, i samband med oppløysinga av
den same unionen. Ved begge høva vart grunnlovs-
endringane utan bruk av endringsprosedyren i § 121
gjort under ekstraordinære omstende.

113 Sjå Innst. S. nr. 51 (1937).
114 Innst. S. nr. 51 (1937) s. 104.
115 Sjå Innst. S. nr. 121 (1951). Grunnlovsforslaget vart denne gongen sett fram av dr. juris Sjur Lindebrække frå Høgre.
116 For ei kritisk tilnærming til læra om konstitusjonell sedvanerett, sjå Eivind Smith, Konstitusjonelt demokrati, (2015), s. 135 flg.
117 Dette vart lagt til grunn av utvalet som greia ut grunnlovsendringane, sjå Dokument nr. 19 (2003–2004) s. 14 og 19. Stortinget bygde på same føre-

setnad under behandlinga der, sjå Innst. S. 94 (2006–2007).
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6.2 Grunnlovsrevisjonen ved opprettinga av unionen i 
1814
Bakgrunnen for grunnlovsrevisjonen fjerde november
1814 var Mossekonvensjonen av 14. august 1814, som
avslutta krigen mellom Noreg og Sverige. Fredsvilkåra i
Mossekonvensjonen var at den nyvalde kong Christian
Frederik skulle gå av, medan Noreg skulle gå i union
med Sverige under ein felles konge. I art. 3 lovde den
svenske kongen å «antage» den norske grunnlova vedte-
ken på Eidsvoll 17. mai, med dei endringane som var
«nødvendige for begge Rigers Forening» etter avtale
med Stortinget. Grunnlovsrevisjonen vart gjort av eit
overordentleg storting kalla inn til dette føremålet, og
som kom saman sjuande oktober.118 I revideringsarbei-
det førte det overordentlege Stortinget forhandlingar
med representantar frå den svenske kongen, som sette
fram sine eigne utkast til grunnlovsrevisjon.

Nokre av endringane det overordentlege Stortinget
gjorde var større enn det som var strengt nødvendig av
omsyn til unionen. Til dømes vart Kongens råderett over
militærmakta i § 25 underlagt vesentlege restriksjonar i
høve til 17. mai-grunnlova. Denne endringa var ikkje
nødvendig for å organisere ei felles kongemakt mellom
dei to rika, men var meint å sikre norsk kontroll over
militærmakta i frykt for svensk dominans gjennom den
felles kongen.

Forhandlingane om grunnlovsrevisjonen skulle gjere
Novembergrunnlovas rettslege karakter til eit omdisku-
tert spørsmål gjennom heile unionstida.119 Frå svensk
side vart det hevda at Novembergrunnlova var ein kon-
trakt eller ein folkerettsleg avtale mellom den svenske
kongen og Stortinget. Frå norsk side heldt det overor-
dentlege Stortinget fast på at grunnlovsendring var ei
suverenitetshandling som berre folket gjennom Stortin-
get hadde kompetanse til (sjå punkt 4).

Sjølv om det på norsk side var semje om at berre det
norske folket kunne gi og endre grunnlova si, var det
hausten 1814 ein offentleg diskusjon om legitimitets-
grunnlaget for å ikkje følgje endringsprosedyren i § 121.
Her vart det sett fram ulike syn.

I ein avisartikkel få dagar etter at det overordentlege
Stortinget kom saman sjuande oktober, hevda universi-
tetslektor i teologi Stener Stenersen at det overordent-
lege Stortinget sakna kompetanse til å endre Grunnlova.
Synspunktet var at sidan «Grundloven [er] Repræsen-

tanternes Fuldmagt, hvortil de ufravikeligen ere
bundne», måtte grunnlovsendringane følgje § 121 (då
§ 110).120 Resultatet av Stenersens tolking var at unio-
nen måtte vente til 1818. Som følgje av formkrava i
§ 121, kunne fyrst det andre ordinære Stortinget vedta
dei nødvendige grunnlovsendringane, som måtte setjast
fram på det fyrste ordinære Stortinget i 1815.

Lektor Stenersens strengt positivistiske syn vart imø-
tegått av den juristutdanna krigsråd Mathias Hagerup,
som hevda eit naturrettsleg grunnlag for det overordent-
lege stortingets kompetanse til å endre Grunnlova. Syns-
punktet til Hagerup var at sidan det suverene folket
hadde gitt Grunnlova, måtte det òg kunne endre ho utan
hinder av formkrav. Hagerup støtta seg her på rettsfilo-
sofien til Immanuel Kant. Med støtte i Kants Metaphy-
sische Anfangsgründe der Rechtslehre, konstaterte
Hagerup at «Statsformerne […] er blot Bogstaver, der
høre til Statsforfatningens Maskinvæsen», medan «den
oprindelige Magt» kunne endre sjølve statsforma
(Grunnlova).121 Poenget til Hagerup synest å vere at ved
kong Christian Frederiks abdikasjon tiande oktober
hadde folket fått tilbake den opphavelege makta til å gi
og endre Grunnlova. Det overordentlege Stortinget
utøvde altså makta til det suverene folket direkte og på
naturrettens grunn.

Eit mellomsynspunkt vart fremja av den nyleg utnemn-
de høgsterettsadvokat Bredo Morgenstierne.122 Han var
samd med Stenersen i at Grunnlova var å rekne som ei
bindande fullmakt for stortingsrepresentantane. Sam-
stundes åtvara han mot Hagerups syn om at det suverene
folket gjennom Stortinget alltid og utan formkrav kunne
endre Grunnlova. Dette, meinte Morgenstierne, ville
føre til at «Staten maatte ved hvert Storthings holdelse
være udsat for Revolutioner».123 Grunnlova hadde reglar
både for skifte av monark og for grunnlovsendring, og
desse måtte følgjast, formana Morgenstierne.

Likevel var Morgenstierne samd med Hagerup i at det
overordentlege Stortinget hadde kompetanse til å endre
Grunnlova. Grunngivinga til Morgenstierne var derimot
formaljuridisk og statsrettsleg der Hagerup støtta seg til
Kants naturrett. Morgenstierne viste til at folket, konsti-
tuert som «Souverain, er berettiget til at forandre Regje-
ringsformen, naar en saadan Forandring er Gjenstand for
dets Sammenkaldelse».124 Det juridisk avgjerande var
altså at dette overordentlege Stortinget hadde fått ein

118 Sjå nærare og med fleire referansar i Holmøyvik og Michalsen, Lærebok i forfatningshistorie, (2015), s. 229–232.
119 For ei oversikt, sjå Frede Castberg, Norges statsforfatning, fyrste bind, (1964), s. 106–108 og kommentaren til Den svensk-norske union.
120 Christiania Intelligentssedler nr. 81, 11.10.1814. Resonnementet til Stenersen er meir samansett og filosofisk, men utgangspunktet hans var dette

positivistiske og juridiske poenget.
121 Christiania Intelligentssedler nr. 83, 18.10.1814 og nr. 85, 25.10.14.
122 Sjå Christiania Intelligentssedler nr. 84, 21.10.1814 og Tiden nr. 24, 29.10.1814.
123 Christiania Intelligentssedler nr. 84, 21.10.1814.
124 Christiania Intelligentssedler nr. 84, 21.10.1814.
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eksplisitt fullmakt til å endre Grunnlova, noko Morgen-
stierne meinte hadde skjedd ved Mossekonvensjonen
14. august. Poenget til Morgenstierne var altså at det
overordentlege Stortinget, som Riksforsamlinga tidle-
gare på året, var ei konstituerande forsamling, nemnt ut
av det suverene folket etter val på grunnlag av Mosse-
konvensjonen, og gitt konkret og avgrensa kompetanse
til å revidere Grunnlova for å mogleggjere union med
Sverige.

Vurdert etter dåtidas statsrett hadde Morgenstiernes
resonnement mykje for seg. Skiljet mellom konstitue-
rande og konstituerte makter, og delegert kompetanse frå
konstituerande folkeforsamlingar, var ryggraden i den
moderne forfatningsrørsla frå slutten av 1700-talet.
Sjølv viste Morgenstierne til at det overordentlege Stor-
tingets kompetanse «grunder sig […] tillige paa den
almindelige Statsret», medan ordinære og overordent-
lege storting utan slik eksplisitte fullmakter til grunnlovs-
endring, måtte halde seg til «Norges positive Statsrett
alene», altså Grunnlova.125

Vurdert med dagens auge er det liten tvil om at grunn-
lovsrevisjonen hausten 1814 også hadde eit element av
naudrett i seg. Om Grunnlova skulle overleve i unionen
med Sverige, måtte ho endrast. Bak kravet i Mossekon-
vensjonen art. 3 om grunnlovsrevisjon låg trugselen om
vidare krig. Sverige hadde støtte frå stormaktene i
Europa, medan Noreg stod åleine. Dette var den folke-
rettslege og realpolitiske bakgrunnen for grunnlovsrevi-
sjonen fjerde november. I denne akutte tvangssituasjonen
var det ikkje mogleg å følgje endringsprosedyren i § 121
(då § 110), som kravde eit stortingsval mellom grunn-
lovsforslag- og vedtak. Også det naudrettslege elementet
var framme i debatten hausten 1814. Hagerup slo fast at
grunnlovsendring utanfor Grunnlovas eigen endringspro-
sedyre måtte vere legitim, då folket ikkje kunne ha meint
å gi ei lov som «begrundede dets Undergang».126

6.3 Grunnlovsrevisjonen ved oppløysinga av unionen i 
1905
Grunnlovsrevisjonen 18. november 1905 var ein direkte
konsekvens av at Stortinget 7. juni det året vedtok sam-

røystes at unionen med Sverige var oppløyst.127 Dette
vedtaket fekk konstitusjonelle konsekvensar fordi det
unionelle tilhøvet til Sverige gjennom felles konge var
regulert i Grunnlova. Alt i § 1 stod det at Noreg var
«forenet med Sverige under een Konge». I tillegg hadde
unionstraktaten Riksakten av 1815 rettsleg status som
grunnlov i Noreg, og kunne etter Riksakten § 12 berre
endrast etter prosedyren for grunnlovsendring i Grl.
§ 121.128 Oppløysing av unionen kravde følgjeleg
omfattande grunnlovsendringar. Problemet var at Stor-
tingets vedtak 7. juni var eit vanleg plenarvedtak. For-
melt kan ikkje eit plenarvedtak oppheve § 1 og dei andre
grunnlovsparagrafane som utgjorde unionens retts-
grunnlag.

Føresetnaden i 7. juni-vedtaket var at unionen var
oppløyst som følgje av den ekstraordinære statsrettslege
situasjonen som oppstod då kong Oscar 2., under den til-
spissa unionskonflikten, ikkje lenger var i stand til å
nemne ut eit norsk statsråd. Stortinget formulerte det slik
at unionen var oppløyst «i overensstemmelse med Nor-
ges riges grundlov og gjældende love – med de
ændringer, som nødvendiggjøres derved».129 Dette stats-
rettslege synspunktet bygde på to slutningar: 1) Når
Oscar 2. ikkje lenger var i stand til å utøve pliktene sine
etter Grunnlova, i dette tilfellet plikta i § 12 til å nemne
ut statsrådet, kunne han ikkje lenger fungere som norsk
konge. 2) Når Oscar 2. ikkje lenger var konge i Noreg,
vart unionen oppløyst automatisk, då grunnlaget for uni-
onen var at same person var norsk og svensk konge.
Begge slutningane var omdiskuterte, men hadde mot
slutten av 1800-talet vunne støtte i norsk statsrettslittera-
tur.130

Dei nødvendige grunnlovsendringane 7. juni-vedtaket
føresette, vedtok Stortinget 18. november same året,
også denne gongen i form av eit vanleg plenarvedtak. I
alt gjorde Stortinget den dagen endringar i 27 grunnlovs-
paragrafar og oppheva 5.131

Kva var rettsgrunnlaget for å ikkje følgje endringspro-
sedyren i § 121 18. november 1905? Legitimiteten til
desse grunnlovsendringane heng naturlegvis tett saman
med legitimiteten til 7. juni-vedtaket og oppløysinga av
unionen med Sverige etter mange års debatt. I den påfølg-

125 Tiden nr. 24, 29.10.1814.
126 Christiania Intelligentssedler nr. 83, 18.10.1814.
127 I dei følgjande avsnitta byggjer eg i hovudsak på Mestad, «Unionsoppløysinga i 1905: parlamentarisme, strategi og statsrett», (2005), s. 395–403

og Holmøyvik og Michalsen, Lærebok i forfatningshistorie, (2015), s. 248–252.
128 Riksakten av 1815 § 12. Da de Bestemmelser, som i denne Rigsact indeholdes, deels ere Gjentagelser af Kongeriget Norges Grundlov, deels Tillæg

til samme, grundede paa den til dette Storthing i Grundloven dertil givne Bemyndigelse, saa skulle de, i Henseende til Norge, have og beholde den
samme Kraft, som dette Riges Grundlov, og ikke kunne forandres uden paa den i sammes § 112 foreskrevne Maade.

129 J.V. Heiberg, Unionens opløsning 1905. Officielle aktstykker vedrørende unionskrisen og Norges gjenreisning som helt suveræn stat, (1906),
s. 210.

130 Sjå til dømes Torkel Halvorsen Aschehoug, Norges nuværende statsforfatning, fyrste bind, (1891), s. 57.
131 Sjå S.tid. (1905–1906), 9 d. s. 13–14. Sjå også Heiberg, Unionens opløsning 1905, (1906), s. 982–1011.
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jande folkerøystinga 13. august røysta 99,95 % av dei
røysteføre for oppløysinga av unionen. Folkesuverenite-
ten, som i 1884 definitivt var erkjend som grunnlaget for
Grunnlova og endringsprosedyren i § 121, stod dermed
fullt ut bak unionsoppløysinga og dei nødvendige grunn-
lovsendringane. Om vi ser til moderne statsrettsteori
minner grunnlovsendringane i 1905, saman med dei
vidtrekkande konsekvensane unionsoppløysinga fekk
for tolkinga av Grunnlovas reglar om den personlege
kongemakta, om det den amerikanske statsrettsteoretika-
ren Bruce Ackerman har kalla eit «constitutional
moment»: Ein transformasjon av forfatningas innhald og
verdiar utan bruk av den formelle endringsprosedyren,
men legitimert gjennom ei brei reformrørsle på alle sam-
funnsnivå, på tvers av politiske parti og interessegrupper
og på tvers av fleire regjeringar og storting.132 Ein annan
måte å forklare rettsgrunnlaget for 7. juni-vedtaket og
grunnlovsendringane 18. november er som resultata av
ein vedvarande konstitusjonell og politisk unnatakstil-
stand over mange år og som sette delar av Grunnlova ut
av spel.133

Stortingets legitimering av grunnlovsendringane
18. november var formaljuridisk, men knytt til 7. juni-
vedtaket ut ifrå førestillingar om ein statsrettsleg unna-
takstilstand. Under stortingsmøtet 18. november uttrykte
Francis Hagerup det rådande synet då han presiserte at
der

«ikke er tale om en regelmæssig anvendelse af grundlo-
vens § 112, at det kun er de ekstraordinære omstendighe-
der, som tvinger os til at tage de rent formelle konsekven-
ser af en beslutning, som stortinget allerede har fattet».134

Justisminister Hagerup Bull viste på det same stortings-
møtet til at Stortinget handla i kraft av «nødvendighedens
mandat» som følgje av at «ved beslutningen 7. juni d. a.
er vor forfatningsret unergaaet visse forandringer».135

Den forfatningsendrande handlinga var altså Stortingets
7. juni-vedtak. Grunnlovsrevisjonen 18. november vart
sett på som ei formalisering av forfatningsendringar som
alt hadde skjedd, og vart difor omtalt som ein «redak-
tion» av Grunnlova.

Eit anna spørsmål var kor langt Stortingets kompe-
tanse til å redigere Grunnlova rakk. Her var det ulike
syn. Problemet var at 7. juni-vedtaket sa ingenting om
kva delar av Grunnlova som måtte endrast, og det kunne

vere ulike syn på kva grunnlovsendringar unionsoppløy-
singa kravde. Dermed oppstod det diskusjon om den
rettslege karakteren til Stortingets redaksjonsvedtak
18. november, og om det opna for å avvike frå Grunnlo-
vas endringsprosedyre i § 121. Endra Stortinget innhal-
det i Grunnlova eller var det snakk om ein rein språkleg
redaksjon?

Det eine synet var at Stortingets revisjon av Grunn-
lova var «et rent redaktionelt spørsmaal», der Stortinget
berre skulle «fastslå hvad der er grundlovens innhold i
dette øieblikk».136 Dermed var det ikkje nødvendig å ty
til endringsprosedyren i § 121, då Stortinget 18. novem-
ber ikkje handla som grunnlovsgivande makt. Dette var
synspunktet til Justisdepartementet og fleirtalet i Stortin-
gets konstitusjonskomité.

Eit mindretal frå Venstres radikale fløy meinte deri-
mot at Stortinget no var omdanna til ei konstituerande
grunnlovsgivande forsamling lik den på Eidsvoll i
1814.137 Dermed var Stortinget også legitimert til å
bestemme Grunnlovas innhald, noko dei meinte var nød-
vendig så lenge 7. juni-vedtaket ikkje sa konkret korleis
Grunnlova måtte endrast. Dessutan var det viktig for den
framtidige tolkinga av Grunnlova at redaksjonsvedtaket
hadde rettskjeldestatus som grunnlovsvedtak, og ikkje
berre eit plenarvedtak om Grunnlovas form. I motsett
fall frykta dei at det i framtida kunne oppstå tvil om kor-
leis dei endra grunnlovsparagrafane skulle tolkast og om
dei kunne endrast og opphevast med simpelt plenarved-
tak eller med grunnlovsvedtak etter § 121. Så lenge ein
ikkje følgde prosedyren i § 121, meinte mindretalet at
Stortinget måtte erkjenne i vedtaket 18. november at det
handla som grunnlovsgivande makt.

Eit forløysande kompromissforslag vart føreslått av
Hagerup, som ville halde på konklusjonen til fleirtalet
om at dei reelle forfatningsendringane skjedde 7. juni,
men innleie redaksjonsvedtaket på ein måte «som giver
udtryk for, hvad der nu virkelig sker, nemlig at vi nu
bestemmer lydelsen i henhold til stortingets beslutning
af 7de juni 1905». Forslaget til Hagerup vart vedteke av
Stortinget, og redaksjonsvedtaket 18. november 1905
vart innleia med følgjande tekst:

«For at bringe grundlovens lydelse i overensstemmelse
med stortingets beslutning af 7de juni 1905 bestemmes:
[…].»

132 Sjå til dømes Bruce Ackerman, We the People: Transformations, (1998), s. 409.
133 Sjå Dag Michalsen, «Unntakstilstand og forfatning: En introduksjon», (2013), s. 11–42 på s. 27–31. Slik også Castberg, Norges statsforfatning,

andre bind, (1964), s. 357.
134 Heiberg, Unionens opløsning 1905, (1906), s. 987–988 (Hagerup).
135 Heiberg, Unionens opløsning 1905, (1906), s. 987 (justisminister Hagerup Bull).
136 Heiberg, Unionens opløsning 1905, (1906), s. 986–987 (justisminister Hagerup Bull).
137 Sjå Heiberg, Unionens opløsning 1905, (1906), s. 983 (Bryggesaa) og s. 988 (Konow).



§ 121 1379
7 Endringar i § 121

7.1 Seks endringar sidan 1814
Etter grunnlovsrevisjonen fjerde november 1814, har
§ 121 i Grunnlova blitt endra seks gongar. Hovudele-
menta i prosedyren for grunnlovsendring har likevel stått
uendra sidan 1814.

Fire av dei seks endringane i § 121 har justert tids-
punktet for når grunnlovsforslag kan setjast fram og når i
den påfølgjande stortingsperioden Stortinget kan gjere
endeleg vedtak. Desse endringane vart tvungne fram av
overgangen frå storting kvart tredje år til årlege storting i
1869. Dette førte til behov for presisering når i ein stor-
tingsperiode grunnlovsforslag kan setjast fram og vedta-
kast. I 1869 vart det presisert i § 121 at grunnlovsforslag
måtte setjast fram på det fyrste ordentlege stortinget etter
eit nytt val, medan vedtak kunne skje på kvart av dei tre
stortinga etter neste val. Tanken bak denne sperrefristen
var å late grunnlovsforslag modne i to år før stortingsva-
let slik som før innføringa av årlege storting, og slik hin-
dre forhasta grunnlovsforslag.138

Sperrefristen frå 1869 vart oppheva i 1905, slik at for-
slag no kunne setjast fram på alle stortinga i valperioden.
Denne endringa var føreslått i 1901 i ei tid med stadig
meir tilspissa strid mellom Noreg og Sverige om unio-
nens innhald og framtid. Med utsikt til ei mogleg opp-
løysing av unionen, som ville krevje mange grunnlovs-
endringar, hadde Stortinget behov for fleksibilitet i tids-
punkta for grunnlovsforslag og -vedtak.139

Endringa i 1905 vart oppfatta som midlertidig og situa-
sjonsbestemt, og restriksjonar på framsetting og vedta-
king av grunnlovsforslag vart tilbakeført ved ei endring
av § 121 i 1907.140 Etter dette skulle ikkje Stortinget
kunne behandle grunnlovsforslag- og vedtak på det
tredje og siste stortinget før nytt val. Grunngivinga var
som i 1869 frykta for forhasta grunnlovsforslag og
(denne gongen) -vedtak rett før eit stortingsval.141

Etter overgangen til fireårige valperiodar i 1938, som
grunna den andre verdskrigen fyrst vart sett i verk frå
1945, vart § 121 på nytt endra i 1946 slik at Stortinget
måtte behandle grunnlovsforslag og -vedtak på eitt av
dei tre fyrste stortinga i ein valperiode. Regelen var der-
med den same som i 1907.

Ei på papiret substansiell, men i praksis formell end-
ring av § 121 kom i 1913. Då fekk § 121 eit nytt andre

avsnitt. Her vart det presisert at grunnlovsvedtak skal
underskrivast av Stortingets president og sekretær for å
vere gyldige, medan Kongen skal kunngjere endringane
ved trykken. Som nemnt ovanfor (sjå punkt 4) var dette
tillegget til § 121 i berre ei formalisering av rettstilstan-
den etter Riksrettens dom i 1884, som definitivt slo fast
at Kongen ikkje måtte sanksjonere grunnlovsendringar
for at dei skulle vere gyldige.

Den siste av dei seks endringane i § 121 kom i 1990,
som følgje av opphevinga av ordninga med overordent-
lege storting, noko som kravde ei presisering av teksten i
§ 121.

7.2 Endringar i kravet til quorum
I tillegg til endringane i § 121 har prosedyren for grunn-
lovsendringar blitt endra gjennom endringar i § 73 og
kravet til quorum – det minste talet på Stortingets med-
lemmar som utgjer eit vedtaksført storting.

I 1931 vart eit særskild krav om quorum for grunn-
lovsendringar innført i § 73, som regulerer Stortingets
samansetnad. Bakgrunnen for denne presiseringa var at
Stortinget ønskte å redusere det generelle kravet til
quorum for at storting kunne haldast, fyrst frå to tredje-
delar til tre femtedelar i 1926, deretter til halvparten i
1931. Bakgrunnen for endringane i 1926 og 1931 var det
ustabile politiske klimaet i mellomkrigstida. Dei eta-
blerte politiske partia på Stortinget frykta at eit revolu-
sjonært parti, med meir enn to femtedelars oppslutnad i
val, kunne blokkere all verksemd i Stortinget ved å halde
seg borte frå forhandlingane.142 Ein uønskt biverknad av
å senke det generelle kravet til quorum, var ei tilsva-
rande senking av det reelle kravet til fleirtal for grunn-
lovsendringar. Her vart nemleg § 121 tolka slik at det var
tilstrekkeleg med 2/3 av dei gitte røystene, uavhengig av
kor mange som deltok i røystinga.143 Konsekvensen av
ei lemping på kravet til quorum var då at eit grunnlovs-
forslag i teorien kunne vedtakast av eit nokså lite
mindretal av Stortingets medlemmar (2/3 av halvparten).
Endringa av § 73 i 1931 presiserte difor at grunnlovsfor-
slag ikkje kan behandlast av Stortinget utan at minst 2/3
av Stortingets medlemmar er til stades. Tanken var at
grunnlovsforslag «bør behandles særlig varsomt».144

Dermed er kravet for grunnlovsvedtak minst 2/3 fleirtal
av minst 2/3 av det samla talet på Stortingets medlem-

138 Sjå til dømes Aschehoug, Norges nuværende statsforfatning, tredje bind, (1893), s. 561–562.
139 Sjå Mestad, «Unionsoppløysinga i 1905: parlamentarisme, strategi og statsrett», (2005), s. 334–419 på s. 396. Sjå vidare Indst. S. nr. 167 (1904–

1905).
140 Sjå Indst. S. nr. 169 (1906–1907) s. 343.
141 Sjå Indst. S. nr. 169 (1906–1907) s. 344.
142 Sjå Castberg, Norges statsforfatning, fyrste bind, (1964), s. 286.
143 Sjå Aschehoug, Norges nuværende statsforfatning, tredje bind, (1893), s. 564 jf. andre bind s. 42.
144 S.tid. (1931) s. 1408 (representanten Handberg frå Bondepartiet).
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mar røyster for, noko som likevel kan vere mindre enn
halvparten (76 av 169).

7.3 Forslag til reform av § 121
Endringane av § 121 må seiast å vere marginale. Hovud-
elementa i endringsprosedyren har vore dei same sidan
1814. Likevel har det i periodar vore diskutert og føre-
slått meir inngripande endringar i Grunnlovas endrings-
prosedyre.

På 1800-talet var diskusjonar om endringsprosedyren
knytt til striden om Kongens grunnlovsveto (sjå punkt
4), som i røynda var eit spørsmål om endring av § 121
gjennom tolking. Endringa av § 121 i 1913 sette ein
endeleg stopp for alle forsøk på å involvere den
utøvande makta i grunnlovsvedtak.

Parallelt med innføringa av parlamentarismen i åra
etter 1884 følgde ein lang periode med vedvarande dis-
kusjon om vilkåra for grunnlovsendring. Denne disku-
sjonen var knytt til ein større debatt om innføring av fol-
kerøysting (referendum) i det norske styringssystemet,
både for lovvedtak, grunnlovsvedtak og i andre saman-
hengar.145 Frå 1892 og fram til 1952 vart det sett fram ei
rekkje forslag om å endre § 121 for å innføre krav om
folkerøysting ved grunnlovsvedtak.146 Forslaga varierte
frå obligatorisk folkerøysting til at Stortinget kunne
velje folkerøysting som eit alternativ til grunnlovsvedtak
med kvalifisert fleirtal i Stortinget, eller at 20 medlem-
mar av Stortinget eller 20.000 røysteføre borgarar kunne
krevje folkerøysting.

Føremålet med å innføre folkerøysting varierte etter
politisk ståstad.147 Dei konservative i partia Høgre og
Frisinna Venstre såg på folkerøysting som ein måte å
hindre radikale grunnlovsendringar, då dei meinte at vel-
jarane var meir konservative enn dei radikale partia på
Stortinget. Representantar frå desse partia, Venstre og
frå valet i 1903 sosialistane i Arbeiderpartiet, ønskte på
si side eit større innslag av direkte demokrati, då dei
meinte veljarane var meir radikale enn partifordelinga på
Stortinget tilsa. Når ingen av grunnlovsforslaga opp-
nådde det nødvendige to trededels fleirtal, skuldast det i

hovudsak motstand i delar av dåtidas dominerande parti
Venstre.148 Som regjeringsberande parti hadde ikkje
Venstre same interesse for folkerøystingar som det då
mindre opposisjonspartiet Arbeiderpartiet. Samstundes
frykta partiets representantar frå landsbygda at folke-
røysting ville favorisere byane framfor grisgrendte strøk.

Illustrerande for dei ulike syna på folkerøysting ved
grunnlovsendringar er forslaget til reform av § 121 sett
fram i 1923 av valordningskommisjonen av 1917.149 I
kommisjonen hadde Venstre fleirtal med fem av sju
medlemmar. Høgsterettsjustitiarius og tidlegare justis-
ministar for Høgre, Herman Scheel, var den einaste kon-
servative i kommisjonen, medan Magnus Nilssen frå
Arbeiderpartiet var den einaste sosialisten.

I innstillinga til kommisjonen var det fleirtal for å inn-
føre folkerøysting i ei eller anna form ved grunnlovs-
endring, men kommisjonen klarte ikkje å samle seg om
kva funksjon folkerøysting skulle ha.150 Den eine
modellen var å gjere folkerøysting obligatorisk for alle
grunnlovsvedtak, i tillegg til vedtak i Stortinget. Den
andre modellen var å gjere folkerøysting til eit sjølvsten-
dig alternativ til grunnlovsvedtak i Stortinget, ved at fol-
ket i val kunne vedta grunnlovsforslag som oppnådde
fleirtal, men ikkje kvalifisert fleirtal etter § 121. I den
fyrste modellen var folkerøysting meint som mindre-
talsvern, og vart støtta av venstremennene Rolf Jacobsen
og Sven Aarrestad i tillegg til høgremannen Scheel. I
den andre modellen var folkerøysting meint som eit
verktøy for folkefleirtalet, og vart støtta av Johan Cast-
berg frå Venstres radiale støtteparti Arbeidardemokra-
tane, sosialisten Nilssen og venstremannen Tore Aaen.

I tillegg til forslaga om innføring av folkerøysting
sette valordningskommisjonen av 1917 fram ei rekke
andre forslag til reform prosedyren for grunnlovsendring
i § 121. Fleire forslag opna for å vedta grunnlovsforslag
utan mellomliggande val, men med to gongar stortings-
behandling med ulike variantar av fleirtal (tre femte-
delar, to tredjedelar og fire femdelar) og med vidare
alternativ med eller utan folkerøysting. Felles for desse
forslaga var at dei gjorde prosessen for grunnlovsend-
ringar raskare og smidigare, noko som må sjåast på bak-

145 Folkerøysting er ikkje heimla i Grunnlova, men Stortinget har ved særlover halde rådgivande folkerøystingar seks gongar: I 1905 vart unionsopp-
løysinga og valet av prins Carl av Danmark som konge lagt fram for folkerøysting, i 1919 og 1926 var det folkerøystingar om respektive innføring
og oppheving alkoholforbod og i 1972 og 1994 om norsk medlemskap i EF (no EU). Mellom 1897 og 1993 har det 25 gongar blitt diskutert å inn-
føre i Grunnlova ei ordning med folkerøysting, sjå Tor Bjørklund, Om folkeavstemninger: Norge og Norden 1905–1994, (1997), s. 43.

146 Grunnlovsforslag om innføring av referendum ved grunnlovsendring vart sett fram i 1898, 1900–1901, 1903–1904, 1908, 1911, 1914, 1917, 1920,
1923, 1926, 1935 og 1939. Sjå oversikta til Valordningskommisjonen av 1948 i Oppløsningsrett og folkerøsting (referendum): innstilling III fra
Den parlamentariske valgordningskommisjon nedsatt ved Stortingets vedtak av 6. februar 1948; avgitt 27. november 1952, Horten 1952 s. 63–67.

147 Eg byggjer her på Nordby, I politikkens sentrum, (2000), s. 115–122.
148 Slik Nordby, I politikkens sentrum, (2000), s. 119.
149 Sjå Innst. Dokument nr. 19 (1923) s. 33 flg.
150 Sjå Innstilling VII fra den parlamentariske valgordningskommisjon. B. Folkeavstemning. Nedsatt ved Stortingets beslutning av 26. juni 1917,

avgitt 27. november 1924, Kristiania 1924 s. 139–140. Sistemann i kommisjonen, Nils Skaar frå Venstre, ville halde endringsprosedyren i § 121
som den var.
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grunn av den utbreidde reformiveren etter unionsopp-
løysinga i 1905 (sjå punkt 5.2).

Då reformforslaga til valordningskommisjonen av
1917 kom til Stortinget i 1925, var det likevel ikkje fleir-
tal i utanriks- og konstitusjonskomiteen for nokon av dei
mange alternativa, og reforma av § 121 vart til slutt for-
kasta.151

Valordningskommisjonen av 1948 vidareførte kritik-
ken frå den førre valordningskommisjonen og føreslo på
nytt ein reform av § 121.152 Dette er det reformforslaget
som så langt har kome nærast i å lukkast. I innstillinga
frå 1952 uttalte kommisjonen samrøystes at prosedyren i
§ 121 for grunnlovsendring «ikke sikrer den mest
betryggende og hensiktsmessige lovbehandling».153

Kommisjonen peikte på tre veikskapar med den gjel-
dande prosedyren.

For det fyrste stengde den gjeldande prosedyren for at
Stortinget kunne tilpasse eller justere grunnlovsforslag,
sidan desse ikkje vart behandla av Stortinget i same valpe-
riode dei var sett fram på. Det hadde ført til at ein fekk
mange grunnlovsforslag som måtte forkastast av formelle
grunnar eller på grunn av forma. Tilsvarande kritikk var
også sett fram av valordningskommisjonen av 1917.

For det andre meinte kommisjonen at den lange sperre-
fristen mellom grunnlovsforslag og -vedtak, mellom eitt
til fem år, kunne føre til praktiske vanskar i statslivet.
Kommisjonen peikte på at den lange sperrefristen kunne
føre til at statsmaktene, i staden for å endre Grunnlova på
korrekt måte etter § 121, tolka ho friare i lys av samfunns-
utviklinga og endra føresetnader. Grunnlovsendring gjen-
nom utvidande eller innskrenkande tolking av eit knapt
fleirtal i Stortinget vil også undergrave dei prosessuelle
krava i § 121 med føremål å sikre mindretalsvern og gjen-
nomtenkte grunnlovsvedtak. I 1952 var det neppe vanske-
leg å finne døme på grunnlovsendrande tolking, ikkje
minst i form av konstitusjonell sedvanerett som følgje av
innføringa av parlamentarismen (sjå punkt 5.3).154

For det tredje meinte kommisjonen at den gjeldande
endringsprosedyren ikkje gav tilstrekkeleg vern mot
grunnlovsendringar i strid med folkeviljen. Tanken var
at folkeviljen skulle kome til uttrykk gjennom stortings-
valet mellom grunnlovsforslag og -vedtak, men kommi-

sjonen meinte at denne mekanismen ikkje lenger fun-
gerte. I 1952 var det lenge sidan grunnlovsendringar
hadde fått merksemd ved stortingsvala.

For å bøte på desse veikskapane føreslo ein samrøys-
tes valordningskommisjon av 1948 å innføre eit krav om
at grunnlovsforslag måtte behandlast to gongar av Stor-
tinget. Fyrst skulle Stortinget vedta eit framsett grunn-
lovsforslag med simpelt fleirtal. Deretter, etter ein sper-
refrist på 6–12 månader utan mellomliggande val, skulle
Stortinget endeleg vedta forslaget, men no med to tredje-
dels fleirtal. Ei slik ordning skulle bøte på dei to fyrste
av dei nemnde veikskapane.

Når det gjaldt den siste veikskapen ved modellen i
§ 121 – omsynet til folkeviljen – delte kommisjonen
etter partipolitiske skiljeliner.155 Dei fem medlemmane
frå Arbeiderpartiet, som på denne tida hadde reint fleir-
tal på Stortinget, meinte at den nemnte og potensielt hur-
tigare endringsprosedyren med dobbel stortingsbehand-
ling var fullgod. Dei fem medlemmane med tilknyting til
dei borgarlege opposisjonspartia meinte derimot at ein
berre kunne gå bort frå kravet om mellomliggande stor-
tingsval mellom grunnlovsforslag og -vedtak, dersom eit
lite mindretal på Stortinget (1/5 eller 1/6) etterpå kunne
krevje folkerøysting om grunnlovsvedtaket.156 Tanken
var at folket gjennom folkerøysting skulle kunne stoppe
eit grunnlovsfleirtal på Stortinget i å raskt gjennomføre
grunnlovsendringar, som kunne få vidtrekkande konse-
kvensar for både det politiske systemet og for statens
makt over individ og eigedom. Når kravet til mellomlig-
gande val fall bort, ville altså opposisjonspartia innføre
ein annan mekanisme for å verne mindretalets interesser.
Under stortingsbehandlinga av grunnlovsforslaga i
1956, delte utanriks- og konstitusjonskomiteen seg etter
dei same politiske skiljelinene som i kommisjonen, og
reforma vart forkasta.157

Reformforslaget til valordningskommisjonen av 1948
fall av dei same grunnane som reformforslaga i mellom-
krigstida fall: Det var uråd å finne ein måte å integrere
folkerøysting i endringsprosedyren i § 121 som tente
både fleirtals- og mindretalsinteresser. I lys av Arbeider-
partiets radikalisme i mellomkrigstida og dominerande
stilling på Stortinget etter 1945, er det grunn til å tru at

151 Innst. S. nr. 2 (1926) s. 20–44.
152 I 1948 sette også Jørgen Vogt (NKP) fram eit forslag om innføring av referendum ved grunnlovsendring, sjå Dokument nr. 20 (1948) forslag nr. 23.
153 Sjå Oppløsningsrett og folkerøsting (referendum): innstilling III fra Den parlamentariske valgordningskommisjon nedsatt ved Stortingets vedtak

av 6. februar 1948; avgitt 27. november 1952, Horten 1952 s. 79–83, sitatet på s. 79.
154 Sjå nærare i Holmøyvik, «Tolkingar av Grunnlova», (2013), s. 11–31 og Fredrik Sejersted, «Det elastiske panser. Om utviklingen av den norske

statsforfatningen 1814–2014», (2013), s. 35–109.
155 Sjå Oppløsningsrett og folkerøsting (referendum): innstilling III fra Den parlamentariske valgordningskommisjon nedsatt ved Stortingets vedtak

av 6. februar 1948; avgitt 27. november 1952, Horten 1952 s. 80.
156 Den siste medlemmen i kommisjonen, Jørgen Vogt frå Norges kommunistiske parti, meinte at det viktigaste var å gjere endringsprosedyren i § 121

meir fleksibel, og støtta subsidiært begge dei nemnde alternativa.
157 Sjå Innst. S. nr. 94 (1956) s. 280–284.
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dei borgarlege sette sin lit til at folket i folkerøysting var
meir konstitusjonelt konservative enn Arbeiderpartiet.
Og som Venstre i mellomkrigstida hadde det styrande
Arbeiderpartiet etter 1945 neppe same interesse for fol-
kerøystingar som opposisjonspartia, og som det sjølv
hadde hatt som opposisjonsparti i mellomkrigstida.

Dei siste tiåra har det vore lite diskusjon om reform av
prosedyren for grunnlovsendringar i § 121. Den kritik-
ken som har kome har følgd i sporet til valordningskom-
misjonane av 1917 og 1948. Prosedyren i § 121 blir
framleis kritisert både på Stortinget og i juridisk littera-
tur for å føre til mange dårleg utforma grunnlovsforslag i
talrike alternativ og utan skikkelege førearbeid, og for at
folket i val ikkje blir tilstrekkeleg involvert ved grunn-
lovsendring.158

Ein særleg sterk kritikk vart sett fram av Torkel
Opsahl i artikkelen Reform av statsrettslige grunnprin-
sipper i 1969:

«Den norske grunnlovsprosedyre garanterer, slik den
praktiseres, intet annet enn dårlig saksbehandling, og den
kan gi udemokratiske resultater.»159

Opsahl meinte som valordningskommisjonen av 1948 at
den stive endringsprosedyren i § 121 førte til tilsvarande
elastisk tolking av Grunnlova, og dermed ei svekking av
rettskjeldestatusen som lex superior. Trass manglane
meinte Opsahl at prosedyren for grunnlovsendring like-
vel kunne gjere «mer gagn enn skade», ved at den
strenge endringsprosedyren hadde ein stabiliserande
verknad på reglane i Grunnlova.160 Typisk for 1960-åras
oppfatning av Grunnlova som utdatert og «på vei til å bli
et gjenferd» av mest symbolsk verdi,161 var ikkje alter-
nativet for Opsahl å reformere endringsprosedyren i
§ 121. I staden meinte han at eit alternativ kunne vere å

oppheve § 121 og late Grunnlova få status som vanleg
lov og endrast gjennom vanleg lovvedtak etter §§ 76–79.
Så langt er dette utvilsamt det mest radikale forslaget til
reform av § 121.

Valordningskommisjonanes kritikk mot endringspro-
sedyren i § 121 har blitt sett fram på nytt dei siste åra.162

I ein artikkel frå 2007 heldt Caroline Taube fram at den
norske prosedyren for grunnlovsendring lir av demokra-
tiunderskot.163 Ho viste til dei mange og ofte dårleg
utgreia alternativa som blir sett fram for kvart grunn-
lovsforslag, og som gjer dei ueigna for offentleg debatt.
Løysinga Taube føreslo er den same som det var semje
om i valordningskommisjonen av 1948, nemleg å inn-
føre førebels stortingsbehandling og vedtak med simpelt
fleirtal i same valperiode som grunnlovsforslaga blir sett
fram. I tillegg meinte Taube at regjeringa må ta i bruk sin
forslagsrett og tilhøyrande utgreiingskapasitet, slik at
grunnlovsforslag blir like grundig utgreia som lovfor-
slag.164 I ein artikkel frå 2014 har også Bjørn Erik Rasch
og Iris Nguyên-Duy anbefalt å innføre slik førebels stor-
tingsbehandling og vedtak av grunnlovsforslag.165

Etter mitt syn er tida moden for grunnlovsgivar å
plukke opp hansken frå valordningskomisjonane av
1917 og 1948.166 Erfaringa frå menneskerettsreforma i
2014, som var den største grunnlovsreforma i Noreg
sidan 1905, syner at kritikken mot prosedyren i § 121
ikkje er ugrunna. Reforma vekte lita offentleg interesse,
og var ikkje tema i stortingsvalet i 2013. Trass i at
reforma var utgreia og føreslått av eit breitt samansett
utval sett ned av Stortinget,167 kom grunnlovsforslaga i
ei rekkje ulike alternativ og sentrale paragrafar vart kriti-
serte for å vere uheldig utforma.168 Fleire av dei føre-
slåtte paragrafane vart til slutt forkasta av Stortinget,
medan vedtakinga av alternative utformingar utan skik-
kelig grunngiving har i ettertid ført til tolkingstvil.169

158 Eit døme på slik kritikk er Stortingets vedtaking av ny Grl. § 93 (no § 115) om suverenitetsoverføring i 1962. Når det gjaldt kva krav til fleirtal for
vedtak suverenitetsoverføring den nye føresegna skulle krevje (3/4 eller 5/6), kommenterte representanten Bondevik at alternativa var så mange at
folket i val ikkje hadde hatt høve til å ta standpunkt og at kravet til fleirtal heller ikkje var teke med i nokon av valprogramma til dei politiske par-
tia. Sjå Innst. S. nr. 100 (1961–62) s. 140 og S.tid. (1961–62) s. 2171–2172.

159 Torkel Opsahl, «Reform av statsrettslige grunnprinsipper», (1995), på s. 341.
160 Opsahl, «Reform av statsrettslige grunnprinsipper», (1995) på s. 342.
161 Torkel Opsahl, «Forfatningsretten», (1969), s. 64.
162 Eit interessant forslag vart sett fram av Aanund Hylland i 1989, og går ut på å innføre eit regelnivå mellom grunnlov og lov til bruk for valreglar av

meir teknisk karakter. Tanken er at reglar på dette mellomnivået skal kunne endrast utan å måtte kvile over eit stortingsval, men med strengare
fleirtalskrav (tre fjerdedelar) som mindretalets kompensasjon for ein hurtigare prosedyre. Føremålet er å få betre kvalitet og fleksibilitet i utfor-
minga av dei kompliserte og meir tekniske valreglane gjennom å følgje den ordinære lovgivingsprosedyren. Sjå Aanund Hylland, «Valgordning,
grunnlov og lov», (1989), s. 73–77.

163 Sjå Caroline Taube, «Grunnlovsendringer i Norge: en prosedyre med demokratiunderskudd», (2007), s. 217–232.
164 Det same tok også Opsahl orde for i 1989, sjå Torkel Opsahl, «Trenger Norge en ny grunnlov?», (1995), s. 614.
165 Sjå Rasch og Nguyên-Duy, «Hvor gammel er Grunnloven? Grunnlovsendringer gjennom 200 år», (2014), s. 95–113.
166 Sjå meir utfyllande i Eirik Holmøyvik, «Reform av grunnlovprosedyren», (2018), s. 5–34.
167 Sjå Dokument 16 (2011–2012) Rapport til Stortingets presidentskap fra Menneskerettighetsutvalget om menneskerettigheter i Grunnloven.
168 Sjå til dømes kritikken i Eivind Smith, «Flere menneskerettigheter i grunnloven?», (2012), s. 323–338.
169 Om tolkingstvilen knytt til § 92, sjå Jens Edvin A. Skoghøy, «Menneskerettighetenes stilling etter Grunnloven», (2015), s. 195–196. Spørsmålet

blei seinare avklara av Høgsterett i HR-2016-2554-P (Holship).
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Det er to klåre fordelar med førebels behandling og
vedtak på same storting som grunnlovsforslaga blir sett
fram. For det fyrste vil det bli stilt større krav til den lov-
tekniske kvaliteten på grunnlovsforslag. Grunnlovsfor-
slag vil bli underkasta gransking og politisk og juridisk
debatt alt på forslagsstadiet. Det vil skjerpe krava til
grunngiving og utforming. For det andre vil den fyrste
stortingsbehandlinga luke ut grunnlovsforslag og alter-
nativ utan håp om å bli vedtekne med to tredjedels fleir-
tal i neste valperiode. Det er grunn til å tru at berre klåre
og tydelege alternativ vil overleve den fyrste stortings-
behandlinga, noko som vil gjere det lettare for dei poli-
tiske partia å gjere seg opp ei meining. Minuset er natur-
legvis at det blir vanskelegare for mindre parti å markere
mindretalsstandpunkt gjennom å setje fram grunnlovs-
forslag. Fordelen er at tydelegare alternativ vil kunne
auke sjansen auke for at nokre forslag til grunnlovsend-
ringar kan bli tema i valkampen.

Det vil nok vere i overkant optimistisk å tru at alle for-
slag til grunnlovsendringar vil vere like viktige eller
interessante for politikarar og folk flest. Erfaringa både
her i landet og i andre land er at grunnlovsprosessar er
og blir eliteprosjekt. Likevel er grunnlovsendring både
ideologisk og historisk grunngitt med folkesuverenite-
ten. Endringsprosedyren bør iallfall ikkje gjere det van-
skelegare enn nødvendig å fremje dette idealet. Det kan
òg nemnast at grunnlovene til alle våre nordiske nabo-
land, Danmark, Island, Sverige og Finland, har alle eit
slikt krav, men med ulike ytterlegare vilkår.170

Når forslag til reformer i prosedyren for grunnlovs-
endring har falt tidlegare, skuldast det dels at den gjel-
dande prosedyren i § 121 har fungert ganske godt og gir
ein fornuftig balanse mellom rigiditet og elastisitet.171 I
tillegg er konstitusjonelle endringsreglar komplekse
rettslege mekanismar, der fleirtals- og mindretalsinteres-
ser er nøye avstemt eller innretta over tid. Erfaringane
med forsøka på å innføre folkerøysting ved grunnlovs-
endring viser at politiske parti og interessegrupper har

ulike interesser alt etter om dei er i posisjon eller i oppo-
sisjon. Det er grunn til å tru at ein reform av prosedyren
i § 121 har best utsikter til å lukkast om den ikkje endrar
balansen mellom fleirtals- og mindretalsinteresser, men
held seg til tekniske og formelle krav som dobbel stor-
tingsbehandling.172

7.4 Korleis endre endringsparagrafen?
Ved alle dei seks endringane i § 121 har Stortinget følgd
prosedyren i den same paragrafen. Det har aldri blitt stilt
spørsmål ved om endringsprosedyren i § 121 kan bru-
kast på endring av den same paragrafen.

Den danske rettsvitskapsmannen Alf Ross har derimot
hevda at ei føresegn om grunnlovsendring aldri kan
heimle endring av seg sjølv.173 Poenget til Ross er at
grunnlovsgivarens kompetanse – den konstituerande
makta i staten – ikkje kan utleiast av grunnlova sjølv,
men av ei høgare sedvanebasert grunnorm. Grunnlovas
endringsføresegn er for Ross berre ei språkleg fiksering
av den sedvanebaserte grunnorma. Konsekvensen er at
vedtak etter Grl. § 121 om endring av den same paragra-
fen er logisk umogleg, då ei kompetansenorm ikkje kan
gi sin eigen endringsprosedyre. Endringar i grunnlovers
endringsføresegner er ifølgje Ross berre bindande fordi
dei blir faktisk etterlevd, ikkje fordi dei følgjer ein
bestemt prosedyre. Grunnormspørsmålet er eit spørsmål
om grunnlovers legitimitetsgrunnlag, mest kjend gjen-
nom arbeida til den austerrikske rettsteoretikaren Hans
Kelsen.174

Synet til Ross fekk mykje merksemd i juridisk teori på
1960- og 1970-talet, men fekk aldri gjennomslag verken
i Noreg175 eller i heimlandet Danmark.176 Det rådande
synspunktet har vore og er at Grunnlovas prosedyre for
grunnlovsendring berre pretenderer å gjelde innanfor det
forfatningssystemet Grunnlova sjølv etablerer.177 Det
omfattar også endringar i Grunnlovas eigen endrings-
prosedyre, som etter ordlyden i § 121 («denne grunn-

170 Sjå den danske grunnlova av 1953 § 88, den islandske grunnlova av 1944 § 79, den svenske Regeringsformen av 1974 8. kap. 14 § og den finske
grunnlova av 2000 73 §.

171 For § 121 i eit komparativt perspektiv, sjå Sejersted, «Det elastiske Panser. Om utviklingen av den norske statsforfatningen 1814–2014», (2013),
s. 50–56.

172 Ein slik reform kan i fyrste omgang innførast utan endring av § 121. Ein kan ganske enkelt innføre ein regel i Stortingets forretningsorden om at
alle grunnlovsforslag bør leggjast føre Kontroll- og konstitusjonskomiteen for vurdering og eventuelt justering. Då retten til å setje fram grunn-
lovsforslag følgjer av Grl. § 76, vil ikkje ein slik regel i Stortingets forretningsorden innskrenke forslagsretten til stortingsrepresentantane. Om
Stortinget i sitt interne reglement legg opp til og til rette for ein førebels gjennomgang av grunnlovsforslaga, er det likevel grunn til å tru at eit slikt
tilbod vil bli nytta. Ein liknande modell om stortingsbehandling av grunnlovsforslag, men utan vedtak, vart føreslått som ei endring av § 121 i
1968 av Johannes Østtveit og Jakob Aano (begge Kristeleg folkeparti). Sjå Dokument nr. 13 (1967–68) s. 48, forslag nr. 10. Sjå vidare Innst. S.
nr. 167 (1969–1970) og S.tid. (1969–70) s. 2423–2426.

173 Sjå Alf Ross, Dansk Statsforfatningsret, (1980), s. 162 flg.
174 Sjå Hans Kelsen, Pure Theory of Law, (1967), særleg s. 221 flg.
175 Sjå den grunnleggjande kritikken i Torkel Opsahl, «Forfatningens grunnorm», (1995), s. 131–143.
176 Sjå Jens Peter Christensen, Jørgen Albæk Jensen og Michael Hansen Jensen (red.), Grundloven med kommentarer, (2015), s. 562.
177 Sjå til dømes Andenæs og Fliflet, Statsforfatningen i Norge, (2006), s. 59.
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lova») ikkje er friteken frå behandling etter formkrava
der. Berre når det er snakk om å sette heile forfatnings-
systemet til side og skipe eit nytt, kan det bli snakk om å
heimle forfatningsendringane i ei sedvanebasert grunn-
orm som seier at endringane er bindande fordi dei blir
faktisk etterlevd. Men då er vi utanfor Grunnlovas sys-
tem for maktfordeling – og utøving, og over i ein revolu-
sjons- eller unnatakstilstand.

8 Forbodet mot å endre Grunnlovas prinsipp og 
ånd
Ei av dei mest kjende setningane i Grunnlova er tredje
setning i det fyrste avsnittet i § 121:

«Ei slik endring må likevel ikkje stri mot prinsippa i
denne grunnlova, men berre gjelde modifikasjonar i
einskilde føresegner som ikkje endrar ånda i denne kon-
stitusjonen, […].» (Mine uthevingar)

Denne setninga har stått uendra i Grunnlova sidan vedta-
kinga 17. mai 1814. I heile historia til Grunnlova, og
framleis i dag, har det vore forbode å gjere endringar i
Grunnlova i strid med hennar «Principer» eller «Aand»,
som grunnlovsteksten lydde i 1814.

Det store spørsmålet gjennom alle desse over to hun-
dre åra har vore og er framleis: Kva er desse prinsippa
og denne ånda? Svaret på dette spørsmålet har heile tida
vore det same: Det er det ingen som veit sikkert.

Grunnen til at vi aldri sikkert har visst, og kanskje
aldri kan vite sikkert, kva som er Grunnlovas prinsipp og
ånd er tredelt: For det fyrste var forbodet aldri gjennom-
tenkt av Riksforsamlinga i 1814. Følgjeleg finst det
ingen kjelder frå Riksforsamlinga som kan fortelje oss
kva paragrafar eller prinsipp i Grunnlova grunnlovsfed-
rane meinte skulle vere uforanderlege. For det andre er
endringsforbodet i § 121 notorisk vagt utforma: Kva
som er «prinsippa» og «ånda» i Grunnlova vil lett
avhenge av den politiske ståstaden til den som les ho og
rådande idear i politikk og samfunn på det tidspunktet ho
blir lest. For det tredje kan ein hevde at prinsippa og
ånda i Grunnlova er noko ganske anna i dag enn i 1814,
som følgje av fleire djuptgripande samfunnsendringar
over to hundre år og 321 paragrafendringar i Grunnlova
sjølv.

Tema her er korleis forbodet i § 121 mot å endre
Grunnlovas prinsipp og ånd har blitt tolka og brukt frå
1814 og fram til i dag. Framstillinga er ordna kronolo-
gisk med utgangspunkt i tolkinga av endringsforbodet i
juridisk teori og bruken i samband med grunnlovsend-
ringar frå 1814 til i dag.

8.1 Generelt om endringsforbod i grunnlover
Før eg går inn på endringsforbodet i den norske grunn-
lova skal eg seie litt generelt om endringsforbod i grunn-
lover og korleis Noreg passar inn i eit større internasjo-
nalt bilete. I dag inneheld mange grunnlover forbod mot
å endre bestemte prinsipp, ordningar eller konkrete para-
grafar.178 Den mest kjende av desse endringsforboda er
den såkalla evigklausulen i den tyske grunnlova av 1949
art. 79(3), som forbyr endring av føderalstaten, delstata-
nes deltaking i lovgivinga og dei grunnleggjande rettane
lista opp i art. 1–20. I Europa finn vi også endringsfor-
bod i grunnlovene Frankrike, Bosnia og Herzegovina,
Tsjekkia, Italia, Hellas, Kypros, Kosovo, Portugal,
Romania, Tyrkia og Ukraina.

Konstitusjonelle endringsforbod er ikkje berre eller
fyrst og fremst eit europeisk fenomen. Vi finn grunnlo-
ver med endringsforbod i alle verdsdelane, frå ei rekke
afrikanske småstatar som Gabon og Tsjad, til store
demokratiske statar som Brasil og Indonesia. I nokre til-
felle har endringsforbod blitt utvikla i rettspraksis. I
India, Bangladesh og Colombia har domstolane utan
eksplisitt heimel i grunnlovene lagt ned forbod mot å
endre grunnleggjande konstitusjonelle strukturar. Tan-
ken om at visse reglar eller prinsipp i ei grunnlov er så
viktige for staten og samfunnet at dei ikkje kan endrast
er altså ikkje ein norsk raritet som skuldast alderen til
den norske grunnlova.179

Den norske grunnlova i 1814 var likevel den andre
grunnlova som gjorde delar av grunnlova uforander-
leg.180 Endringsforbodet i art. V i den eldre amerikanske
grunnlova av 1787 er langt meir avgrensa og ikkje abso-
lutt, men seier berre at delstatanes like representasjon i
Senatet ikkje kan opphevast utan deira samtykke.
Grunnlovsbestemte endringsforbod vert fyrst og fremst
eit utbreidd fenomen etter 1945, noko som gjer den nor-
ske grunnlova til ein pioner på dette punktet.

Endringsforbod i grunnlover har ein klår juridisk
funksjon ved at dei påverkar balansen mellom konstitu-

178 Oversikta til databasen Constitute i regi av Comparative Constitutions Project syner 68 grunnlover med endringsforbod. Eit søk på endringsforbod
gir 78 grunnlovsdokument, men frå dette talet må ein trekke frå grunnlover med midlertidige endringsforbod og andre ikkje permanente hinder for
grunnlovsendring. Sjå http://www.constituteproject.org [lest 4. februar 2016].

179 Sjå om samanhengen i Smith, Konstitusjonelt demokrati, (2017), s. 94–96.
180 I grunnlovene på slutten av 1700-talet var det derimot ikkje uvanleg å gjere grunnlova uforanderleg i ein lengre tidsperiode, som 25 år i den polske

grunnlova av 1791 art. VI.

http://www.constituteproject.org
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sjonalisme og demokrati.181 Når visse verdiar og ordnin-
gar blir gjort uforanderlege i grunnlovene, blir dei sam-
stundes heva over demokratiets legitime råderett. På
same måte som at grunnlovers lex superior-status set
grenser for dei konstituerte maktene, set endringsforbod
grenser for den elles uavgrensa konstituerande makta til
det suverene folket. Forbod mot å endre grunnlover er
difor den ultimate konstitusjonelle innskrenkinga av
demokratisk makt, fordi dei ikkje kan overvinnast på
legalt vis. Den einaste måten å overvinne endringsfor-
bod på er å gå utanfor retten gjennom revolusjon og eta-
blering av ein ny konstitusjonell orden.

Endringsforbod får også ein sterk symbolsk funksjon
ved at dei gjer grunnlova tidlaus og gir ho ein aura av
stabilitet sjølv om størstedelen av grunnlova gjerne kan
og blir endra over tid. I den norske grunnlova står refe-
ransen til Grunnlovas «prinsippa» og «ånda» som ei evig
påminning om opphavet i 1814, sjølv om berre eit fåtal
paragrafar står uendra sidan den gongen (sjå punkt 5).

Det kan vere ulike føremål bak endringsforbod. Det
kan vere politiske årsaker der og då som gjer at det dåve-
rande politiske fleirtalet søkjer å verne sine verdiar og
ordningar i grunnlova mot framtidig endring. Eit døme
er endringa av den franske grunnlova i 1884 for å gjere
den republikanske statsforma uforanderleg. Endringa
skjedde det på eit tidspunkt der ei tilbakevending til
monarkiet vart sett på som mogleg og som ein alvorleg
trugsel mot det dåverande politiske systemet.182 Eit anna
døme finn vi i India. Mellom 1967 og 1977 utvikla den
indiske høgsteretten den såkalla «basic structure»-læra
som ein reaksjon mot aukande maktkonsentrasjon hos
den utøvande makta og statsministar Indira Gandhi.183

Utan direkte heimel i grunnlova erklærte domstolen at
den indiske grunnlovas «basic structure» var uforander-
leg og at domstolane hadde kompetanse til å setje til side
vedtekne grunnlovsendringar i strid med denne.

I andre tilfelle er det konkrete historiske erfaringar
med maktmisbruk som gjer at grunnlovsforfattarane
ønskjer eit særskild konstitusjonelt vern for sentrale ver-
diar og ordningar i staten. Det fremste dømet er den
såkalla evigklausulen i art. 79(3) i den tyske grunnlova.
Forbodet mot å endre eller oppheve individets grunnleg-
gjande rettar må lesast på bakgrunn av erfaringane med
det omfattande maktmisbruket og overgrepa under det
nazistiske styret mellom 1933 og 1945, og som grunn-
lova til Weimar-republikken stod makteslaus mot. Mot
denne bakgrunnen får særleg evigklausulens forbod mot
å endre art. 1 om menneskeverdet ein symboltung histo-
risk relevans. Eit anna døme er den portugisiske grunn-

lova frå 1976, som markerte overgangen frå diktatur til
demokrati året før. I art. 288 finn vi ei omfattande liste
uforanderlege ordningar der dei fleste er sentrale for
demokratiet, mellom anna retten til demokratisk repre-
sentasjon, individuelle rettar og rettane til fagrørslene,
domstolanes sjølvstende, maktfordelinga og lokalt sjølv-
styre.

Forbod mot grunnlovsendringar kjem i to typar. Den
eine og klårt mest utbreidde typen er meir eller mindre
konkrete forbod mot endring av statsforma, sentrale
prinsipp for organiseringa av staten, sentrale individu-
elle rettar og verdiar. Innanfor desse kategoriane er det
derimot variasjon i innhaldet som følgje av dei respek-
tive landas historie, kultur og politiske utvikling. Fleire
grunnlover forbyr til dømes å endre statsforma, men
statsformene er ulike. I til dømes Frankrike, Portugal,
Guatemala og Mali er det snakk om republikken, i
Marokko, Kambodsja, Malaysia, Bahrain og Thailand
monarkiet. Religion er ei anna skiljeline. Grunnlovene i
Hellas og Tyskland forbyr oppheving av religionsfrido-
men, medan islamske statar som Afghanistan, Algerie,
Marokko og Iran forbyr oppheving av islam som grunn-
lovsbestemt statsreligion. Den tyrkiske republikken vart
på si side etablert i 1922 på ein sekulær ideologi, noko
som førte til at den tyrkiske grunnlova forbyr endring av
prinsippføresegna om sekularismen.

Den andre og mindre utbreidde typen endringsforbod
rettar seg ikkje mot konkrete føresegner eller ordningar i
grunnlova, men forbyr endring av overordna prinsipp for
eller ånda i grunnlova. Eg kjenner berre til to grunnlover
med denne typen endringsforbod. Grunnlova til Nepal
frå 1990 inneheldt i art. 116(1) eit forbod mot å endre
«the spirit of the Preamble of this Constitution».
Endringsforbodet er derimot ikkje vidareført i den gjel-
dande nepalske grunnlova frå 2007. Det mest kjende og i
dag einaste gjeldande dømet på eit slikt abstrakt
endringsforbod er den norske grunnlovas forbod i § 121
mot å endre «prinsippa» og «ånda». Nettopp det høge
abstraksjonsnivået i endringsforbodet har prega tolkinga
og verknaden av endringsforbodet i den norske grunn-
lova frå 1814 og fram til i dag. Dette er tema i det føl-
gjande.

8.2 Benkeframlegget på Eidsvoll
Forbodet mot å endre Grunnlovas prinsipp og ånd var
ikkje med i grunnlovsutkastet konstitusjonskomiteen
presenterte for Riksforsamlinga på Eidsvoll i 1814. Etter
§ 115 i framlegget til konstitusjonskomiteen skulle eit

181 Sjå om dette i Xenophon Contiades og Alkmene Fotiadou, «Models of Constitutional Change», (2013), s. 419.
182 Sjå Claude Klein og András Sajó, «Constitution-making: Process and substance», (2012), s. 439.
183 Sjå Jasdeep Randhawa, «Understanding Judicialization of Mega-Politics: The Basic Structure Doctrine and Minimum Core», (2011), s. 1–44.
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grunnlovsframlegg setjast fram på eit ordentleg storting
og vedtakast av det neste. Det var alt.

Før framlegget til konstitusjonskomiteen vart behandla
av Riksforsamlinga føreslo ein av medlemmane i komi-
teen, oberst Diderich Hegermann, eit tillegg til konstitu-
sjonskomiteens utkast (sjå punkt 3). Hegermanns fram-
legg gikk ut på å heve terskelen for grunnlovsendring,
og sa mellom anna at grunnlovsendring «aldrig [maa]
modsige denne Grundlovs Principer, men alene angaae
Modificationer, der ikke rokke eller forandre denne Con-
stitutions Aand, […]».184

Framlegget til Hegermann er ikkje grunngitt, så vi veit
ingenting om kva han meinte med «Principer» og
«Aand». Det vi veit er at konstitusjonskomiteens § 115
vart lagt føre Riksforsamlinga 11. mai, saman med til-
legget til Hegermann. Dette var den siste dagen med for-
handlingar om Grunnlova. § 115 var dessutan den siste
paragrafen som vart debattert på og vedteken av Riksfor-
samlinga og den siste av 23 paragrafar Riksforsamlinga
drøfta og vedtok akkurat denne dagen. Vi veit ingenting
om diskusjonen og vurderingane der, ut over at Riksfor-
samlinga samrøystes vedtok følgjande fjerde setning i
Grunnlova § 110 (frå fjerde november 1814 § 112 og frå
2014 § 121):

«Dog maa saadan Forandring aldrig modsige denne
Grundlovs Principer, men allene angaae Modificationer i
enkelte Bestemmelser, der ikke rokke eller forandre
denne Constitutions aand; og bør endvidere 2/3 af Stort-
hinget være enig med inden saadan Forandring kan
skee.»

Det siste Riksforsamlinga gjorde med Grunnlova var
altså å gjere delar av ho uforanderleg. Men vi veit som
nemnt ikkje kvifor Riksforsamlinga gjorde dette og kva
dei 112 representantane der meinte var Grunnlovas prin-
sipp og ånd.

Ideen om uforanderlege grunnlover var velkjend på
Riksforsamlinga gjennom Kongelova av 1665, som fram
til 1814 var Danmark-Noregs «uforanderlige fundamen-
tal Low».185 Fleire av dei private grunnlovsutkasta som
vart skrivne til og lest opp på Riksforsamlinga ville også

gjere Grunnlova heilt eller delvis uforanderleg.186 Like-
vel gjekk konstitusjonskomiteen fyrst inn for at Stortin-
get fritt kunne endre Grunnlova. På dette som så mange
andre punkt følgde utkastet til konstitusjonskomiteen
amerikanske og franske grunnlover frå revolusjonstida
på slutten av 1700-talet. Det tyder på at komiteen iallfall
ikkje såg på det seinare vedtekne endringsforbodet som
vesentleg. I komiteen sat fleire av dei førande aktørane
på Riksforsamlinga, som Christian Magnus Falsen, grev
Wedel Jarlsberg, Georg Sverdrup, Peter Motzfeldt og
Nicolai Wergeland. Kvifor vedtok då Riksforsamlinga
samrøystes tillegget til Hegermann?

Litt av svaret finn vi om vi ser nærare på kjeldegrunn-
laget for Grunnlova. Den viktigaste direkte kjelda til
Grunnlova var grunnlovsutkastet til Johan Gunder Adler
og Christian Magnus Falsen.187 I fyrsteutkastet vert det i
prinsippføresegna i § 11 slått fast etter mønster frå den
franske menneskerettserklæringa av 1793 art. 28:

«Paa same Grund har Folket Ret til, efter visse nærmere
bestemmende Mellemrum og Regler, at lade gjennemsee
og forbedre Constitutionen; Den nærverende Generation
kan ikke paatvinge de kommende Generationer sine
Love.»188

Adler og Falsen tenkte altså at kvar generasjon fritt
skulle kunne endre grunnlova si i takt med samfunnsut-
viklinga.

Samstundes sa § 226 om endringsprosedyren at end-
ringane i Grunnlova «maa ikke tilintetgjøre dens Grund-
væsen».189 Kva Adler og Falsen meinte med denne for-
muleringa er usikkert, då ho tilsynelatande er i strid med
prinsippet i § 11. Ei plausibel forklaring er sett fram av
Raino Malnes og Knut Midgaard.190 Dei peikar på at
fortalen til grunnlovsutkastet seier at grunnlova byggjer
på «de naturlige Rettigheders urokkelige Grundvold».191

Deretter seier fortalen at grunnlovas einskildreglar om
alt frå maktfordelinga til organiseringa av Forsvaret byg-
gjer på nettopp desse naturlege rettane. Eit knippe natur-
lege rettar lista Adler og Falsen opp i kapittel 1 som
«Almindelige Grundsætninger for Stats-Forfatningen».
Der vart folkesuverenitetsprisnippet, legalitetsprinsip-

184 Sjå Riksforsamlingens forhandlinger, bind 1, (1914), s. 122.
185 Sjå Kongelova av 1665 fortalen og art. III.
186 Sjå nærare i Holmøyvik, Maktfordeling og 1814, (2012), s. 380–381.
187 Sjå Riksforsamlingens forhandlinger, bind 3, (191), 6 s. 1–56. Om utkastet, sjå Holmøyvik, Maktfordeling og 1814, (2012), s. 292–296 og s. 387–

392.
188 Rekonstruksjonen av fyrsteutkastet til Adler og Falsen byggjer på noteapparatet i versjonen trykt i Riksforsamlingens forhandlinger, bind 3,

(1916), s. 10.
189 Rekonstruksjonen av fyrsteutkastet til Adler og Falsen byggjer på noteapparatet i versjonen trykt i Riksforsamlingens forhandlinger, bind 3,

(1916), s. 55.
190 Sjå Raino Malnes og Knut Midgaard, Politisk tenkning, (2009), s. 209.
191 Sjå Riksforsamlingens forhandlinger, bind 3, (1916), s. 7.
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pet, maktfordelingsprinsippet, trykkefridomen og så bort-
etter på tidstypisk vis proklamert som allmenngyldig og
evig naturrett. Truleg har Adler og Falsen meint at desse
overordna naturrettslege prinsippa (nødvendigvis) var
uforanderlege, medan dei konkrete og juridisk operative
reglane i grunnlova følgjeleg skulle kunne endrast.

Fyrsteutkastet til Adler og Falsen kom initiativtakaren
til den komande grunnlovsgivande forsamlinga på Eids-
voll, prins Christian Frederik, i hende. Han las og kom-
menterte utkastet for forfattarane. Når det gjaldt reglane
om grunnlovsendring, var prinsen klår på at delar av
grunnlova burde vere uforanderleg. Til prinsippet i § 11,
om at kvar generasjon fritt skulle kunne endre grunnlova
i takt med samfunnsutviklinga, kommenterte prinsen:
«Denne Regel er ikke ubetinget at fremsætte thi uforan-
derlige Grundlove bør existere.»192 Til § 226 og forbo-
det mot å endre grunnlovas «Grundvæsen» kommenterte
prinsen at innhaldet måtte konkretiserast og at dei ufor-
anderlege grunnlovsføresegnene måtte skiljast ut i eit
eige kapittel eller listast opp etter kvart kapittel. Forbo-
det mot å endre grunnlovas grunnvesen burde altså ikkje
vere ein referanse til vage naturrettslege prinsipp, men
eit forbod mot å endre bestemte sentrale grunnlovsføre-
segner.

Adler og Falsen tok kommentarane til Christian Fre-
derik til følgje og endra både § 11 og § 226 tilsvarande. I
prinsippføresegna i § 11 la dei til ei setning om at «hvad
der engang er antaget for dens Grundvæsen, ei maa for-
andres». Den konkrete endringsprosedyren i § 226 fekk
eit tillegg som sa at grunnlovsendringar «maae ikke til-
intetgjøre dens Grundvæsen, eller de Love, som ved
Constitutionen erklæres for uforanderlige Grundlove».
Dermed kom grunnlovsutkastet til Adler og Falsen til å
innehalde to gjensidig motstridande prinsipp om grunn-
lovsendring: På den eine sida prinsippet frå den franske
revolusjonen om at ein kvar generasjon fritt skulle kunne
endre grunnlova si. På den andre sida at visse delar av
grunnlova var uforanderlege.

Christian Frederik forsøkte også å påverke andre for-
fattarar av grunnlovsutkast og representantar på Riks-
forsamlinga. Også til filosofiprofessor Niels Treschows
grunnlovsutkast kommenterte Christian Frederik at dei
vesentlege delane i grunnlova burde vere uforander-
lege, og at det etter kvart kapittel burde listast opp kva
føresegner som var uforanderlege.193 Til Treschow
konkretiserte også prinsen dei uforanderlege «Hoved-
grundtrækkene» i grunnlova. Desse var kongedømet,
arverekkefølgja, val- og representasjonssystemet, orga-

niseringa av den lovgivande forsamlinga og maktforde-
linga.

Kort tid før opninga av Riksforsamlinga 10. april gav
Christian Frederik professor Georg Sverdrup og general-
auditør Christopher Anker Bergh i oppdrag å lage «det
endelige utkast» til grunnlova på grunnlag av grunnlovs-
utkasta til Adler og Falsen og Treschow og hans eigne
kommentarar til desse.194 Ikkje overraskande, i lys av
Christian Frederiks sympati for uforanderlege grunnlo-
ver, gjekk utkastet Sverdrup og Bergh inn for at heile
grunnlova skulle vere uforanderleg.195

Grunnlovsutkasta til Adler og Falsen, Treschow og
Sverdrup og Bergh var alle kjende for Riksforsamlinga.
Truleg har Hegermann henta ideen om å gjere Grunnlo-
vas prinsipp og ånd uforanderlege frå det etter prinsens
kommentarar reviderte grunnlovsutkastet til Adler og
Falsen. Dette utkastet sirkulerte på Riksforsamlinga, og
konstitusjonskomiteen brukte det som utgangspunkt for
arbeidet sitt. Sidan Christian Frederik var til stades på
Riksforsamlinga, kan det dessutan tenkjast at han per-
sonleg har gitt uttrykk for sitt syn på grunnlovsend-
ringar, men dei elles sparsame kjeldene gir ingen faste
haldepunkt for det.

Uansett er det påfallande at konstitusjonskomiteen,
der Hegermann sat og Falsen var leiar, ikkje gjekk inn
for å gjere delar av grunnlova uforanderleg, men at
Hegermann måtte føreslå dette som eit privat framlegg.
Det tyder på at ideen om uforanderlege delar i Grunn-
lova ikkje var rekna som viktig i komiteen, eller at komi-
teen rett og slett var usamd i prinsippet. Hovudregelen i
Grunnlova var at folket gjennom Stortinget kunne endre
Grunnlova. Den sterkaste forkjemparen på Riksforsam-
linga for å gjere delar av Grunnlova uforanderleg finn vi
altså ikkje blant representantane, men i Christian Frede-
rik, som var meint å bli konge etter den nye grunnlova.

Det er likevel verdt å merke seg at Riksforsamlinga
ikkje vedtok tillegget til Hegermann uendra. Kongens
vetorett vart fjerna og kravet om kvalifisert fleirtal vart
redusert frå 3/4 til 2/3. Forbodet mot å endre Grunnlovas
prinsipp og ånd vart derimot ståande uendra. Det tyder
på at Riksforsamlinga aktivt har teke standpunkt til
endringsforbodet og kome til at Grunnlova burde vernast
mot endringar av prinsippa og ånda.

Derimot er det lite som tyder på at Riksforsamlinga
har forstått forbodet mot å endre Grunnlovas prinsipp og
ånd som eit omfattande eller eingong reelt band på Stor-
tingets kompetanse til å endre Grunnlova. Eit slikt mar-
kert brot med den klåre hovudregelen i utkastet til kons-

192 Kommentarane til Christian Frederik finst i Riksforsamlingens forhandlinger, bind 3, (1916), s. 57–63, sitatet på s. 59.
193 Op.cit. s. 251–252.
194 Sjå Kong Christian Frederiks dagbok frå hans ophold i Norge i 1814, (1914), s. 187.
195 Sjå § 6 i grunnlovsutkastet til Sverdrup og Bergh, i Riksforsamlingens forhandlinger, bind 3, (1916), s. 201–213.
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titusjonskomiteen ville ganske sikkert ha ført til debatt
og sett spor etter seg i kjeldene. Difor er det liten grunn
til å tru at Riksforsamlinga har diskutert det konkrete
innhaldet i eller rekkevidda av endringsforbodet. Vi må
hugse at tillegget til Hegermann vart vedteke på slutten
av den siste forhandlingsdagen på Riksforsamlinga. Og
det etter mange og lange diskusjonar om 22 andre para-
grafar, mellom anna om domstolane og Riksretten og om
omstridde spørsmål som verneplikta, odelsretten og
næringsfridomen. Når endringsforbodet til Hegermann
vart vedteke samrøystes og utan debatt, skuldast det tru-
leg ei allmenn oppfatning på Riksforsamlinga om at
Grunnlova burde vere ein stabil grunnstein for den nye
staten. Ingen på Riksforsamlinga kan ha vore blind for at
Grunnlova gjekk ei usikker framtid i møte i ein sannsyn-
leg union med Sverige. Det er difor lett å forstå at Riks-
forsamlinga ønskte å verne Grunnlova mot endringar
som reiv ned alt det Riksforsamlinga ville byggje opp.
Samstundes var endringsforbodet tilstrekkeleg vagt og
ubestemt utforma til at det ikkje hindra gjennomføringa
av hovudprinsippet i § 121, som var at folket gjennom
Stortinget skulle kunne endre Grunnlova i takt med
framtidige behov.

Problemet for den seinare tolkinga og bruken av
endringsforbodet i § 121 var at Riksforsamlinga ikkje
følgde oppmodinga til Christian Frederik og føresegna i
§ 226 i det reviderte utkastet til Adler og Falsen, om å
liste opp dei uforanderlege føresegnene i Grunnlova.
Dermed vedtok Riksforsamlinga eit endringsforbod
ingen visste innhaldet i og rekkevidda av. For å gjere
vondt verre var kriteria «Principer» og «Aand» så vage
at dei inviterte til i beste fall usikre og i verste fall mot-
stridande politisk-opportunistiske tolkingar. Ser vi på
juridisk teori og stortingspraksis over to hundre år, har
det vist seg umogleg sikkert å utleie hovudprinsippa i
Grunnlova, for ikkje snakke om den meir metafysiske
storleiken ånd.

9 To hundre år med tolkingar av Grunnlovas prin-
sipp og ånd

9.1 Dei fyrste grunnlovskommentarane

Alt i den fyrste grunnlovskommentaren etter 1814 vart
det stilt spørsmål ved om forbodet i § 121 mot å endre
Grunnlovas ånd og prinsipp kunne takast på ordet. Hen-
rik Steenbuch, frå 1818 den fyrste norske professoren i

rettsvitskap, skreiv i sin Bemærkninger over Norges
Grundlov frå 1815 at «naar Folk og Konge derom bleve
enige, at et og andet Princip ogsaa i denne Lov med for-
andrede Tider og Omstændigheder maaske kunne foran-
dres, …».196 Kva dei uforanderlege prinsippa i Grunn-
lova skulle vere sa Steenbuch ingenting om. Steenbuch
såg også det paradoksale i at ei liberal grunnlov som den
norske skulle nekte folket å endre ho:

«Neppe tør vi heller nægte Muligheden af at Efterslæg-
ten, maaske om et eller flere Aarhundreder, vil finde en
eller anden Ting, endog i Principerne selv, at trænge til
Forbedring. Med Føje synes det derfor at kunne betviv-
les, om en Grundlov, der er bygget paa saa frie og liberale
Grundsætninger som Norges, skulde have havt til Hen-
sigt at nægte Efterkommerne den Ret at indrette og beher-
ske Norge efter vor Død ifølge deres egen bedste Overbe-
viisning.»197

Heller ikkje Grunnlovas prinsipp sjølve kunne ifølgje
Steenbuch stå i vegen for grunnlovsendringar som sei-
nare generasjonar fann nødvendig.

Eit par år etter Steenbuch gav også Grunnlovas far,
Christian Magnus Falsen, ut ein grunnlovskommentar.
På same måte som Steenbuch avviste Falsen i 1818 at
forbodet mot å endre Grunnlovas ånd og prinsipp kunne
leggje særleg omfattande band på Stortinget.

For det fyrste meinte Falsen, som jo kjende forhistoria
til denne føresegna, at det «efter flere mislykkede For-
søg» var nyttelaust å forsøke å nøyaktig liste opp hovud-
prinsippa i Grunnlova.198 Som overordna prinsipp i § 1
nemnte han norsk sjølvstende, unionen med Sverige
under éin konge og det innskrenka monarkiet som regje-
ringsform. I tillegg nemnte han maktfordelinga der Kon-
gen hadde den utøvande makta og ein viss del av den
lovgivande makta, medan resten av makta låg til folket
gjennom Stortinget. Om ein freista å konkretisere
Grunnlovas prinsipp, var problemet ifølgje Falsen at dei
einskilde grunnlovsføresegnene utgjorde ein «saa sam-
menhængende Kjæde» at få av dei kunne opphevast,
leggjast til eller endrast utan skade for heilskapen.199

For det andre viste Falsen til at uforanderlege grunnlo-
ver sjeldan fekk lang levetid:

«At ville nægte, at der engang i Tiden kunde indtreffe
saadanne Omstændigheder, at selve Hoved-Principerne
maatte forandres, det vilde imidlertid, siden alt
menneskeligt er ufuldkomment, og siden Historien

196 Henrik Steenbuch, Bemærkninger over Norges Grundlov af 4de November 1814, (1815), s. 169–170
197 Steenbuch, Bemærkninger over Norges Grundlov af 4de November 1814, (1815), s. 170.
198 Christian Magnus Falsen, Norges Grundlov gjennemgaaet i Spørgsmaal og Svar, 1816 s. 182.
199 Falsen, op.cit., s. 182–183.
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viser os dette at have været Tilfældet med saamange
andre Konstitutioner, blot røbe Mangel paa Indsigt.»200

I grunnlovskommentaren frå 1818 framheva dessutan
Falsen på nytt prinsippet frå den franske revolusjonen,
som han skreiv inn i grunnlovsutkastet sitt i 1814:

«Aldrig havde, aldrig vil et Selskab af Mennesker faae
Ret eller Magt til at forbinde deres Efterkommere til fjer-
neste Tid, eller til for stedse at anordne, hvordan den Stat,
hvis Medlemmer de ere, skal regjeres, og følgelig ere og
de Erklæringer, man i saa Fald udgiver, i og for sig intet-
sigende.»201

For Falsen, leiaren av konstitusjonskomiteen på Riksfor-
samlinga og tvillsaust ein av dei førande forfattarane av
Grunnlova, var altså forbodet i § 121 mot endring av
Grunnlovas ånd og prinsipp «intetsigende» – tomt.

9.2 Grunnlovas prinsipp og ånd som vern for norsk 
sjølvstende i unionen med Sverige
Om dei fyrste grunnlovskommentarane etter 1814 var
usikre på innhaldet i og rekkevidda av endringsforbodet,
tok likevel Stortinget det på alvor frå fyrste stund. Der
juridisk litteratur streva med å klårlegge endringsforbo-
dets uklåre innhald og systematikk, såg Stortinget eit
politisk potensiale i dei same særtrekka: Gjennom heile
1800-talet vart endringsforbodet nytta som eit argument
mot uønskte grunnlovsendringar.

Fyrst og fremst spelte forbodet i § 121 mot å endre
Grunnlovas prinsipp og ånd ei viktig rolle i Stortingets
kamp mot kongemakta dei fyrste tiåra etter 1814 for å
verne si eiga makt og norsk sjølvstende etter Grunnlova.
I 1821 sette kong Carl Johan fram ei rekkje grunnlovs-
framlegg som tok sikte på å vesentleg endre maktforde-
linga mellom Kongen og Stortinget, og det i favør av
Kongen. Som følgje av unionen med Sverige var grunn-
lovsframlegga til Carl Johan ein alvorleg trugsel mot
norsk sjølvstende, då ei styrking av kongemakta ville
føre til auka svensk påverknad på norsk politikk. Mot
ein felles ytre fiende slutta Stortinget rekker om Grunn-

lovas prinsipp og ånd. Det viktige framlegget om å gi
Kongen absolutt vetorett overfor lover, vart avvist av ein
samla konstitusjonskomité som stridande mot det ufor-
anderlege maktfordelingsprinsippet i Grunnlova, og som
la den lovgivande makta til Stortinget.202 Stortinget
meinte også at endringsforbodet i § 121 stengde for å
gjere andre endringar i den grunnleggjande maktforde-
linga, noko som råka dei grunnlovsframlegga som søkte
å gi Kongen kontroll over Stortinget.203 Eit framlegg om
å endre § 22 for å late Kongen fritt avsetje embetsmenn,
fann komiteen å vere i strid med «vor Grundlovs
Bestemmelser og Aand» om uavsettelege embets-
menn.204

9.3 Samanhengen med vilkåret om «Erfaring»
Det realpolitiske potensialet i forbodet mot å endre
Grunnlovas prinsipp og ånd, kjem særleg til syne når vi
ser det i samband med praktiseringa av eit anna materielt
vilkår for grunnlovsendring. § 121 vart innleia med orda
«Viser Erfaring, at nogen Deel af denne Kongeriget Nor-
ges Grundlov bør forandres, […]». I grunnlovene rundt
1814 var det ikkje uvanleg å introdusere grunnlovsend-
ringsprosedyren med å vise til at erfaring eller behov
kunne krevje slik endring.205 Desse formuleringane var
truleg retoriske og neppe meint som materielle vilkår for
grunnlovsendring. Kjeldene frå 1814 gir heller ingen
haldepunkt for at dei norske grunnlovsfedrane skulle ha
meint at formuleringa «Erfaring» var eit materielt vilkår
for grunnlovsendring. Eit slikt erfaringskrav vart heller
ikkje drøfta særskild i dei fyrste grunnlovskommenta-
rane etter 1814.206

Her som for forbodet mot å endre Grunnlovas prinsipp
og ånd, såg derimot Stortinget politiske kvalitetar i erfa-
ringskravet som den juridiske litteraturen ikkje såg.
Stortinget i 1818 avviste dei fleste av dei mange grunn-
lovsforslaga sett fram på det fyrste Stortinget i 1815,
med at dei ikkje var grunngitt i tilstrekkeleg erfaring.207

Saman med forbodet mot å endre Grunnlovas prinsipp
og ånd, var erfaringskravet grunnlaget for ein avgrensa
og situasjonsbestemt grunnlovskonservatisme på Stor-
tinget dei fyrste tiåra etter 1814. Desse to materielle vil-

200 Falsen, op.cit., s. 183.
201 Ibid.
202 Sjå Stortingsforhandlingar 1824, 4. del, S. 22.5, s. 105–106.
203 Sjå Stortingsforhandlingar 1824, 4. del, S. 22.5, s. 87 om Kongens rett til å nemne ut presidentskapet på Stortinget og s. 117 om Kongens rett til å

bestemme kva saker Stortinget skal behandle.
204 Sjå Stortingsforhandlingar 1824, 4. del, S. 22.5, s. 62.
205 Sjå til dømes grunnlova til Massachusetts av 1780 chapter 4 art. 10, som opna for grunnlovsendring for å rette på «violations» eller som følgje av

«experience». Sjå tilsvarande i den franske grunnlova av 1795 art. 336 og den nederlandske grunnlova av 1815 § 229.
206 Sjå Steenbuch, Bemærkninger over Norges Grundlov af 4de November 1814, (1815), s. 168–170 og Falsen, Norges Grundlov gjennemgaaet i

Spørgsmaal og Svar, (1818), s. 182.
207 Stortingsforhandlingar 1818, 7. del, S 3.8., s. 18–118 på s. 18.
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kåra for grunnlovsendring utgjorde her eit juridisk bolverk
mot kongemaktas forsøk på ekspansjon under Carl Johan.
Grunnlovsreforma han føreslo i 1821 vart ikkje berre avvist
av Stortinget med at den var i strid med Grunnlovas prin-
sipp og ånd, men også med at kongen ikkje kunne «vise
Forandringens Nødvendighed eller nytte».208

Stortinget heldt fram med å prøve erfaringskravet
gjennom heile 1800-talet, men med stadig mindre inten-
sitet etter kvart som forfatningskampane mellom Kon-
gen og Stortinget ebba ut. Det var aldri snakk om noko
systematisk prøving. Erfaringskravet synest å ha blitt
nytta som ein formell grunn til å avvise grunnlovsforslag
som av ulike grunnar var uønskte. Slik bruk av erfa-
ringskravet finn vi eit stykke inn på 1900-talet.209 I 1931
vart til dømes eit forslag om å endre quorum-kravet for
stortingsvedtak i Grl. § 73 vedteke, trass i at eit fleirtal i
konstitusjonskomiteen meinte at ei slik grunnlovs-
endring sakna tilstrekkeleg erfaring (sjå punkt 7.2).210

Samstundes som Stortinget gjennom heile 1800-talet
og ut på 1900-talet sporadisk prøvde erfaringskravet
som eit formelt vilkår for grunnlovsendring, var den
juridiske litteraturen heile tida samstemt på at dette vil-
kåret var fullstendig underlagt Stortingets skjønn til ei
kvar tid.211 Eit liknande mønster ser vi når det gjeld for-
bodet mot å endre Grunnlovas prinsipp og ånd:
Endringsforbodet var viktigare i praksis enn i teorien.

9.4 Høgsterett prøvar Grunnlovas prinsipp og ånd
Eit uttrykk for alvoret i endringsforbodet ser vi i at Stor-
tinget i 1842 og i 1845 og regjeringa i 1860 bad Høgste-
rett om utgreiingar om føreslåtte grunnlovsendringar var
i samsvar med Grunnlovas prinsipp og ånd.212 Alle gon-
gane tok Høgsterett det for gitt at endringsforbodet
hadde eit rettsleg innhald, men ikkje i nokon av utgreiin-
gane gjorde Høgsterett prinsipielt greie for kva som låg i
Grunnlovas prinsipp og ånd etter § 121. Og ingen av
gongane kom Høgsterett til at Grunnlovas prinsipp og
ånd var til hinder for føreslåtte grunnlovsendringar.

Då Stortinget i 1842 skulle behandle eit forslag om å
oppheve det såkalla jødeforbodet i Grl. § 2, oppstod
spørsmålet om ei slik endring var i strid med Grunnlovas
prinsipp og ånd.213 Grunnen til at Stortinget var usikker
var for det fyrste at jødeforbodet følgde av den åttande
grunnsetninga for Grunnlova vedteken av Riksforsam-
linga i 1814. For det andre ville ei oppheving av jøde-
forbodet vere den fyrste substansielle grunnlovs-
endringa, då dei føregåande tre grunnlovsendringane i
1816, 1821 og 1830 gjaldt mindre justeringar av valreg-
lane.

Stortinget vurderte difor tilhøvet til endringsforbodet
som så usikker at det bad Høgsterett om eit utgreiing.
Høgsterett kom same år under dissens 7–2 til at opphe-
ving av jødeforbodet ikkje var i strid med Grunnlovas
prinsipp og ånd.214 Mindretalet la her avgjerande vekt på
at jødeforbodet vart vedteke av Riksforsamlinga som éi
av ti grunnsetningar for Grunnlova. Fleirtalet meinte
derimot at grunnsetningane ikkje kunne vere avgjerande
for innhaldet i endringsforbodet i § 121, då Riksforsam-
linga fråveik fleire av grunnsetningane i den endelege
grunnlova (til dømes vart religionsfridomen utelaten).
Fleirtalet peikte òg på at jødeforbodet heller ikkje var
absolutt (ordlyden «fremdeles») og at visse typar jødar,
dei såkalla portugisarjødane, hadde hatt tilgang til riket
også før 1814. Jødeforbodet i § 2 vart til slutt oppheva i
1851.215

I 1845 spurte Stortinget om det var «stridende mot
Grundlovens Principer» å endre Grunnlova slik at stats-
rådar fekk tilgang til forhandlingane på Stortinget.216

Ein samrøystes Høgsterett kom til at Grunnlovas ånd,
som kravde at Stortinget var sjølvstendig frå den
utøvande makta, ikkje var til hinder for den føreslåtte
grunnlovsendringa. Høgsterett frykta heller ikkje at
statsrådanes tilgang til Stortinget ville «bane Vei for
Afvigelser frå det Hovedprincip i Grundloven, at Ingen
som Repræsentant kan møde og tage Sæde paa Storthin-
get, med mindre han dertil af Medborgere er lovligen
udkaaret».217 På denne tida frykta motstandarane at

208 Stortingsforhandlingar 1824, 4. del, S. 22.5, s. 37–38.
209 Sjå til dømes Indst. S. LI (1919) s. 14, der eit mindretal i konstitusjonskomiteen viste til erfaringskravet som «den reelle betingelse for en grunn-

lovsændring efter grundlovens § 112». Grunnlovsforslaget gjaldt oppheving av kravet i dåverande Grl. § 92 fjerde avsnitt om at alle statsrådar
måtte vedkjenne seg statens offentlege religion. Grunnlovsforslaget førte til eit kompromiss, der kravet til statsrådanes truvedkjenning vart lempa
til halvparten av statsrådet og flytta til § 12. Denne regelen vart ståande heilt til 2012.

210 Sjå S.tid. (1931) s. 1407 flg.
211 Sjå Frederik Stang, Systematisk Fremstilling af Kongeriget Norges constitutionelle eller grundlovsbestemte Ret, (1833), s. 622, Aschehoug, Norges

nuværende statsforfatning, tredje bind, (1893), s. 558–559, Morgenstierne, Lærebog i den norske statsforfatningsret, (1900), s. 429 (men noko
meir atterhalden om Stortingets skjønsfridom i andre utgåva frå 1909, sjå s. 430) og Castberg, Norges statsforfatning, andre bind, (1935), s. 20.

212 Sjå kommentaren til § 83.
213 Sjå Stortingsforhandlingar 1842, 1. del, S. 26.2., s. 113–115.
214 Sjå utgreiinga til Høgsterett av 19. mars 1842, referert i Stortingsforhandlingar 1842, 9. del, S. 9.9., s. 267–269.
215 Sjå kommentaren til § 2.
216 Utgreiinga til Høgsterett av 22. mars 1845 er lagt ved Stortingsforhandlingar 1845, 7. del, S. 26.4., s. 197–201.
217 Stortingsforhandlingar 1845, 7. del, S. 26.4., s. 200.
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statsrådanes nærvær i stortingssalen skulle påverke Stor-
tinget og slik svekke maktfordelinga. I 1880, då Grl.
§ 74 til slutt vart endra slik at statsrådane fekk tilgang til
forhandlingane i Stortinget, frykta motstandarane deri-
mot at dette ville opne for at Stortinget fekk kontroll
over regjeringa og slik bryte Grunnlovas opphavlege
maktfordeling og vere eit steg mot parlamentarisme.
Denne grunnlovsendringa illustrerer vanskane med å
operasjonalisere prinsippa i Grunnlova, i dette tilfellet
prinsippa for maktfordeling. Frå ulike politiske ståstadar
og til ulike tider kan vurdere ei og same grunnlovs-
endring ulikt opp mot Grunnlovas prinsipp og ånd.

I 1860 var spørsmålet om innføring av jurysystemet
kravde endring av Grl. § 20 om Kongens nåderett og
§ 88 om Høgsterett og om desse endringane var i strid
med prinsippa og ånda i Grunnlova. Som vi straks skal
sjå, hadde Frederik Stangs framstilling av norsk statsrett
frå 1833 lagt til grunn at § 96, om at berre sjølvstendige
domstolar med ansvarlege embetsdommarar kunne
døme til straff, var eitt av Grunnlovas uforanderlege
prinsipp. Eit mindretal på to dommarar, justitiarius Las-
son og dommar Hjelm, følgde Stang og kom til at
endringsforbodet i § 121 medførte «en dobbelt Hind-
ring» mot innføring av jurysystemet i Noreg.218 Mindre-
talet meinte at jurysystemet kom i konflikt med Grunn-
lovas prinsipp om «Lovmæssighed» og om «Ansvarlig-
hed». Etter det fyrste prinsippet gav Grunnlova i § 49
folket den lovgivande makta, men avskar i § 96 sam-
stundes folket, også i form av ein jury med lekmenn, frå
å døme i einskildsaker. Etter det andre prinsippet var
problemet at Høgsterett saman med ei to andre statsmak-
tene etter Grunnlova § 86 var underlagt konstitusjonelt
ansvar. Difor kunne ikkje den dømande makta til Høg-
sterett leggjast i «lodtrukne, uansvarlige Lægmænds
Hænder», meinte mindretalet. Fleirtalet på sju domma-
rar konstaterte derimot kort og utan diskusjon at Grunn-
lovas prinsipp og ånd ikkje var til hinder for jurysys-
temet. Med støtte i den positive utgreiinga frå Høgsterett
vart § 88 endra i 1862, slik at ein jury i underrettane med
endeleg verknad og utan medverknad frå Høgsterett
kunne avgjere straffesaker. Av politiske grunnar måtte
likevel innføringa av jurysystemet vente til straffepro-
sesslova av 1887.

Dissensane i Høgsterett viser at det ikkje fanst noko
eintydig juridisk oppfatning av Grunnlovas prinsipp og

ånd. I dei tilfella Stortinget var splitta i synet på føre-
slåtte grunnlovsendringar, var vurderinga av Grunnlovas
prinsipp og ånd gjerne tilsvarande splitta i Høgsterett.

9.5 Teoriens forsøk på ein systematikk
Den fyrste heilskaplege og systematiske framstillinga av
norsk statsrett etter 1814 var Frederik Stangs Systema-
tisk Fremstilling af Kongeriget Norges constitutionelle
eller grundlovsbestemte Ret frå 1833. Her følgde han
langt på veg Steenbuch og Falsens vurdering av
endringsforbodet. Stang konstaterte kort at «Gjenstan-
dens Natur» gjorde det umogleg å på allment grunnlag
trekke ei skarp grense for innhaldet i og rekkevidda av
Grunnlovas ånd og prinsipp etter § 121.219 Difor meinte
Stang at forbodet mot å endre Grunnlovas ånd og prin-
sipp måtte vurderast konkret for kvart einskild tilfelle.
Med det opna han endringsforbodet i § 121 for politisk-
opportune tolkingar alt etter om ein var for eller mot ei
føreslått grunnlovsendring.

Samstundes meinte Stang tilsynelatande at det var
mogleg å utleie nokre av hovudprinsippa i Grunnlova. I
eit eige kapittel drøfta han «de øverste Grundsætninger
for Norges Statsforfatning».220 Her skilte Stang mellom
prinsippa for statsforma og prinsippa for statsstyringa
overfor borgarane.

Grunnlovas prinsipp for statsforma var for det fyrste
hovudtrekka i maktfordelinga mellom den lovgivande
og utøvande makta høyrte til dei uforanderlege prinsippa
i Grunnlova. Konkret nemnte Stang at den lovgivande
makta i vid tyding låg til folket gjennom Stortinget
åleine i samsvar med folkesuverenitetsprinsippet. Eitt av
Grunnlovas uforanderlege prinsipp etter § 121 var då at
Kongen, sjølv om han på visse vilkår kunne bremse
Stortinget, aldri kunne givast rett til å definitivt hindre ei
stortingsavgjerd.221 Det same konstaterte Peder Krabbe
Gaarder i sin grunnlovskommentar frå 1845.222 Prinsip-
pet om Stortingets einerett til den lovgivande makta og
rekkevidda av Kongens vetorett var det likevel alt anna
enn semje om på midten av 1800-talet. Same år som
grunnlovskommentaren til Gaarder, argumenterte ein av
Noregs fremste juristar og politikarar, Anton Martin
Schweigaard, på Stortinget for at Kongen burde ha abso-
lutt vetorett overfor lover.223 Nedanfor skal vi sjå at det
frå midten av 1800-talet var svært ulike syn på Grunnlo-

218 Utgreiinga til Høgsterett av 20. januar 1860 er lagt ved S. No. 59 (1860) Anaaende 2de naadigste Propotioner til Norges Riges Storthing betræf-
fende Forandring i Bestemmelserne i Grundlovens §§ 20 og 88 s. 21–25, sitatet på s. 22–23.

219 Stang, Systematisk Fremstilling af Kongeriget Norges constitutionelle eller grundlovsbestemte Ret, (1833), s. 623.
220 Sjå Stang, op.cit., s. 64–71.
221 Sjå Stang, op.cit., s. 65.
222 Sjå Gaarder, Fortolkning over Grundloven og de øvrige Love, som danne Norges Riges offentlige Ret, (1845), s. 310.
223 Sjå Øystein Sørensen, Anton Martin Schweigaards politiske tenkning, Oslo 1988 s. 153. Sjå vidare i Holmøyvik, «Frå revolusjon til restaurasjon.

Striden om Grunnlovas vesen 1824–1884», (2013), s. 315 flg.
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vas maktfordelingsprinsipp i relasjon til endringsforbo-
det i § 121.

Mindre kontroversielt meinte Stang at domstolanes
sjølvstende overfor dei andre statsmaktene var eitt av
grunnprinsippa for Grunnlova. Som «uforanderlige
Bestemmelser» nemnte han her både § 90 om at høgste-
rettsdommar ikkje kan reviderast og § 96 om at straff
berre kan påleggjast av domstolane ved dom.224

Eit anna av prinsippa i Grunnlova var ifølgje Stang at
monarken var heva over ansvar og at ansvaret låg på
statsrådet (§§ 5, 75 bokstav h, 30 og 86). Dette prinsip-
pet meinte han følgde på den eine sida av «Monarchiets
Begreb» og på den andre sida av «Statsformens Demo-
cratiske Aand».225

Ut over det han kalla prinsippa «for selve Statsfor-
men» lista Stang òg opp fire prinsipp i Grunnlova for
«Statssamfunnets Styrelse». Det fyrste av desse prin-
sippa var likskap i rettar og plikter for borgarane, gjen-
nomført i § 23 om forbod mot adel og anna sosial rang,
§ 101 om næringsfridom, § 105 full erstatning ved oreig-
ning og § 109 om allmenn verneplikt. Det andre prinsip-
pet var den evangelisk-lutherske religionen som statsre-
ligion etter § 2 og som også påla monarken og embets-
mennene å følgje den same religionen (§§ 1, 4 og 92).
Det tredje prinsippet var trykkefridomen i § 100, noko
Stang meinte var «en nødvendig Følge af og Forutsæt-
ning for Selve Statsformen».226 Det fjerde og siste av
desse prinsippa var Grunnlovas vern mot vilkårleg makt-
utøving overfor borgarane. Her viste Stang til § 95 om
forbodet mot individuelle dispensasjonar mot lova, lega-
litetsprinsippet og torturforbodet i § 96, forbodet mot til-
bakeverkande lover i § 97, lovkravet for fridomstap og
militær maktbruk mot borgarane i § 99, forbodet mot
husransakingar anna enn i kriminelle tilfelle i § 102 og
forbodet i § 103 mot å gi konkursskuldnarar fristad.
Desse paragrafane, skreiv Stang, «sigte i Virkeligheden
at faae hævdet og gjennemført hvad der kan betragtes
som Aanden i den hele Forfatning»,227 som var å sikre
likskap for lova og eit styre etter lova.

Det neste standardverket i norsk statsrett, Torkel
Halvorsen Aschehougs Norges nuværende statsforfat-
ning i tre bind frå 1875–1885 og i andre utgåve frå
1891–1893, vidareførte stort sett synet til Stang på for-
bodet mot å endre Grunnlovas ånd og prinsipp. Asche-
houg konstaterte at absolutte forbod mot grunnlovsend-

ringar sjeldan vart respektert.228 Når det gjaldt endrings-
forbodet i § 121, meinte han dessutan at utforminga
gjorde det «overmaade vanskeligt» å trekke grensa mel-
lom lovlege og forbodne grunnlovsendringar.229 Han
kunne òg vise til at verken Stortinget eller Høgsterett
hadde tolka endringsforbodet særleg strengt. Til slutt, og
på same måte som Steenbuch i 1815 og Falsen i 1818,
spurte Aschehoug om kva rett ein generasjon hadde til å
forby etterkomarane sine å endre dei politiske institusjo-
nane i samsvar med tidas krav.

Likevel var Aschehoug klår på at ein ikkje utan vidare
kunne sjå bort frå endringsforbodet i § 121 så lenge det
stod der med klåre ord og det ikkje var oppheva. Spørs-
målet var berre kva innhald forbodet hadde. Her tok
Aschehoug til orde for å gi forbodet «det mindst mulige
Omfang, som dets Ord tillade».230 Deretter konkluderte
han med at § 121 ikkje stengde for nokon grunnlovsend-
ringar så lenge dei respekterte rikets sjølvstende og dei
viktigaste institusjonane og borgarlege rettane i Grunn-
lova.231 Som døme på prinsipp som etter § 121 var verna
mot oppheving nemnte han monarkiet, Stortinget, dom-
stolanes sjølvstende, «Borgernes personlige Ukrænke-
lighed», trykkefridomen og eigedomsretten. Langt på
veg var opplistinga til Aschehoug den same som hos
Stang i 1833.

9.6 Grunnlovas prinsipp og ånd som juridisk bolverk 
mot konstitusjonell reform
Vanskane med å systematisere innhaldet i endringsfor-
bodet gjorde det sårbart for politisk opportunisme som ei
alltid tilgjengeleg juridisk ramme for kritikk mot konsti-
tusjonelle og politiske reformer. Nettopp Stang og
Aschehoug illustrerer den politiske opportunismen i bru-
ken av endringsforbodet i 1800-talets forfatningsdebat-
tar.

Stang og Aschehoug skreiv ikkje berre 1800-talets
statsrettslege standardverk, dei var òg blant samtidas
framståande politikarar. Som politikarar praktiserte
Stang og Aschehoug den statsretten dei hadde systemati-
sert i sine standardverk. Og når det gjaldt endringsforbo-
det i § 121, var det skilnad på liv og lære.

Stang vart statsråd fyrste gongen i 1845, og frå 1861
til 1880 var han regjeringas leiar som fyrstestatsråd og
frå 1873 som Noregs fyrste statsministar for regjeringa i

224 Stang, Systematisk Fremstilling af Kongeriget Norges constitutionelle eller grundlovsbestemte Ret, (1833), s. 69.
225 Ibid.
226 Stang, op.cit., s. 70.
227 Ibid.
228 Aschehoug, Norges nuværende statsforfatning, tredje bind, (1885), s. 523 og s. 533. Tilsvarande andre utgåve (1893), s. 550 og 561.
229 Aschehoug, Norges nuværende statsforfatning, tredje bind, (1885), s. 532. Tilsvarande andre utgåve (1893), s. 559.
230 Aschehoug, Norges nuværende statsforfatning, tredje bind, (1885), s. 533. Tilsvarande andre utgåve (1893), s. 560.
231 Ibid.
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Kristiania. Aschehoug møtte som stortingsrepresentant
frå 1868 til 1882, parallelt med virket som professor ved
Det juridiske fakultet. På Stortinget var han førande på
konservativ side og ein viktig støttespelar for Stangs
regjering. Saka som fekk både Stang og Aschehoug til å
bryte med sine teoretiske utgangspunkt for endringsfor-
bodet i § 121, var spørsmålet om Kongens vetorett over-
for grunnlovsendringar (sjå punkt 4).

Som universitetsjurist i 1833 hadde Stang meint at eitt
av dei uforanderlege grunnlovsprinsippa etter § 121, var
at Kongen aldri kunne givast rett til å definitivt hindre ei
stortingsavgjerd. Som leiar for regjeringa i stadig tøffare
kampar mot Stortinget, snudde Stang i synet på Kongens
vetorett. Stang som statsministar støtta Kongens krav på
ein allmenn og absolutt vetorett utanfor lovsakene.

Då striden om Kongens vetorett overfor grunnlovs-
endringar spissa seg til i 1870- og 1880-åra, viste begge
partar til Grunnlovas ånd og prinsipp til støtte for sitt
syn. Johan Sverdrup og stortingsfleirtalet hevda som
Stang i 1833 at eitt av «Grundlovens Principer, som
ifølge dens Bud aldrig må krænkes» var at Kongen ikkje
definitivt kunne hindre stortingsvedtak.232 Motstanda-
rane, med Aschehoug i spissen både på Stortinget og på
Det juridiske fakultet, meinte tvert om som Stang etter
1833 at Kongens absolutte vetorett overfor grunnlovs-
endringar var eit «Grundlovsprincip».233 På dette tids-
punktet i vetosaka var likevel referansane til prinsippa i
Grunnlova meir eit retorisk enn juridisk grep og det
spelte ei perifer rolle i den konstitusjonelle og politiske
debatten. Sidan begge partar pretenderte å ha Grunnlo-
vas prinsipp og ånd på si side, tappa dei òg endringsfor-
bodet for kva vesle juridiske kraft det måtte ha.

Også for Aschehoug definerte den politiske striden
om grunnlovsvetoet innhaldet i endringsforbodet i
§ 121. Som nemnt var utgangspunktet hans i Norges
nuværende statsforfatning at Grunnlovas prinsipp og
ånd måtte tolkast innskrenkande slik at det i minst moge-
leg grad stengde for grunnlovsendringar. Som grunnlag
for denne tolkinga gjorde han likevel eit viktig atterhald.
Dette atterhaldet var at Kongen måtte samtykke i grunn-
lovsendringar for at dei skulle vere gyldige. Tanken
synest å vere at dersom både Stortinget og Kongen måtte

samtykke i grunnlovsendringar, låg det i vetoretten eit så
sterkt vern mot radikale eller farlege endringar av prin-
sippa i Grunnlova, at det uklåre endringsforbodet i § 121
kunne tolkast liberalt. Motsett, dersom Kongen ikkje
hadde absolutt vetorett mot grunnlovsendringar, måtte
endringsforbodet i § 121 tolkast utvidande for å hindre
radikale eller andre (for Aschehoug) uønskte grunnlovs-
endringar. På Stortinget brukte Aschehoug nettopp Stor-
tingets liberale praktisering av endringsforbodet i § 121
eit argument for og prov på kongeleg vetorett overfor
grunnlovsendringar.234 Då Aschehoug publiserte tredje
bind av Norges nuværende statsforfatning i 1885, var
han naturlegvis kjend med at Riksretten i 1884 hadde
avvist kongeleg vetorett i grunnlovssaker. Mot denne
bakgrunnen er det mykje som tyder på at Aschehougs
tolking av endringsforbodet i § 121 var meint som eit
bolverk mot radikale grunnlovsendringar frå eit eine-
rådig storting, på eit tidspunkt der andre konservative
garantiar i Grunnlova hadde falle for Stortingets makt.

9.7 Eit «fromt ønske» i ei konstitusjonell reformtid
Der Stortinget i 1818 og i 1824 hadde samla seg bak
Grunnlovas prinsipp og ånd for å hindre uønskte grunn-
lovsendringar, viste endringsforbodet i § 121 seg etter
kvart å vere eit impotent våpen for eit mindretal mot eit
reformvillig stortingsfleirtal. Eit døme er høgsteretts-
dommar Claus Winter Hjelms bok frå 1863 Om Grund-
lovens Principer og den Aand, hvori de under gjensidig
Begrændsning ere gjennemførte i dens enkelte Bestem-
melser. Her freista Winter Hjelm utan hell å stoppe fleire
av dåtidas sentrale konstitusjonelle reformer, som innfø-
ring av offentlege vota i Høgsterett (innført i 1863), par-
lamentarisme (innført i praksis frå 1884) og jury i straf-
fesaker (innført i 1887), ved å påvise korleis desse refor-
mene var i strid med Grunnlovas prinsipp og ånd.235 Dei
mange og djuptgripande grunnlovsendringane frå slutten
av 1800-talet og i kjølvatnet av unionsoppløysinga i
1905 bidrog ytterlegare til å tømme Grunnlovas prinsipp
og ånd for innhald.

I juridisk teori på byrjinga av 1900-talet vart lina frå
Steenbuch, Falsen, Stang og Aschehoug vidareført av

232 Sitatet er henta frå stortingsdebatten 7. juni 1880 om Johan Sverdrups framlegg om å kunngjere utan kongeleg sanksjon Stortingets grunnlovsved-
tak for Grl. § 74 om statsrådanes tilgang til stortingsforhandlingane, sjå S.tid. (1880) s. 764 (sjå også s. 809 for tilsvarande resonnement frå H.
Bentsen).

233 Sjå Sth. Prp. No. 20 (1881) Det juridiske Fakultets Betænkning angaaende Kongens Sanktionsret ved Grundlovsforandringer s. 39.
234 Sjå frå stortingsdebatten 7. juni 1880 i S.tid. (1880) s. 803. Ifølgje Aschehoug var kongeleg vetorett overfor grunnlovsendringar ein underforstått

føresetnad for at Høgsterett i 1845 kunne kome til at ei grunnlovsendring som gav statsrådane tilgang til Stortinget var i samsvar med Grunnlovas
prinsipp og ånd. Sjå tilsvarande argument ført i pennen av LMB Aubert i Sth. Prp. No. 20 (1881) Det juridiske Fakultets Betænkning angaaende
Kongens Sanktionsret ved Grundlovsforandringer s. 24. Sjå også tilsvarande i prosedyren for Riksretten i 1884 i Rigsrets-Tidende 1883–84, bind 2
s. 513.

235 Sjå Claus Winter Hjelm, Om Grundlovens Principer og den Aand, hvori de under gjensidig Begrændsning ere gjennemførte i dens enkelte Bestem-
melser, (1863), s. 75–78, 84–87 og 91–95 respektive.
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Aschehougs etterfølgjar som professor i statsrett, Bredo
Morgenstierne. I si Lærebog i den norske statsforfat-
ningsret frå 1900 skreiv Morgenstierne at forbodet i
§ 121 mot å endre Grunnlovas ånd og prinsipp ville
«praktisk talt, væsentlig virke som en Formaning til de
grundlovsgivende Stats-organer».236 Sjølv om Morgen-
stierne la til at spørsmålet ikkje var «helt undraget en
rent objektiv Bedømmelse», meinte han som Stang og
Aschehoug at «Grænsen er dog her saa vanskelig at
drage, at, som tidligere nævnt, Domstolene ialfald ikke
udenfor rent extraordinære og lidet tænkelige Tilfælde
kan tillægges Kompetence til at sætte en i forfatnings-
mæssige Former tilbleven Grundlovsbestemmelse ud af
Betragtning som overskridende den heromhandlede
Begrænsning».237

Som dei tidlege grunnlovskommentarane til Steen-
buch og Falsen, la også Morgenstierne vekt på at hovud-
prinsippet i § 121 var å gjere folket herre over Grunn-
lova, og at ein difor ikkje kunne ha «anerkjendt en saa-
den Ret for den ene Generation til at binde alle de kom-
mende».238 I si tolking la Morgenstierne ikkje berre vekt
på den vage ordlyden, men også at forbodet i § 121 mot
å endre Grunnlovas ånd og prinsipp kom inn etter eit
benkeframlegg på Riksforsamlinga, og at ein der tilsyne-
latande ikkje la særleg vekt på forbodet.

Like fullt, og det viser nettopp den særs skjønnsprega
og opportunistiske karakteren av endringsforbodet, var
Morgenstierne som forgjengaren Aschehoug ikkje fra-
mand for å vise til «ånd» og «prinsipp» for å verne
grunnlovsparagrafar under press i samtida. Om § 97 og
forbodet mot tilbakeverkande lover konstaterte Asche-
houg at denne paragrafen «hører udentvivl til dens
[Grunnlovas] Principer».239 Det same hadde Stang slått
fast i 1833. Morgenstierne skreiv tilsvarande i læreboka
si i 1900 og i utgåvene i 1909 og 1927 at «den nævnte
grundlovsparagraf maa henføres til grundlovens princi-
per», og at ein måtte oppheve eller endre § 121 før ein
kunne endre innhaldet i § 97 eller gi grunnlovsendringar
tilbakeverkande kraft.240

Nettopp tilbakeverknadsforbodet i § 97 var under
sterkt politisk press på byrjinga av 1900-talet. I tida
rundt 1900 sette Høgsterett til side nye reguleringslover i

fleire profilerte saker, til stor frustrasjon for reformpartia
Venstre og Arbeidarpartiet.241 I 1920, og deretter i 1923,
1929, 1932 og 1935, vart det difor på Stortinget sett fram
forslag om å oppheve § 97. I ei utgreiing for Justisdepar-
tementet i samband med 1920-forslaget om å oppheve
§ 97, heldt Morgenstierne fast på at denne paragrafen
var eitt av prinsippa i Grunnlova, og difor verna mot
endring i § 121. Likevel erkjente han at då

«dette spørsmål i fremtredende grad er et skjønnsspørs-
mål, hvorom der hersker stor meningsforskjell, legger jeg
ikke megen vekt på denne side av saken. Det får bli et
samvittighetsspørsmål for hver enkelt, som deltar i en
eventuell beslutning».242

Hjartesukket til Morgenstierne er illustrerande for synet
på Grunnlovas prinsipp og ånd etter 1900: Det var fyrst
og fremst eit samvitsspørsmål.

Tida rundt 1900 var ei konstitusjonell reformtid i
Noreg. Mellom 1905 og 1920 gjorde Stortinget heile
109 paragrafendringar i Grunnlova. Det politiske
systemet vart vesentleg endra som følgje overgangen til
parlamentarisme etter 1884, oppløysinga av unionen
med Sverige i 1905 og avskaffinga av den personlege
kongemakta på same tid. Samstundes vart representa-
sjonssystemet endra frå 1814-grunnlovas indirekte val
til direkte val einmannskrinsar i 1905 (med verknad frå
1906), og alt i 1919 til dagens system med forholds-
talsval i fleirmannskrinsar (med verknad frå 1921). Ei
anna vesentleg og symboltung endring var innføringa
av allmenn røysterett, fyrst for menn i 1898, deretter for
kvinner i 1913.

Endringane i det politiske systemet på denne tida skul-
dast berre delvis formelle grunnlovsendringar etter
§ 121 (sjå punkt 5.3). Endringa i 1911 av kontrasignatur-
systemet i § 31 oppheva den personlege kongemakta, så
langt som at kongen ikkje lenger kunne handle utan sam-
tykke får statsministaren. Grunnlovsendringa kan likevel
ikkje åleine forklare den primært seremonielle rolla kon-
gemakta fekk etter 1905. Parlamentarismen, som var
etablert iallfall i 1905, vart ståande heilt utanfor Grunn-
lova til 2007. Frå 1920-åra førte også stadig meir inngri-

236 Morgenstierne, Lærebog i den norske statsforfatningsret, 1. utgåve, (1900) s. 429. Tilsvarande i andre utgåve (1909) s. 430 og tredje utgåve (1927)
bind 2, s. 106.

237 Morgenstierne, op.cit., 1. utgåve, (1900), s. 429. Tilsvarande i andre utgåve (1909), s. 431 og tredje utgåve i (1927) bind 2, s. 106–107.
238 Morgenstierne, op.cit., 1. utgåve, (1900) s. 430. Tilsvarande i andre utgåve (1909), s. 431 og tredje utgåve (1927) bind 2, s. 107.
239 Aschehoug, Norges nuværende statsforfatning, tredje bind, (1885), s. 91. Tilsvarande i andre utgåve (1893), s. 87.
240 Morgenstierne, op.cit., bind 2, 3. utgåve, (1927), s. 366. Tilsvarande i andre utgåve (1909) s. 650 og fyrste utgåve (1900) s. 634. For same konklu-

sjon når det gjeld rekkevidda av § 97, men på anna grunnlag, sjå Benedikte Moltumyr Høgberg, Forbud mot tilbakevirkende lover (2010), s. 150–
153.

241 Sjå nærare i Anine Kierulf, Taking Judicial Review Seriously: The Case of Norway, (2014) s. 183–206 og Jens Arup Seip, Tanke og handling i
norsk historie, (1968), s. 103–105.

242 Tillegg til dokument nr. 13 (1923) Betenkning angående grunnlovens §§ 97 og og dermed sammenhengende spørsmål s. 13 (lagt ved Stortingsfor-
handlingar 1923 femte del).
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pande reguleringslovgiving til nye og reguleringsvenn-
lege tolkingar av den nemnte § 97 og § 105.243

Til saman var det snakk om djuptgripande forfatnings-
endringar som tvillaust utfordra 1814-grunnlovas prin-
sipp om monarkiet, om maktfordelinga mellom den lov-
givande og utøvande makta, representasjonssystemet og
vernet av borgarlege rettar.

Dei omfattande formelle og uformelle forfatnings-
endringane på denne tida synest å ha påverka synet på for-
bodet i § 121 mot å endre Grunnlovas prinsipp og ånd. Der
Stang, Aschehoug og Morgenstierne vel hadde erkjent at
det var vanskeleg å utleie ein sikker rettsregel frå forbodet
mot å endre Grunnlovas prinsipp og ånd, avviste fleire lei-
ande juristar etter 1900 heilt at det frå denne formuleringa
kunne utleiast nokon rettsregel i det heile.

Ein av dei fremste juristane rundt 1900, professor og
riksadvokat Bernhard Getz, noterte følgjande syrlege
kommentar i margen på sitt eksemplar av statsrettsboka
til Stang frå 1833:

«Denne betingelse hører nærmest hjemme blant de
«fromme ønsker», som blott ved en misforståelse under-
tiden ikledes lovs form, og da nærmest gjør en effekt av
komisk art. Det er aldeles ørkesløst å diskutere, hvad der
tilhører grunnlovens ånd og prinsipper; ti så lenge det ei
er tanke på å endre dem, er det overflødig, og så snart det
er tanke derpå, er det utilstrekkelig, så som ingen tidsal-
der undlater å gjennemføre sine idéer, fordi en foregå-
ende i uforstandig forlibelse i sine har funnet på å reise et
monument over sin dårskap ved å dekretere disses abso-
lutte gyldighet.»244

Same syn hadde Getz’ kollega ved Det juridiske fakultet,
professor Oscar Platou. I boka Rettskildernes theori frå
1915, kalla han endringsforbodet i § 121 «betydnings-
løst», då all erfaring viste at trua på evigvarande lover var
«temmelig naiv», og som Steenbuch og Falsen hundre år
før, at [e]nhver Generation bestemmer over sin egen
Skjæbne». Platou viste til at den då nylege innføringa av
parlamentarismen var eit døme på ei reell endring i strid
med Grunnlovas maktfordelingsprinsipp i 1814.245

Synet til Getz og Platou vart delt av enno ein kollega,
ein av mellomkrigstidas fremste statsrettslege autorite-

tar, professor Mikael H. Lie. I ei utgreiing for Justisde-
partementet frå 1923 om eventuell oppheving Grl. § 97
skreiv han at

«bestemmelsen om ‘ånd’ og ‘prinsipper’ overhodet ikke
er nogen rettsregel, alene en politisk maksime av ube-
stemmelig verd. Den skyldtes den tids forestillinger om
visse fundamentale, uforanderlige rettsbud og fører til-
bake til den naturrettslige idé om samfundskontrakten
(Rousseau). En tids generasjon har ikke makt til å binde
fremtidens generasjoner på den måte. Den forfatningslov
som forsøker på det, går ut over sin evne».246

Heller ikkje på Stortinget såg ein no på forbodet i § 121
mot å endre Grunnlovas prinsipp og ånd som ein rettsleg
skranke på Stortingets kompetanse. I samband med det
same forslaget om å oppheve § 97 som Lie greia ut,
uttalte ein samla konstitusjonskomité på Stortinget i
1923 at forbodet i § 121 mot å endre Grunnlovas prin-
sipp og ånd var meir som «et fromt ønske enn som et
bindende rettsbud».247

9.8 Grunnlovas prinsipp og ånd som argument for 
konstitusjonell reform rundt 1900
Samstundes som Grunnlovas prinsipp og ånd mista si
juridiske kraft som vern mot konstitusjonell reform, vart
dei same prinsippa og ånda paradoksalt nok nytta som
argument for konstitusjonell reform, altså det motsette
av føremålet med endringsforbodet i § 121. Rundt 1900
finn vi fleire døme på at forbodet mot å endre Grunnlo-
vas prinsipp og ånd vart forstått som eit plikt for Stortin-
get til å oppheve eller endre grunnlovsføresegner eller
innarbeidde praksisar i strid med desse prinsippa.

Eit døme på bruk av Grunnlovas prinsipp og ånd som
argument for konstitusjonell reform er statsminister
Johannes Steens (Venstre) framlegg i 1900 til lov,
instruks og budsjett for Statsrevisjonen. Sidan 1870-talet
hadde det vore samanhengande debatt om den etablerte
ordninga der statsforvaltningas særrekneskap var under-
lagt administrativ revisjon og ikkje Statsrevisjonen, som
var underlagt Stortinget.248 Spørsmålet var om ei over-
føring av særrekneskapa frå administrasjonen til Statsre-

243 Eit vendepunkt kom i Rt. 1918 s. 403 (den store konsesjonssaka), sjå Benedikte Moltumyr Høgberg, «Hvordan samfunnet har påvirket tolkningen
av Grunnloven §§ 97 og 105», (2013), s. 368–403 på s. 376–383.

244 Sitert frå Mikael H. Lie i Dokument nr. 13 (1923) Betenkning angående grunnlovens §§ 97 og 105 om domstolenes myndighet til å prøve loves
indre gyldighet s. 51 (teken inn i Stortingsforhandlingar 1923 femte del). Sitatet er ikkje datert.

245 Oscar Platou, Forelæsninger over Retskildernes Theori, (1915), s. 165.
246 Dokument nr. 13 (1923) Betenkning angående grunnlovens §§ 97 og 105 om domstolenes myndighet til å prøve loves indre gyldighet s. 51 (lagt

ved Stortingsforhandlingar 1923 femte del).
247 Innst. S. LXXIV (1923) Innstilling frå konstitusjonskomiteen angående forslag til ophevelse eller forandring av grunnlovens §§ 81, 97, 105 og 112

s. 14
248 Sjå vidare i Harald Espeli, «Striden om revisjonsordningen frem til 1918 og Grunnlovens rolle», (2015), s. 51–75.
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visjonen, frå regjeringa til Stortinget, kravde endring av
Grl. § 75 bokstav k om Statsrevisjonens kompetanse.
Statsminister Steen meinte at revisjonsordninga kunne
endrast utan grunnlovsendring, og at den langvarige
praksisen med administrativ revisjon var «uden støtte i
grundloven, ja endog i strid med grundlovens udtrykke-
lige bestemmelser, dens aand og principer».249 Prinsip-
pet Steen hadde i tankane var folkesuverenitetsprinsip-
pet og folkets råderett over statsfinansane. Framlegget til
Steen fall trass i Grunnlovas prinsipp og ånd, men i 1917
vedtok eit samrøystes Storting ei endring av § 75 bok-
stav k, noko som opna for ei ny og endra revisjonsord-
ning i 1918.

Eit anna døme på bruk av Grunnlovas prinsipp og ånd
som argument for grunnlovsendring finn vi i stortingsde-
batten i 1897 om oppheving av jesuittforbodet i Grl. § 2.
Her viste tilhengarane av grunnlovsendring til § 121 og
Grunnlovas «Principer», nærare bestemt «det ved
Grundloven etablerede Religionsfrihedsprincip».250 Rett
nok fanst det på den tida ikkje noko prinsipp om religi-
onsfridom i sjølve grunnlovsteksten, berre ei ordning i
§ 2 om statsreligion. Fyrst i 1964 vart § 2 endra til å gi
alle innbyggjarane «fri Religionsøvelse». Med støtte i
dei opphavlege grunnsetningane til Grunnlova hevda
likevel tilhengarane av oppheving av jesuittforbodet, at
Riksforsamlinga i 1814 eigentleg hadde meint å innføre
religionsfridom i Grunnlova. Synspunktet var då at jesu-
ittforbodet i § 2 hadde vore i strid med prinsippa i
Grunnlova heilt sidan 1814, og at forbodet i § 121 mot å
endre Grunnlovas prinsipp og ånd dermed medførte ei
plikt til å oppheve føresegner. Illustrerande for endrings-
forbodets svekka autoritet er at det ikkje vart nemnt i det
heile under dei seinare stortingsdebattane om oppheving
av jesuittforbodet i 1925 og i 1956, då jesuittforbodet til
slutt vart oppheva.

9.9 Stortingets herredøme over Grunnlovas prinsipp 
og ånd på 1900-talet
Etter 1900 har endringsforbodet i § 121 knapt spelt noko
rolle i forfatningsutviklinga, verken i den juridiske litte-
raturen eller i samband med grunnlovsendringar.

Ser vi på den juridiske litteraturen etter reformperio-
den tidleg på 1900-talet, er synet på endringsforbodet i
§ 121 anten at det ikkje har noko rettsleg innhald eller at

det er ein rettsregel der innhaldet er fullstendig overlate
til Stortingets skjønn.

Døme på det fyrste er Per Augdahl i hans framstilling
av norsk rettskjeldelære frå 1949. Der meinte han at det
måtte vere forsvarleg å rekne endringsforbodet for
«bortfalt som antikvert» då tanken om evigvarande
reglar «er en naturretslig tankegang som for lengst er
forlatt og som i våre øine er en like pyramidal naivitet
som troen på at de levende vilde finde sig i å være umyn-
diggjort av de døde til evige tider».251 Eit anna døme er
Torkel Opsahls framstilling av norsk statsrett i Knophs
oversikt over Norges rett frå 1969. Der konstaterte
Opsahl kort at endringsforbodet i § 121 ikkje har hindra
vidtrekkande modifikasjonar i Grunnlovas prinsipp og
ånd og at eit slikt forbod uansett ikkje vil stå seg i lengda
om det kjem i strid med «folkeviljen».252

Døme på at endringsforbodet i § 121 er fullstendig
underlagt Stortingets skjønn, finn vi i dei to standard-
verka i norsk statsrett på 1900-talet, og som saman har
forma mange generasjonar av norske juristar. Den fyrste
nyskrivne framstillinga av norsk statsrett etter 1905 var
Frede Castbergs Norges statsforfatning frå 1935, med
seinare utgåver i 1947 og 1964. Også Castberg stilte seg
tvilande til om forbodet i § 121 mot å endre Grunnlovas
prinsipp og ånd hadde eit rettsleg innhald. I alle høve
konstaterte han, som andre før han, at endringsforbodet
ikkje hadde «maktet å hevde sig» i praksis.253 Som
døme på grunnlovsendringar i strid med Grunnlovas
opphavlege prinsipp og ånd nemnte han innføringa av
årlege storting i 1869, utvidinga av røysteretten til å
omfatte alle vaksne menn i 1898 og kvinner i 1913,
statsrådanes tilgang til stortingets forhandlingar i 1884,
endringa av kontrasignatursystemet i 1911 og den for-
melle avskjeringa av Kongens sanksjonsrett overfor
grunnlovsvedtak i 1913.

For Castberg i 1935 var endringsforbodet i § 121 i
høgda «et rettslig bindende direktiv for stortinget under
utøvelsen efter § [121]», men som ikkje kunne hand-
hevast av domstolane.254 Altså hadde forbodet i § 121
mot å endre Grunnlovas ånd og prinsipp eit rettsleg inn-
hald. Castberg la likevel til at Stortinget med 2/3 fleirtal
uansett var fullstendig herre over innhaldet i Grunnlovas
prinsipp og ånd.

Det same synet finn vi hos Johs. Andenæs i det andre
standardverket i norsk statsrett på 1900-talet, Statsforfat-

249 Sjå Statsminister Steen, Udkast til foredrag angaaende Omordning af statens revisionsvæsen, (1903), s. 127. Utkastet er lagt ved som bilag i St.
meld. nr. 19 (1911) Om ordningen av statens revisionsvæsen.

250 Eg bygger her på og siterer frå Sverdrup-Thygeson jr., «Det som ikke skjer. Om norsk grunnlovskonservatisme», (2013), s. 338 flg., sitatet på
s. 348.

251 Per Augdahl, Forelesninger over rettskilder, (1949), s. 187–188.
252 Opsahl, «Forfatningsretten», (1969), s. 65.
253 Castberg, Norges statsforfatning, andre bind, (1935), s. 21.
254 Ibid.
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ningen i Norge frå 1945 og i elleve utgåver fram til
2017.255 Når Stortinget var herre over innhaldet i Grunn-
lovas prinsipp og ånd, meinte Andenæs at forbodet i
§ 121 mot å endre desse ikkje kunne vere noko verkeleg
materielt band på Stortingets kompetanse til å endre
Grunnlova.

Realiteten i endringsforbodet slik det er framstilt av
Castberg og Andenæs er difor ikkje særleg annleis enn
hos Augdahl og andre som avviste eit kvart rettsleg inn-
hald i endringsforbodet.

Statsrettsteoriens tolking av endringsforbodet i § 121
på 1900-talet speglar langt på veg Stortingets praksis.
Referansar til endringsforbodet i § 121 og Grunnlovas
prinsipp og ånd er noko av eit særsyn i Stortingets
behandling av grunnlovsforslag på 1900-talet og fram til
i dag. Når Grunnlovas prinsipp og ånd dukkar opp, er det
gjerne som eit moralsk-politisk argument for å verne om
Grunnlovas verdiar, heller enn som eit rettsleg band på
Stortingets kompetanse til å endre Grunnlova.

Det finst likevel iallfall to markerte om enn marginale
unnatak frå det skisserte heilskapsbiletet. I 1951 uttalte
ein samla utanriks- og konstitusjonskomité at eit forslag
om å endre § 12, slik at eit fleirtal på Stortinget kunne
instruere Kongen i regjeringsutnemningar, utvilsamt var i
strid med Grunnlovas prinsipp og ånd etter § 121 (sjå også
punkt 5.3).256 Det problematiske prinsippet var Grunnlo-
vas maktfordelingsprinsipp, og komiteen kunne vise til at
Riksforsamlinga i 1814 hadde mot berre ei røyst avvist eit
liknande forslag. Den same komiteen behandla dette året
også eit grunnlovsforslag om endring av § 20 for å opne
for delegasjon av Kongens nåderett. I innstillinga viste
komiteen til Høgsteretts utgreiing i 1860, og uttalte at ein
den gongen heilt sikkert ville ha funne forslaget i strid
med Grunnlovas prinsipp og ånd.257 I begge tilfella i 1951
synest likevel andre materielle innvendingar heller enn
endringsforbodet å ha vore avgjerande for at grunnlovs-
forslaga vart avvist av utanriks- og konstitusjonskomi-
teen. Ein mogleg grunn til at komiteen var så klår om
endringsforbodet i § 121, kan vere at begge sakene hadde
lange historiske liner og koplingar til tidlegare vurderin-
gar av Grunnlovas prinsipp og ånd.

Dei to sakene frå 1951 synest likevel å vere spesielle
unnatak i det store biletet. Det påfallande med Stortin-

gets praksis ved grunnlovsendringar på 1900-talet og
fram til i dag er heller fråveret av vurderingar av forbo-
det i § 121 mot å endre Grunnlovas prinsipp og ånd.
Ikkje eingong forslag om djuptgripande endringar i tra-
disjonelt sentrale institusjonar og ordningar i Grunnlova
har blitt møtt med Grunnlovas prinsipp og ånd.

Ein opplagt kandidat til å vekke debatt om Grunnlovas
prinsipp og ånd er framlegg om avskaffing av monarkiet
og innføring av republikk. Det innskrenka monarkiet
som regjeringsform er slått fast i Grl. § 1, og i 1800-
talets juridiske teori det synest å ha vore brei semje om
at den monarkiske regjeringsforma var eitt av Grunnlo-
vas prinsipp. I nyare tid har vurderinga vore annleis. I
1905 vart det gjennomført folkerøysting om avskaffing
av monarkiet og innføring av republikk. Sidan 1968 har
Sosialistisk venstreparti i alle valperiodar sett fram
grunnlovsframlegg om innføring av republikk. Alle
desse endringsframlegga har blitt forkasta av eit stort
fleirtal på Stortinget, men då utan at Grunnlovas prinsipp
og ånd er nemnt i det heile.258 Årsaka er naturlegvis at
monarkiet i Noreg for lengst har endra innhald som føl-
gje av både formelle grunnlovsendringar som har inn-
skrenka den personlege kongemakta, så vel som politisk
og ideologisk utvikling i demokratisk retning. Av denne
grunnen er det vanskeleg å sjå føre seg at endringsforbo-
det i § 121 vil stå i vegen for ein eventuell framtidig
overgang til republikk i Noreg.259

Ei anna grunnlovsendring som kunne vere eigna til å
aktualisere endringsforbodet i § 121 gjeld statskyrkja,
som inntil 2012 gjekk fram av Grl. § 2, og som gjennom-
syra ei rekkje andre grunnlovsparagrafar.260 I 1833
nemnte Stang nettopp statsreligionen i § 2 som eitt av
Grunnlovas prinsipp. I nyare tid har oppheving av
statskyrkja vore greia ut både i 1975 og i 2006,261 og det
har blitt sett fram ei rekkje grunnlovsforslag på Stortin-
get før endringane i 2012. Stortinget avviste dei tidlegare
grunnlovsforslaga utan å trekke inn endringsforbodet i
§ 121.262 Utgreiinga i 1975, der professor Torkel Opsahl
var ein av medlemmane, nemnte ikkje endringsforbodet
i § 121 i det heile. I 2006 konstaterte det såkalla Gjøn-
nes-utvalet berre kort at dei omfattande grunnlovs-
endringane ved eit skilje mellom kyrkje og stat «rettslig
sett likevel ikke strider mot Grunnlovens ånd og prinsip-

255 Sjå direkte etter Castberg Andenæs, Statsforfatningen i Norge, femte utgåve, (1976) s. 34 og, meir indirekte, fyrste utgåve frå 1945 s. 32 og i
ellevte utgåve frå 2017 s. 77–79 ved Arne Fliflet.

256 Sjå Innst. S. nr. 121 og 122 (1951) s. 218.
257 Sjå Innst. S. nr. 162 (1951) s. 276.
258 Sjå Innst. S. nr. 135 (1971–72), Innst. S. nr. 152 (1975–76), Innst. S. nr. 203 (1977–78), Innst. S. nr. 144 (1982–83), Innst. S. nr. 150 (1985–86),

Innst. S. nr. 158 (1989–90), Innst. S. nr. 102 (1993–94), Innst. S. nr. 209 (2003–2004), Innst. S. nr. 227 (2007–2008) og Innst. 252 S (2009–2010).
259 Sjå i same retning Torkel Opsahl, Statsmakt og menneskerett, bind 1, (1995), s. 260–262 og 272.
260 Sjå generelt i Njål Høstmælingen, «Forfatningsmessige konsekvenser ved et skille mellom kirke og stat», (2005), s. 21–36.
261 Sjå NOU 1975: 30 Stat og kirke og NOU 2006: 2 Staten og Den norske kirke.
262 Sjå Innst. S. 167 (1979–80), Innst. S. nr. 137 (1983–84), Innst. S. nr. 151 (1985–86), Innst. S. nr. 66 (1990–91) og Innst. S. nr. 229 (2007–2008).
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per etter § 112».263 Innstillinga frå kontroll- og konstitu-
sjonskomiteen i 2012 nemnte ikkje Grunnlovas prinsipp
og ånd i det heile.264 Under stortingsdebatten vart
endringsforbodet berre nemnt av to talarar, som begge
avviste påstandar i det offentlege ordskiftet om at
Grunnlovas ånd og prinsipp kunne stå i vegen for ei opp-
heving av statskyrkja.265

Ei tredje grunnlovsendring som lett kunne tenkjast
møtt med Grunnlovas prinsipp og ånd er vedtakinga i
1962 av ein ny § 93 (no § 115), som opna for overføring
av suverenitet til internasjonale organisasjonar. Under
stortingsdebatten i 1962 omtalte ein av kritikarane, Kjell
Bondevik frå Kristeleg folkeparti, grunnlovsendringa
som «den mest djuptgripande endring i vårt forfatnings-
system etter 1814», då ho tilsynelatande braut med suve-
renitetsprinsippet i Grl. § 1.266 På 1800-talet rekna både
Falsen (i 1818) og Aschehoug (i 1885) nasjonalt sjølv-
stende etter § 1 som eitt av Grunnlovas uforanderlege
prinsipp. Likevel spelte endringsforbodet knapt noko
rolle i Stortingets behandling av grunnlovsendringa i
1962. Utanriks- og konstitusjonskomiteen konstaterte
kort at juridisk sakkunnige ikkje såg på endringsforbodet
i § 121 som eit hinder for den nye § 93, og viste til at det
hadde skjedd vesentlege endringar i synet på statssuvere-
niteten sidan 1814.267 Den påfølgjande stortingsdebatten
var truleg den mest omfattande i moderne tid. Debatten i
stortingssalen gjekk over heile tre dagar til langt ut på
kvelden, og referatet i Stortingstidende fyller 214 dob-
beltspalta sider. Her vart grunnlovsendringa sterkt kriti-
sert av motstandarane, fyrst og fremst ut frå motstand
mot eit framtidig norsk medlemskap i EEC. Derimot
hevda ingen av dei mange talarane at Stortinget var juri-
disk avskoren frå ei slik endring som følgje av endrings-
forbodet i § 121. I det heile vart Grunnlovas ånd og prin-
sipp berre nemnt eit par gongar, og då utan at endrings-
forbodet vart forstått som ei avgrensing av Stortingets
kompetanse til å endre Grunnlova. Illustrerande for Stor-
tingets syn etter 1945 på forbodet mot å endre Grunnlo-
vas prinsipp og ånd er kommentaren til EEC-motstanda-
ren Finn Gustavsen frå Sosialistisk Folkeparti. På same
måte som Morgenstierne i 1920 tolka han endringsforbo-
det i § 121 som eit reint moralsk samvitsspørsmål:

«Rent formelt – det vil jeg understreke igjen – har flertal-
let rett til å gjøre vedtaket. Reelt mener jeg, som jeg har
vært inne på tidligere i dag, at vedtaket vil være i strid
med Grunnlovens ånd og prinsippene for vårt folke-
styre.»268

9.10 Grunnlovas prinsipp og ånd i domstolane
Domstolane har ikkje prøvd konkrete grunnlovsforslag-
eller -vedtak mot endringsforbodet i § 121 sidan Høgste-
retts tre utgreiingar i 1842, 1845 og 1860 med heimel i
Grl. § 83. Eit anna spørsmål er om domstolane utanfor
Stortingets førespurnad etter § 83 kan prøve om Stortin-
gets grunnlovsvedtak følgjer formkrava i § 121, inklu-
dert forbodet mot å endre Grunnlovas prinsipp og ånd.

Som nemnt la både Castberg og Andenæs til grunn at
domstolane ikkje kan handheve endringsforbodet i
§ 121. Dette synspunktet ser ut til å ha blitt følgd av
Høgsterett i Rt. 1991 s. 173. Der nekta kjæremålsutvalet
å prøve det materielle innhaldet i eit grunnlovsvedtak.
Saksøkaren hevda her at Stortingets endring i 1988 av
Grl. §§ 58 og 59 for innføring av utjamningsmandat var i
strid med Grunnlovas ånd. Av premissane i orskurden
går det likevel ikkje klårt fram om Høgsterett meinte
domstolane prinsipielt er avskorne frå slik prøving eller
om det berre var saksøkaren i den konkrete saka som
mangla tilstrekkeleg rettsleg interesse.

På dette området er det ulik praksis blant domstolar i
ulike land. Ei rekkje forfatningsdomstolar har kompe-
tanse til å prøve innhaldet i grunnlovsendringar opp mot
grunnlovsbestemte endringsforbod, til dømes den tyske
forfatningsdomstolen.269 Andre domstolar, som det fran-
ske grunnlovsrådet (Conseil constitutionnel) reknar seg
derimot ikkje som kompetente til slik prøving.270

Høgsterett har derimot i nokre tilfelle etter 1945 opna
for at ei lov kan setjast til side som stridande mot Grunn-
lovas prinsipp og ånd.271 I Rt. 1961 s. 1350, som gjaldt
spørsmålet om ein tannlege kunne straffast for ikkje å ha
fullført lovpålagd sivilteneste, uttalte fleirtalet at ein
ikkje kunne utelukke at domstolane i ekstreme tilfelle
kunne finne ei lov stridande mot «visse alminnelige
rettsprinsipper av grunnlovmessig karakter», men at

263 NOU 2006:2 Staten og Den norske kirke s. 91 og 98.
264 Sjå Innst. 233 S (2011–2012).
265 Sjå S.tid. (2011–2012) s. 3460 og 3480.
266 S.tid. (1961–62) s. 2235.
267 Sjå Innst. S. nr. 100 (1961–62) s. 139 og S.tid. (1961–62) s. 2171–2385.
268 S.tid. (1961–62) s. 2248. Sjå også s. 2267 (representanten Hovdhaugen frå Senterpartiet). Ein annan av representantane (Braadland) meinte deri-

mot at den manglande debatten om den nye § 93 under valkampen og i forkant av grunnlovsendringa undergrava endringsprosedyren i § 121 og
folkesuvereniteten i strid med Grunnlovas ånd (s. 2228), sjå vidare i punkt 6.3.

269 Sjå Kemal Gözler, Judicial Review of Constitutional Amendments: A Comparative Study, (2008).
270 Sjå nærare i Wanda Mastor og Lililane Icher, «Constitutional amendment in France», (2013), s. 115–124 på s. 118.
271 Sjå Rt. 1961 s. 1350, Rt. 1966 s. 476 og Rt. 1983 s. 1004. Sjå også Rt. 1954 s. 478, der Høgsterett stiller seg noko meir avvisande.
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«det skal overordentlig meget til for at en lov, gitt av
Stortinget og sanksjonert av Kongen, på denne måte må
settes ut av betraktning som stridende mot Grunnlovens
‘ånd og prinsipper’».

I desse sakene nytta Høgsterett referansen til prinsipp
og ånd i § 121 som grunnlag for å utleie visse allmenne
rettsprinsipp med grunnlovs rang som ikkje følgjer
direkte av dei positive føresegnene i Grunnlova. I alle
desse sakene vart Grunnlova tolka i lys av den Den euro-
peiske menneskerettskonvensjonen. Grunnlovas prin-
sipp og ånd var koplingspunktet mellom dei internasjo-
nale menneskerettane og visse tilsvarande ulovfesta nor-
ske reglar med grunnlovs rang. Også i juridisk teori har
Grunnlovas ånd og prinsipp blitt brukt på denne måten
for å tolke inn i Grunnlova menneskerettar som før
grunnlovsreforma i 2014 ikkje gjekk direkte fram av
grunnlovsteksten, som forsamlings- og demonstrasjons-
fridomen.272

9.11 Tolkinga av endringsforbodet i § 121 over 200 år
Gjennomgangen ovanfor syner at endringsforbodet i
§ 121 sjeldan har blitt tolka til å stå i vegen for eller har
stått i vegen for omfattande og djuptgåande grunnlovs-
endringar. Dette inntrykket er gjennomgåande, om enn
ikkje heilt eintydig. Endringsforbodet vart teke på alvor
av Stortinget dei fyrste tiåra etter 1814, men denne bru-
ken må sjåast i lys av den realpolitiske samanhengen,
der endringsforbodet fungerte som eit konstitusjonelt
vern for Stortinget og norsk sjølvstende under åtak frå
kongemakta med sete i Stockholm.

Den uklåre utforminga av endringsforbodet i § 121 i
form av orda «prinsippa» og «ånda» gjorde at det aldri
fekk noko eintydig innhald verken i juridisk teori eller i
Stortingets praksis. Dette førte igjen til at endringsforbo-
det fekk meir ein politisk-opportunistisk og retorisk
funksjon eller enn eigentleg juridisk funksjon i 1800-
talets forfatningsdebattar. I takt med djuptgripande kon-
stitusjonelle reformer har endringsforbodet etter 1900
blitt tolka slik at det i praksis knapt utgjer noko band på
Stortingets kompetanse til å endre Grunnlova.

I Grunnlovas lange levetid er det éi tolking av
endringsforbodet i § 121 som går att og som ligg under
tolkingane, frå grunnlovsutkastet til Adler og Falsen i
1814 til den fyrste grunnlovskommentaren i 1815 og
fram til i dag. Dette er læresetninga frå den franske revo-
lusjonen og menneskerettserklæringa frå 1793 om at éin

generasjon ikkje kan binde seinare generasjonar til evig
tid. Heller ikkje Grunnlovas prinsipp og ånd.

10 Kva er Grunnlovas prinsipp og ånd i dag?
Sjølv om forbodet mot å endre Grunnlovas prinsipp og
ånd ikkje har spelt noko viktig rolle verken i stortings-
praksis eller i juridisk teori på over 100 år, står det enno
uendra i § 121. Det at Stortinget i nyare tid har hatt eit
meir avslappa forhold til Grunnlovas prinsipp og ånd
enn på 1800-talet, er ikkje det same som at endringsfor-
bodet er oppheva. Problemet er i dag som før å avgjere
kva Grunnlovas prinsipp og ånd er. Og denne oppgåva er
om mogleg endå vanskelegare i dag enn på 1800-talet,
då viktige komponentar i 1814-grunnlova, som monar-
kiet, maktfordelinga, det nasjonale sjølvstendet og
representasjonssystemet, har gjennomgått store faktiske
og formelle endringar.

I tredje utgåva av Norges statsforfatning frå 1964
introduserte Castberg ei ny tolking av forbodet i § 121
mot å endre Grunnlovas prinsipp og ånd. I tidlegare litte-
ratur hadde ein heile tida søkt Grunnlovas prinsipp og
ånd slik dei var i 1814. Som følgje av dei omfattande
forfatningsendringane i Noreg sidan 1814, og som utvil-
samt hadde endra ei rekkje av dei opphavlege prinsippa i
Grunnlova, meinte Castberg no at forbodet måtte tolkast
«under hensyn til utviklingen, slik at det nå først og
fremst er selve folkestyret, rettsstaten og frihetsrettighe-
tene som skal vernes ved grl.’s § 112».273 I 1976-utgåva
av Statsforfatningen i Norge adopterte også Andenæs
denne tolkinga til Castberg.274 Eivind Smith synest å
gjere det same i det nyaste standardverket i norsk stats-
rett, Konstitusjonelt demokrati frå 2009 (fjerde utgåve
2017).275

No gir det ikkje mykje meining med eit forbod mot
framtidige endringar av Grunnlovas prinsipp dersom
desse prinsippa uansett skal tolkast i lys av framtidas syn
på dei same prinsippa. Samstundes seier ikkje ordlyden i
§ 121 at Grunnlovas prinsipp i seg sjølv er uforander-
lege. Det § 121 seier er at ei grunnlovsendring ikkje må
«stri mot prinsippa i denne grunnlova». Etter ordlyden er
det altså ikkje gitt at prinsippa i Grunnlova er dei same i
dag som i 1814 då «denne grunnlova» jo er Grunnlova
med dei til ei kvar tid vedtekne endringane etter § 121.
Det opnar for at mindre og stegvise grunnlovsendringar,
som isolert sett ikkje er i strid med Grunnlovas prinsipp

272 Sjå med vidare tilvisingar i Henry John Mæland, «Demonstrasjoner og politiet», (1998), s. 467–484 på s. 467.
273 Castberg, Norges statsforfatning, andre bind, (1964), s. 18.
274 Sjå Andenæs, Statsforfatningen i Norge, femte utgåve, (1976), s. 34 og tilsvarande i tiandeutgåva frå 2006 s. 61 ved Arne Fliflet.
275 Sjå Smith, Konstitusjonelt demokrati, (2017), s. 95–96.
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på endringstidspunktet, til saman og over tid kan endre
Grunnlovas opphavlege prinsipp.

Eit døme på slik stegvis og indirekte endring av dei
opphavlege prinsippa i Grunnlova er den monarkiske
regjeringsforma etter § 1. Her har grunnlovsendringar,
særleg endringa av § 31 i 1911, så vel som den politiske
utviklinga etter 1814 gradvis svekt monarkiets konstitu-
sjonelle stilling. Difor må det vere rett å seie at innføring
av republikk i dag ikkje vil vere i strid med Grunnlovas
prinsipp og ånd sjølv om Aschehoug i 1885 kanskje såg
det annleis.

Eit anna døme på indirekte endring av Grunnlovas
prinsipp er prinsippet i § 1 om nasjonalt sjølvstende,
som både på 1800-talet og i dag vert nemnt som eit prin-
sipp verna i § 121.276 Med innføringa i 1962 av ein ny
§ 93 (no § 115), som opna for på avgrensa område å
overføre kompetansar i Grunnlova til internasjonale
organisasjonar, endra ein samstundes føresetnadene for
påbodet i § 1 om at Noreg skal vere eit «fritt, sjølvsten-
dig, … rike».277 Etter grunnlovsendringa i 1962 kan vi
ikkje lenger tolke sjølvstendekravet i § 1 som eit forbod
mot at internasjonale organisasjonar får utøve makt med
direkte verknad i Noreg. Det har samstundes vore semje
om at § 1 set ei øvre grense for kor omfattande kompe-
tansar Stortinget kan overføre til internasjonale organi-
sasjonar. Eivind Smith har framheva at statens herre-
døme over Grunnlova og makta regulert der må reknast
som eitt av dei uforanderlege prinsippa i § 121, då alle
grunnlover byggjer på ein føresetnad om at staten er
suveren.278 Det betyr samstundes at vi ville ha kome til
same konklusjon også utan eit særskild forbod i § 121
mot å endre Grunnlovas prinsipp.

Døma viser at prinsippa i Grunnlova har endra seg
over tid. Dei vil framleis kunne endre seg i takt med
framtidige grunnlovsendringar. Ei viss stabil kjerne kan
vi likevel spore i den nye føremålsparagrafen i § 2 andre
setning, som kom inn i Grunnlova i 2012:

«Denne grunnlova skal tryggje demokratiet, rettsstaten
og menneskerettane.»

No seier Grunnlova sjølv at ho skal tryggje tre grunnleg-
gjande prinsipp, som alle kjem til uttrykk gjennom ei
rekkje einskildføresegner i Grunnlova. Kanskje har vi i
§ 2 kome nærare enn nokon gong tidlegare det Christian
Frederik ønskte i 1814, nemleg ei konkretisering i
Grunnlova av prinsippa for ho.

Når vi i dag søkjer etter Grunnlovas prinsipp og ånd,
er det naturleg å sjå til prinsippa i § 2 andre setning. Rett
nok så var det ikkje Grunnlovas prinsipp i § 121 Stortin-
get hadde for auge då det vedtok den nye føremålspara-
grafen i 2012. Like fullt er det neppe usemje om at
demokratiet, rettsstaten og menneskerettane er dei over-
ordna prinsippa for Grunnlova i dag, etter over 200 år og
meir enn 300 paragrafendringar. Ei slik tolking står også
på trygg historisk grunn. Ser vi på 1800-talets forsøk på
å liste opp prinsippa i Grunnlova, finn vi att både demo-
kratiet i form av det folkevalde Stortinget som lov-
givande makt, rettsstaten i form av sjølvstendige dom-
stolar og legalitetsprinsippet i § 96 og menneskerettane
gjennom ei rekkje paragrafar som sette grenser for sta-
tens maktutøving, og som Stang i 1833 rekna «som Aan-
den i den hele Forfatning».279 Vi kan difor med rette
rekne demokratiet, rettsstaten og menneskerettane som
ei varig kjerne i Grunnlovas prinsipp sidan 1814, om enn
med ei utvikling av innhaldet i desse prinsippa over tid.

Om vi reknar demokratiet, rettsstaten og menneske-
rettane som Grunnlovas prinsipp etter § 121, betyr det
likevel ikkje at det er forbode å endre einskilde grunn-
lovsføresegner som utgjer ein del av desse prinsippa.
Her som i historia må vi vere opne for at Grunnlovas
prinsipp er fleksible standardar under stadig utvikling.
Kanskje er då den eigentlege funksjonen til forbodet i
§ 121 mot å endre Grunnlovas prinsipp og ånd, at det er
til hinder for brå og radikale endringar av sentrale og
varige ordningar i Grunnlova, som demokratiet, rettssta-
ten og menneskerettane.

276 For ei notidig vurdering, sjå Smith, Konstitusjonelt demokrati, (2017), s. 159.
277 Sjå grunnleggjande i Torkel Opsahl, «Selvstendighet og kongedømme: Den norske grunnlovs faneparagraf og dogmatikken 1814–2014», (1969)

s. 490–510, jf. kommentaren til § 1.
278 Sjå Smith, op.cit., (2017), s. 150.
279 Stang, Systematisk Fremstilling af Kongeriget Norges constitutionelle eller grundlovsbestemte Ret, (1833), s. 70.



DOI: https://doi.org/10.18261/9788215054179-2021-150
Vedlegg 1. Grunnsetningar vedtatt på 
Eidsvoll 13./16. april 1814

Grundsætninger vedtatt i konstitusjonskomiteen på
Eidsvoll 13. april 1814 og lagt fram for Riksforsamlinga:

1. Norge bør være et indskrænket og arveligt Monarkie
2. Folket bør udøve den lovgivende Magt gjennem sine

Repræsentantere.
3. Folket bør ene have Ret til at beskatte sig, gjennem

sine Repræsentantere.
4. Krigs- og Freds-retten bør tilkomme Regenten.
5. Regenten bør have Ret til at benaade.
6. Den dømmende Magt bør være særskildt fra den lov-

givende og udøvende.
7. Trykkefriheden bør finde Sted.
8. Den evangelisk-Lutherske Religion bør forblive Sta-

tens og Regentens Religion. Alle Religions-Secter
tilstædes fri Religions Øvelse; dog ere Jøder fremde-
les udelukkede fra Adgang til Riget.

9. Nye Jndskrænkninger i Næringsfriheden bør ikke til-
stædes.

10. Personelle eller blandede arvelige Forrettigheder bør
ikke tilstaaes Nogen for Fremtiden.

11. Statens Borgere ere, i Almindelighed, lige forpligte-
de til, i en vis Tid, at værne om Fædrenelandet, uden
Hensyn til Stand, Fødsel eller Formue.1

Riksforsamlinga vedtok grunnsetningane slik den
16. april:

1. Norge skal være et indskrænket og arveligt Monar-
chie; det skal være et frit, uafhængigt og udeleligt
Kongerige, og Regenten skal føre Titel af Konge.»

Setning 2 til og med 10 blei vedtatt som føreslått, berre
med nokon få rettskrivingsendringar.

Avgjerda om framlegget til grunnsetning 11 blei utsett
«indtil videre».2 Vernepliktspørsmålet blei i staden
behandla som del av grunnlovsvedtaka, sjå kommentaren
til § 119.

1 Riksforsamlingens forhandlinger I (1914) s. 435–436.
2 Riksforsamlingens forhandlinger I (1914) s. 15–22.
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Vedlegg 2. Grunnloven vedtatt på 
Eidsvoll 17. mai 1814

Constitution 
for 

Kongeriget 
Norge1

A,
Om Statsformen og Religionen.

§ 1.
Kongeriget Norge er et frit, uafhængigt og udeleligt
Rige. Dets Regjeringsform er indskrænket og arvelig-
monarkisk.

§ 2.
Den evangelisk-lutterske Religion forbliver Statens
offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende sig til
den, ere forpligtede til at opdrage sine Børn i samme.
Jesuitter og Munkeordener maae ikke taales. Jøder ere
fremdeles udelukkede fra Adgang til Riget.

B,
Om den udøvende Magt, Kongen og den 

kongelige Familie.

§ 3.
Den udøvende Magt er hos Kongen, hvis Tittel er: Vi N.
N, af Guds Naade og efter Rigets Constitution Norges
Konge.

§ 4.
Kongens Person er hellig: han kan ikke lastes eller
anklages. Ansvarligheden paaligger hans Raad.

§ 5.
Arvefølgen er lineal og agnatisk, saaledes, at kun Mand
af Mand kan arve Kronen. Den nærmere Linie gaaer for
den fjernere, og den Ældre i Linien for den Yngre.

§ 6.
Den udvalgte Konges, i lovligt Ægteskab avlede, mand-
lige Livsarvinger ere arveberettigede i den Orden, for-
rige § foreskriver, saa at Riget stedse bliver udeelt hos
Een; hvorimod de øvrige Prindser, til hvilke Tronen ved
Arv kan komme, bør nøies med den dem af Storthinget
tilstaaende Apanage, indtil Arveordenen kommer til
dem.

§ 7.
Naar en, til Norges Krone arveberettiget, Prinds fødes,
skal hans Navn og Fødselstid tilkjendegives førsthol-
dende Storthing og antegnes i dets Protocol.

§ 8.
Blandt Arveberettigede regnes ogsaa den Ufødte, der
strax indtager sit tilbørlige Sted i Arvelinien, om han end
først efter Faderens Død fødes til Verden.

§ 9.
Er ingen arveberettiget Prinds til, kan Kongen foreslaae
sin Efterfølger for Storthinget, som enten antager eller
forkaster Forslaget.

1 Teksten er transkribert av Bård Sverre Tuseth etter håndskriften i Stortingsarkivet. Den er litografisk gjengitt og tilgjengelig på https://urn.nb.no/
URN:NBN:no-nb_digibok_2015101428005.
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.
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§ 10.
Kongen er myndig, naar han har fyldt det 20de Aar.
Saasnart han er indtraadt i det 21de Aar, erklærer han sig
offentligen at være myndig.

§ 11.
Saasnart Kongen, som myndig, tiltræder Regjeringen,
aflægger han for Storthinget følgende Eed: Jeg lover og
sværger at ville regjere Kongeriget Norge i Overens-
stemmelse med dets Constitution og Love; saa sandt
hjelpe mig Gud og hans hellige Ord! Er intet Storthing
paa den Tid samlet, nedlægges Eden skriftlig i Statsraa-
det og igjentages høitideligen af Kongen paa første
Storthing.

§ 12.
Kongens Kroning og Salving skeer, efterat han er bleven
myndig, i Trondhjems Domkirke paa den Tid og med de
Ceremonier, han selv fastsetter.

§ 13.
Kongen skal stedse boe inden Rigets nuværende Grænd-
ser og maa ikke, uden Storthingets Samtykke, opholde
sig udenfor dem længer, end 6 Maaneder af Gangen,
medmindre han for sin Person vil have tabt Ret til Kro-
nen.

§ 14.
Kongen maa ikke modtage nogen anden Krone eller
Regjering uden Storthingets Samtykke, hvortil 2/3 af
Stemmerne udfordres.

§ 15.
Kongen skal stedse have bekjendt og bekjende sig til den
evangelisk-lutterske Religion, haandhæve og beskytte
denne.

§ 16.
Kongen anordner al offentlig Kirke- og Gudstjeneste,
alle Møder og Forsamlinger om Religionssager, og paa-
seer, at Religionens offentlige Lærere følge de dem fore-
skrevne Normer.

§ 17.
Kongen kan give og ophæve Anordninger, der angaae
Handel, Told, Næringsveie og Politie; dog maae de ikke
stride mod Constitutionen og de af Storthinget givne
Love. De gjelde provisorisk til næste Storthing.

§ 18.
Kongen lader i Almindelighed indkræve de Skatter og
Afgifter, som Storthinget paalægger.

§ 19.
Kongen vaager over, at Statens Eiendomme og Regalier
anvendes og bestyres paa den af Storthinget bestemte og
for Almeenvæsenet nyttigste Maade.

§ 20.
Kongen har Ret til i Statsraadet at benaade Forbrydere,
efterat Høiesterets Dom er falden og dens Betænkning ind-
hentet. Forbryderen har Valget, om han vil modtage Kon-
gens Naade, eller underkaste sig den ham tildømte Straf.

I de Sager, som af Odelsthinget foranstaltes anlagde for
Rigsretten, kan ingen anden Benaadning, end Fritagelse
for idømt Livsstraf, finde Sted.

§ 21.
Kongen vælger og beskikker, efter at have hørt sit Stats-
raad, alle civile, geistlige og militaire Embedsmænd.
Disse sværge Constitutionen og Kongen Troskab og
Lydighed. De kongelige Prindser maae ei beklæde civile
Embeder.

§ 22.
Statsraadets Medlemmer og de Embedsmænd, som ere
ansatte ved dets Comptoirer, Gesandter og Consuler,
civile og geistlige Overøvrighedspersoner, Regimenters
og andre militaire Corpsers Chefer, Comandanter i Fæst-
ninger og Høistbefalende paa Krigsskibe kunne, uden
foregaaende Dom afskediges af Kongen, efterat han
derom har hørt Statsraadets Betænkning. Hvorvidt Pen-
sion bør tilstaaes de saaledes afskedigede Embedsmænd,
afgjøres af det næste Storthing. Imidlertid nyde de 2/3 af
deres forhen hafte Gage. Andre Embedsmænd kunne
ikkun suspenderes af Kongen, og skulle da strax tiltales
for Domstolene; men de maae ei, uden efter Dom afset-
tes, ei heller mod deres Vilie forflyttes.

§ 23.
Kongen kan meddele Ordener til hvem han forgodtbe-
finder, til Belønning for udmærkede Fortjenester, der
offentligen maae kundgjøres; men ei anden Rang og Tit-
tel, end den, ethvert Embede medfører. Ordenen fritager
Ingen for Statsborgernes fælleds Pligter og Byrder, ei
heller medfører den fortrinlig Adgang til Statens Embe-
der. Embedsmænd, som i Naade afskediges, beholde
deres hafte Embeders Tittel og Rang. Ingen personlige
eller blandede arvelige Forrettigheder tilstaaes Nogen
for Eftertiden.

§ 24.
Kongen vælger og afskediger efter eget Godtbefindende
sin Hofstat og sine Hofbetjente. Til at lønne disse og
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holde sit Hof tilstaaes ham af Storthinget en passende
aarlig Sum.

§ 25.
Kongen har høieste Befaling over Rigets Land- og Søe-
magt. Den maa ikke overlades i fremmede Magters Tje-
neste, og ingen fremmede Krigsfolk, undtagen Hjelpe-
tropper mod fiendtlige Overfald, maae inddrages i Riget
uden Storthingets Samtykke.

§ 26.
Kongen har Ret til at sammenkalde Tropper, begynde
Krig og slutte Fred, indgaae og ophæve Forbund, sende
og modtage Gesandter.

§ 27.
Regjeringen er ikke berettiget til Militairmagts Anven-
delse mod Statens Medlemmer, uden efter de i Lovgiv-
ningen bestemte Former, medmindre nogen Forsamling
maatte forstyrre den offentlige Rolighed, og den ikke
øieblikkelig adskilles, efterat de Artikler i Landsloven,
som angaae Oprør, ere den trende Gange lydeligen fore-
læste af den civile Øvrighed.

§ 28.
Kongen vælger Selv et Raad af norske Borgere, som
ikke ere yngre end 30 Aar. Dette Raad skal i det mindste
bestaae af 5 Medlemmer. Til at tage Sæde i Statsraadet
kan Kongen foruden dem ved overordentlige Leilighe-
der tilkalde andre norske Borgere; kun ingen Medlem-
mer af Storthinget. Forretningerne fordeler han blandt
dem, saaledes som han det for tjenligt eragter. Fader og
Søn, eller to Brødre maae ei paa samme Tid have Sæde i
Statsraadet.

§ 29.
Alle Statsraader skulle, naar de ikke have lovligt For-
fald, være nærværende i Statsraadet, og maa ingen
Beslutning tages der, naar ikke over det halve Antal af
Medlemmerne ere tilstæde.

§ 30.
Forestillinger om Embeders Besettelse og andre Sager af
Vigtighed – diplomatiske og egentlige militaire
Comandosager undtagne – skulle foredrages i Statsraa-
det af det Medlem, til hvis Fag de høre, og Sagerne af
ham expederes overensstemmende med Kongens i Stats-
raadet fattede Beslutning.

§ 31.
Forbyder lovligt Forfald en Statsraad at møde, og fore-
drage de Sager, som henhøre under hans Fag, skulle

disse foredrages af en anden Statsraad, som Kongen der-
til constituerer. Hindres saa mange ved lovligt Forfald
fra Møde i Statsraadet, at ikke flere, end Halvparten af
det bestemte Antal Medlemmer ere tilstæde; skulle
andre Embedsmænd af Kongen constitueres til at tage
Sæde i Statsraadet.

§ 32.
I Statsraadet føres Protocol over alle de Sager, som der
forhandles. Enhver, som har Sæde i Statsraadet, er
pligtig til med Frimodighed at sige sin Mening, hvil-
ken Kongen er forbunden at høre. Men det er denne
forbeholdt at fatte Beslutning efter sit eget Omdømme.
Finder noget Medlem af Statsraadet, at Kongens
Beslutning er stridende mod Statsformen eller Rigets
Love, eller øiensynligen er skadelig for Riget; er det
Pligt at gjøre kraftige Forestillinger derimod, samt at
tilføie sin Mening i Protocollen. Den, der ikke saale-
des har protesteret, ansees at have været enig med
Kongen og er ansvarlig derfor, saaledes, som siden
bestemmes.

§ 33.
Den Statsraad, som forestaaer det udenlandske Depar-
tement, bør have en egen Protocol, hvori de Sager
indføres, som ere af den Natur, at de ikke bør forlæg-
ges det samlede Statsraad. Forøvrigt gjelder i dette
Tilfælde de samme Bestemmelser, som i 32te § ere
fastsatte.

§ 34.
Alle Regjeringens Beslutninger og Befalinger udstædes
stedse i Kongens Navn.

§ 35.
Alle af Kongen udfærdigede Befalinger og officielle
Breve – militaire Comandosager undtagne – skulle con-
trasigneres af den, som ifølge sin Embedspligt har fore-
draget Sagen, da han bør være ansvarlig for Expeditio-
nens Overensstemmelse med den Protocol, hvori
Resolutionen er indført.

§ 36.
Nærmeste Tronarving, om han er den regjerende Konges
Søn, fører Tittel af Kronprinds til Norge. De Øvrige,
som til Kronen ere arveberettigede, kaldes Prindser, og
de kongelige Døttre Prindsesser.

§ 37.
Saasnart Tronarvingen har fyldt sit 18de Aar, er han
berettiget til at tage Sæde i Statsraadet; dog uden
Stemme eller Ansvar.
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§ 38.
Ingen Prinds af Blodet maa forlade Riget, gifte sig eller
begive sig i fremmed Tjeneste uden Kongens Tilladelse.
Handler han herimod, forbryder han sin Ret til Kronen.

§ 39.
De kongelige Prindser og Prindsesser skulle for deres
Personer ikke svare for andre, end Kongen, eller hvem
han til Dommer over dem forordner.

§ 40.
Er Tronarvingen fraværende ved Kongens Død, bør han,
hvis uovervindelige Hindringer ei forbyde det, inden 6 Maa-
neder, efterat Dødsfaldet er ham tilkjendegivet, indfinde sig
i Riget, eller for sin Person have tabt Ret til Kronen.

§ 41.
Er nærmeste Tronarving ved Kongens Død umyndig,
fører Enkedronningen, om hun er Kongens kjødelige
Moder, saa længe hun forbliver Enke, Regjeringen i
Forening med Statsraadet, indtil Kongen vorder myndig.
Er saadan Enkedronning ei til, da fører den nærmeste
arveberettigede Prinds, som da er over 25 Aar gammel,
Regjeringen paa samme Maade, under Tittel af Regent.
Er Regentskabet tilfaldet en Fjernere i Arveordenen, paa
Grund af, at den Nærmere ei var fuldmyndig, da skal den
Første fravige det for den Sidstnævnte, saasnart denne
har opnaaet 25 Aars Alder. I disse Tilfælde affattes
Beslutningerne i Statsraadet efter de fleste Stemmer, og
har Enkedronningen eller Regenten 2 Stemmer.

§ 42.
Er ingen saadan fuldmyndig Prinds til, føres Regentska-
bet af Statsraadet i Forening med de Mænd, som Stort-
hinget maatte finde fornødent at tilforordne, under
Ansvar efter 45de §. Den første af Statsraadets Medlem-
mer har da Forsædet og 2 Stemmer.

§ 43.
De i 42de § fastsatte Bestemmelser gjelde ligeledes i Til-
fælde af, at Kongen ved Sinds- eller Legemssvaghed bli-
ver uskikket til Regjeringen, eller er fraværende fra
Riget.

§ 44.
De, som ifølge Foranførte forestaae Regjeringen medens
Kongen er umyndig, fraværende eller paa anden Maade
ud af stand til selv at regjere, skulle for Storthinget, hver
for sig, aflægge følgende Eed: Jeg lover og sværger at
ville forestaae Regjeringen i Overensstemmelse med
Constitutionen og Lovene; saa sandt hjelpe mig Gud og
hans hellige Ord!

§ 45.
Saasnart deres Statsbestyrelse ophører, skulle de aflægge
Kongen og Storthinget Regnskab for samme.

§ 46.
Ved Kongens Død, eller i de Tilfælde, i hvilke et Regent-
skab bør beskikkes, skal strax et overordentligt Storthing
sammenkaldes af Statsraadet, eller andre Vedkom-
mende. Opfylder Statsraadet ikke denne Pligt inden 4
Uger, besørges Sammenkaldelsen ved Justitiarius og Til-
forordnede i Høiesteret.

§ 47.
Bestyrelsen af den umyndige Konges Opdragelse bør,
hvis hans Fader ei derom har efterladt nogen skriftlig
Bestemmelse, betroes til visse, af Storthinget dertil
udnævnte, Mænd i Forening med Enkedronningen, om
hun er hans kjødelige Moder, med Udelukkelse af den
nærmeste Tronarving, hans Livsarvinger, Statsraadet og
Regentskabets øvrige Tilforordnede.

§ 48.
Er den mandlige Kongestamme uddød, og ingen Tron-
følger udkaaren, da sammenkaldes Storthinget strax, paa
den i 46de § foreskrevne Maade, for at vælge en nye
Kongeæt. Imidlertid forholdes med den udøvende Magt
efter 42de §.

C.
Om Borgerret og den lovgivende Magt.

§ 49.
Folket udøver den lovgivende Magt ved Storthinget, der
bestaaer af 2 Afdelinger, et Lagthing og et Odelsthing.

§ 50.
Stemmeberettigede ere kun de norske Borgere, som have
fyldt 25 Aar, have været bosatte i Landet i 5 Aar, og
enten

a. ere, eller have været Embedsmænd,
b. paa Landet eie eller paa længere Tid end 5 Aar

have byxlet matriculeret Jord,
c. ere Kjøbstadborgere, eller i Kjøbstad eller Lade-

sted eie Gaard eller Grund, hvis Værdie i det min-
dste, er 300 Rigsbankdaler Sølvværdie.

§ 51.
Inden 6 Maaneder efter denne Constitutions Antagelse
skal, i enhver Kjøbstad af Magistraten og i ethvert
Præstegjeld af Fogden og Præsten forfattes et Mandtal
over alle stemmeberettigede Indvaanere. De Forand-
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ringer dette efterhaanden maatte undergaae, anføres
ufortøvet deri. Enhver skal, forinden han indføres i
Mandtallet, offentligen til Thinge sværge Constitutionen
Troskab.

§ 52.
Stemmeret suspenderes:
a. Ved Anklage til Thinge for Forbrydelser,
b. ved Umyndiggjørelse,
c. ved Opbud eller Fallit, indtil Creditorerne have

erholdt fuld Betaling; medmindre Fallitten er fora-
arsaget ved Ildsvaade, eller andet utilregneligt og
bevisligt Uheld.

§ 53.
Stemmeret tabes:
a. ved at have været dømt til Tugthuus, Slaverie eller

vanærende Straffe,
b. ved at gaae i en fremmed Magts Tjeneste uden Regje-

ringens Samtykke,
c. ved at erhverve Borgerret i en fremmed Stat,
d. ved at overbevises om at have kjøbt Stemmer, solgt

sin egen Stemme, eller stemt i flere, end een Valgfor-
samling.

§ 54.
Valg- og Districtsforsamlingerne holdes hvert 3die Aar.
De skulle være tilendebragte inden December Maaneds
Udgang.

§ 55.
Valgforsamlingerne holdes paa Landet i Præstegjeldets
Hovedkirke, i Kjøbstæderne i Kirken, paa Raadhuset
eller et andet dertil beqvemt Sted. De bestyres paa Lan-
det af Sognepræsten og hans Medhjelpere, i Kjøbstæ-
derne af disses Magistrater og Formænd. Stemmegivnin-
gen skeer i den Orden, Mandtallet viser. Stridigheder om
Stemmeret afgjøres af Forsamlingens Bestyrere, hvis
Kjendelse kan indankes for Storthinget.

§ 56.
Førend Valgene begynde skal Constitutionen lydelig
oplæses, i Kjøbstæderne af den første Magistratsperson,
paa Landet af Præsten.

§ 57.
I Kjøbstæderne udnævnes een Valgmand for hver 50
stemmeberettigede Indvaanere. Disse Valgmænd samles
inden 8 Dage derefter, paa et af Øvrigheden dertil
bestemt Sted, og udnævne enten af deres egen Midte,
eller blandt de øvrige Stemmeberettigede i deres Valg-
district 1/4 af deres eget Antal til at møde og tage Sæde

paa Storthinget, saaledes, at 3 til 6 vælge Een, 7 til 10
To, 11 til 14 Tre, 15 til 18 Fire, som er det høieste Antal,
nogen Bye maa sende. Har en Kjøbstad færre end 150
stemmeberettigede Indvaanere, sender den sine Valg-
mænd til nærmeste Kjøbstad, for at stemme i Forening
med dennes Valgmænd, og ansees da begge Kjøbstæder
som eet District.

§ 58.
I hvert Præstegjeld paa Landet udnævne de stemmebe-
rettigede Indvaanere, i Forhold til deres Antal, Valg-
mænd saaledes, at indtil 100 vælge Een, 100 til 200 To,
200 til 300 Tre, o. s. f. i samme Forhold. Disse Valg-
mænd samles inden een Maaned derefter paa et, af Amt-
manden dertil bestemt Sted, og udnævne da, enten af
deres egen Midte, eller blandt de øvrige Stemmeberetti-
gede i Amtet 1/10 af deres eget Antal til at møde og tage
Sæde paa Storthinget, saaledes, at 5 til 14 vælge Een, 15
til 24 To, 25 til 34 Tre, 35 og derover Fire, som er det
største Antal.

§ 59.
De i § 57 og 58 fastsatte Bestemmelser gjelde indtil
næste Storthing. Befindes det da, at Kjøbstædernes
Repræsentanter udgjøre mere eller mindre end 1/3 af
hele Rigets, bør Storthinget, til Følge for Fremtiden, for-
andre disse Bestemmelser saaledes, at Kjøbstædernes
Repræsentanter forholde sig til Landets, som 1 til 2, og
bør Repræsentanternes Antal i det Hele ikke være min-
dre, end 75 og ei større end 100.

§ 60.
De inden Riget værende Stemmeberettigede, der ikke
kunne møde formedelst Sygdom, Militairtjeneste eller
andet lovligt Forfald, kunne skriftlig sende sine Stem-
mer til dem, der bestyre Valgforsamlingerne, forinden
disse ere tilendebragte.

§ 61.
Ingen kan vælges til Repræsentant, medmindre han er 30
Aar gammel og har i 10 Aar opholdt sig i Riget.

§ 62.
Statsraadets Medlemmer og de Embedsmænd, som ere
ansatte ved dets Comptoirer, eller Hoffets Betjente og
dets Pensionister kunne ikke vælges til Repræsentanter.

§ 63.
Enhver, som vælges til Repræsentant, er pligtig at mod-
tage Valget, medmindre han hindres derfra ved Forfald,
der kjendes lovligt af Valgmændene, hvis Kjendelse kan
underkastes Storthingets Bedømmelse. Den, som to paa
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hinanden følgende Gange har mødt som Repræsentant
paa et ordentligt Storthing, er ikke forpligtet til at mod-
tage Valget til det derpaa følgende ordentlige Storthing.
Hindres en Repræsentant ved lovligt Forfald fra at møde
paa Storthinget, træder den, som næst ham har de fleste
Stemmer i hans Sted.

§ 64.
Saasnart Repræsentanterne ere valgte, forsynes de med
en Fuldmagt, underskrevet, paa Landet af Overøvrighe-
derne og i Kjøbstæderne af Magistraten, saavelsom af
samtlige Valgmænd, til Beviis for, at de, paa den i Cons-
titutionen foreskrevne Maade, ere udnævnte. Disse
Fuldmagters Lovlighed bedømmes af Storthinget.

§ 65.
Enhver Repræsentant er berettiget til Godtgjørelse af
Statskassen for Reiseomkostninger til og fra Storthinget
og for Underholdning i den Tid, han der opholder sig.

§ 66.
Repræsentanterne ere paa deres Reise til og fra Stort-
hinget, samt under deres Ophold der, befriede fra per-
sonlig Heftelse, medmindre de gribes i offentlige For-
brydelser; ei heller kunne de udenfor Storthingets
Forsamlinger drages til Ansvar for deres der yttrede
Meninger. Efter den der vedtagne Orden er Enhver
pligtig at rette sig.

§ 67.
De paa forestaaende Maade valgte Repræsentanter
udgjøre Kongeriget Norges Storthing.

§ 68.
Storthinget aabnes i Almindelighed den første Søgnedag
i Februarii Maaned hvert 3die Aar i Rigets Hovedstad,
medmindre Kongen, paa Grund af overordentlige
Omstændigheder, saasom fiendtligt Indfald eller smit-
som Syge dertil bestemmer en anden Kjøbstad. Saadan
Bestemmelse maa da betimelig bekjendtgjøres.

§ 69.
I overordentlige Tilfælde har Kongen Ret til at sammen-
kalde Storthinget udenfor den almindelige Tid. Kongen
udstæder da en Kundgjørelse, som bør være læst i alle
Stiftsstædernes Kirker i det mindste 6 Uger, forinden
Storthingets Medlemmer skulle møde paa det bestemte
Sted.

§ 70.
Et saadant overordentligt Storthing kan af Kongen
hæves, naar han forgodtbefinder.

§ 71.
Storthingets Medlemmer fungere som saadanne i 3 paa
hinanden følgende Aar, saavel ved overordentlige, som
ved det ordentlige Storthing, der imidlertid holdes.

§ 72.
Holdes et overordentligt Storthing endnu paa den Tid,
det ordentlige skal sammentræde, ophører det førstes
Virksomhed, saasnart det sidste er samlet.

§ 73.
Intet af Thingene kan holdes, medmindre 2/3 af dets
Medlemmer ere tilstæde.

§ 74.
Saasnart Storthinget har constitueret sig, aabner Kongen,
eller den, han dertil beskikker, dets Forhandlinger med
en Tale, hvori han underretter det om Rigets Tilstand og
de Gjenstænde, hvorpaa han især ønsker at henlede
Storthingets Opmærksomhed. Ingen Deliberation maa
finde Sted i Kongens Nærværelse. Storthinget udvælger
blandt sine Medlemmer 1/4 Part, som udgjør Lagthinget,
de øvrige 3/4 Parter danne Odelsthinget. Hvert Thing
holder sine Forsamlinger særskilte og udnævner sin egen
Præsident og Secretair.

§ 75.
Det tilkommer Storthinget:
a. at give og ophæve Love, paalægge Skatter, Afgifter,

Told og andre offentlige Byrder, som dog ei gjelde
længere, end til 1ste Julii i det Aar, da et nyt, ordent-
ligt Storthing er samlet, medmindre de af dette
udtrykkeligen fornyes.

b. at aabne Laan paa Statens Credit;
c. at føre Opsynet over Rigets Pengevæsen;
d. at bevilge de, til Statsudgifterne fornødne, Pengesum-

mer,
e. at bestemme, hvormeget aarligen skal udbetales Kon-

gen til hans Hofstat, og at fastsette den kongelige
Families Apanage, som dog ikke maa bestaae i faste
Eiendomme;

f. at lade sig forelægge Statsraadets Protocol og alle
offentlige Indberetninger og Papirer, egentlige mili-
taire Comandosager undtagne;

g. at lade sig meddele de Forbund og Tractater, Kongen
paa Statens Vegne har indgaaet med fremmede Mag-
ter, med Undtagelse af hemmelige Artikler, som dog
ei maae stride mod de offentlige.

h. at kunne fordre Enhver til at møde for sig i Statssager,
Kongen og den kongelige Familie undtagen; dog
gjelder denne Undtagelse ikke for de kongelige
Prindser, forsaavidt de maatte være Embedsmænd;
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i. at revidere midlertidige Gage- og Pensionslister, og
deri gjøre de Forandringer, det finder fornødne;

k. at udnævne 5 Revisorer, der aarligen skulle gjennem-
see Statens Regnskaber og bekjendtgjøre Extracter af
samme ved Trykken, hvilke Regnskaber derfor skulle
tilstilles disse Revisorer hvert Aar inden 1ste Julii;

l. at naturalisere Fremmede.

§ 76.
Enhver Lov skal først foreslaaes paa Odelsthinget, enten
af dets egne Medlemmer, eller af Regjeringen ved en
Statsraad. Er Forslaget der antaget, sendes det til Lagt-
hinget, som enten bifalder eller forkaster det, og, i sidste
Tilfælde, sender det tilbage med tilføiede Bemærknin-
ger. Disse tages i Overveielse af Odelsthinget, som enten
henlægger Lovforslaget, eller atter sender det til Lagt-
hinget med, eller uden Forandringer. Naar et Forslag fra
Odelsthinget to Gange har været Lagthinget forelagt, og
anden Gang derfra er bleven tilbagesendt med Afslag;
træder hele Storthinget sammen og, med 2/3 af dets
Stemmer, afgjøres da Forslaget. Imellem enhver saadan
Deliberation maae i det mindste 3 Dage hengaae.

§ 77.
Naar en, af Odelsthinget foreslaaet Beslutning er bifal-
det af Lagthinget, eller det samlede Storthing, sendes
den ved en Deputation fra begge Storthingets Afdelinger
til Kongen med Anmodning om hans Sanction.

§ 78.
Billiger Kongen Beslutningen, forsyner han den med sin
Underskrift, hvorved den vorder Lov. Billiger han den
ikke, sender han den tilbage til Odelsthinget, med den
Erklæring, at han ikke fortiden finder det tjenligt at sanc-
tionere Beslutningen.

§ 79.
Beslutningen maa i dette Tilfælde ikke mere af det da
samlede Storthing forelægges Kongen, som paa samme
Maade kan forholde sig, om næste ordentlige Storthing
paa nye foreslaaer samme Beslutning; men bliver den
ogsaa af det 3die ordentlige Storthing, efter igjen at være
drøftet, atter paa begge Thing uforandret antaget, og den
da forelægges Kongen, med Begjering, at Hans Majes-
tæt ikke vil nægte en Beslutning sin Sanction, som Stort-
hinget, efter det modneste Overlæg, anseer for gavnlig;
saa vorder den Lov, om end Kongens Sanction ikke
paafølger inden Storthinget adskilles.

§ 80.
Storthinget forbliver samlet saalænge, det finder det for-
nødent; dog ikke over 3 Maaneder uden Kongens Tilla-

delse. Naar det, efterat have tilendebragt sine Forretnin-
ger, eller efterat have været samlet den bestemte Tid,
hæves af Kongen, meddeler han tillige sin Resolution
paa de, ikke allerede forinden afgjorte Beslutninger, ved
enten at stadfæste eller forkaste dem. Alle de, som han
ikke udtrykkelig antager, ansees som af ham forkastede.

§ 81.
Alle Love – de i § 79 undtagne – udfærdiges i Kongens
Navn og under Rigets Segl i følgende Udtryk:

Vi N. N., af Guds Naade og efter Rigets Constitution
Norges Konge, gjøre vitterligt, at Os er bleven fore-
lagt Storthingets Beslutning af Dato, saalydende:
(Her følger Beslutningen)

Thi have Vi antaget og bekræftet, ligesom Vi herved
antage og bekræfte samme som Lov; under vor
Haand og Rigets Segl.

§ 82.
De provisoriske Anordninger, som Kongen udgiver i den
Tid, intet Storthing holdes, saavelsom de øvrige Anord-
ninger og Befalinger, der vedkomme den udøvende
Magt allene, affattes saaledes:

Vi N. N. etc. gjøre vitterligt, at Vi, i Kraft af den Os
ved Rigets Constitution meddelte Myndighed, have
besluttet, ligesom Vi herved beslutte o. s. v.

§ 83.
Kongens Sanction udfordres ikke til de Storthingets
Beslutninger, hvorved:
a. det erklærer sig samlet som Storthing efter Constituti-

onen;
b. det bestemmer sit indvortes Politie;
c. det antager eller forkaster de tilstædeværende Med-

lemmers Fuldmagter;
d. det stadfæster eller forkaster Kjendelser om Valg-

stridigheder;
e. det naturaliserer Fremmede;
f. og endelig, til den Beslutning, hvorved Odelsthinget

sætter Statsraader eller Andre under Tiltale.

§ 84.
Storthinget kan indhente Høiesterets Betænkning over
juridiske Gjenstænde.

§ 85.
Storthinget holdes for aabne Døre og dets Forhandlinger
kundgjøres ved Trykken, undtagen i de Tilfælde, hvor
det Modsatte besluttes ved Stemmeflerhed.
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§ 86.
Den, der adlyder en Befaling, hvis Hensigt er at forstyrre
Storthingets Frihed og Sikkerhed, gjør sig derved skyl-
dig i Forræderie mod Fædrenelandet.

D.
Om den dømmende Magt.

§ 87.
Lagthingets Medlemmer tilligemed Høiesteret udgjøre
Rigsretten, som i første og sidste Instants dømmer i de
Sager, som af Odelsthinget anlægges, enten mod Statsra-
adets, eller Høiesterets Medlemmer, for Embedsforbry-
delser, eller mod Storthingets Medlemmer for de Forbry-
delser, de som saadanne begaae. I Rigsretten har
Præsidenten i Lagthinget Forsædet.

§ 88.
Den Anklagede kan, uden nogen dertil angiven Aarsag,
forskyde af Rigsrettens Medlemmer indtil 1/3; dog saa-
ledes, at Retten ei udgjør mindre end 15 Personer.

§ 89.
Til at dømme i sidste Instants skal, saasnart mueligt,
organiseres en Høiesteret, der ikke maa bestaae af færre,
end Justitiarius og 6 Tilforordnede.

§ 90.
I Fredstider er Høiesteret tilligemed 2 høie Officierer,
som Kongen tilforordner, anden og sidste Instants i
alle de Krigsretssager, som angaae enten Liv eller
Ære, eller Friheds Tab for længere Tid, end 3 Maane-
der.

§ 91.
Høiesterets Domme kunne i intet Tilfælde paaankes eller
underkastes Revision.

§ 92.
Ingen kan beskikkes til Medlem af Høiesteret, førend
han er 30 Aar gammel.

E.
Almindelige Bestemmelser.

§ 93.
Til Embeder i Staten maa allene udnævnes de norske
Borgere, som bekjende sig til den evangelisk-lutterske
Religion, have svoret Constitutionen og Kongen
Troskab, og tale Landets Sprog, samt

a. enten ere fødte i Riget af Forældre, der da vare Sta-
tens Undersaatter;

b. ere fødte i fremmede Lande af norske Forældre, som
paa den Tid ikke vare en anden Stats Undersaatter,

c. eller som nu have stadigt Ophold i Riget, og ikke have
vægret sig for at aflægge den Eed, at hævde Norges
Selvstændighed,

d. eller som herefter opholde sig i Riget i 10 Aar;
e. eller som af Storthinget vorde naturaliserede. Dog

kunne Fremmede beskikkes til Lærere ved Universi-
tetet og de lærde Skoler, til Læger og til Consuler paa
fremmede Stæder. Ingen maa beskikkes til Overøv-
righedsperson, førend han er 30 Aar gammel, eller til
Magistratsperson, Underdommer og Foged, førend
han er 25 Aar gammel.

§ 94.
En nye, almindelig civil og criminel Lovbog skal foran-
staltes udgivet paa første, eller om dette ikke er mueligt,
paa andet ordentlige Storthing. Imidlertid blive Statens
nugjeldende Love i Kraft, forsaavidt de ei stride imod
denne Grundlov eller de provisoriske Anordninger, som
imidlertid maatte udgives. De nuværende permanente
Skatter vedblive ligeledes til næste Storthing.

§ 95.
Ingen Dispensationer, Protectorier, Moratorier eller
Opreisninger maae bevilges, efterat den nye, alminde-
lige Lov er sat i Kraft.

§ 96.
Ingen kan dømmes uden efter Lov, eller straffes uden
efter Dom. Pinligt Forhør maa ikke finde Sted.

§ 97.
Ingen Lov maa gives tilbagevirkende Kraft.

§ 98.
Med Sportler, som erlægges til Rettens Betjente, bør
ingen Afgifter til Statskassen være forbundne.

§ 99.
Ingen maa fængslig anholdes uden i lovbestemte Til-
fælde og paa den ved Lovene foreskrevne Maade. For
ubeføiet Arrest eller ulovligt Ophold staae Vedkom-
mende den Fængslede til Ansvar.

§ 100.
Trykkefrihed bør finde Sted. Ingen kan straffes for noget
Skrift af hvad Indhold det end maatte være, som han har
ladet trykke eller udgive, medmindre han forsetligen og
aabenbar enten selv har viist, eller tilskyndet Andre til
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Ulydighed mod Lovene, Ringeagt mod Religionen,
Sædelighed eller de constitutionelle Magter, Modstand
mod disses Befalinger, eller fremført falske og ærekræn-
kende Beskyldninger mod nogen. Frimodige Yttringer
om Statsstyrelsen og hvilkensomhelst anden Gjenstand
ere Enhver tilladte.

§ 101.
Nye og bestandige Indskrænkninger i Næringsfriheden
bør ikke tilstædes nogen for Fremtiden.

§ 102.
Huusinqvisitioner maae ikke finde Sted, uden i crimi-
nelle Tilfælde.

§ 103.
Fristed tilstædes ikke dem, som herefter fallere.

§ 104.
Jord- og Brugslod kan i intet Tilfælde forbrydes.

§ 105.
Fordrer Statens Tarv, at Nogen maae afgive sin rørlige
eller urørlige Eiendom til offentligt Brug, saa bør han
have fuld Erstatning af Statskassen.

§ 106.
Saavel Kjøbesummer, som Indtægter af det, Geistlighe-
den beneficerede Gods, skal blot anvendes til Geistlig-
hedens Bedste og Oplysningens Fremme. Milde Stiftel-
sers Eiendomme skulle blot anvendes til disses Gavn.

§ 107.
Odels- og Aasædesretten maa ikke ophæves. De nær-
mere Betingelser, hvorunder den, til største Nytte for
Staten og Gavn for Landalmuen, skal vedblive, fastsettes
af det første eller andet følgende Storthing.

§ 108.
Ingen Grevskaber, Baronier, Stamhuse og Fideicommis-
ser maae for Eftertiden oprettes.

§ 109.
Enhver Statens Borger er i Almindelighed lige forpligtet
i en vis Tid at værne om sit Fædreneland, uden Hensyn
til Fødsel eller Formue. Denne Grundsetnings Anven-
delse og de Indskrænkninger, den bør undergaae, overla-
des til første ordentlige Storthings Afgjørelse, efterat
alle Oplysninger ere erhvervede ved en Committee, der
udvælges inden denne Rigsforsamlings Slutning. Imid-
lertid vedblive de nugjeldende Bestemmelser.

§ 110.
Naar Rigsforsamlingen har antaget denne Constitution,
vorder den Rigets Grundlov. Viser Erfaring, at nogen
Deel af den bør forandres, skal Forslaget derom fremset-
tes paa et ordentligt Storthing og kundgjøres ved Tryk-
ken. Men det tilkommer først det næste ordentlige Stort-
hing at bestemme, om den foreslaaede Forandring bør
finde Sted, eller ei. Dog maa saadan Forandring aldrig
modsige denne Grundlovs Principer, men allene angaae
Modificationer i enkelte Bestemmelser, der ikke foran-
dre denne Constitutions Aand, og bør 2/3 af Storthinget
være enig i saadan Forandring.
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Vedlegg 3. Grunnloven revidert i 
Christiania 4. november 1814

Norges Riges Grundlov1

Kongeriget Norges Grundlov, given i Rigsforsamlingen
paa Eidsvold den 17de Mai 1814 og nu, i Anledning af
Norges og Sveriges Rigers Forening, nærmere bestemt i
Norges overordentlige Storthing i Christiania og antagen
den 4de Novbr. 1814.2

A.
Om Statsformen og Religionen.

§. 1.3
Kongeriget Norge er et frit, selvstændigt, udeleligt og
uafhændeligt Rige, forenet med Sverrige under een
Konge. Dets Regjeringsform er indskrænket og arvelig
monarkisk.

§. 2.
Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens
offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende sig til
den, ere forpligtede til at opdrage deres4 Børn i samme.
Jesuiter og Munkeordener maae ikke taales. Jøder ere
fremdeles udelukkede fra Adgang til Riget.

B.
Om den udøvende Magt, Kongen og den 

Kongelige Familie.

§. 3.
Den udøvende Magt er hos Kongen.

§. 4.5
Kongen skal stedse bekjende6 sig til den evangelisk-
lutherske Religion, haandhæve og beskytte denne.

§. 5.7
Kongens Person er hellig; Han kan ikke lastes eller
anklages. Ansvarligheden paaligger Hans Raad.

§. 6.8
Arvefølgen er lineal og agnatisk, saaledes, som den fin-
des bestemt i den af Sverriges Riges Stænder besluttede,
og af Kongen antagne, Successions-Ordning af 26de
September 1810 hvilken i Oversættelse vedføies denne
Grundlov. Blandt Arveberettigede regnes ogsaa den
Ufødte, der strax indtager sit tilbørlige Sted i Arvelinien,
naar han, efter Faderens Død, fødes til Verden.

Naar en til Norges og Sverriges forenede Kroner arvebe-
rettiget Prinds fødes, skal hans Navn og Fødselstid til-
kjendegives førstholdende Storthing, og antegnes i dets
Protocol.

1 Teksten er transkribert av Bård Sverre Tuseth etter håndskriften i Stortingsarkivet. Den er litografisk gjengitt og tilgjengelig på https://urn.nb.no/
URN:NBN:no-nb_digibok_2015101428003 som den andre teksten i utgaven. Notene er også utarbeidet av Tuseth.

2 Det overordentlige storting høsten 1814 vedtok 14. november 1814 denne innledningen til Grunnloven. Den er transkribert av Tuseth etter den før-
ste teksten i den litografiske gjengivelsen i https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015101428003. Se også Storthings Forhandlinger i Aaret
1814 (1835) s. 665.

3 Jf. Riksakten 6. august 1815 § 1.
4 17. mai-grunnloven har «sine» i stedet for «deres».
5 17. mai-grunnloven § 15, endret.
6 17. mai-grunnloven har «have bekjendt og bekjende» istedet for «bekjende».
7 Jf. 17. mai-grunnloven § 4.
8 Hentet fra 17. mai-grunnloven §§ 5, 7 og 8; Jf. Riksakten 6. august 1815 § 2.
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015101428003
https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015101428003
https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015101428003
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Vedlegg 3. Grunnloven revidert i Christiania 4. november 18141412
§. 7.9
Er ingen arveberettiget Prinds til, kan Kongen foreslaae
sin Efterfølger, for Norges Storthing, paa samme Tid som
for Sverriges Stænder. Saasnart Kongen har fremsat sit
Forslag, skulle begge Folks Repræsentanter, af deres
Midte, udkaare en Committee der har Ret til at bestemme
Valget, hvis Kongens Forslag ikke, ved Stemmefleerhed,
bifaldes særskildt af hvert Folks Repræsentanter.

Antallet af Medlemmerne i denne Committee, hvilken
skal bestaae af ligemange fra hvert Rige, og den Orden,
som bør følges ved Valget, fastsættes ved en Lov, som
Kongen paa samme Tid foreslaaer, for næste Storthing og
for Sverriges Riges Stænder. Af den samlede Committee
udtræder een ved Lodkastning.

§. 8.
Kongens Myndigheds-Alder fastsættes ved en Lov, der
gives efter Overeenskomst imellem Norges Storthing og
Sverriges Stænder, eller, hvis de derom ikke kunne forenes,
ved en af begge Rigers Repræsentanter udnævnt Commit-
tee, med de i fore staaende §. 7 anførte Bestemmelser.

Saasnart Kongen har opnaaet den lovbestemte Alder,
erklærer Han sig offentligen, at være myndig

§. 9.10

Saasnart Kongen, som myndig, tiltræder Regjeringen,
aflægger Han for Storthinget følgende Eed: «Jeg lover
og sværger at ville regjere Kongeriget Norge i Overeens-
stemmelse med dets Constitution og Love; saa sandt
hjelpe mig Gud og Hans hellige Ord.»

Er intet Storthing paa den Tid samlet, nedlægges Eeden
skriftlig i Statsraadet, og gjentages højtideligen af Kon-
gen paa første Storthing, enten mundtlig, eller skriftlig
ved den Han dertil beskikker.

§. 10.11

Kongens Kroning og Salving skeer, efterat Han er ble-
ven myndig, i Trondhjems Domkirke, paa den Tid og
med de Ceremonier, Han selv fastsætter.

§. 11.12

Kongen opholder sig i Norge nogen Tid hvert Aar, hvis
ikke vigtige Hindringer møde.

§. 12.13

Kongen vælger selv et Raad af norske Borgere, som
ikke ere yngre end 30 Aar. Dette Raad skal i det min-
dste bestaae af en Statsminister og syv andre Medlem-
mer. Ligeledes kan Kongen beskikke en Vice-Konge,
eller en Statholder. Kongen fordeler Forretningerne
iblandt Statsraadets Medlemmer saaledes som Han
det for tjenligt eragter. Til at tage Sæde i Statsraadet
kan Kongen, eller, i Hans Fraværelse, Vice-Kongen
(eller Statholderen i Forening med Statsraaderne) ved
overordentlige Leiligheder, foruden Statsraadets sæd-
vanlige Medlemmer, tilkalde andre norske Borgere,
kun ingen Medlemmer af Storthinget. Fader og Søn,
eller to Brødre, maae ei paa samme Tid have Sæde i
Statsraadet.

§. 13.14

Under Kongens Fraværelse overdrager Han Rigets
indvortes Bestyrelse i de Tilfælde Han Selv foreskri-
ver, til Vice-Kongen eller Statholderen, tilligemed i
det mindste Fem af Statsraadets Medlemmer. Disse
skulle føre Regjeringen i Kongens Navn og paa Hans
Vegne. De skulle ubrødelig efterleve, saavel denne
Grundlovs Bestemmelser, som de særskildte dermed
overeensstemmende Forskrifter, som Kongen i Instruc-
tion meddeler dem. Om de Sager, de saaledes afgjøre,
have de at indsende en underdanig Indberetning til
Kongen.

Forretningerne afgjøres ved Stemmegivning, hvorved, i
Tilfælde at Stemmerne ere lige, Vice-Kongen eller Stat-
holderen, eller, i deres Fraværelse, det første Medlem af
Statsraadet, har tvende Stemmer.

§. 14.15

Vice-Konge kan ikkun Kronprindsen eller hans ældste
Søn være, men ei førend de have opnaaet den for Kon-
gen bestemte Myndigheds Alder. Til Statholder udnæv-
nes enten en Normand eller en Svensk.

Vice-Kongen skal boe inden Riget, og maa ikke opholde
sig uden for det længere end tre Maaneder om Aaret.
Naar Kongen er nærværende, ophører Vice-Kongens
Function. Er ingen Vice-Konge, men Statholder, ophører
ligeledes dennes Function, da han, i saadant Tilfælde,
blot er den første Statsraad.

9 17. mai-grunnloven § 9, endret; Jf. Riksakten 6. august 1815 § 3.
10 17. mai-grunnloven § 11, endret.
11 Bestemmelsen er i 17. mai-grunnloven § 12.
12 Ny bestemmelse.
13 Første punktum er hentet fra 17. mai-grunnloven § 28.
14 Ny bestemmelse.
15 Ny bestemmelse.



Vedlegg 3. Grunnloven revidert i Christiania 4. november 1814 1413
§. 15.16

Hos Kongen forbliver stedse, under Hans Ophold i Sver-
rige, den norske Statsminister og tvende af Statsraadets
Medlemmer, hvilke sidste aarligen omskifte.

De havede samme Pligter og den samme constitutionelle
Ansvarlighed, som den i Norge værende (i § 13 nævnte)
Regjering, og i deres Overværelse alene skulle de norske
Anliggender afgjøres af Kongen.

Alle Andragender fra norske Borgere til Kongen, skulle
først indleveres til den norske Regjering og forsynes med
sammes Betænkning, forinden de afgjøres.

I Almindelighed maae ingen norske Sager afgjøres, uden at
den i Norge værende Regjerings Betænkning er indhentet,
med mindre vigtige Hindringer maatte forbyde saadant.

Den norske Statsminister foredrager Sagerne, og bliver
ansvarlig for Expeditionernes Overeensstemmelse med
de fattede Beslutninger.

§. 16.
Kongen anordner al offentlig Kirke- og Gudstjeneste,
alle Møder og Forsamlinger om Religions-Sager, og
paaseer, at Religionens offentlige Lærere følge de dem
foreskrevne Normer.

§. 17.
Kongen kan give og ophæve Anordninger, der angaae Han-
del, Told, Næringsveie og Politie; dog maae de ikke stride
mod Constitutionen og de (saaledes som efterfølgende §.
77, 78 og 79 bestemme)17 af Storthinget givne Love.

De gjælde provisorisk til næste Storthing.

§. 18.
Kongen lader i Almindelighed indkræve de Skatter og
Afgifter, som Storthinget paalægger. Den norske Stats-
kassen forbliver i Norge, og dens Indtægter anvendes
alene til Norges Tarv.18

§. 19.
Kongen vaager over, at Statens Eiendomme og Regalier
anvendes og bestyres paa den af Storthinget bestemte og
for Almeenvæsenet nyttigste Maade.

§. 20.
Kongen har Ret til i Statsraadet at benaade Forbrydere,
efterat Høieste Rets Dom er falden og dens Betænkning
indhentet.

Forbryderen har Valget, om han vil modtage Kongens
Naade, eller underkaste sig den ham tildømte Straf.

I de Sager, som af Odelsthinget foranstaltes anlagte for
Rigsretten, kan ingen anden Benaadning, end Fritagelse
for idømt Livsstraf, finde Sted.

§. 21.
Kongen vælger og beskikker, efter at have hørt sit nor-
ske19 Statsraad, alle civile, geistlige og militære
Embedsmænd. Disse sværge Constitutionen og Kongen
Lydighed og Troskab.

De Kongelige Prindser maae ei beklæde civile Embeder,
dog kan til ViceKonge udnævnes Kronprindsen eller
Hans ældste Søn.20

§. 22.21

Rigets Statholder, Statsministeren, og de øvrige Statsraa-
dets Medlemmer, samt de Embedsmænd, som ere
ansatte ved dets Contorer, Gesandter og Consuler, civile
og geistlige Overøvrigheds-Personer, Regimenters og
andre militære Corpsers Chefer, Commandanter i Fæst-
ninger og Høistbefalende paa Krigsskibe, kunne, uden
foregaaende Dom, afskediges af Kongen, efterat Han
derom har hørt Statsraadets Betænkning. Hvorvidt Pen-
sion bør tilstaaes de saaledes afskedigede Embedsmænd,
afgjøres af det næste Storthing. Imidlertid nyde de to
Trediedele af deres forhen havte Gage.

Andre Embedsmænd kunne ikkun suspenderes af Kon-
gen, og skulle da strax tiltales for Domstolene, men de
maae ei, uden efter Dom, afsættes, ei heller, mod deres
Villie, forflyttes.

§. 23.
Kongen kan meddele Ordener til hvem han for godt
befinder til Belønning for udmærkede Fortjenester, der
offentligen maae kundgjøres; men ei anden Rang og
Titel, end den, ethvert Embede medfører. Ordenen frita-
ger ingen for Statsborgernes fælles Pligter og Byrder, ei

16 Ny bestemmelse; Jf. Riksakten 6. august 1815 § 5.
17 «(saaledes som efterfølgende §. 77, 78 og 79 bestemme)» finnes ikke i 17. mai-grunnloven.
18 Andre punktum er nytt i Novembergrunnloven.
19 «norske» finnes ikke 17. mai-grunnloven.
20 Andre punktum, andre ledd finnes ikke i 17. mai-grunnloven.
21 Innledningen «Rigets Statholder, Statsministeren, og de øvrige» er ny.
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heller medfører den fortrinlig Adgang til Statens Embe-
der. Embedsmænd, som i Naade afskediges, beholde
deres havte Embeders Titel og Rang.

Ingen personlige, eller blandede, arvelige Forrettigheder
maae22 tilstaaes Nogen for Eftertiden.

§. 24.
Kongen vælger og afskediger, efter eget Godtbefin-
dende, sin Hofstat og sine Hofbetjente.23

§. 25.24

Kongen har høieste Befaling over Rigets Land- og Sø-
magt. Den maa ikke forøges eller formindskes, uden
Storthingets Samtykke. Den maa ikke overlades i frem-
mede Magters Tjeneste, og ingen fremmede Magters
Krigsfolk, (undtagen Hjelpetropper imod fiendtligt Over-
fald) maae inddrages i Riget uden Storthingets Samtykke.

I Fredstider maae ingen andre end norske Tropper være
stationerede i Norge, og ingen norske Tropper i Sverrige.
Kongen kan dog i Sverrige have norsk Garde af Frivil-
lige, og kan for en kort Tid, i det høieste sex Uger om
Aaret, sammenkalde de nærmeste Tropper af begge
Rigers Krigsmagt, til Vaabenøvelser, inden hvilketsom-
helst af Rigernes Grændser; men ei maae, i noget Til-
fælde, flere Krigsfolk end 3000 Mand, af alle Vaaben til-
sammentagne, kunne, i Fredstider inddrages i det ene
Rige af det andet Riges Krigsmagt.

Til Angrebs-Krig maae Norges Tropper og Roeflottilje
ikke anvendes, uden Storthingets Samtykke. Den norske
Flaade skal have sine Verfter og, i Fredstider, sine Stati-
oner eller Havne i Norge.

Det ene Riges Krigsfartøier maae ikke besættes med det
andets Søefolk, uden forsaavidt disse frivilligen lade sig
hyre.

Landværnet og de øvrige norske Tropper, som ikke til
Linietropper kunne henregnes, maae aldrig bruges uden-
for Norges Grændser.

§. 26.25

Kongen har Ret til at sammenkalde Tropper, begynde
Krig og slutte Fred, indgaae og ophæve Forbund,

sende og modtage Gesandter. Naar Kongen vil
begynde Krig, da skal Han meddele Regjeringen i
Norge sine Tanker, og indhente dens Betænkning
derom, tilligemed fuldstændig Beretning om Rigets
Tilstand, i Henseende til dets Finantser og Forsvars-
midler, med videre.

Efterat dette er skeet, sammenkalder Kongen den nor-
ske Statsminister og de norske Statsraader, saavelsom
de svenske, til et overordentligt Statsraad, og fremsæt-
ter da de Grunde og Omstændigheder, som i dette Til-
fælde bør tages i Overveielse, hvorved tillige den nor-
ske Regjerings Forklaring om dette Riges Tilstand,
saavelsom en lignende Beretning om Sverriges, bliver
at fremlægge. Om disse Gjenstande fordrer Kongen
deres Betænkning, hvilken de skulle, enhver for sig,
afgive til Protocollen, under den Ansvarlighed,
Grundloven bestemmer, og har da Kongen Ret til at
tage og udføre den Beslutning, Han anseer gavnligst
for Staten.

§. 27.26

Alle Statsraader skulle, naar de ikke have lovligt For-
fald, være nærværende i Statsraadet, og maa ingen
Beslutning tages der, naar ikke over det halve Antall
Medlemmer ere tilstede. I de norske Sager, som (ifølge
§. 15) afgjøres i Sverrige, maa ingen Beslutning tages,
med mindre enten den norske Statsminister og een
norsk Statsraad, eller begge de norske Statsraader, ere
tilstede.

§. 28.27

Forestillinger om Embeders Besættelse og andre Sager
af Vigtighed (diplomatiske og egentlige militære
Commando-Sager undtagne) skulle foredrages i Statsra-
adet af det Medlem, til hvis Fag de høre, og Sagerne af
ham expederes overeensstemmende med den i Statsraa-
det, fattede Beslutning.

§. 29.28

Forbyder lovligt Forfald en Statsraad at møde og fore-
drage de Sager, som henhøre under hans Fag, skulle
disse foredrages af en anden Statsraad, som Kongen, om
han er tilstede, eller i andet Fald, den der har Forsædet i
Statsraadet, i Forening med de øvrige Statsraader, dertil
constituerer.

22 «maae» finnes ikke i 17. mai-grunnloven.
23 Andre punktum om apanasje er ikke videreført fra 17. mai-grunnloven.
24 17. mai-grunnloven § 25, endret.
25 Første punktum er fra 17. mai-grunnloven § 26, resten av bestemmelsen er ny; Jf. Riksakten 6. august 1815 § 4.
26 Første punktum er fra 17. mai-grunnloven § 29, andre punktum er nytt.
27 17. mai-grunnloven § 30.
28 17. mai-grunnloven § 29, endret.
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Hindres saamange, ved lovligt Forfald, fra at møde, at
ikke flere end Halvparten af det bestemte Antal Med-
lemmer ere tilstede, skulle andre Embedsmænd, paa
lige Maade, constitueres til at tage Sæde i Statsraadet, i
hvilket Tilfælde ufortøvet skeer Beretning derom til
Kongen, som afgjør, om de skulle vedblive i denne
Function.

§. 30.29

I Statsraadet føres Protocol over alle de Sager, som
der forhandles. Enhver, som har Sæde i Statsraadet, er
pligtig til med Frimodighed at sige sin Mening, hvil-
ken Kongen er forbunden at høre. Men det er Denne
forbeholdet, at fatte Beslutning efter sit eget
Omdømme.

Finder noget Medlem af Statsraadet, at Kongens
Beslutning er stridende mod Statsformen eller Rigets
Love, eller øiensynligen er skadelig for Riget, er det
Pligt, at gjøre kraftige Forestillinger derimod, samt at
tilføie sin Mening i Protocollen. Den der ikke saaledes
har protesteret, ansees at have været enig med Kongen,
og er ansvarlig derfore, saaledes som siden bestemmes,
og kan af Odelsthinget sættes under Tiltale for Rigsret-
ten.

§. 31.30

Alle af Kongen selv31 udfærdigede Befalinger (militære
Commando-Sager undtagne) skulle contrasigneres af
den norske Statsminister.

§. 32.32

De Beslutninger, som tages af Regjeringen i Norge
under Kongens Fraværelse, udfærdiges i Kongens Navn,
og undertegnes af Vice-Kongen eller Statholderen og af
Statsraadet, samt contrasigneres af den, som foredrager
Sagen, da han bør være ansvarlig for Expeditionens
Overeensstemmelse med den Protocol, hvori Resolutio-
nen er indført.

§. 33.33

Alle Forestillinger om norske Sager, saavelsom de Expe-
ditioner, som i Anledning deraf skee, forfattes i det nor-
ske Sprog.

§. 34.34

Nærmeste Thronarving, om han er den regjerende Kon-
ges Søn, fører Titel af Kronprinds.35 De øvrige, som til
Kronen ere arveberettigede, kaldes Prindser, og de Kon-
gelige Døttre Prindsesser.

§. 35.36

Saasnart Thronarvingen har fyldt sit 18de Aar, er han
berettiget til at tage Sæde i Statsraadet, dog uden
Stemme eller Ansvar.

§. 36.37

Ingen Prinds af Blodet maa38 gifte sig39 uden Kongens
Tilladelse. Handler han herimod, forbryder han sin Ret
til Norges Krone.

§. 37.40

De Kongelige Prindser og Prindsesser skulle, for deres
Personer, ikke svare for andre end Kongen, eller hvem
Han, til Dommer over dem, forordner.

§. 38.41

Saavel den norske Statsminister, som de tvende norske
Statsraader der følge Kongen, have Sæde og delibere-
rende Stemme i det svenske Statsraad, naar sammesteds
forhandles Gjenstande, som angaae begge Riger.

I saadanne Sager bør tillige den i Norge værende Regje-
rings Betænkning indhentes, med mindre Sagerne udford-
re saa hastig Afgjørelse, at Tid dertil ei gives.

§. 39.42

Døer Kongen og Thronfølgeren endnu er umyndig, skal
det norske og svenske Statsraad strax sammentræde, for

29 Med unntak av siste ledd av siste punktum, 17. mai-grunnloven § 32.
30 17. mai-grunnloven § 35, endret.
31 «selv» finnes ikke i 17. mai-grunnloven.
32 17. mai-grunnloven §§ 34 og 35, begge endret.
33 Ny bestemmelse.
34 17. mai-grunnloven § 36, endret.
35 17. mai-grunnloven: «Kronprinds til Norge».
36 17. mai-grunnloven § 37.
37 17. mai-grunnloven § 36, endret.
38 17. mai-grunnloven: «maa forlade Riget,».
39 17. mai-grunnloven: «gifte sig sig eller begive sig i fremmed Tjeneste».
40 17. mai-grunnloven § 39; Jf. Riksakten 6. august 1815 § 5.
41 Ny bestemmelse.
42 17. mai-grunnloven § 41, endret; Jf. Riksakten 6. august 1815 § 6.
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fælles at udstede Indkaldelse til Storthing i Norge og
Rigsdag i Sverrige.

§. 40.43

Indtil begge Rigers Repræsentanter ere forsamlede og
have anordnet Regjeringen under Kongens Mindreaarig-
hed, foreslaaer et, af et lige Antal norske og svenske
Medlemmer sammensat, Statsraad Rigernes Bestyrelse,
med Iagttagelse af disses gjensidige Grundlove.

Den norske og den svenske Statsminister, som have
Sæde i fornævnte sammensatte Raad, kaste Lod om, hvo
der skal have Forsædet.

§. 41.44

De i foregaaende §. 39 og 40 bestemte Forholdsregler
skulle ogsaa finde Sted, saa ofte det, i Følge Sverriges
Regjeringsform tilkommer det svenske Statsraad, i
Egenskab af Statsraad, at føre Regjeringen.

§. 42.45

Angaaende de nærmere Bestemmelser, som ere nødven-
dige i de i §§. 39, 40 og 41 anførte Tilfælde, foreslaaer
Kongen for næste Storthing i Norge og Rigsdag i Sver-
rige en Lov, bygget paa Grundsætningen om fuldkom-
men Lighed imellem begge Rigerne.

§. 43.46

Valget af Formyndere, som skulle bestyre Regjeringen
for den umyndige Konge, skal foretages efter samme
Regler og paa samme Maade, som forhen i §. 7 er fore-
skrevet for Valget af Thronfølger.

§. 44.47

De, som i de udi §. 40 og 41 anførte Tilfælde, forestaae
Regjeringen, skulle, de Norske for det Norske Stort-
hing, aflægge følgende Eed: «Jeg lover og sværger, at
ville forestaae Regjeringen i Overeensstemmelse med
Constitutionen og Lovene; saa sandt hjælpe mig Gud
og Hans hellige Ord.» De Svenske aflægge Eed for
Sverriges Riges Stænder. Holdes ei Storthing eller
Rigsdag paa den Tid, nedlægges Eeden skriftlig i Stats-
raadet, og gjentages siden paa næste Storthing eller
Rigsdag.

§. 45.
Saasnart deres Statsstyrelse ophører, skulle de aflægge
Kongen og Storthinget Regnskab for samme.

§. 46.48

Efterlade Vedkommende, i Overeensstemmelse med §.
39 og 41 strax at sammenkalde Storthinget, da paaligger
det Høieste Ret, som en ubetinget Pligt, saasnart fire
Uger ere forløbne, at foranstalte denne Sammenkaldelse.

§. 47.49

Bestyrelsen af den umyndige Konges Opdragelse bør,
hvis Hans Fader ei derom har efterladt nogen skriftlig
Bestemmelse, fastsættes paa den i §. 7 og 43 foreskrevne
Maade.

Det bør være en ufravigelig Regel, at den umyndige
Konge gives tilstrækkelig Undervisning i det norske
Sprog.

§. 48.50

Er den mandlige Kongestamme uddød, og ingen Thron-
følger udkaaret, da skal en nye Konge-Æt vælges paa
den i §. 7 foreskrevne Maade. Imidlertid forholdes med
den udøvende Magt efter 43de §.

C.
Om Borgerret og den lovgivende Magt.

§. 49.
Folket udøver den lovgivende Magt ved Storthinget, der
bestaaer af to Afdelinger, et Lagthing og et Odelsthing.

§. 50.
Stemmeberettigede ere kun de norske Borgere, som have
fyldt 25 Aar, have været boesatte i Landet i fem Aar,
opholde sig der,51 og enten
a.) ere, eller have været, Embedsmænd;
b.) paa Landet eie, eller, paa længere Tid end fem Aar,

have bygslet matrikuleret Jord;
c.) ere Kjøbstædborgere, eller i Kjøbstad eller Ladested

eie Gaard eller Grund, hvis Værdie i det mindste er
300 Rbd S.V.

43 17. mai-grunnloven § 41, endret; Jf. Riksakten 6. august 1815 § 7.
44 17. mai-grunnloven § 41, endret; Jf. Riksakten 6. august 1815 § 7.
45 Ny bestemmelse; Jf. Riksakten 6. august 1815 § 7.
46 Ny bestemmelse; Jf. Riksakten 6. august 1815 § 8.
47 17. mai-grunnloven § 44, endret; Jf. Riksakten 6. august 1815 § 9.
48 Ny bestemmelse.
49 17. mai-grunnloven § 47, endret; Jf. Riksakten 6. august 1815 § 10.
50 17. mai-grunnloven § 48, endret; Jf. Riksakten 6. august 1815 § 11.
51 «opholde sig der,» finnes ikke i 17. mai-grunnloven.
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§. 51.52

Mandtal over alle stemmeberettigede Indvaanere skal
forfattes i enhver Kjøbstad af Magistraten, og i ethvert
Præstegjeld af Fogden og Præsten. De Forandringer,
dette efterhaanden maatte undergaae, anføres ufortøvet
deri.

Enhver skal, forinden han indføres i Mandtallet, offentli-
gen til Thinge sværge Constitutionen Troskab.

§. 52.
Stemmeret suspenderes:
a.) ved Anklage til Thinge for Forbrydelser.
b.) ved Umyndiggjørelse.
c.) ved Opbud eller Fallit, indtil Creditorerne have erhol-

det fuld Betaling, med mindre Falliten er foraarsaget
ved Ildsvaade, eller andet utilregneligt og beviisligt
Uheld.

§. 53.
Stemmeret tabes:
a.) ved at have været dømt til Tugthuus, Slaverie, eller

vanærende Straffe;
b.) ved at gaae i en fremmed Magts Tjeneste uden Regje-

ringens Samtykke;
c.) ved at erhverve Borgerret i en fremmed Stat;
d.) ved at overbevises om, at have kjøbt Stemmer, solgt

sin egen Stemme, eller stemt i flere end een Valgfor-
samling.

§. 54.
Valg- og Districts-Forsamlingerne holdes hvert tredie
Aar. De skulle være tilendebragte inden December Maa-
neds Udgang.

§. 55.
Valgforsamlingerne holdes, paa Landet i Præstegjeldets
Hovedkirke, i Kjøbstæderne i Kirken, paa Raadhuset
eller et andet dertil beqvemt Sted. De bestyres paa Lan-
det af Sognepræsten og hans Medhjælpere, i Kjøbstæ-
derne af disses Magistrater og Formænd. Stemmegivnin-
gen skeer i den Orden, Mandtallet viser.

Stridigheder om Stemmeret afgjøres af Forsamlingens
Bestyrere, hvis Kjendelse kan indankes for Storthinget.

§. 56.
Førend Valgene begynde, skal Constitutionen lydelig
oplæses, i Kjøbstæderne af den første Magistrats-Per-
son, paa Landet af Præsten.

§. 57.
I Kjøbstæderne udnævnes een Valgmand for hver 50
stemmeberettigede Indvaanere.

Disse Valgmænd samles inden otte Dage derefter paa et
af Øvrigheden dertil bestemt Sted, og udnævne enten
af deres egen Midte, eller iblandt de øvrige Stemmebe-
rettigede i deres Valgdistrict, een Fjerdedeel af deres
eget Antal til at møde og tage Sæde paa Storthinget,
saaledes: at 3 til 6 vælge een, 7 til 10 to, 11 til 14 tre,
15 til 18 fire, som er det høieste Antal, nogen Bye maa
sende.

Har en Kjøbstad færre end 150 stemmeberettigede Ind-
vaanere, sender den sine Valgmænd til nærmeste Kjøb-
stæd, for at stemme i Forening med dennes Valgmænd,
og ansees da begge Kjøbstæder som eet District.

§. 58.
I hvert Præstegjeld paa Landet udnævne de stemme-
berettigede Indvaanere, i Forhold til deres Antal,
Valgmænd saaledes: at indtil 100 vælge een, 100 til
200 to, 200 til 300 tre, og saa fremdeles i samme For-
hold.

Disse Valgmænd samles inden een Maaned derefter paa
et af Amtmanden dertil bestemt Sted, og udnævne da
enten af deres egen Midte, eller iblandt de øvrige Stem-
meberettigede i Amtet, en Tiendedeel af deres eget Antal
til at møde og tage Sæde paa Storthinget, saaledes: at 5
til 14 vælge een, 15 til 24 to, 25 til 34 tre, 35 og derover
fire, som er det største Antall.

§. 59.
De i §. 57 og 58 fastsatte Bestemmelser gjælde indtil
næste Storthing. Befindes det da, at Kjøbstædernes
Repræsentanter udgjøre mere eller mindre end een
Trediedeel af hele Rigets, bør Storthinget, til Følge
for Fremtiden forandre disse Bestemmelser saaledes,
at Kjøbstædernes Repræsentanter forholde sig til Lan-
dets, som een til to, og bør Repræsentanternes Antal i
det Hele ikke være mindre end 75 og ei større end
100.

§. 60.
De inden Riget værende Stemmeberettigede, der ikke
kunne møde formedelst Sygdom, militær Tjeneste, eller
andet lovligt Forfald, kunne skriftlig sende deres Stem-
mer til dem, der bestyre Valgforsamlingerne, forinden
disse ere tilendebragte.

52 17. mai-grunnloven § 51, endret.
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§. 61.
Ingen kan vælges til Repræsentant, med mindre han er
30 Aar gammel og har i 10 Aar opholdt sig i Riget.

§. 62.
Statsraadets Medlemmer og de Embedsmænd, som ere
ansatte ved dets Contorer, eller Hoffets Betjente og
dets Pensionister, kunne ikke vælges til Repræsentan-
ter.

§. 63.
Enhver, som vælges til Repræsentant, er pligtig at mod-
tage Valget, med mindre han hindres derfra ved For-
fald, der kjendes lovlige af Valgmændene, hvis Kjen-
delse kan underkastes Storthingets Bedømmelse. Den,
som to paa hinanden følgende Gange har mødt som
Repræsentant paa et ordentligt Storthing, er ikke for-
pligtet til at modtage Valget til det derpaa følgende
ordentlige Storthing.

Hindres en Repræsentant ved lovligt Forfald fra at møde
paa Storthinget, træder den, som næst ham har de fleste
Stemmer, i hans Sted.

§. 64.
Saasnart Repræsentanterne ere valgte, forsynes de
med en Fuldmagt, underskrevet paa Landet af Over-
øvrigheden og i Kjøbstæderne af Magistraten, saavel-
som af samtlige Valgmænd, til Beviis for, at de, paa
den i Constitutionen foreskrevne Maade, ere
udnævnte.

Disse Fuldmagters Lovligbed bedømmes af Storthinget.

§. 65.
Enhver Repræsentant er berettiget til Godtgjørelse af
Stats-Kassen for ReiseOmkostninger til og fra Storthin-
get, og for Underholdning i den Tid han der opholder sig.

§. 66.
Repræsentanterne ere paa deres Reise til og fra Storthin-
get, samt under deres Ophold der, befriede fra personlig
Heftelse, med mindre de gribes i offentlige Forbrydelser,
ei heller kunne de udenfor Storthingets Forsamlinger
drages til Ansvar for deres der yttrede Meninger.

Efter den der vedtagne Orden er enhver pligtig at rette seg.

§. 67.
De paa forestaaende Maade valgte Repræsentanter
udgjøre Kongeriget Norges Storthing.

§. 68.
Storthinget aabnes i Almindelighed den første Søgnedag
i Februarii Maaned hvert tredie Aar i Rigets Hovedstad,
medmindre Kongen, paa Grund af overordentlige
Omstændigheder, saasom fiendtligt Indfald eller smit-
som Syge, dertil bestemmer en anden Kjøbstad i Riget.

Saadan Bestemmelse maa da betimelig bekjendtgjøres.

§. 69.
I overordentlige Tilfælde har Kongen Ret til at sammen-
kalde Storthinget uden for den almindelige Tid. Kongen
udsteder da en Kundgjørelse, som bør være læst i alle Stifts-
stædernes Kirker, i det mindste sex Uger forinden Storthin-
gets Medlemmer skulle møde paa det bestemte Sted.

§. 70.
Et saadant overordentligt Storthing kan af Kongen
hæves, naar han for godt befinder.

§. 71.
Storthingets Medlemmer fungere som saadanne i tre paa
hinanden følgende Aar, saavel ved overordentlige som
ved det ordentlige Storthing, der imidlertid holdes.

§. 72.
Holdes et overordentligt Storthing endnu paa den Tid,
det ordentlige skal sammentræde, ophører det førstes
Virksomhed, saasnart det sidste er samlet.

§. 73.
Intet af Thingene kan holdes, med mindre to Trediedele
af dets Medlemmer ere tilstede.

§. 74.
Saasnart Storthinget har constitueret sig, aabner Kongen,
eller den, Han dertil beskikker, dets Forhandlinger med
en Tale, hvori Han underretter det om Rigets Tilstand og
de Gjenstande, hvorpaa Han især ønsker at henlede
Storthingets Opmærksomhed. Ingen Deliberation maa
finde Sted i Kongens Nærværelse.

Storthinget udvælger blandt sine Medlemmer en Fjerde-
part, som udgjør Lagthinget; de øvrige tre Fjerdeparter
danne Odelsthinget.

Hvert Thing holder sine Forsamlinger særskildt og
udnævner sin egen Præsident og Secretair.

§. 75.
Det tilkommer Storthinget:
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a.) at give og ophæve Love; at53 paalægge Skatter, Afgif-
ter, Told og andre offentlige Byrder, som dog ei
gjælde længere end til 1ste Julii det Aar, da et nyt
ordentligt Storthing er samlet, med mindre de af dette
udtrykkeligen fornyes;

b.) at aabne Laan paa Rigets Credit;
c.) at føre Opsyn over Rigets Pengevæsen;
d.) at bevilge de til Stats-Udgifterne fornødne Penge-

summer;
e.) at bestemme, hvormeget aarligen skal udbetales Kon-

gen og Vice-Kongen til deres Hofstat,54 og at fast-
sætte den Kongelige Families Apanage, som dog ikke
maa bestaae i faste Eiendomme;

f.) at lade sig forelægge den i Norge værende Regjerings
Protocol og alle offentlige Indberetninger og Papi-
rer,55 (egentlige militære Commando-Sager und-
tagne), samt verificerede Afskrifter eller Extracter af
de hos Kongen ved den norske Statsminister og de i
Sverrige værende tvende norske Statsraader førte
Protocoller, eller de sammesteds fremlagte offentlige
Papirer;56

g.) at lade sig meddele de Forbund og Tractater, Kongen,
paa Statens Vegne, har indgaaet med fremmede Mag-
ter, med Undtagelse af hemmelige Artikler, som dog
ei maae stride imod de offentlige;

h.) at kunne fordre Enhver til at møde for sig i Statssager,
Kongen og den Kongelige Familie undtagen; dog
gjælder denne Undtagelse ikke for de Kongelige
Prindser, forsaavidt de maatte beklæde andre Embe-
der end Vice-Kongens;57

i.) at revidere midlertidige Gage- og Pensions-Lister, og
deri gjøre de Forandringer, det finder fornødne;

k.) at udnævne fem Revisorer, der aarligen skulle gjen-
nemsee Statens Regnskaber, og bekjendtgjøre Extrac-
ter af samme ved Trykken, hvilke Regnskaber derfor
skulle tilstilles disse Revisorer hvert Aar inden 1ste
Julii;

l.) at naturalisere Fremmede.

§. 76.
Enhver Lov skal først foreslaaes paa Odelsthinget, enten
af dets egne Medlemmer, eller af Regjeringen ved en
Statsraad.

Er Forslaget der antaget, sendes det til Lagthinget, som
enten bifalder eller forkaster det, og, i sidste Tilfælde,

sender det tilbage med tilføjede Anmærkninger. Disse
tages i Overveielse af Odelsthinget, som enten henlæg-
ger Lovforslaget, eller atter sender det til Lagthinget med
eller uden Forandring.

Naar et Forslag fra Odelsthinget to Gange har været
Lagthinget forelagt, og anden Gang derifra er bleven til-
bagesendt med Afslag, træder hele Storthinget sammen,
og med to Trediedele af dets Stemmer afgjøres da Forsla-
get.

Imellem enhver saadan Deliberation maae, i det mindste,
tre Dage hengaae.

§. 77.
Naar en af Odelsthinget foreslaaet Beslutning er bifaldet
af Lagthinget, eller af det samlede Storthing, sendes den
ved en Deputation fra begge Storthingets Afdelinger til
Kongen, om Han er tilstede, eller, i andet Fald, til Vice-
Kongen, eller den norske Regjering,58 med Anmodning
om at erholde Kongens Sanction.

§. 78.
Billiger Kongen Beslutningen, forsyner Han den med
sin Underskrift, hvorved den vorder Lov. Billiger Han
den ikke, sender Han den tilbage til Odelsthinget med
den Erklæring, at Han ikke for Tiden finder det tjenligt
at sanctionere Beslutningen.

§. 79.
Beslutningen maa i dette Tilfælde ikke mere af det da
samlede Storthing forelægges Kongen, som paa samme
Maade kan forholde sig, om næste ordentlige Storthing
paa ny foreslaaer samme Beslutning. Men bliver den
ogsaa af det tredie ordentlige Storthing, efter igjen at
være drøftet, atter paa begge Thing uforandret antagen,
og den da forelægges Kongen, med Begjering, at Hans
Majestæt ikke vil negte en Beslutning sin Sanction, som
Storthinget, efter det modneste Overlæg, anseer for
gavnlig, saa vorder den Lov, om end Kongens Sanction
ikke paafølger inden Storthinget adskilles.

§. 80.
Storthinget forbliver samlet saa længe det finder det for-
nødent, dog ikke over tre Maaneder, uden Kongens Til-
ladelse. Naar det, efterat have tilendebragt sine Forret-

53 «at» finnes ikke i 17. mai-grunnloven.
54 17. mai-grunnloven har «til hans Hofstat» i stedet for «og Vice-Kongen til deres Hofstat».
55 17. mai-grunnloven har «Statsraadets Protocol» i stedet for «den i Norge værende Regjerings Protocol».
56 De siste to leddene finnes ikke i 17. mai-grunnloven.
57 17. mai-grunnloven har «være Embedsmænd» i stedet for «beklæde andre Embeder end ViceKongens».
58 «om Han er tilstede, eller, i andet Fald, til Vice-Kongen, eller den norske Regjering,» finnes ikke i 17. mai-grunnloven.
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ninger, eller efterat have været samlet den bestemte Tid,
hæves af Kongen, meddeler Han tillige sin Resolution
paa de ikke allerede forinden afgjorte Beslutninger, ved
enten at stadfæste eller forkaste dem. Alle de, som Han
ikke udtrykkeligen antager, ansees som af Ham forkas-
tede.

§. 81.
Alle Love udfærdiges i det norske Sprog59 og (de i §.
79 undtagne) i Kongens Navn, under Norges60 Riges
Segl, og61 i følgende Udtryk: «Vi N N gjøre vitterligt:
at Os er bleven forelagt Storthingets Beslutning, af
Dato saalydende: (her følger Beslutningen). Thi have
Vi antaget og bekræftet, ligesom Vi herved antage og
bekræfte samme som Lov, under Vor Haand og Rigets
Segl.»

§. 82.
Kongens Sanction udfordres ikke til de Storthingets
Beslutninger, hvorved
a.) det erklærer sig samlet som Storthing efter Constituti-

onen;
b.) det bestemmer sit indvortes Politie;
c.) det antager eller forkaster de tilstedeværende Med-

lemmers Fuldmagter;
d.) det stadfæster eller forkaster Kjendelser om Valg-

stridigheder;
e.) det naturaliserer Fremmede;
f.) og endelig til den Beslutning, hvorved Odelsthinget

sætter Statsraader eller Andre under Tiltale.

§. 83.
Storthinget kan indhente Høieste Rets Betænkning over
juridiske Gjenstande.

§. 84.
Storthinget holdes for aabne Døre, og dets Forhandlin-
ger kundgjøres ved Trykken, undtagen i de Tilfælde,
hvor det Modsatte besluttes ved Stemmefleerhed.

§. 85.
Den der adlyder en Befaling, hvis Hensigt er at forstyrre
Storthingets Frihed og Sikkerhed, gjør sig derved skyl-
dig i Forræderie mod Fædrenelandet.

D.
Om den dømmende Magt.

§. 86.
Lagthingets Medlemmer tilligemed Høieste Ret udgjøre
Rigsretten, som i første og sidste Instants dømmer i de
Sager, som af Odelsthinget anlægges, enten mod Statsra-
adets eller Høieste Rets Medlemmer, for Embeds-For-
brydelser, eller mod Storthingets Medlemmer, for de
Forbrydelser de, som saadanne, maatte begaae.

I Rigsretten har Præsidenten i Lagthinget Forsædet.

§. 87.
Den Anklagede kan, uden nogen dertil angiven Aarsag,
forskyde af Rigsrettens Medlemmer indtil en Trediedeel,
dog saaledes at Retten ei udgjør mindre end femten Per-
soner.

§. 88.62

Høieste Ret dømmer i sidste Instants. Den maa ikke
bestaae af færre end Justitiarius og sex Tilforordnede.

§. 89.63

I Fredstider er Høieste Ret tilligemed tvende høie Offici-
erer, som Kongen tilforordner, anden og sidste Instants i
alle de Krigsrets-Sager, som angaae enten Liv eller Ære
eller Friheds-Tab for længere Tid end tre Maaneder.

§. 90.64

Høieste Rets Domme kunne, i intet Tilfælde, paaankes
eller underkastes Revision.

§. 91.65

Ingen kan beskikkes til Medlem af Høieste Ret, førend
han er 30 Aar gammel.

E.
Almindelige Bestemmelser.

§. 92.66

Til Embeder i Staten maae alene udnævnes de norske
Borgere, som bekjende sig til den evangelisk-lutherske

59 «i det norske Sprog» finnes ikke i 17. mai-grunnloven.
60 «Norges» finnes ikke i 17. mai-grunnloven.
61 «og» finnes ikke i 17. mai-grunnloven.
62 17. mai-grunnloven § 89, endret.
63 17. mai-grunnloven § 90.
64 17. mai-grunnloven § 91.
65 17. mai-grunnloven § 92.
66 17. mai-grunnloven § 93.
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Religion, have svoret Constitutionen og Kongen
Troskab, og tale Landets Sprog, samt:
a.) enten ere fødte i Riget af Forældre, der da vare Sta-

tens Undersaatter; eller67

b.) ere fødte i fremmede Lande af norske Forældre, som
paa den Tid ikke vare en anden Stats Undersaatter;

c.) eller som den 17 Maji 1814 havde68 stadigt Ophold i
Riget og ikke have vægret sig for at aflægge den Eed,
at hævde Norges Selvstændighed;

d.) eller som herefter opholde sig i Riget i ti Aar;
e.) eller som af Storthinget vorde naturaliserede. Dog

kunne Fremmede beskikkes til Lærere ved Universi-
tetet og de lærde Skoler, til Læger og til Consuler paa
fremmede Steder. Ingen maa beskikkes til Overøvrig-
hedsperson, førend han er 30 Aar gammel, eller til
Magistratsperson, Underdommer og Foged, førend
han er 25 Aar gammel.

§. 93.69

Norge tilsvarer ingen anden, end sin egen National-
Gjeld.

§. 94.
En ny almindelig civil og criminel Lovbog skal foran-
staltes udgivet paa første eller, om dette ikke er muligt,
paa andet ordentlige Storthing. Imidlertid blive Statens
nu gjældende Love i Kraft, for saavidt de ei stride imod
denne Grundlov eller de provisoriske Anordninger, som
imidlertid maatte udgives.

De nu værende permanente Skatter vedblive ligeledes til
næste Storthing.

§. 95.
Ingen Dispensationer, Protectorier, Moratorier eller
Opreisninger maae bevilges, efterat den nye almindelige
Lov er sat i Kraft.

§. 96.
Ingen kan dømmes uden efter Lov, eller straffes uden
efter Dom. Piinligt Forhør maa ikke finde Sted.

§. 97.
Ingen Lov maa gives tilbagevirkende Kraft.

§. 98.
Med Sportler, som erlægges til Rettens Betjente, bør
ingen Afgifter til Statskassen være forbundne.

§. 99.
Ingen maa fængslig anholdes, uden i lovbestemt Til-
fælde og paa den ved Lovene foreskrevne Maade.

For ubeføiet Arrest, eller ulovligt Ophold, staae Vedkom-
mende den Fængslede til Ansvar.70

§. 100.
Trykkefrihed bør finde Sted. Ingen kan straffes for noget
Skrift af hvad Indhold det end maatte være, som han har
ladet trykke eller udgive, med mindre han forsætligen og
aabenbare71 har enten selv viist, eller tilskyndet Andre
til, Ulydighed mod Lovene, Ringeagt mod Religionen,
Sædelighed eller de constitutionelle Magter, Modstand
mod disses Befalinger, eller fremført falske og ærekræn-
kende Beskyldninger mod Nogen.

Frimodige Yttringer, om Statsstyrelsen og hvilkensom-
helst anden Gjenstand, ere Enhver tilladte.

§. 101.
Nye og bestandige Indskrænkninger i Næringsfriheden
bør ikke tilstedes Nogen for Fremtiden.

§. 102.
Huus-Inqvisitioner maae ikke finde Sted, uden i crimi-
nelle Tilfælde.

§. 103.
Fristed tilstedes ikke dem, som herefter fallere.

§. 104.
Jord og Boeslod kan i intet Tilfælde forbrydes.

§. 105.
Fordrer Statens Tarv, at Nogen maa afgive sin rørlige
eller urørlige Eiendom til offentligt Brug, saa bør han
have fuld Erstatning af Statskassen.

67 «eller» finnes ikke i 17. mai-grunnloven.
68 17. mai-grunnloven har «nu have» i stedet for «den 17 Maji 1814 havde».
69 Ny bestemmelse.
70 Teksten trykket i Stortingsforhandlingene 14. november 1814 inneholder et nytt tredje ledd, som var uteglemt i håndskriften: «Regjeringen er ikke

berettiget til militair Magts Anvendelse mod Statens Medlemmer, uden efter de i Lovgivningen bestemte Former, med mindre nogen Forsamling
maatte forstyrre den offentlige Rolighed og den ikke øieblikkelig adskilles, efterat de Artikler i Landsloven, som angaae Oprør, ere den trende
Gange lydelig forelæste af den civile Øvrighed.» Bestemmelsen stammer fra 17. mai-grunnloven § 27.

71 17. mai-grunnloven har «aabenbar» i stedet for «aabenbare».
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§. 106.
Saavel Kjøbesummer som Indtægter af det Geistlighe-
den benificerede Gods skal blot anvendes til Geistlighe-
dens Bedste og Oplysningens Fremme. Milde Stiftelsers
Eiendomme skulle blot anvendes til disses Gavn.

§. 107.
Odels- og Aasædes-Retten maa ikke ophæves. De nær-
mere Betingelser, hvorunder den, til største Nytte for
Staten og Gavn for Landalmuen, skal vedblive, fastsæt-
tes af det første eller andet følgende Storthing.

§. 108.
Ingen Grevskaber, Baronier, Stamhuse og Fideicommis-
ser, maae for Eftertiden oprettes.

§. 109.
Enhver Statens Borger er i Almindelighed lige forpligtet,
i en vis Tid at værne om sit Fædreneland, uden Hensyn
til Fødsel eller Formue.

Denne Grundsætnings Anvendelse, og de Indskrænknin-
ger den bør undergaae, samt hvorvidt det er tjenligt for
Riget at Værnepligten ophører med det 25de Aar,72 over-
lades til første ordentlige Storthings Afgjørelse, efterat
alle Oplysninger ere erhvervede ved en Committee.

Imidlertid vedblive de nu gjældende Bestemmelser.

§. 110.73

Norge beholder sin egen Bank og sit eget Penge- og
Mynt-væsen, hvilke Indretninger ved Lov bestemmes.

§. 111.74

Norge har Ret til at have sit eget Coffardi-Flag. Dets
Orlogs-Flag bliver et Unions Flag.

§. 112.
Viser Erfaring, at nogen Deel af denne Kongeriget Nor-
ges Grundlov75 bør forandres, skal Forslaget derom
fremsættes paa et ordentligt Storthing, og kundgjøres
ved Trykken. Men det tilkommer først det næste ordent-
lige Storthing at bestemme, om den foreslaaede Forand-
ring bør finde Sted eller ei.

Dog maa saadan Forandring aldrig modsige denne
Grundlovs Principer, men alene angaae Modificationer i
enkelte Bestemmelser, der ikke forandre denne Consti-

tutions Aand, og bør to Trediedele af Storthinget være
enige i saadan Forandring.

72 «samt hvorvidt det er tjenligt for Riget at Værnepligten ophører med det 25de Aar,» finnes ikke i 17. mai-grunnloven.
73 Ny bestemmelse.
74 Ny bestemmelse.
75 17. mai-grunnloven har «den» i stedet for «denne Kongeriget Norges Grundlov».
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Vedlegg 4. Riksakten av 31. juli / 
6. august 1815

Rigs-Act, til Bestemmelse af de ved Foreningen 
mellem Norge og Sverige opkomne 

constitutionelle Forhold1

Vi Carl,2 af Guds Naade Konge til Sverige og Norge,
de Gothers og Venders u. u. u,3 Hertug til Slesvig, Hol-
steen, Stormarn og Dithmarsken, Greve til Oldenborg og
Delmenhorst u. u.

Gjøre vitterligt: At, efterdi Norges Riges Storthing og
Sveriges Riges Stænder, i Overeensstemmelse med Vore
naadigste Propositioner, ere komne overeens om og have
besluttet, til Bestemmelse af de imellem Norge og Sve-
rige opkomne constitutionelle Forhold, at oprette en sær-
skilt Rigs-Act, aldeles saaledes, som den Ord for Ord
herefter følger:

Vi4 efterskrevne Norges Riges Repræsentanter, her i
Christiania til et ordentligt Storthing forsamlede, og Vi

Sveriges Riges Stænder, Grever, Friherrer, Biskopper,
Ridderskab og Adel, Præsteskab, Borgerskab og menige
Almue, som nu her i Stockholm til overordentlig Rigs-
dag forsamlede ere, gjøre5 vitterligt:

At, efterdi ved Forsynets mægtige Bistand imellem
Scandinaviens Folk et Foreningsbaand lykkelig er ble-
ven6 knyttet, som, ei ved Vaaben men ved fri Overbevis-
ning7 tilvejebragt8, alene bør og skal fastholdes ved ind-
byrdes Erkjendelse af Folkenes lovlige Rettigheder, til
Værn om deres fælles9 Throner, og da Vi underskrevne
Sveriges Riges Stænder, i Anledning af Hans Kongelige
Majestæts naadigste Proposition af 12te April sidstleden
om de nye constitutionelle Forhold, som ved Foreningen
imellem Norge og Sverige ere opkomne, have erkjendt

1 Rigs-Act av 26 august 1815 opprettet mellom Norges Storting og Sveriges Rikes Stender var en folkerettslig avtale mellom Norge og Sverige som
regulerte den union som var inngått gjennom Grunnloven av 4/11 1814 (Novembergrunnloven) og Stortingets kongevalg samme dato. I Norge
hadde Riksakten (som den forkortet kalles) også status som grunnlov, mens dette ikke var tilfelle i Sverige. Mange av Riksaktens bestemmelser er
ordrett hentet fra Novembergrunnloven. Riksakten ble opphevet som del av avviklingen av unionen med Sverige, den 26. oktober 1905.

Den følgende teksten er basert på den første trykte utgaven utgitt i Christiania trykt hos Chr. Grøndahl 1815, og kontrollert mot Riksaktsteksten
i Kongeriget Norges Grundlov og øvrige forfatningsdokumenter (1903) s. 93–101 utgitt etter Stortingets beslutning av 8. juni av 1903 som også er
kildekontrollert mot den norske originalhåndskriften. Den trykte 1815-utgaven har følgende tittel: Rigs-Act. oprettet imellem Norges Riges Stort-
hing og Sveriges Riges Stænder, indeholdende Bestemmelse af de imellem begge Riger opkomne constitutionelle Forhold. Den følgende teksten
følger 1903-utgaven, men registrerer i motsetning til denne divergenser til den første trykte utgaven. De mange forskjellene beror på den trykte
utgavens svecismer. I notene står da: «I 1815-utgaven står:»

Denne redigerte teksten av Riksakten per 1815 ble først trykket i Dag Michalsen (ed.), «Forfatningsdokumenter fra Danmark, Norge og Sverige
1809–1849» i: Horst Dippel (ed. in chief) Constitutions of the World From the Late 18th Century to the Middle of the 19th Century. Europa:
Volume 6. K.G. Saur (München) 2008 s. 103–123. I det følgende er alle underskriftene av Stortingets og Riksdagens medlemmer utelatt.

2 Den følgende er Kongens intimasjon.
3 Et tegn for: «etc».
4 Det følgende er Det norske Stortingets og Sveriges Rikes Stenders intimasjon.
5 I 1815-utgaven står: «Gjøre».
6 I 1815-utgaven står: «blevet».
7 I 1815-utgaven står: «Overbeviisning».
8 I 1815-utgaven står: «tilveiebragt».
9 I 1815-utgaven står: «fælleds».
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Vedlegg 4. Riksakten av 31. juli / 6. august 18151424
og med Vort eenstemmige Samtykke bekræftet de i
Henseende til disse constitutionelle Forhold i Norges
Riges Grundlov af 4de November 1814 indførte
Bestemmelser, hvilke, under Forbehold af Vor consti-
tutionelle Ret i de Dele, som skulle medføre Forand-
ring eller Modification i Sveriges Riges Regjerings-
form, af Vor allernaadigste Konge og Herre under 10de
derpaa følgende10 November er bleven antagen og
besvoren: Saa11 have Vi, som lovlige Fuldmægtige for
Norges og Sveriges Indbyggere, ej12 troet at kunne, paa
en værdigere og højtideligere Maade, for kommende
Tider befæste Vilkaarene for den imellem Norge og
Sverige trufne Forening under een Konge13, men med
særskilte Regjerings Love, end ved at overeenskomme
om i en særskilt Rigsact at14 indbefatte og indføre
bemeldte Vilkaar aldeles saaledes som de Ord til Ord
her nedenfor følge.15

§ 1.16 Kongeriget Norge skal være et frit, selvstæn-
digt, udeleligt og uafhændeligt Rige, forenet med Sve-
rige under een Konge. Dets Regjeringsform er indskræn-
ket og arvelig monarkisk.

§ 2.17 Arvefølgen skal være ret nedstigende og agna-
tisk, saaledes som den findes bestemt i den af Sveriges
Riges Stænder besluttede, og af Kongen antagne,
Succcssions Orden af 26de September 1810.

Blandt Arveberettigede regnes ogsaa den Ufødte, der
strax indtager sit tilbørlige Sted i Arvelinien, naar han,
efter Faderens Død, fødes til Verden.

Naar en til Norges og Sveriges forenede Kroner arve-
berettiget Prinds fødes, skal hans Navn og Fødselstid til-
kjendegives førstholdende Storthing, og antegnes i dets
Protocol.

§ 3. Er ingen arveberettiget Prinds til, og Thronfølger-
Valg i begge Riger skal anstilles, skulle Storthing i
Norge og Rigsdag i Sverige til een og samme Dag sam-

menkaldes. Kongen, eller – dersom Thronfølger-Valg
under Thronledighed indtræffer – begge Rigers lovlige
Interims-Regjering,18 skal inden den aattende19 Dag
efter den Dag, da Storthinget i Norge er bleven20 lovli-
gen aabnet, og Rigsdagen i Sverige paa Rigssalen er ble-
ven aabnet, paa samme Dag paa begge Steder gjøre For-
slag om Thronfølgen.

Norsk Storthingsmand ligesaavel som Svensk Rigs-
dagsmand have Ret til at foreslaae Thronfølger. Vil
nogen af dem udøve denne sin Motions-Ret, skal han
være pligtig at gjøre Brug af samme inden denne
bestemte Tid.

Norges Storthing og Sveriges Riges Stænder skulle
derefter bestemme Valgdagen, enhver21 for sit Vedkom-
mende; men ej22 senere end den tolvte Dag efter den for
Propositionens Afgivelse bestemte Termin bør Thronføl-
ger-Valget uomgængeligen foretages.

Paa Dagen før den, som saaledes er bestemt til Norges
Storthings og Sveriges Riges Stænders Thronfølger-
Valg, skulle saavel Norges Storthing blandt dets egne
Medlemmer, som Sveriges Riges Stænder vælge den
Committée23, til hvem det overdrages, i Tilfælde at det
Norske Storthings og Sveriges Riges Stænders Valg
skulde falde paa forskjellige Personer, at sammentræde
og, med begge Rigers Repræsentanters Ret, ved Stem-
megivning bestemme Valget paa een Person.

Paa den til Valget bestemte Dag skulle Norges
Storthing og Sveriges Riges Stænder, i Overensstem-
melse med den i enhver af de to Rigers Grundlov
bestemte Maade, vælge hver blot een Person blandt de
proponerede Candidater. Have begge Rigers Valg
truffet paa samme Person, da er han lovligen udkaaret
til Thronfølger. Skulde derimod hvert af Rigerne have
valgt en forskjellig Person, skal denne Forskjellighed
afgjøres ved Stemmegivning af begge Rigers forenede
Committeer.

10 I 1815-utgaven står: «derpaafølgende».
11 I 1815-utgaven står: «ere blevne antagne og besvorne: saa».
12 I 1815-utgaven står: «ei».
13 I 1815-utgaven står: «en fælleds Konge».
14 I 1815-utgaven står: «om, i en særskilt Rigsact, at».
15 I 1815-utgaven står: «følge».
16 Bestemmelsen er identisk med Grundloven av 4/11 1814 § 1.
17 Bestemmelsen er identisk med Grundloven av 4/11 1814 § 6.
18 I 1815-utgaven står: Interims-Regjering [uten kommategn].
19 I 1815-utgaven står: «ottende».
20 I 1815-utgaven står: «bleven».
21 I 1815-utgaven står: «Enhver».
22 I 1815-utgaven står: «ei».
23 I 1815-utgaven står: «Commitee».
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Denne Committee skal bestaae af sex og tredive Per-
soner fra hvert Rige, samt aatte24 Suppleanter, valgte paa
den af Norges Storthing og Sveriges Riges Stænder sær-
skilt bestemte Maade. Suppleanterne tiltræde i bestemt
Orden Forretningerne, men kun i det Tilfælde, at
nogen25 af de ordentlige Medlemmer ikke ved Valgfor-
retningen skulde være tilstede.

Carlstad skal være Samlingsstedet for begge Rigers
Committeer. Forinden hver Committee afrejser26 fra det
Sted, hvor Storthing i Norge og Rigsdag i Sverige hol-
des, skal hver af sin Midte udvælge en Ordfører.

Kongen eller, i Tilfælde af hans dødelige Afgang,
begge Rigers lovlige Interims-Regjering, bør, inden den
muligst korte Tid, efter erholden27 Efterretning om hvert
Riges særskilte Valg, og med Hensyn til Afstanden imel-
lem Samlingsstedet og de Steder, hvor Storthing i Norge
og Rigsdag i Sverige holdes, beramme Dagen, paa hvil-
ken begge Rigers Committeer skulle indfinde sig i Carl-
stad, men ej28 senere end til den een og tyvende Dag
efter den for Norges Storthing og Sveriges Riges Stæn-
der til sidste Valg-Termin ovenfor bestemte tolvte Dag.

Ordførerne for begge Rigers Committerede skulle
uopholdeligen efter deres Ankomst fælles29 udfærdige
Berammelse til at sammentræde om Formiddagen,
Dagen efter den, der er bleven bestemt for de Committe-
redes Ankomst til Samlingsstedet.

Ved Sammenkomsten oplæser først hver Committees
Ordfører sin og Medcommitteredes Fuldmagt; derefter
trække begge Ordførere Lod om, hvo af dem der ved
Valgforretningen skal føre Ordet. Den saaledes under
een, ogsaa i Stemmegivning deeltagende, Ordfører fore-
nede fælles30 Committee for begge Riger foretager
derefter ufortøvet, og uden Discussion, Stemmegivnin-
gen.

De Committerede skulle ej31 adskilles, eller nogen af
dem forlade Samlingsværelset, forinden Valgforretnin-
gen i alle Dele er fuldendt.

Ved Stemmegivningen skal Formanden for hvert
Riges Committerede oplæse og udvexle det Document,
som indeholder hans Committenteres, paa een Person,
bestemte Valg. Derefter skal Voteringspropositionen32

indrettes, og begge Thron-Candidaters Navne deri indfø-
res efter følgende Schema:

«Norges Storthings og Sveriges Riges Stænders
Deputerede votere fælles33, for at vælge Thronfølger til
Norges og Sveriges forenede Throner. Fra Norges Stort-
hing er dertil foreslaaet N. N., fra Sveriges Riges Stæn-
der er dertil foreslaaet N. N.

Om de fleste Stemmer falde paa N. N., da er han til
Kongens Efterfølger (Konge) paa Norges og Sveriges
forenede Throner lovligen udkaaren.

Om de fleste Stemmer falde paa N. N., da er han til
Kongens Efterfolger (Konge) paa Norges og Sveriges
forenede Throner lovligen udkaaren.»

Forinden Opraab til Stemmegivning foretages, skulle
alle de Bestemmelser, der vedkomme Voteringsmaaden,
højt34 og lydeligen oplæses.

Opraab ved denne Votering skal saaledes forrettes, at,
naar den fælles35 Committees Ordfører er Norsk, da
skulle de Svenske Committerede først opraabes, og
afgive deres Stemme, og dernæst de Norske, og
omvendt, naar Ordføreren er Svensk.

Stemmegivningen skeer ved Sedler, af Størrelse og
Udseende i alle Dele lige, hvorpaa hver Thron-Candi-
dats Navn skal findes trykt med lige Bogstaver. Den
Ordfører, som ikke bestyrer Forretningen, paategner
Sedlerne sit Navn, forinden de udleveres til de Commit-
terede.

For at gjælde, skulle disse Sedler være enkelte, umær-
kede, lukkede og sammenrullede.

Enkelt Pluralitet giver Udslaget.

24 I 1815-utgaven står: «otte».
25 I 1815-utgaven står: «Nogen».
26 I 1815-utgaven står: «afreiser».
27 I 1815-utgaven står: «erholdt».
28 I 1815-utgaven står: «ei».
29 I 1815-utgaven står: «fælleds».
30 I 1815-utgaven står: «fælleds».
31 I 1815-utgaven står: «ei».
32 I 1815-utgaven står: «Voterings-Propositionen».
33 I 1815-utgaven står: «fælleds».
34 I 1815-utgaven står: «høit».
35 I 1815-utgaven står: «fælleds».
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Forinden Sedlerne optælles, skal Ordføreren udtage
een af dem og aflægge den forseglet.

Om, efter foretaget Opraab, ved Sedlernes Aabning
nogen Seddel findes, der, efter ovenstaaende Bestem-
melser, ej36 kan antages, skal den paa Stedet tilintetgjø-
res. Skulde Følgen deraf blive, at Stemmerne ere lige,
saa aabnes den forseglede Seddel, som da gjør Udslaget,
saafremt den befindes at have de anførte Egenskaber;
men kan den ej37 antages, saa ansees det Passerede for
uefterretteligt og der skrides strax til ny Stemmegivning.

Er Pluraliteten uden dette Middels Anvendelse alle-
rede bestemt, skal den aflagte Seddel strax uaabnet tilin-
tetgjøres.

Protocollen over Stemmegivningen skal føres af nogle
blandt de Committerede selv, – i det Norske Sprog, om
Ordføreren er Norsk, i det Svenske, om han er Svensk.
Denne Protocol skal strax efter Stemmegivningens Slut-
ning lydeligen oplæses og vedtages, hvorefter tvende
ligelydende Exemplarer forfattes, af hele Valg-Commit-
teen, inden dens Adskillelse, underskrives, i dens Nær-
værelse forsegles, og, ved Foranstaltning af Ordførerne
for hvert Riges Committerede, strax samme Dag afsen-
des, det ene til Norges Storthing, under Adresse til dets
Præsident, det andet til Sveriges Riges Stænder, under
Adresse til Landmarskalken og Talemændene.

Disse Protocoller skulle underskrives saaledes, at det
Exemplar, som afgaaer til Norges Storthing, underskrives
øverst af Norges, og dernæst af Sveriges Committerede og
det, som afsendes til Sveriges Stænder, underskrives øverst
af Sveriges, og dernæst af Norges Committerede.

Efter Modtagelsen af denne Valgact paa begge Steder,
skal den strax, eller senest den følgende Dag, foredrages
for Storthinget i Norge og for Rigets Stænder i Sverige.
Og skulle Norges Storthing og Sveriges Riges Stænder
strax iagttage det Fornødne, for at meddele Hans Konge-
lige Majestæt eller, i Tilfælde af Hans dødelige Afgang,
den lovlige Interims-Regjering denne begge Rigernes
Repræsentanters Beslutning.

§ 4.38 Kongen skal have Ret til at sammenkalde Trop-
per, begynde Krig og slutte Fred, indgaae og ophæve
Forbund, sende og modtage Gesandter.

Naar Kongen vil begynde Krig, da skal han meddele
Regjeringen i Norge sine Tanker, og indhente dens
Betænkning derom, tilligemed fuldstændig Beretning
om Rigets Tilstand, i Henseende til dets Financer og
Forsvarsmidler med videre. Efterat dette er skeet, sam-
menkalder Kongen den Norske Statsminister og de Nor-
ske Statsraader, saavelsom de Svenske til et overordent-
ligt Statsraad og fremsætter da de Grunde og Omstæn-
digheder, som i dette Tilfælde bør tages i Overvejelse39,
hvorved tillige den Norske Regjerings Forklaring om
dette Riges Tilstand, saavelsom en lignende Beretning
om Sveriges, bliver at fremlægge. Om disse Gjenstande
fordrer Kongen deres Betænkning, hvilken de skulle,
enhver for sig, afgive til Protocollen, under den Ansvar-
lighed, Grundloven bestemmer,40 og har da Kongen Ret
til at tage og udføre den Beslutning, han anseer gavnligst
for Staten.

§ 5.41 Saavel den Norske Statsminister, som de tvende
Norske Statsraader, der følge Kongen, have Sæde og
delibererende Stemme i det Svenske Statsraad, naar
sammesteds forhandles Gjenstande, som angaae begge
Riger.

I saadanne Sager bor tillige den i Norge værende
Regjerings Betænkning indhentes, med mindre Sagerne
udfordre saa hastig Afgjørelse, at Tid dertil ej42 gives.
Saa ofte hos Kongen i det Norske Statsraad, naar og hvor
det er samlet, Gjenstande forhandles, som angaae begge
Riger, skulle tre Medlemmer af det Svenske Statsraad
ogsaa der have Sæde og Stemme.

§ 6.43 Døer Kongen og Thronfølgeren endnu er umyn-
dig, skal det Norske og Svenske Statsraad strax sammen-
træde, for fælles44 at udstede Indkaldelse til Storthing i
Norge og Rigsdag i Sverige.

§ 7.45 Indtil begge Rigers Repræsentanter ere forsamlede
og have anordnet Regjeringen under Kongens Mindre-

36 I 1815-utgaven står: «ei».
37 I 1815-utgaven står: «ei».
38 Bestemmelsen er nesten identisk med Grundloven av 4/11 1814 § 26.
39 I 1815-utgaven står: «Overveielse».
40 I 1815-utgaven står: ; [med semikolon].
41 Bestemmelsen bygger langt å vei på Grundloven av 4/11 1814 § 38.
42 I 1815-utgaven står: «ei».
43 Bestemmelsen er identisk med Grundloven av 4/11 1814 § 39.
44 I 1815-utgaven står: fælleds.
45 Se under for ny § 7 av 1845.
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aarighed, skal et, af lige Antal norske og svenske46 Med-
lemmer sammensat Statsraad, under Navn af Norges og
Sveriges Interims-Regjering, forestaae Rigernes Besty-
relse, med Iagttagelse af disses gjensidige Grundlove.

Dette sammensatte Statsraad skal bestaae af ti Med-
lemmer fra hvert Rige, nemlig fra Norge: den norske
Statsminister og de tvende Statsraader, som ere i Stock-
holm, sex, være sig ordinaire eller særskilt eller særskilt
tilforordnede Statsraader, – som i Tilfælde af Thronle-
dighed, eller under Kongens Mindreaarighed, af den i
Norge værende Regjering blandt dens egne Medlemmer
udvælges, – i hvis Sted i det mindste tre Statsraader i
Norge tilforordnes, og fra Sverige: de tvende Statsminis-
tre og Hof-Cansleren, samt ved Svenske Sagers Behand-
ling den foredragne Statssectaire, eller naar Norske
Sager foredrages, en af de Svenske Statsretairer
vexelviis efter deres Tjenstea-Alder.

Saavel med norske som med svenske Sagers foregaa-
ende Beredelse og Granskning forholdes efter de i hvert
af Rigerne gjældende Forskrifter.

I Interims-Regjeringen skulle de norske Sager af den
norske Statssecretaire foredrages, protocolleres og expe-
deres i det Norske Sprog, og de Svenske Sager af den
Svenske Statssecretaire Foredragende, til hvis Embede
de henhøre, foredrages, protocolleres og expederes i det
Svenske Sprog.

Sager, som angaae begge Riger, og ej47 ifølge deres
Natur henhøre til noget særskilt Stats-Expeditions eller
noget særskilt Departements Forretninger, foredrages af
Hofcantsleren, og expederes til hvert af Rigerne i dets
Sprog, til Norge ved dets Statssectretaire.

Diplomatiske Sager foredrages ogsaa af Hofcantsle-
ren, og indføres i en særskilt Protocol.

Sagerne afgjøres ved de fleste Stemmer, og, naar
Stemmerne ere lige, bestemmer Ordføreren Udslaget.

Alle udgaaende Expeditioner (Resolutioner) under-
skrives af samtlige Medlemmer.

Det sammensatte Statsraad (Interims-Regjeringen)
skal have sit Sæde i Stockholm.

Den Norske Statsminister og den Svenske Justitiæ-
Statsminister skulle, ved begge Statsraads første Sam-
menkomst, kaste Lod om, hvo af dem der forst skal føre
Ordet. Efter den, ved denne Lodkastning, først bestemte
Orden, skal Ordføreren derefter hver aattende48 Dag
ombyttes, saa at49 hver af Statsministrene, den ene efter
den anden, og kun een Uge hver Gang, maa føre Ordet.

I alle de Tilfælde, da, efter Norges og Sveriges Grund-
love, Rigets Bestyrelse føres af Statsraadet, skulle begge
Rigers Statsraad i lige Antal, og efter foranførte Grunde,
sammentræde.

§ 8. Valget af Formyndere, som skulle bestyre Regje-
ringen for den umyndige Konge, skal foretages efter
samme Regler, og paa samme Maade,50 som forhen i §.
3. er foreskrevet for Valget af Thronfølger.

§ 9. De, som i ovenanførte Tilfælde forestaae Regje-
ringen, skulle, de Norske for det Norske Storthing51

aflægge følgende Eed:

«Jeg lover og sværger, at ville forestaae Regjeringen i
Overeensstemmelse med Constitutionen og Lovene: Saa
sandt hjelpe mig Gud og hans hellige Ord!»

De Svenske aflægge Eed for Sveriges Riges Stænder.

Holdes ej52 Storthing eller Rigsdag paa den Tid, ned-
lægges Eeden skriftlig i Statsraadet, og gjentages siden
paa næste Storthing eller Rigsdag.

§ 10.53 Bestyrelsen af den umyndige Konges Opdra-
gelse fastsættes paa den i §. 8. foreskrevne Maade.

Det bør være en ufravigelig Regel, at den umyndige
Konge gives tilstrækkelig Undervisning i det Norske
Sprog.

§ 11.54 Er den mandlige Kongestamme uddød, og
ingen Thronfølger udkaaret, da skal en ny Konge-Æt
vælges paa den i §. 3. foreskrevne Maade.

46 I 1815-utgaven står: Norske og Svenske.
47 I 1815-utgaven står: ei.
48 I 1815-utgaven står: ottende.
49 I 1815-utgaven står: saaat.
50 I 1815-utgaven står: [uten komma].
51 I 1815-utgaven står: Storthing,.
52 I 1815-utgaven står: ei.
53 Bestemmelsen bygger langt å vei på Grundloven av 4/11 1814 § 47.



Vedlegg 4. Riksakten av 31. juli / 6. august 18151428
§ 12. Da de Bestemmelser, som i denne Rigsact inde-
holdes, deels ere Gjentagelser af Kongeriget Norges
Grundlov, deels Tillæg til samme, grundede paa den til
dette Storthing i Grundloven dertil givne Bemyndigelse,
saa skulle de, i Henseende til Norge, have og beholde
den samme Kraft, som dette Riges Grundlov, og ikke
kunne forandres uden paa den i sammes §. 112.55 fore-
skrevne Maade.

Til ydermere Vished om, at Vi alt dette saaledes
have for godt befundet og besluttet, have Vi Norges
Riges Storthing, og Vi samtlige Sveriges Riges Stæn-
der stadfæstet og bekræftet denne Rigsact med Vore
Underskrifter og Vore Segl; hvilket skede i Christia-
nia, Mandag den een og tredivte Dag i Juli Maaned
og i Stockholm den Siette Dag i August Maaned Aar
efter Christi Byrd Eet Tusinde Aatte56 Hundrede og
Femten

Christie

p.t. Præsident.

(L. S.)57

Saa have Vi herved villet antage, stadfæste og
bekræfte fornævnte Rigs-Act, med alle dens Artikler,
Puncter og Clausuler; tillige byde og befale Vi naadigst,
at alle de, som ere Os og Vore Efterfølgere samt Riget
med Huldskab, Lydighed og Hørighed forbundne, skulle
erkjende, iagttage, efterleve og adlyde denne Rigs-Act.
Til ydermere Vished have Vi dette med Egen Haand
underskrevet og bekræftet, samt ladet Vort Kongelige
Segl vitterligen hænge her nedenfor; hvilket skede i Vor
Residence-Stad Stockholm den sjette Dag i August Maa-
ned, Aar efter Vor Herres og Frelseres Jesu Christ Byrd
Et Tusinde Otte Hundrede og paa det Femtende.

Carl R.

(L. S.)

54 Bestemmelsen bygger langt å vei på Grundloven av 4/11 1814 § 48.
55 I 1815-utgaven står: [uten punktum].
56 I 1815-utgaven står: otte.
57 I 1903-utgaven står det «Underskrift af 85 Storthingsrepræsentanter, med Segl.»
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Vedlegg 5. Grunnloven etter 
endringene i 1905

Kongeriget Norges Grundlov

given i Rigsforsamlingen paa Eidsvold den 17de Mai 1814,
saaledes som den er lydende ifølge siden foretagne Ændringer, senest Grundlovsbestemmelse af 18de/21de

November 1905.

Norges Riges Grundlov.1

A.
Om Statsformen og Religionen.

§ 1
Kongeriget Norge er et frit, selvstændigt, udeleligt og

uafhændeligt Rige. Dets Regjeringsform er indskrænket
og arvelig monarkisk.

§ 2
Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens

offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende sig til
den, ere forpligtede til at opdrage deres Børn i samme.
Jesuiter maa ikke taales.

B.
Om den udøvende Magt, Kongen og den 

kongelige Familie.

§ 3
Den udøvende Magt er hos Kongen.

§ 4
Kongen skal stedse bekjende sig til den evangelisk-

lutherske Religion, haandhæve og beskytte denne.

§ 5
Kongens Person er hellig; han kan ikke lastes eller

anklages. Ansvarligheden paaligger hans Raad.

§ 6
Arvefølgen er lineal og agnatisk, saaledes at kun i lov-

ligt Ægteskab født Mand af Mand kan arve, og at den
nærmere Linje gaar foran den fjernere og den ældre i Lin-
jen foran den yngre.

Blandt Arveberettigede regnes ogsaa den Ufødte, der
strax indtager sit tilbørlige Sted i Arvelinjen, naar han
efter Faderens Død fødes til Verden.

Naar en til Norges Krone arveberettiget Prins fødes,
skal hans Navn og Fødselstid tilkjendegives førsthol-
dende Storthing og antegnes i dets Protokol.

§ 7
Er ingen arveberettiget Prins til, kan Kongen foreslaa

sin Efterfølger for Storthinget, der har Ret til at
bestemme. Valget, hvis Kongens Forslag ikke bifaldes.

§ 8
Kongens Myndighedsalder fastsættes ved Lov.
Saasnart Kongen har opnaaet den lovbestemte Alder,

erklærer han sig offentligen at være myndig.

1 Fra Norsk Lovtidend 1906 Avdeling 2 s. 539–557. Fra s. 557 i Lovtidenden følger en oversettelse av Grunnloven til landsmål (nynorsk), som Jus-
tisdepartementet hadde latt foreta.
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.
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§ 9
Saasnart Kongen, som myndig, tiltræder Regjeringen,

aflægger han for Storthinget følgende. Ed: »Jeg lover og
sværger, at ville regjere Kongeriget Norge i Overens-
stemmelse med dets Konstitution og Love; saa sandt
hjælpe mig Gud og hans hellige Ord!«

Er intet Storthing paa den Tid samlet, nedlægges Eden
skriftlig i Statsraadet, og gjentages høitideligen af Kon-
gen paa første Storthing, enten mundtlig, eller skriftlig
ved den han dertil beskikker.

§ 10.
Kongens Kroning og Salving sker, efterat han er ble-

ven myndig, i Trondhjems Domkirke, paa den Tid og
med de Ceremonier, han selv fastsætter.

§ 11.
[Ophævet].

§ 12.
Kongen vælger selv et Raad af norske Borgere, som

ikke ere yngre end 30 Aar. Dette Raad skal bestaa af en
Statsminister og i det mindste 7 andre Medlemmer.

Kongen fordeler Forretningerne iblandt Statsraadets
Medlemmer saaledes, som han det for tjenligt eragter. Til
at tage Sæde i Statsraadet kan Kongen ved overordent-
lige Leiligheder, foruden Statsraadets sædvanlige Med-
lemmer, tilkalde andre norske Borgere, kun ingen Med-
lemmer af Storthinget.

Fader og Søn eller to Brødre maa ei paa samme Tid
have Sæde i Statsraadet.

§ 13.
Under Kongens Fraværelse fra Rigets Hovedstad

overdrager han Rigets indvortes Bestyrelse i de Tilfælde,
han selv foreskriver, til Statsministeren tilligemed i det
mindste fem af Statsraadets øvrige Medlemmer.

Disse skulle føre Regjeringen i Kongens Navn og paa
hans Vegne. De skulle ubrødelig efterleve, saavel denne
Grundlovs Bestemmelser, som de særskilte dermed
overensstemmende Forskrifter, som Kongen i Instruk-
tion meddeler dem. Om de Sager, de saaledes afgjøre,
have de at indsende en underdanig Indberetning til
Kongen.

Forretningerne afgjøres ved Stemmegivning, hvorved,
i Tilfælde at Stemmerne ere lige, Statsministeren, eller i
dennes Fraværelse, det første Medlem af Statsraadet har
tvende Stemmer.

§ 14
[Ophævet].

§ 15.
[Ophævet].

§ 16.
Kongen anordner al offentlig Kirke- og Gudstjeneste,

alle Møder og Forsamlinger om Religionssager, og paa-
ser, at Religionens offentlige Lærere følge de dem fore-
skrevne Normer.

§ 17
Kongen kan give og ophæve Anordninger, der angaa

Handel, Told, Næringsveie og Politi; dog maa de ikke
stride mod Konstitutionen og de (saaledes som efterføl-
gende §§ 77, 78 og 79 bestemme) af Storthinget givne
Love, De gjælde provisorisk til næste Storthing.

§ 18.
Kongen lader i Almindelighed indkræve de Skatter og

Afgifter, som Storthinget paalægger.

§ 19
Kongen vaager over, at Statens Eiendomme og Rega-

lier anvendes og bestyres paa den af Storthinget bestemte
og for Almenvæsenet nyttigste Maade.

§ 20.
Kongen har Ret til i Statsraadet at benaade Forbrydere,

efterat Dom er falden. Forbryderen har Valget, om han
vil modtage Kongens Naade, eller underkaste sig den
ham tildømte Straf.

I de Sager, som af Odelsthinget foranstaltes anlagte for
Rigsretten, kan ingen anden Benaadning, end Fritagelse
for idømt Livsstraf, finde Sted.

§ 21.
Kongen vælger og beskikker, efter at have hørt sit

Statsraad, alle civile, geistlige og militære Embeds-
mænd. Disse skulle sværge eller, hvis de ved Lov ere fri-
tagne for Edsaflæggelse, høitideligen tilsige Konstitutio-
nen og Kongen Lydighed og Troskab. De kongelige
Prinser maa ei beklæde civile Embeder.

§ 22.
Statsministeren og de øvrige Statsraadets Medlemmer

samt de Embedsmænd, som ere ansatte ved dets Kontorer,
Gesandter og Konsuler, civile og geistlige Overøvrigheds-
Personer, Regimenters og andre militære Korpsers Chefer,
Kommandanter i Fæstninger og Høistbefalende paa Krigs-
skibe kunne, uden foregaaende Dom, afskediges af Kon-
gen, efterat han derom har hørt Statsraadets Betænkning.
Hvorvidt Pension bør tilstaaes de saaledes afskedigede
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Embedsmænd, afgjøres af det næste Storthing. Imidlertid
nyde de to Trediedele af deres forhen havte Gage.

Andre embedsmænd kunne ikkun suspenderes af Kon-
gen, og skulle da strax tiltales for Domstolene, men de
maa ei, uden efter Dom, afsættes, ei heller, mod deres
Vilje, forflyttes.

§ 23.
Kongen kan meddele Ordener til hvem han for godt

befinder, til Belønning for udmærkede Fortjenester, der
offentligen maa kundgjøres; men ei anden Rang og Titel,
end den, ethvert Embede medfører. Ordenen fritager
Ingen for Statsborgernes fælles Pligter og Byrder, ei hel-
ler medfører den fortrinlig Adgang til Statens Embeder.
Embedsmænd, som i Naade afskediges, beholde deres
havte Embeders Titel og Rang.

Ingen personlige, eller blandede, arvelige Forrettighe-
der maa tilstaaes Nogen for Eftertiden.

§ 24
Kongen vælger og afskediger, efter eget Godtbefin-

dende, sin Hofstat og sine Hofbetjente.

§ 25.
Kongen har høieste Befaling over Rigets Land- og

Sømagt. Den maa ikke forøges eller formindskes, uden
Storthingets Samtykke. Den maa ikke overlades i frem-
mede Magters Tjeneste, og ingen fremmede Magters
Krigsfolk (undtagen Hjælpetropper imod fiendtligt
Overfald) maa inddrages i Riget uden Storthingets Sam-
tykke.

I Fredstider maa ingen andre end norske Tropper være
stationerede i Norge.

Til Angrebskrig maa Norges Tropper og Roflotille
ikke anvendes, uden Storthingets Samtykke.

Den norske Flaade skal have sine Verfter og, i Fredsti-
der, sine Stationer eller Havne i Norge.

Landeværnet og de øvrige norske Tropper, som ikke til
Linjetropper kunne henregnes, maa aldrig bruges uden-
for Norges Grænser.

§ 26
Kongen har Ret til at sammenkalde Tropper, begynde

Krig og slutte Fred, indgaa og ophæve Forbund, sende og
modtage Gesandter.

§ 27.
Alle Statsraadets Medlemmer skulle, naar de ikke have

lovligt Forfald, Være nærværende i Statsraadet, og maa
ingen Beslutning tages der, naar ikke over det halve
Antal Medlemmer ere tilstede.

§ 28.
Forestillinger om Embeders Besættelse og andre Sager

af Vigtighed (diplomatiske og egentlige militære Kom-
mando-Sager undtagne) skulle foredrages i Statsraadet af
det Medlem, til hvis Fag de høre, og Sagerne af ham
expederes overensstemmende med den, i Statsraadet, fat-
tede Beslutning.

§ 29.
Forbyder lovligt Forfald en Statsraad at møde og fore-

drage de Sager, som henhøre under hans Fag, skulle disse
foredrages af en anden Statsraad, som Kongen dertil kons-
tituerer.

Hindres saa mange ved lovligt Forfald fra at møde, at
ikke flere end Halvparten af det bestemte Antal Medlem-
mer ere tilstede, skulle andre Embedsmænd paa lige
Maade konstitueres til at tage Sæde i Statsraadet.

§ 30.
I Statsraadet føres Protokol over alle de Sager, som der

forhandles. Enhver, som har Sæde i Statsraadet, er pligtig
til med Frimodighed at sige sin Mening, hvilken Kongen
forbunden at høre. Men det er denne forbeholdt, at fatte
Beslutning efter sit eget Omdømme.

Finder noget Medlem af Statsraadet, at Kongens
Beslutning er stridende mod Statsformen eller Rigets
Love, eller øiensynligen er skadelig for Riget, er det
Pligt, at gjøre kraftige Forestillinger derimod, samt at til-
føie sin Mening i Protokollen, Den der ikke saaledes har
protesteret, ansees at have været enig med Kongen, og er
ansvarlig derfor, saaledes som siden bestemmes, og kan
af Odelsthinget sættes under Tiltale for Rigsretten.

§ 31.
Alle af Kongen udfærdigede Befalinger (militære

Kommando-Sager undtagne) skulle kontrasigneres af
Statsministeren.

§ 32.
De Beslutninger, som tages af Regjeringen under Kon-

gens Fraværelse, udfærdiges i Kongens Navn og under-
tegnes af Statsraadet.

§ 33.
Alle Forestillinger, saavelsom de Expeditioner, som i

Anledning deraf ske, forfattes i det norske Sprog.

§ 34.
Nærmeste Tronarving, om han er den regjerende Kon-

ges Søn, fører Titel af Kronprins. De øvrige, som til Kro-
nen ere arveberettigede, kaldes Prinser, og de kongelige
Døtre Prinsesser.
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§ 35.
Saasnart Tronarvingen har fyldt sit 18de Aar, er han

berettiget, til at tage Sæde i Stabsraadet, dog uden
Stemme eller Ansvar.

§ 36.
Ingen Prins af Blodet maaa gifte sig uden Kongens Til-

ladelse. Handler han herimod, forbryder han sin Ret til
Norges Krone.

§ 37.
De kongelige Prinser og Prinsesser skulle, for deres

Personer, ikke svare for andre end Kongen, eller hvem
han, til Dommer over dem, forordner.

§ 38.
[Ophævet].

§ 39.
Dør Kongen og Tronfølgeren endnu er umyndig, skal

Statsraadet strax udstede Indkaldelse af Storthinget.

§ 40.
Indtil Storthinget er forsamlet og har anordnet Regje-

ringen under Kongens Mindreaarighed, forestaar Statsra-
adet Rigets Bestyrelse, med Iagttagelse af Grundloven.

§ 41.
Er Kongen fraværende fra Riget uden at være i Feldt,

eller er han saa syg, at han ikke kan varetage Regjerin-
gen, skal den til Tronen nærmest berettigede Prins,
saafremt han har opnaaet den for Kongen fastsatte Myn-
dighedsalder, forestaa Regjeringen som Kongemagtens
midlertidige Udøver. I modsat Fald forestaar Statsraadet
Rigets Bestyrelse.

§ 42.
[Ophævet].

§ 43.
Valget af Formyndere, som skulle bestyre Regjeringen

for den umyndige Konge, skal foretages af Storthinget.

§ 44.
De som, i de udi §§ 40 og 41 anførte Tilfælde, forestaa

Regjeringen, skulle for Storthinget aflægge følgende Ed:
»Jeg lover og sværger, at ville forestaa Regjeringen i
Overensstemmelse med Konstitutionen og Lovene, saa
sandt hjælpe mig Gud og hans hellige Ord !«

Holdes ei Storthing paa den Tid, nedlægges Eden
skriftlig i Statsraadet, og gjentages siden paa næste Stort-
hing.

§ 45.
Saasnart deres Statsstyrelse ophører, skulle de aflægge

Kongen og Storthinget Regnskab for samme.

§ 46.
Efterlade Vedkommende, i Overensstemmelse med

§ 39, strax at sammenkalde Storthinget, da paaligger
det Høiesteret som en ubetinget Pligt, saasnart fire
Uger ere forløbne, at foranstalte denne Sammenkal-
delse.

§ 47.
Bestyrelsen af den umyndige Konges Opdragelse bør,

hvis hans Fader ei derom har efterladt nogen skriftlig
Bestemmelse, fastsættes af Storthinget.

Det bør være en ufravigelig Regel, at den umyndige
Konge gives tilstrækkelig Undervisning i det norske
Sprog.

§ 48.
Er den mandlige Kongestamme uddød, og ingen Tron-

følger udkaaret, da skal en ny Konge vælges af Storthin-
get. Imidlertid forholdes med den udøvende Magt efter
40de §.

C.
Om Borgerret og den lovgivende Magt.

§ 49.
Folket udøver den lovgivende Magt ved Storthinget,

der bestaar af to Afdelinger, et Lagthing og et Odelst-
hing.

§ 50.
Stemmeberettigede ere de norske Borgere, som have

fyldt 25 Aar, have været bosatte i Landet i 5 Aar og
opholde sig der.

§ 51.
Regler om Mandtalsførselen og om de Stemmeberetti-

gedes Indførsel i Mandtallet fastsættes ved Lov.

§ 52.
Stemmeret suspenderes:

a. ved offentlig Tiltale for strafbare Handlinger, der
kunne medføre Stemmerettens Tab;

b. ved Umyndiggjørelse;
c. ved Opbud eller Fallit, saalænge Skyldnerens. Bo er

under Behandling;
d. ved at nyde eller i det sidste Aar før Valget at have nydt

Understøttelse af Fattigvæsenet.
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§ 53.
Stemmeret tabes:

a. ved Domfældelse for strafbare Handlinger overens-
stemmende med, hvad derom i Lov bestemmes ;

b. ved at gaa i fremmed Magts Tjeneste uden Regjerin-
gens Samtykke ;

c. ved at erhverve Borgerret i en fremmed Stat;
d. ved at overbevises om at have kjøbt Stemmer, solgt sin

egen Stemme eller stemt i flere end een Valgforsam-
ling.

§ 54.
Valgthingene holdes hvert tredie Aar. De skulle være

tilendebragte inden September Maaneds Udgang.

§ 55.
Valgthingene bestyres Paa den Maade, som ved Lov

fastsættes. Stridigheder om Stemmeret afgjøres af Valg-
styret, hvis Kjendelse kan indankes for Storthinget.

§ 56.
Førend Valgene begynde, skal Grundlovens §§ 50–64

lydelig oplæses af Valgstyrets Formand.

§ 57.
Det Antal Storthingsrepræsentanter, som Kjøbstæ-

derne have at vælge, bestemmes til een og firti. Af disse
veelgés fra Aalesund, og Molde tilsammen een, fra Aren-
dal og Grimstad tilsammen een, fra Bergen fire, fra Bodø
een, fra Brevik een, fra Drammen to, fra Flekkefjord een,
fra Fredrikshald een, fra Fredrikstad een, fra Hammer-
fest, Vardø og Vadsø tilsammmen een, fra Haugesund
een, fra Holmestrand een, fra Kongsberg og Hønefoss til-
sammen een, fra Kragerø een, fra Kristiania fem, fra
Kristiansand to, fra Kristiansund een, fra Larvik og San-
defjord tilsammen een, fra Lillehammer, Hamar, Gjøvik
og Kongsvinger tilsammen een, fra Moss og Drøbak til-
sammen een, fra Porsgrund een, fra Sarpsborg een, fra
Skien een, fra Stavanger to, fra Tromsø een, fra Trond-
hjem og Levanger tilsammen fire, fra Tønsberg een, fra
Østerrisør een.

Kjøbstad, som her ei er nævnt, eller som herefter
anlægges, indgaar under den Kjøbstads Valgdistrikt, som
ved Lov bestemmes.

§ 58.
Det Antal Storthingsrepræsentanter, som Landdistrik-

terne have at vælge, bestemmes til to og otti. Af disse
vælges fra Akershus Amt fem, fra Nordre Bergenhus
Amt fem, fra Søndre Bergenhus Amt sex, fra Bratsberg
Amt fire, fra Buskeruds Amt fire, fra Finmarkens Amt to,
fra Hedemarkens Amt sex, fra Jarlsberg og Larviks Amt

fire, fra Kristians Amt fem, fra Lister og Mandals Amt
fire, fra Nedenes Amt fire, fra Nordlands Amt sex, fra
Romsdals Amt fem, fra Smaalenenes Amt fem, fra
Stavanger Amt fem, fra Tromsø Amt tre, fra Nordre
Trondhjems Amt fire, fra Søndre Trondhjems Amt fem.

§ 59.
Ethvert Valgdistrikt, fra hvilket der vælges flere Stort-

hingsrepræsentanter, inddeles i saa mange Valgkredse,
som Distriktet skal vælge Repræsentanter. Inddelingen
samt Reglerne om Fremgangsmaaden ved Valgene fast-
sættes ved Lov. Herved bliver, foruden hvad Grundloven
iøvrigt i saa Henseende bestemmer, følgende at iagttage:

a. Enhver Kjøbstad og i Landdistrikterne ethvert, Her-
red samt ethvert Ladested med eget Kommunestyre
udgjør særskilt Valgsogn. Danner Kjøbstad to eller
flere Valgkredse, udgjør hver Kreds et Valgsogn.
Ligeledes udgjør Del af Kjøbstad, der sammen med
anden eller andre Kjøbstæder danner en Valgkreds,
eget Valgsogn, For Landdistrikternes Vedkom-
mende skal Valgkredsene dannes af samme eller til
hinanden stødende Valgsogne. Forandring i Indde-
ling af Valgdistrikt, der ikke er nødvendiggjort ved
Forandring i Rigets almindelige administrative Ind-
delinger, kommer ikke til Anvendelse ved Valg af
Storthingsrepræsentanter for første Storthingsperi-
ode, efterat Forandringen er besluttet.

b. Valgthingene afholdes særskilt for hvert Valgsogn.
Paa Valgthingene stemmes der direkte paa en Stort-
hingsrepræsentant og en Varamand for Valgkredsen.
Opnaar ved Valget paa Repræsentant ingen over
Halvdelen af samtlige i Valgkredsen afgivne og god-
kjendte Stemmer, foretages Omvalg, ved hvilket Val-
get afgjøres ved almindelig Stemmeflerhed eller i
Tilfælde af Stemmelighed ved Lodtrækning.

§ 60.
De inden Riget værende Stemmeberettigede, der ikke

kunne møde formedelst Sygdom, militær Tjeneste eller
andet lovligt Forfald, kunne skriftlig sende deres Stem-
mesedler til dem, der bestyre Valgthingene, forinden
disse ere tilendebragte.

Hvorvidt og under hvilke Former Stemmeberettigede,
cley opholde sig udenfor Riget, kunne tilstedes skriftli-
gen at sende deres Stemmesedler til dem, der bestyre
Valgthingene, bestemmes ved Lov.

§ 61.
Ingen kan vælges til Repræsentant, medmindre han er

30 Aar gammel og har i 10 Aar opholdt sig i Riget samt
er stemmeberetttiget i det Valgdistrikt, fra hvilket han
udkaares.
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Dog kan Enhver, der har været Statsminister eller
Statsraad, udkaares til Repræsentant ogsaa i Valgdistrikt,
hvor han ikke er stemmeberettiget, saafremt han forøv-
rigt er valgbar.

§ 62.
Statsraadets Medlemmer, og de Embedsmænd, som

ere ansatte ved dets Kontorer, eller Hoffets Betjente og
dets Pensionister, kunne ikke vælges til Repræsentanter.

§ 63.
Enhver, som vælges til Repræsentant, er pligtig til at

modtage Valget, medmindre han er valgt i Henhold til
§ 61, andet Passus, eller hindret ved Forfald, der af Stort-
hinget kjendes lovligt. Den, der har mødt som Repræsen-
tant paa de tre ordentlige Storthing efter samme Valg, er
ikke forpligtet til at modtage Valget ved næste Stort-
hingsvalg.

Hvis En vælges til Repræsentant uden at være forplig-
tet til at modtage saadant Valg, maa han inden den Tid og
paa den Maade, som ved Lov bestemmes, afgive Erklæ-
ring om, hvorvidt han modtager Valget eller ei.

Det skal ligeledes ved Lov bestemmes, inden hvilken
Tid og paa hvilken Maade En, der Vælges til Repræsen-
tant for to eller flere Valgkredse inden det Valgdistrikt, i
hvilket han er stemmeberettiget, skal afgive Erklæring
om, hvilket Valg han vil modtage.

§ 64.
De valgte Repræsentanter forsynes med Fuldmagter,

hvis Lovlighed bedømmes af Storthinget.

§ 65.
Enhver Repræsentant berettiget til Godtgjørelse af

Statskassen for Reiseomkostninger til og fra Storthinget,
og for Underholdning i den Tid han der opholder sig.

§ 66.
Repræsentanterne ere paa deres Reise til og fra Stort-

hinget, samt under deres Ophold der, befriede fra person-
lig Heftelse, medmindre de gribes i offentlige Forbrydel-
ser, ei heller kunne de udenfor Storthingets Forsamlinger
drages til Ansvar for deres der ytrede Meninger. Efter
den der vedtagne Orden er Enhver pligtig at rette sig.

§ 67.
De paa forestaaende Maade valgte Repræsentanter

udgjøre Kongeriget Norges Storthing.

§ 68.
Storthinget sammentræder i Almindelighed den første

Søgnedag efter den 10de Oktober hvert Aar i Rigets

Hovedstad, medmindre Kongen paa Grund af overor-
dentlige Omstændigheder, saasom fiendtligt Indfald eller
smitsom Syge, dertil bestemmer en anden Kjøbstad i
Riget. Saadan Bestemmelse maa da betimelig bekjendt-
gjøres.

§ 69.
I overordentlige Tilfælde har Kongen Ret til at sam-

menkalde Storthinget udenfor den almindelige Tid. Kon-
gen udsteder da Kundgjørelse, som bør være læst i alle
Stiftsstædernes Kirker i det mindste fjorten Dage forin-
den Storthingets Medlemmer skulle møde paa det
bestemte Sted.

§ 70.
Et saadant overordentligt Storthing kan af Kongen

hæves naar han for godt befinder.

§ 71.
Storthingets Medlemmer fungere som saadanne i tre

paa hinanden følgende Aar saavel ved overordentlige
som ved ordentlige Storthing, der imidlertid holdes.

§ 72.
Holdes et overordentligt Storthing endnu paa den Tid,

et ordentligt skal tage sin Begyndelse, hæves det første,
inden det sidste sammentræder.

§ 73.
Storthinget udvælger blandt sine Medlemmer en Fjer-

depart, som udgjør Lagthinget; de øvrige tre Fjerdeparter
danne Odelsthinget. Udvalget sker paa første ordentlige
Storthing, der sammentræder efter nyt Valg, hvorefter
Lagthinget forbliver uforandret paa alle efter samme
Valg sammensatte Storthing, uden forsaavidt Afgang,
der maatte indtræffe blandt dets Medlemmer, ved sær-
skilt Udvalg bliver at erstatte.

Hvert Thing holder sine Forsamlinger særskilt og
udnævner sin egen Præsident og Sekretær. Intet af Thin-
gene kan holdes, medmindre to Trediedele af dets Med-
lemmer ere tilstede.

§ 74.
Saasnart Storthinget har konstitueret sig, aabner Kon-

gen, eller den, han dertil beskikker, dets Forhandlinger
med en Tale, hvori han underretter det om Rigets Til-
stand og de Gjenstande, hvorpaa han især ønsker at hen-
lede Storthingets Opmærksomhed. Ingen Deliberation
maa finde Sted i Kongens Nærværelse.

Naar Storthingets Forhandlinger ere aabnede, have
Statsministeren og Statsraaderne Ret til at møde i Stort-
hinget samt i begge dets Afdelinger og lige med sammes
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Medlemmer, dog uden afgive Stemme, at deltage i de
forefaldende Forhandlinger, forsaavidt disse holdes for
aabne Døre, men i de Sager, som forhandles for lukkede
Døre, kun forsaavidt det af vedkommen Thing maatte til-
stedes.

§ 75.
Det tilkommer Storthinget:
a. at give og ophæve Love; ab paalægge Skatter,

Afgifter, Told og andre offentlige Byrder, som dog
ikke gjælde længere end til Iste April Aaret efterat
et nyt ordentligt Storthing er sammentraadt, med-
mindre de af dette udtrykkelig fornyes;

b. at aabne Laan paa Rigets Kredit;
c. at føre Opsyn over Rigets Pengevæsen;
d. at bevilge de til Statsudgifterne fornødne Penge-

summer;
e. at bestemme, hvor meget aarlig skal udbetales Kon-

gen til hans Hofstat, og at fastsætte den kongelige
Families Apanage, som dog ikke maa bestaa i faste
Eiendomme ;

f. at lade sig forelægge Statsraadets Protokol Og alle
offentlige Indberetninger og Papirer (egentlige
militære Kommando-Sager undtagne) ;

g. at lade sig meddele de Forbund og Traktater, Kon-
gen, paa Statens Vegne, har indgaaet med fremmede
Magter, med Undtagelse af hemmelige Artikler,
som dog ei maa stride mod de offentlige;

h. at kunne fordre enhver til at møde for sig i Statssa-
ger, Kongen og den kongelige Familie undtagen;
dog gjælder denne Undtagelse ikke for de kongelige
Prinser, forsaavidt de maatte beklæde Embeder ;

i. at revidere midlertidige Gage- og Pensionslister og
deri gjøre de Forandringer, det finder fornødne;

k. at udnævne fem Revisorer, der aarligen skulle gjen-
nemse Statens Regnskaber og bekjendtgjøre
Extrakter af samme ved Trykken, hvilke Regnska-
ber derfor Skulle tilstilles disse Revisorer inden sex
Maaneder efter Udgangen af det Aar, for hvilket
Stortingets Bevilgninger ere givne;

l. at naturalisere Fremmede.

§ 76.
Enhver Lov skal først foreslaaes paa Odelsthinget,

enten af dets egne Medlemmer, eller af Regjeringen ved
en Statsraad.

Er Forslaget der antaget, sendes det til Lagthinget, som
enten bifalder eller forkaster det, og, i sidste Tilfælde,
sender det tilbage med tilføiede Anmærkninger. Disse
tages i Overveielse af Odelsthinget, som enten henlæg-
ger Lovforslaget, eller atter sender det til Lagthinget,
med eller uden Forandring.

Naar et Forslag fra Odelsthinget to Gange har været
Lagthinget forelagt, og anden Gang derifra er blevet tilba-
gesendt med Afslag, træder hele Storthinget sammen, og
med to Trediedele af dets Steinmer afgjøres da Forslaget.

Imellem enhver saadan Deliberation maa, i det mind-
sté, tre Dage hengaa.

§ 77.
Naar en af Odelsthinget foreslaaet Beslutning er bifaldt af

Lagthinget eller af det samlede Storthing, sendes den til Kon-
gen med Anmodning om at erholde hans Sanktion.

§ 78.
Billiger Kongen Beslutningen, forsyner han den med

sin Underskrift, hvorved den vorder Lov.
Billiger han den ikke, sender han den tilbage bil Odels-

thinget med den Erklæring, at han ikke for Tiden finder
det tjenligt at sanktionere den. Beslutningen maa i dette
Tilfælde ikke mere af det da samlede Storthing forelæg-
ges Kongen.

§ 79.
Er en Beslutning bleven uforandret antagen af tre

ordentlige Storthing, sammensatte efter tre forskjellige
paa hinanden følgende Valg og indbyrdes adskilte ved
mindst to mellemliggende ordentlige Storthing, uden at
afvigende Beslutning i Mellemtiden fra den første til den
sidste Antagelse af noget Storthing er bleven fattet, og
den da forelægges Kongen, med Begjæring at Hans
Majestæt ikke vil negte en Beslutning sin Sanktion, som
Storthinget efter det modneste Overlæg anser for gavn-
lig, saa vorder den Lov, om end Kongens Sanktion ikke
paafølger inden Storthinget adskilles.

§ 80
Storthinget forbliver samlet, saalænge det finder det for-

nødent, dog ikke over to Maaneder uden Kongens Tilla-
delse. Naar det, efter at have tilendebragt sine Forretnin-
ger, eller efter at have været samlet den bestemte Tid,
hæves af Kongen, meddeler han tillige sin Resolution paa
de ikke allerede forinden afgjorte Beslutninger, ved enten
at stadfæste eller forkaste dem. Alle de, som han ikke
udtrykkeligen antager, ansees som af ham forkastede.

§ 81.
Alle Love udfærdiges i det norske Sprog og (de i § 79

undtagne) i Kongens Navn, under Norges Riges Segl, og
i følgende Udtryk: «Vi N. N. gjøre vitterligt: at Os er ble-
ven forelagt Storthingets Beslutning, af Dato saalydende
(her følger Beslutningen). Thi have Vi antaget og
bekræftet, ligesom Vi herved antage og bekræfte samme
som Lov, under Vor Haand og Rigets Segl».
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§ 82.
Kongens Sanktion udfordres ikke til de Storthingets

Beslutninger, hvorved
a. det erklærer sig samlet som Storthing efter Konsti-

tutionen ;
b. det bestemmer sit indvortes Politi ;
c. det antager eller forkaster de tilstedeværende Med-

lemmers Fuldmagter ;
d. det naturaliserer Fremmede;
e. det stadfæster eller forkaster Kjendelser om Valg-

stridigheder;
f. og endelig den Beslutning, hvorved Odelsthinget

sætter Statsraader eller Andre under Tiltale.

§ 83.
Storthinget kan indhente Høiesterets Betænkning over

juridiske Gjenstande.

§ 84.
Storthinget holdes for aabne Døre, og dets Forhandlin-

ger kundgjøres ved Trykken, undtagen i de Tilfælde,
hvor det modsatte besluttes ved Stemmeflerhed.

§ 85.
Den der adlyder en Befaling, hvis Hensigt er at for-

styrre Storthingets Frihed og Sikkerhed, gjør sig derved
skyldig i Forræderi mod Fædrenelandet.

D.
Om den dømmende Magt.

§ 86.
Lagthingets Medlemmer tilligemed Høiesteret udgjøre

Rigsretten, som i første og sidste Instans dømmer i de
Sager, som af Odelsthinget anlægges, enten mod Statsra-
adets eller Høiesterets Medlemmer, for Embedsforbry-
delser, eller mod Storthingets Medlemmer, for de Forbry-
delser de, som saadanne, maatte begaa, I Rigsretten har
Præsidenten i Lagthinget Forsædet.

§ 87.
Den Anklagede kan, uden nogen dertil angiven

Aarsag, forskyde af Rigsrettens Medlemmer indtil een
Trediedel, dog saaledes, at Retten ei udgjør mindre end
femten Personer.

§ 88.
Høiesteret dømmer i sidste Instans. Den maa ikke

beStaa af færre end Justitiarius og sex Tilforordnede.
Grundlovens otte og ottetiende Paragraf skal ikke være

til Hinder for, at Straffesager, overensstemmende med

Lov, bringes til endelig Afgjørelse uden Høiesterets
Medvirkning.

§ 89.
I Fredstider er Høiesteret tilligemed tvende høie

Officer som Kongen tilforordner, anden og sidste Instans
i alle de Krigsrets-Sager, som angaa enten Liv eller Ære
eller Triheds Tab for længere Tid end tre Maaneder.

§ 90.
Høiesterets Domme kunne, i intet Tilfælde, paaankes

eller underkastes Revision.

§ 91.
Ingen kan beskikkes til Medlem af Høiesteret, førend

han er 30 Aar gammel.

E.
Almindelige Bestemmelser.

§ 92.
Til Embeder i Staten maa alene udnævnes de norske

Borgere, som tale Landets Sprog, samt
a. enten ere fødte i Riget af Forældre, der da vare Sta-

tens Undersaatter ;
b. eller ere fødte i fremmede Lande af norske Foræl-

dre, som paa den Tid ikke vare en anden Stats
Undersaatter ;

c. eller som herefter opholde sig i Riget i ti Aar ;
d. eller som af Storthinget vorde naturaliserede.
Dog kunne Andre beskikkes til Lærere ved Universi-

tetet og de lærde Skoler, til Læger og til Konsuler paa
fremmede Steder.

Ingen maa beskikkes til Overøvrigheds-Person,
førend han er 30 Aar gammel, eller til Magistrats-Per-
son, Underdommer og Foged, førend han er 25 Aar
gammel.

Kun den, der bekjender sig til Statens offentlige Reli-
gion kan være Medlem af Kongens Raad. Med Hensyn til
Statens øvrige Embeder bestemmes det fornødne ved
Lov.

I hvilken Udstrækning Kvinder, der opfylde de for
Mænd ved Grundloven foreskrevne Betingelser, skulle
kunne ansættes i Embeder, bestemmes ved Lov.

§ 93.
[Ophævet].

§ 94.
En ny almindelig civil og kriminal Lovbog skal foran-

staltes udgivet paa første eller, om dette ikke er muligt,
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paa andet ordentlige Storthing. Imidlertid blive Statens
nu gjældende Love i Kraft, forsaavidt de ei stride imod
denne Grundlov eller de provisoriske Anordninger, som
imidlertid maatte udgives.

De nuværende permanente Skatter vedblive ligeledes
til næste Storthing.

§ 95.
Ingen Dispensationer, Protektorier, Moratorier eller

Opreisninger maa bevilges, efterat den nye almindelige
Lov er sat i Kraft.

§ 96.
Ingen kan dømmes uden efter Lov, eller straffes uden

efter Dom. Pinligt Forhør maa ikke finde Sted.

§ 97.
Ingen Lov maa gives tilbagevirkende Kraft.

§ 98.
Med Sportler, som erlægges til Rettens Betjente, bør

ingen Afgifter til Statskassen være forbundne.

§ 99.
Ingen maa fængslig anholdes, uden i lovbestemt Til-

fælde og paa den ved Lovene foreskrevne Maade. For
ubeføiet Arrest, eller ulovligt Ophold, staa Vedkom-
mende den Fængslede til Ansvar.

Regjeringen er ikke berettiget til militær Magts
Anvendelse mod Statens Medlemmer, uden efter de i
Lovgivningen bestemte Former, medmindre nogen For-
samling maatte forstyrre den offentlige Rolighed og den
ikke øieblikkelig adskilles, efterat de Artikler i Landslo-
ven, som angaa Oprør, ere den trende Gange lydelig fore-
læste af den civile Øvrighed.

§ 100.
Trykkefrihed bør finde Sted. Ingen kan straffes for

noget Skrift, af hvad Indhold det end maatte være, som han
har ladet trykke eller udgive, medmindre han forsætligen
og aabenbare har enten selv vist, eller tilskyndet andre til,
Ulydighed mod Lovene, Ringeagt mod Religionen, Sæde-
lighed eller de konstitutionelle Magter, Modstand mod
disses Befalinger, eller fremført falske og ærekrænkende
Beskyldninger mod Nogen. Frimodige Ytringer, om Stats-
styrelsen og hvilkensomhelst anden Gjenstand, ere Enhver
tilladte.

§ 101.
Nye og bestandige Indskrænkninger i Næringsfrihe-

den bør ikke tilstedes Nogen for Fremtiden.

§ 102.
Hus-lnkvisitioner maa ikke finde Sted, uden i krimi-

nelle Tilfælde.

§ 103.
Fristed tilstedes ikke dem, som herefter fallere.

§ 104.
Jord og Boslod kan i intet Tilfælde forbrydes.

§ 105.
Fordrer Statens Tarv, at Nogen maa afgive sin rørlige

eller urørlige Eiendom til offentlig Brug, saa bør han
have fuld Erstatning af Statskassen.

§ 106.
Saavel Kjøbesummer som Indtægter af det Geistlighe-

den beneficerede Gods skal blot anvendes til Geistlighe-
dens Bedste og Oplysningens Fremme. Milde Stiftelsers
Eiendomme skulle blot anvendes til disses Gavn.

§ 107.
Odels- og Aasædesretten maa ikke Ophæves. De nær-

mere Betingelser, hvorunder den, til største Nytte for Sta-
ten og Gavn for Landalmuen, skal vedblive, fastsættes af
det første eller andet følgende Storthing.

§ 108.
Ingen Grevskaber, Baronier, Stamhuse og Fideikom-

misser, maa for Eftertiden oprettes.

§ 109.
Enhver Statens Borger er i Almindelighed lige forplig-

tet, i en vis Tid at værne om sit Fædreneland, uden Hen-
syn til Fødsel eller Formue.

Denne Grundsætnings Anvendelse, og de Ind-
skrænkninger den bør undergaa, samt hvorvidt det er
tjenligt for Riget, at Værnepligten ophører med det 25de
Aar, overlades til første ordentlige Storthings Afgjørelse,
efterat alle Oplysninger ere erhvervede ved en Komite.
Imidlertid vedblive de nu gjældende Bestemmelser.

§ 110.
Norge beholder sin egen Bank og sit eget Penge- og

Myntvæsen, hvilke Indretninger ved Lov bestemmes.

§ 111.
Det norske Flags Form og Farver bestemmes ved Lov.

§ 112.
Viser Erfaring, at nogen Del af denne Kongeriget Nor-

ges Grumdlov bør forandres, skal Forslaget derom
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fremsættes paa et af de ordentlige Storthing efter et nyt
Valg og kundgjøres ved Trykken. Men det tilkommer
først et af de ordentlige Storthing efter næste Valg at
bestemme, om den foreslaaede Forandring bør finde Sted
eller ei. Dog maa saadan Forandring aldrig modsige
denne Grundlovs Principer, men alene angaa Modifikati-
oner i enkelte Bestemmelser, der ikke forandre denne
Konstitutions Aand, og bør to Trediedele af Storthinget
være enige i saadan Forandring.
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KONGERIGET NORGES 
GRUNDLOV 

GIVEN I RIGSFORSAMLINGEN PAA 
EIDSVOLD 

DEN 17DE MAI 1814 
MED SENERE ÆNDRINGER OG TILLÆG 

INDTIL 17DE MAI 1914

Norges Riges Grundlov.

A.
Om Statsformen og Religionen

§ 1.
Kongeriget Norge er et frit, selvstændigt, udeleligt og

uafhændeligt Rige. Dets Regieringsform er indskrænket
og arvelig monarkisk.
Endret 1905.

§ 2.
Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens

offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende sig til
den, ere forpligtede til at opdrage deres Børn i samme.
Jesuiter maa ikke taales.
Endret 1851, 1897.

B.
Om den udøvende Magt, Kongen og den 

kongelige Familie.

§ 3.
Den udøvende Magt er hos Kongen.

§ 4.
Kongen skal stedse bekjende sig til den evangelisk-

lutherske Religion, haandhæve og beskytte denne.

§ 5.
Kongens Person er hellig; han kan ikke lastes, eller

anklages. Ansvarligheden paaligger hans Raad.

§ 6.
Arvefølgen er lineal og agnatisk, saaledes at kun i lov-

ligt Ægteskab født Mand af Mand kan arve, og at den
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nærmere Linje gaar foran den fjernere og den ældre i Lin-
jen foran den yngre.

Blandt Arveberettigede regnes ogsaa den Ufødte, der
strax indtager sit tilbørlige Sted i Arvelinjen, naar han
efter Faderens Død fødes til Verden.

Naar en til Norges Krone arveberettiget Prins fødes,
skal hans Navn og Fødselstid tilkjendegives førsthol-
dende Storthing og antegnes i dets Protokol.
Endret 1905.

§ 7.
Er ingen arveberettiget Prins til, kan Kongen foreslaa

sin Efterfølger for Storthinget, der har Ret til at
bestemme Valget, hvis Kongens Forslag ikke bifaldes.
Endret 1905.

§ 8.
Kongens Myndighedsalder fastsættes ved Lov.
Saasnart Kongen har opnaaet den lovbestemte Alder,

erklærer han sig offentligen at være myndig.
Endret 1905.

§ 9.
Saasnart Kongen, som myndig, tiltræder Regjeringen,

aflægger han for Storthinget følgende Ed: »Jeg lover og
sværger, at ville regjere Kongeriget Norge i Overens-
stemmelse med dets Konstitution og Love; saasandt
hjælpe mig Gud den Almægtige og Alvidende!«

Er intent Storthing paa den Tid samlet, nedlægges
Eden skriftlig i Statsraadet, og gjentages høitideligen af
Kongen paa første Storthing.
Endret 1908.

§ 10.
[Ophævet ved Grundlovsbestemmelse af 29de

Februar/14de Marts 1908].

§ 11.
Kongen skal bo inden Riget og maa ikke uden Stort-

hingets Samtykke opholde sig udenfor Riget længere end
sex Maaneder ad Gangen, medmindre han for sin Person
vil have tabt Ret til Kronen.

Kongen maa ikke modtage nogen anden Krone eller
Regjering uden Storthingets Samtykke, hvortil to Tredie-
dele af Stemmerne udfordres.
Endret 1905, 1908.

§ 12.
Kongen vælger selv et Raad af norske Borgere, som

ikke ere yngre end 30 Aar. Dette Raad skal bestaa af
en Statsminister og i det mindste syv andre Medlem-
mer.

Kongen fordeler Forretningerne iblandt Statsraadets
Medlemmer saaledes, som han det for tjenligt eragter. Til
at tage Sæde i Statsraadet kan Kongen ved overordent-
lige Leiligheder, foruden Statsraadets sædvanlige Med-
lemmer, tilkalde andre norske Borgere, kun ingen Med-
lemmer af Storthinget.

Fader og Søn eller to Brødre maa ei paa samme Tid
have Sæde i Statsraadet.
Endret 1873, 1891, 1905.

§ 13.
Under Kongens Reiser inden Riget kan han overdrage

Rigets Bestyrelse til Statsraadet. Dette skal føre Regje-
ringen i Kongens Navn og paa hans Vegne. Det skal
ubrødelig efterleve, saavel denne Grundlovs Bestemmel-
ser, som de særskilte dermed overensstemmende For-
skrifter, som Kongen i Instruktion meddeler.

Forretningerne afgjøres ved Stemmegivning, hvorved,
i Tilfælde at Stemmerne ere lige, Statsministeren eller, i
dennes Fraværelse, det første af de tilstedeværende Med-
lemmer af Statsraadet har tvende Stemmer.

Om de Sager, som Statsraadet saaledes afgjør, har det
at give Indberetning til Kongen.
Endret 1873, 1891, 1905, 1911.

§ 14.
[Ophævet ved Grundlovsbestemmelse af 30te/30te

Juni 1891]
Endret 1873.

§ 15.
[Ophævet ved Storthingsbeslutning af 18de November

1905, jfr. Beslutning af 7de Juni s. A.]
Endret 1873.

§ 16.
Kongen anordner al offentlig Kirke- og Gudstjeneste,

alle Møder og Forsamlinger om Religionssager, og paa-
ser, at Religionens offentliige Lærere følger de dem fore-
skrevne Normer.

§ 17.
Kongen kan give og ophæve Anordninger, der angaa

Handel, Told, Næringsveie og Politi; dog maa de ikke
stride mot Konstitutionen og de (saaledes som efterføl-
gende §§ 77, 78 og 79 bestemme) af Storthinget givne
Love. De gjælde provisorisk til næste Storthing.

§ 18.
Kongen lader i Almindelighed indkræve de Skatter og

Afgifter, som Storthinget paalægger.
Endret 1905.
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§ 19.
Kongen vaager over, at Statens Eiendomme og Rega-

lier anvendes og bestyres paa den af Storthinget bestemte
og for Almenvæsenet nyttigste Maade.

§ 20.
Kongen har Ret til i Statsraadet at benaade Forbrydere,

efterat Dom er falden. Forbryderen har Valget, om han
vil modtage Kongens Naade, eller underkaste sig den
ham tildømte Straf.

I de Sager, som af Odelsthinget foranstaltes anlagte for
Rigsretten, kan ingen anden Benaadning end Fritagelse
for idømt Livsstraf, finde Sted.
Endret 1862.

§ 21.
Kongen vælger og beskikker, efter at have hørt sit

Statsraad, alle civile, geistlige og militære Embeds-
mænd. Disse skulle sværge eller, hvis de ved Lov ere fri-
tagne for Edsaflæggelse, høitideligen tilsige Konstitutio-
nen og Kongen Lydighed og Troskab. De kongelige
Prinser maa ei beklæde civile Embeder.
Endret 1889, 1891, 1905.

§ 22.
Statsministeren og de øvrige Statsraadets Medlemmer

samt de Embedsmænd, som ere ansatte ved dets Konto-
rer eller ved Diplomatiet eller Konsulatvæsenet, civile og
geistlige Overøvrigheds-Personer, Regimenters og andre
militære Korpsers Chefer, Kommandanter i Fæstninger
og Høistbefalende paa Krigsskibe kunne, uden foregaa-
ende Dom, afskediges af Kongen, efterat han derom har
hørt Statsraadets Betænkning. Hvorvidt Pension bør til-
staaes de saaledes afskedigede Embedsmænd, afgjøres af
det næste Storthing. Imidlertid nyde de to Trediedele af
deres forhen havte Gage.

Andre Embedsmænd kunne ikkun suspenderes af
Kongen, og skulle da strax tiltales for Domstolene, men
de maa ei, uden efter Dom, afsættes, ei heller, mod deres
Vilje, forflyttes.

Alle Embedsmænd kunne, uden foregaaende Dom,
afskediges, naar de have naaet en ved Lov fastsat Alders-
grænse.
Endret 1873, 1905, 1911.

§ 23.
Kongen kan meddele Ordener til hvem han for godt

befinder, til Belønning for udmærkede Fortjenester, der
offentligen maa kundgjøres; men ei anden Rang og Titel,
end den, ethvert Embede medfører. Ordenen fritager
Ingen for Statsborgernes fælles Pligter og Byrder, ei hel-
ler medfører den fortrinlig Adgang til Statens Embeder.

Embedsmænd, som i Naade afskediges, beholde deres
havte Embeders Titel og Rang.

Ingen personlige, eller blandede, arvelige Forrettighe-
der maa tilstaaes Nogen for Eftertiden.

§ 24.
Kongen vælger og afskediger, efter eget Godtbefin-

dende, sin Hofstat og sine Hofbetjente.

§ 25.
Kongen har høieste Befaling over Rigets Land- og

Sømagt. Den maa ikke forøges eller formindskes, uden
Storthingets Samtykke. Den maa ikke overlades i frem-
mede Magters Tjeneste, og ingen fremmede Magters
Krigsfolk, undtagen Hjælpetropper imod fiendtligt
Overfald, maa inddrages i Riget uden Storthingets Sam-
tykke.

Til Angrebskrig maa Norges Hær og Flaade ikke
anvendes, uden Storthingets Samtykke.

Landeværnet og de øvrige Tropper, som ikke til Lin-
jetropper kunne henregnes, maa aldrig, uden Storthingets
Samtykke, bruges udenfor Rigets Grænser.
Endret 1905, 1908.

§ 26.
Kongen har Ret til at sammenkalde Tropper, begynde

Krig og slutte Fred, indgaa og ophæve Forbund, sende og
modtage Gesandter.
Endret 1905.

§ 27.
Alle Statsraadets Medlemmer skulle, naar de ikke have

lovligt Forfald, være nærværende i Statsraadet, og maa
ingen Beslutning tages der, naar ikke over det halve
Antal Medlemmer ere tilstede.
Endret 1905.

§ 28.
Forestillinger om Embeders Besættelse og andre Sager

af Vigtighed skulle foredrages i Statsraadet af det Med-
lem, til hvis Fag de høre, og Sagerne af ham expederes
overensstemmende med den, i Statsraadet, fattede
Beslutning. Dog kunne egentlige militære Kommando-
Sager i saadan Udstrækning, som Kongen bestemmer,
undtages fra Behandling i Statsraad.
Endret 1911.

§ 29.
Forbyder lovligt Forfald en Statsraad at møde og fore-

drage de Sager, som henhøre under hans Fag, skulle disse
foredrages af en anden Statsraad, som Kongen dertil kon-
stituerer.
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Hindres saa mange ved lovligt Forfald fra at møde, at
ikke flere end Halvparten af det bestemte Antal Medlem-
mer ere tilstede, skulle andre Embedsmænd paa lige
Maade konstitueres til at tage Sæde i Statsraadet.
Endret 1905.

§ 30.
I Statsraadet føres Protokol over alle de Sager, som der

forhandles. De diplomatiske Sager, som i Statsraadet
besluttes hemmeligholdte, indføres i en egen Protokol.
Paa samme Maade forholdes med de militære Kom-
mando-Sager, som i Statsraadet besluttes hemmelig-
holdte.

Enhver, som har Sæde i Statsraadet, er pligtig til med
Frimodighed at sige sin Mening, hvilken Kongen er for-
bunden at høre. Men det er denne forbeholdt at fatte
Beslutning efter sit eget Omdømme.

Finder noget Medlem af Statsraadet, at Kongens
Beslutning er stridende mod Statsformen eller Rigets
Love, eller øiensynligen er skadelig for Riget, er det Pligt
at gjøre kraftige Forestillinger derimod samt at tilføie sin
Mening i Protokollen. Den der ikke saaledes har protes-
teret, ansees at have været enig med Kongen, og er
ansvarlig derfor, saaledes som siden bestemmes, og kan
af Odelsthinget sættes under Tiltale for Rigsretten.
Endret 1911.

§ 31.
Alle af Kongen udfærdigede Beslutninger skulle, for

at blive gyldige, kontrasigneres. I militære Kommando-
Sager kontrasigneres Beslutningerne af den, som har
foredraget Sagerne, men ellers af Statsministeren eller,
om han ikke har været tilstede, af det første af Statsraa-
dets tilstedeværende Medlemmer.
Endret 1873, 1905, 1911.

§ 32.
De Beslutninger, som tages af Regjeringen under Kon-

gens Fraværelse, udfærdiges i Kongens Navn og under-
tegnes af Statsraadet.
Endret 1873, 1891, 1905.

§ 33.
[Ophævet ved Grundlovsbestemmelse af 12te August/

24de Oktober 1908.]
Endret 1905.

§ 34.
Nærmeste Tronarving, om han er den regjerende Kon-

ges Søn, fører Titel af Kronprins. De øvrige, som til Kro-
nen ere arveberettigede, kaldes Prinser, og de kongelige
Døtre Prinsesser.

§ 35.
Saasnart Tronarvingen har fyldt sit 18de Aar, er han

berettiget til at tage Sæde i Statsraadet, dog uden Stemme
eller Ansvar.

§ 36.
Prins af det kongelige Hus maa ei gifte sig uden Kon-

gens Tilladelse. Ei heller maa han modtage nogen anden
Krone eller Regjering uden Kongens og Storthingets
Samtykke; til Storthingets Samtykke udfordres to Tre-
diedele af Stemmerne.

Handler han herimod, taber han saavel som hans Efter-
kommere Retten til Norges Trone.
Endret 1908.

§ 37.
De kongelige Prinser og Prinsesser skulle, for deres

Personer, ikke svare for Andre end Kongen, eller hvem
han, til Dommer over dem, forordner.

§ 38.
[Ophævet ved Storthingsbeslutning af 18de November

1905, jfr. Beslutning af 7de Juni s. A.].

§ 39.
Dør Kongen og Tronfølgeren endnu er umyndig, skal

Statsraadet strax udstede Indkaldelse af Storthinget.
Endret 1905.

§ 40.
Indtil Storthinget er forsamlet og har anordnet Regje-

ringen under Kongens Mindreaarighed, forestaar Statsra-
adet Rigets Bestyrelse, med Iagttagelse af Grundloven.
Endret 1905.

§ 41.
Er Kongen fraværende fra Riget uden at være i Feldt,

eller er han saa syg, at han ikke kan varetage Regjeringen,
skal den til Tronen nærmest berettigede Prins, saafremt han
har opnaaet den for Kongen fastsatte Myndighedsalder,
forestaa Regjeringen som Kongemagtens midlertidige Ud-
øver. I modsat Fald forestaar Statsraadet Rigets Bestyrelse.
Endret 1863, 1905.

§ 42.
[Ophævet ved Storthingsbeslutning af 18de November

1905, jfr. Beslutning af 7de Juni s. A.]

§ 43.
Valget af Formyndere, som skulle bestyre Regjeringen

for den umyndige Konge, skal foretages af Storthinget.
Endret 1905.
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§ 44.
Den Prins, som i de udi § 41 anførte Tilfælde forestaar

Regjeringen, skal for Storthinget skriftlig aflægge føl-
gende Ed: «Jeg lover og sværger at ville forestaa Regje-
ringen i Overensstemmelse med Konstitutionen og
Lovene, saa sandt hjælpe mig Gud den Almægtige og
Alvidende!»

Holdes ei Storthing paa den Tid, nedlægges Eden i
Statsraadet, og tilstilles siden næste Storthing. Den Prins,
som een Gang har aflagt Eden, gjentager den ikke senere.
Endret 1905, 1908, 1910.

§ 45.
Saasnart deres Statsstyrelse ophører, skulle de aflægge

Kongen og Storthinget Regnskab for samme.

§ 46.
Efterlade Vedkommende, i Overensstemmelse med

§ 39, strax at sammenkalde Storthinget, da paaligger det
Høiesteret, som en ubetinget Pligt, saasnart fire Uger ere
forløbne, at foranstalte denne Sammenkaldelse.
Endret 1905.

§ 47.
Bestyrelsen af den umyndige Konges Opdragelse bør,

hvis hans Fader ei derom har efterladt nogen skriftlig
Bestemmelse, fastsættes af Storthinget.

Det bør være en ufravigelig Regel, at den umyndige
Konge gives tilstrækkelig Undervisning i det norske Sprog.
Endret 1905.

§ 48.
Er den mandlige Kongestamme uddød, og ingen Tronføl-

ger udkaaret, da skal en ny Konge vælges af Storthinget.
Imidlertid forholdes med den udøvende Magt efter 40de §.
Endret 1905.

C.
Om Borgerret og den lovgivende Magt.

§ 49.
Folket udøver den lovgivende Magt ved Storthinget,

der bestaar af to Afdelinger, et Lagthing og et Odelst-
hing.

§ 50.
Stemmeberettigede ere norske Borgere, Mænd og

Kvinder, der have fyldt 25 Aar, og som have været
bosatte i Landet i 5 Aar og opholde sig der.
Endret 1821, 1884, 1898, 1907, 1913.

§ 51.
Regler om Mandtalsførselen og om de Stemmeberetti-

gedes Indførsel i Mandtallet fastsættes ved Lov.
Endret 1889, 1899.

§ 52.
Stemmeret suspenderes:
a. ved offentlig Tiltale for strafbare Handlinger over-

ensstemmende med, hvad derom i Lov bestemmes;
b. ved Umyndiggjørelse;
[c. Ophævet ved Grundlovsbestemmelse af 7de/13de

Marts 1914.]
d. ved for sig selv, Egtefælle eller Børn under 15 Aar

at nyde eller i det sidste Aar før Valget at have nydt
Fattigunderstøttelse, som ikke inden Mandtallets
Afslutning af Vedkommende er tilbagebetalt.

Understøttelse, som er modtaget i Form af Indlæggelse
paa Sygehus eller Asyl eller til Dækkelse af Udgifter ved
anden Sygebehandling, og Understøttelse, som er foran-
lediget ved abnorme Børns Undervisning, ved anordnet
særskilt Undervisning for Skolebørn eller ved Skole-
børns Forsyning med Undervisningsmidler, medfører
dog ikke Stemmerettens Suspension.
Endret 1877, 1898, 1902, 1903, 1908, 1911, 1914.

§ 53.
Stemmeret tabes:
a. ved Domfældelse for strafbare Handlinger overens-

stemmende med, hvad derom i Lov bestemmes;
b. ved at gaa i fremmed Magts Tjeneste uden Regje-

ringens Samtykke;
c. ved at erhverve Borgerret i en fremmed Stat;
d. ved at overbevises om at have kjøbt Stemmer, solgt

sin egen Stemme eller stemt i flere end een Valgfor-
samling.

Endret 1877, 1887, 1902.

§ 54.
Valgthingene holdes hvert tredie Aar. De skulle være

tilendebragte inden November Maaneds Udgang.
Endret 1857, 1869, 1898, 1905, 1907.

§ 55.
Valgthingene bestyres paa den Maade, som ved Lov

fastsættes. Stridigheder om Stemmeret afgjøres af Valg-
styret, hvis Kjendelse kan indankes for Storthinget.
Endret 1899, 1905.

§ 56.
Førend Valgene begynde, skulle Grundlovens §§ 50–

64 lydelig oplæses af Valgstyrets Formand.
Endret 1895, 1905.
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§ 57.
Det Antal Storthingsrepræsentanter, som Kjøbstæderne

have at vælge, bestemmes til een og firti. Af disse vælges
fra Aalesund og Molde tilsammen een, fra Arendal og
Grimstad tilsammen een, fra Bergen fire, fra Bodø og Nar-
vik tilsammen een, fra Brevik og Holmestrand tilsammen
een, fra Drammen to, fra Flekkefjord een, fra Fredrikshald
een, fra Fredrikstad een, fra Hammerfest, Vardø og Vadsø
tilsammen een, fra Haugesund een, fra Horten een, fra
Kongsberg og Hønefoss tilsammen een, fra Kragerø een,
fra Kristiania fem, fra Kristiansand to, fra Kristiansund
een, fra Larvik og Sandefjord tilsammen een, fra Lille-
hammer, Hamar, Gjøvik og Kongsvinger tilsammen een,
fra Skien een, fra Stavanger to, fra Tromsø een, fra Trond-
hjem og Levanger tilsammen fire og fra Tønsberg een.

Kjøbstad, som her ei er nævnt, eller som herefter
anlægges, indgaar under den Kjøbstads Valgdistrikt, som
ved Lov bestemmes.
Endret 1859, 1866, 1878, 1902, 1905, 1907.

§ 58.
Det Antal Storthingsrepræsentanter, som Landdistrik-

terne have at vælge, bestemmes til to og otti. Af disse
vælges fra Akershus Amt fem, fra Nordre Bergenhus
Amt fem, fra Søndre Bergenhus Amt sex, fra Bratsberg
Amt fire, fra Buskeruds Amt fire, fra Finmarkens Amt to,
fra Hedemarkens Amt sex, fra Jarlsberg og Larviks Amt
fire, fra Kristians Amt fem, fra Lister og Mandals Amt
fire, fra Nedenes Amt fire, fra Nordlands Amt sex, fra
Romsdals Amt fem, fra Smaalenenes Amt fem, fra
Stavanger Amt fem, fra Tromsø Amt tre, fra Nordre
Trondhjems Amt fire, fra Søndre Trondhjems Amt fem.
Endret 1859, 1866, 1878, 1884, 1902, 1905.

§ 59.
Antallet af Storthingsrepræsentanter for Kjøbstæderne

skal stedse forholde sig til Antallet af Storthingsrepræ-
sentanter for Landdistrikterne som een til to.

Ethvert Valgdistrikt, fra hvilket der vælges flere Stort-
hingsrepræsentanter, inddeles i saa mange Valgkredse,
som Distriktet skal vælge Repræsentanter. Inddelingen
samt Reglerne om Fremgangsmaaden ved Valgene fast-
sættes ved Lov. Herved bliver, foruden hvad Grundloven
iøvrigt i saa Henseende bestemmer, følgende at iagttage:

a. Enhver Kjøbstad og i Landdistrikterne ethvert Her-
red samt ethvert Ladested med eget Kommunestyre
udgjør særskilt Valgsogn. Danner Kjøbstad to eller
flere Valgkredse, udgjør hver Kreds et Valgsogn.
Ligeledes udgjør Del af Kjøbstad, der sammen med
anden eller andre Kjøbstæder danner en Valgkreds,
eget Valgsogn. For Landdistrikternes Vedkom-
mende skal Valgkredsene dannes af samme eller til

hinanden stødende Valgsogne. Forandring i Indde-
ling af Valgdistrikt, der ikke er nødvendiggjort ved
Forandring i Rigets almindelige administrative Ind-
delinger, kommer ikke til Anvendelse ved Valg af
Storthingsrepræsentanter for første Storthingsperi-
ode, efterat Forandringen er besluttet.

b. Valgthingene afholdes særskilt for hvert Valgsogn.
Paa Valgthingene stemmes der direkte paa en Stort-
hingsrepræsentant og en Varamand for Valgkred-
sen. Opnaar ved Valget paa Repræsentant ingen
over Halvdelen af samtlige i Valgkredsen afgivne
og godkjendte Stemmer, foretages Omvalg, ved
hvilket Valget afgjøres ved almindelig Stemmefler-
hed eller i Tilfælde af Stemmelighed ved Lod-
trækning.

Endret 1816, 1830, 1842, 1905, 1907.

§ 60.
De inden Riget værende Stemmeberettigede, der ikke

kunne møde formedelst Sygdom, militær Tjeneste eller
andet lovligt Forfald, kunne skriftlig sende deres Stem-
mesedler til dem, der bestyre Valgthingene, forinden
disse ere tilendebragte.

Hvorvidt og under hvilke Former Stemmeberettigede,
der opholde sig udenfor Riget, kunne tilstedes skriftligen
at sende deres Stemmesedler til dem, der bestyre Valgt-
hingene, bestemmes ved Lov.
Endret 1896, 1905.

§ 61.
Ingen kan vælges til Repræsentant, medmindre han er

30 Aar gammel og har i 10 Aar opholdt sig i Riget samt
er stemmeberettiget i det Valgdistrikt, fra hvilket han
udkaares.

Dog kan Enhver, som er eller har været Statsminister
eller Statsraad, udkaares til Repræsentant ogsaa i Valg-
distrikt, hvor han ikke er stemmeberettiget, saafremt han
forøvrigt er valgbar.
Endret 1905, 1913.

§ 62.
De Tjenestemænd, som ere ansatte ved Statsraadets

Kontorer, eller Hoffets Betjente og dets Pensionister,
kunne ikke vælges til Repræsentanter.

Statsraadets Medlemmer kunne ikke møde paa Stort-
hinget som Repræsentanter, saalænge de have Sæde i
Statsraadet.
Endret 1913

§ 63.
Enhver, som vælges til Repræsentant, er pligtig til at

modtage Valget, medmindre han er valgt i Henhold til § 61,
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andet Passus, eller hindret ved Forfald, der af Storthinget
kjendes lovligt. Den, der har mødt som Repræsentant paa de
tre ordentlige Storthing efter samme Valg, er ikke forpligtet
til at modtage Valget ved næste Storthingsvalg.

Hvis En vælges til Repræsentant uden at være forplig-
tet til at modtage saadant Valg, maa han inden den Tid og
paa den Maade, som ved Lov bestemmes, afgive Erklæ-
ring om, hvorvidt han modtager Valget eller ei.

Det skal ligeledes ved Lov bestemmes, inden hvilken
Tid og paa hvilken Maade En, der vælges til Repræsen-
tant for to eller flere Valgkredse inden det Valgdistrikt, i
hvilket han er stemmeberettiget, skal afgive Erklæring
om, hvilket Valg han vil modtage.
Endret 1869, 1884, 1905.

§ 64.
De valgte Repræsentanter forsynes med Fuldmagter,

hvis Lovlighed bedømmes af Storthinget.
Endret 1905.

§ 65.
Enhver Repræsentant og indkalt Varamand erholder

Godtgjørelse af Statskassen for Reiseomkostninger til og
fra Storthinget og fra Storthinget til sit Hjem og tilbage
igjen under Ferier af mindst en Maaneds Varighed, samt
for havte Udgifter til Kur og Pleie i Sygdomstilfælde.

For Deltagelse i et ordentligt Storthing tilkommer han
desuden en Godtgjørelse af tre Tusinde Kroner.

Har Repræsentant og Varamand fra samme Valgkreds
deltaget i et ordentligt Storthing, fordeles Godtgjørelsen
mellem dem Forhold til den Tid, hvori hver af dem har
deltaget.

For Deltagelse i et overordentligt Storthing er Godt-
gjørelsen tolv Kroner daglig.
Endret 1910.

§ 66.
Repræsentanterne ere paa deres Reise til og fra Stort-

hinget, samt under deres Ophold der, befriede fra person-
lig Heftelse, medmindre de gribes i offentlige Forbrydel-
ser, ei heller kunne de udenfor Storthingets Forsamlinger
drages til Ansvar for deres der ytrede Meninger. Efter
den der vedtagne Orden er Enhver pligtig at rette sig.

§ 67.
De paa forestaaende Maade valgte Repræsentanter

udgjøre Kongeriget Norges Storthing.

§ 68.
Storthinget sammentræder i Almindelighed den første

Søgnedag efter 10de Januar hvert Aar i Rigets Hoved-
stad, medmindre Kongen paa Grund af overordentlige

Omstændigheder, saasom fiendtligt Indfald eller smit-
som Syge, dertil bestemmer en anden Kjøbstad i Riget.
Saadan Bestemmelse maa da betimelig bekjendtgjøres.
Endret 1857, 1869, 1898, 1907.

§ 69.
I overordentlige Tilfælde har Kongen Ret til at sam-

menkalde Storthinget udenfor den almindelige Tid. Kon-
gen utsteder da en Kundgjørelse, som bør være læst i alle
Stiftsstædernes Kirker i det mindste fjorten Dage forin-
den Storthingets Medlemmer skulle møde paa det
bestemte Sted.
Endret 1869.

§ 70.
Et saadant overordentligt Storthing kan af Kongen

hæves, naar han for godt befinder.

§ 71.
Storthingets Medlemmer fungere som saadanne i tre

paa hinanden følgende Aar, saavel ved overordentlige
som ved de ordentlige Storthing, der imidlertid holdes.
Endret 1869.

§ 72.
Holdes et overordentligt Storthing endnu paa den Tid,

et ordentligt skal tage sin Begyndelse, hæves det første,
inden det sidste sammentræder.
Endret 1869.

§ 73.
Storthinget udvælger blandt sine Medlemmer en Fjer-

depart, som udgjør Lagthinget; de øvrige tre Fjerdeparter
danne Odelsthinget. Udvalget sker paa første ordentlige
Storthing, der sammentræder efter nyt Valg, hvorefter
Lagthinget forbliver uforandret paa alle efter samme
Valg sammensatte Storthing, uden forsaavidt Afgang,
der maatte indtræffe blandt dets Medlemmer, ved sær-
skilt Udvalg bliver at erstatte.

Hvert Thing holder sine Forsamlinger særskilt og
udnævner sin egen Præsident og Sekretær. Intet af Thin-
gene kan holdes, medmindre to Trediedele af dets Med-
lemmer ere tilstede.
Endret 1869.

§ 74.
Saasnart Storthinget har konstitueret sig, aabner Kon-

gen, eller den, han dertil beskikker, dets Forhandlinger
med en Tale, hvori han underretter det om Rigets Til-
stand og de Gjenstande, hvorpaa han især ønsker at hen-
lede Storthingets Opmærksomhed. Ingen Deliberation
maa finde Sted i Kongens Nærværelse.
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Naar Storthingets Forhandlinger ere aabnede, have
Statsministeren og Statsraaderne Ret til at møde i Stort-
hinget samt i begge dets Afdelinger og lige med sammes
Medlemmer, dog uden at afgive Stemme, at deltage i de
forefaldende Forhandlinger, forsaavidt disse holdes for
aabne Døre, men i de Sager, som forhandles for lukkede
Døre, kun forsaavidt det af vedkommende Thing maatte
tilstedes.
Endret 1869, 1884, 1905.

§ 75.
Det tilkommer Storthinget:
a. at give og ophæve Love; at paalægge Skatter, Afgif-

ter, Told og andre offentlige Byrder, som dog ikke
gjælde længer end til 1ste Juli Aaret efterat et nyt
ordentligt Storthing er sammentraadt, medmindre
de af dette udtrykkelig fornyes;

b. at aabne Laan paa Rigets Kredit;
c. at føre Opsyn over Rigets Pengevæsen;
d. at bevilge de til Statsudgifterne fornødne Penge-

summer;
e. at bestemme, hvor meget aarlig skal udbetales Kon-

gen til hans Hofstat, og at fastsætte den kongelige
Families Apanage, som dog ikke maa bestaa i faste
Eiendomme;

f. at lade sig forelægge Statsraadets Protokoller og
alle offentlige Indberetninger og Papirer; dog skulle
Protokollerne over de diplomatiske Sager og de
militære Kommando-Sager, som ere besluttede
hemmeligholdte, forelægges en blandt Odelsthin-
gets Medlemmer valgt Komite, bestaaende af høist
ni Medlemmer, og kunne derhos indbringes for
Odelsthinget, hvis noget Medlem af Komiteen stil-
ler Forslag om, at dette skal udtale sig, eller at Sag
ved Rigsretten skal anlægges;

g. at lade sig meddele de Forbund og Traktater, som
Kongen paa Statens Vegne har indgaaet med frem-
mede Magter; med Hensyn til hemmelige Artikler,
som dog ei maa stride mod de offentlige, gjælder
det samme, som er foreskrevet under Bogstav f for
de Sager, som ere besluttede hemmeligholdte;

h. at kunne fordre Enhver til at møde for sig i Stats-
sager, Kongen og den kongelige Familie undtagen;
dog gjælder denne Undtagelse ikke for de konge-
lige Prinser, forsaavidt de maatte beklæde Embe-
der;

i. at revidere midlertidige Gage- og Pensionslister og
deri gjøre de Forandringer, det finder fornødne;

k. at udnævne fem Revisorer, der aarligen skulle gjen-
nemse Statens Regnskaber og be-kjendtgjøre
Extrakter af samme ved Trykken, hvilke Regnska-
ber derfor skulle tilstilles disse Revisorer inden sex

Maaneder efter Udgangen af det Aar, for hvilket
Storthingets Bevilgninger ere givne;

l. at naturalisere Fremmede.
Endret 1857, 1869, 1880, 1891, 1898, 1905, 1907, 1911.

§ 76.
Enhver Lov skal først foreslaaes paa Odelsthinget,

enten af dets egne Medlemmer, eller af Regjeringen ved
en Statsraad.

Er Forslaget der antaget, sendes det til Lagthinget, som
enten bifalder eller forkaster det, og, i sidste Tilfælde,
sender det tilbage med tilføiede Anmærkninger. Disse
tages i Overveielse af Odelsthinget, som enten henlæg-
ger Lovforslaget, eller atter sender det til Lagthinget med
eller uden Forandring.

Naar et Forslag fra Odelsthinget to Gange har været
Lagthinget forelagt, og anden Gang derifra er blevet tilba-
gesendt med Afslag, træder hele Storthinget sammen, og
med to Trediedele af dets Stemmer afgjøres da Forslaget.

Imellem envher saadan Deliberation maa, i det mind-
ste, tre Dage hengaa.

§ 77.
Naar en af Odelsthinget foreslaaet Lovbeslutning er

bifaldt af Lagthinget eller af det samlede Storthing, sen-
des den til Kongen med Anmodning om at erholde hans
Sanktion.
Endret 1891, 1905, 1913.

§ 78.
Billiger Kongen Lovbeslutningen, forsyner han den

med sin Underskrift, hvorved den vorder Lov.
Billiger han den ikke, sender han den tilbage til Odels-

thinget med den Erklæring, at han ikke for Tiden finder
det tjenligt at sanktionere den. Beslutningen maa i dette
Tilfælde ikke mere af det da samlede Storthing forelæg-
ges Kongen.
Endret 1869, 1913.

§ 79.
Er en Lovbeslutning bleven uforandret antagen af tre

ordentlige Storthing, sammensatte efter tre forskjellige
paa hinanden følgende Valg og indbyrdes adskilte ved
mindst to mellemliggende ordentlige Storthing, uden at
afgivende Lovbeslutning i Mellemtiden fra den første til
den sidste Antagelse af noget Storthing er bleven fattet,
og den da forelægges Kongen, med Begjæring, at Hans
Majestæt ikke vil negte en Lovbeslutning sin Sanktion,
som Storthinget efter det modneste Overlæg anser for
gavnlig, saa vorder den Lov, om end Kongens Sanktion
ikke paafølger inden Storthinget adskilles.
Endret 1869, 1913.
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§ 80.
Storthinget forbliver samlet, saalænge det finder det

fornødent. Naar det, efter at have tilendebragt sine For-
retninger, hæves af Kongen, meddeler han tillige sin
Resolution paa de ikke allerede forinden afgjorte Lovbe-
slutninger (jfr. §§ 77–79), ved enten at stadfæste eller
forkaste dem. Alle de, som han ikke udtrykkeligen anta-
ger, ansees som af ham forkastede.
Endret 1869, 1908, 1913.

§ 81.
Alle Love (de i § 79 undtagne) udfærdiges i Kongens

Navn, under Norges Riges Segl, og i følgende Udtryk:
»Vi N. N. gjøre vitterligt: at Os er bleven forelagt Stort-
hingets Beslutning, af Dato saalydende: (her følger
Beslutningen). Thi have Vi antaget og bekræftet, ligesom
Vi herved antage og bekræfte samme som Lov, under Vor
haand og Rigets Segl.«
Endret 1908.

§ 82.
[Ophævet ved Grundlovsbestemmelse af 25de Juni/

7de Juli 1913.]

§ 83.
Storthinget kan indhente Høiesterets Betænkning over

juridiske Gjenstande.

§ 84.
Storthinget holdes for aabne Døre, og dets Forhandlin-

ger kundgjøres ved Trykken, undtagen i de Tilfælde,
hvor det modsatte besluttes ved Stemmeflerhed.

§ 85.
Den der adlyder en Befaling hvis Hensigt er at for-

styrre Storthingets Frihed og Sikkerhed, gjør sig derved
skyldig i Forræderi mod Fædrenelandet.

D.
Om den dømmende Magt.

§ 86.
Lagthingets Medlemmer tilligemed Høiesteret, men

hvis Antallet af Lagthingets eller Høiesterets Medlem-
mer overstiger henholdsvis 31 eller 9, da efter Lod-
trækning 30 af Lagthingets Medlemmer foruden Lagt-
hingets Præsident og 8 af Høiesterets Medlemmer
foruden Høiesterets Formand, udgjøre Rigsretten, som i
første og sidste Instans dømmer i de Sager, som af Odels-
thinget anlægges, enten mod Statsraadets eller Høieste-
rets Medlemmer, for Embedsforbrydelser, eller mod

Storthingets Medlemmer for de Forbrydelser de, som
saadanne, maatte begaa.

I Rigsretten har Præsidenten i Lagthinget Forsædet.
Endret 1908, 1911.

§ 87.
Den Anklagede kan, uden nogen dertil angiven

Aarsag, forskyde af Rigsrettens Medlemmer indtil een
Trediedel, dog saaledes at Retten ei udgjør mindre end
femten Personer.

§ 88.
Høiesteret dømmer i sidste Instans. Dog kunne Ind-

skrænkninger i Adgangen til at erholde Høiesterets
Afgjørelse bestemmes ved Lov.

Høiesteret skal bestaa af en Formand og mindst sex
andre Medlemmer.
Endret 1862, 1911.

§ 89.
I militære Straffesager skal Høiesteret tiltrædes af

tvende høie Officerer, som Kongen tilforordner.
Endret 1913.

§ 90.
Høiesterets Domme kunne i intet Tilfælde paaankes.

Endret 1914.

§ 91.
Ingen kan beskikkes til Medlem af Høiesteret, førend

han er 30 Aar gammel.

E.
Almindelige Bestemmelser.

§ 92.
Til Embeder i Staten maa alene udnævnes de norske

Borgere, som tale Landets Sprog, samt
a. enten ere fødte i Riget af Forældre, der da vare Sta-

tens Undersaatter;
b. eller ere fødte i fremmede Lande af norske Foræl-

dre, som paa den Tid ikke vare en anden Stats
Undersaatter;

c. eller som herefter opholde sig i Riget i ti Aar;
d. eller som af Storthinget vorde naturaliserede.
Dog kunde Andre beskikkes til Lærere ved Universi-

tetet og de lærde Skoler, til Læger og til Konsuler paa
fremmede Steder.

Ingen maa beskikkes til Overøvrigheds-Person, førend
han er 30 Aar gammel, eller til Magistrats-Person,
Underdommer og Foged, førend han er 25 Aar gammel.
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Kun den, der bekjender sig til Statens offentlige Reli-
gion, kan være Medlem af Kongens Raad. Med Hensyn
til Statens øvrige Embeder bestemmes det fornødne ved
Lov.

I hvilken Udstrækning Kvinder, der opfylde de for
Mænd ved Grundloven foreskrevne Betingelser, skulle
kunne ansættes i Embeder, bestemmes ved Lov.
Endret 1878, 1892, 1901.

§ 93.
[Ophævet ved Storthingsbeslutning af 18de November

1905, jfr. Beslutning af 7de Juni s. A.].

§ 94.
En ny almindelig civil og kriminal Lovbog skal foran-

staltes udgivet paa første eller, om dette ikke er muligt,
paa andet ordentlige Storthing. Imidlertid blive Statens
nu gjældende Love i Kraft, forsaavidt de ei stride imod
denne Grundlov eller de provisoriske Anordninger, som
imidlertid maatte udgives.

De nuværende permanente Skatter vedblive ligeledes
til næste Storthing.

§ 95.
Ingen Dispensationer, Protektorier, Moratorier eller

Opreisninger maa bevilges, efterat den nye almindelige
Lov er sat i Kraft.

§ 96.
Ingen kan dømmes uden efter Lov, eller straffes uden

efter Dom. Pinligt Forhør maa ikke finde Sted.

§ 97.
Ingen Lov maa gives tilbagevirkende Kraft.

§ 98.
Med Sportler, som erlægges til Rettens Betjente, bør

ingen Afgifter til Statskassen være forbundne.

§ 99
Ingen maa fængslig anholdes, uden i lovbestemt Til-

fælde og paa den ved Lovene foreskrevne Maade. For
ubeføiet Arrest, eller ulovligt Ophold, staa Vedkom-
mende den Fængslede til Ansvar.

Regjeringen er ikke berettiget til militær Magts
Anvendelse mod Statens Medlemmer, uden efter de i
Lovgivningen bestemte Former, medmindre nogen For-
samling maatte forstyrre den offentlige Rolighed og den
ikke øieblikkelig adskilles, efterat de Artikler i Landslo-
ven, som angaa Oprør, ere den trende Gange lydelig fore-
læste af den civile Øvrighed.

§ 100.
Trykkefrihed bør finde Sted. Ingen kan straffes for

nogets Skrift, af hvad Indhold det end maatte være, som
han har ladet trykke eller udgive, medmindre han forsæt-
ligen og aabenbare har enten selv vist, eller tilskyndet
Andre til, Ulydighed mod Lovene, Ringeagt mod Religi-
onen, Sædelighed eller de konstitutionelle Magter, Mod-
stand mod disses Befalinger, eller fremført falske og ære-
krænkende Beskyldninger mod Nogen. Frimodige
Ytringer, om Statsstyrelsen og hvilkensomhelst anden
Gjenstand, ere Enhver tilladte.

§ 101.
Nye og bestandige Indskrænkninger i Næringsfrihe-

den bør ikke tilstedes Nogen for Fremtiden.

§ 102.
Hus-Inkvisitioner maa ikke finde Sted, uden i krimi-

nelle Tilfælde.

§ 103.
Fristed tilstedes ikke dem, som herefter fallere.

§ 104.
Jord og Boslod kan i intet Tilfælde Forbrydes.

§ 105.
Fordrer Statens Tarv, at Nogen maa afgive sin rørlige

eller urørlige Eiendom til offentlig Brug, saa bør han
have fuld Erstatning af Statskassen.

§ 106.
Saavel Kjøbesummer som Indtægter af det Geistlighe-

den beneficerede Gods skal blot anvendes til Geistlighe-
dens Bedste og Oplysningens Fremme. Milde Stiftelsers
Eiendomme skulle blot anvendes til disses Gavn.

§ 107.
Odels- og Aasædesretten maa ikke ophæves. De nær-

mere Betingelser, hvorunder den, til største Nytte for Sta-
ten og Gavn for Landalmuen, skal vedblive, fastsættes af
det første eller andet følgende Storthing.

§ 108.
Ingen Grevskaber, Baronier, Stamhuse og Fideikom-

misser, maa for Eftertiden oprettes.

§ 109.
Enhver Statens Borger er i Almindelighed lige forplig-

tet, i en vis Tid at værne om sit Fædreland, uden Hensyn
til Fødsel eller Formue.
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Denne Grundsætnings Anvendelse, og de Ind-
skrænkninger den bør undergaa, bestemmes ved Lov.
Endret 1907.

§ 110.
Statens Reservefond, som udgjør fireti Millioner Kro-

ner, skal udelukkende kunne anvendes til Afværgelse af
Farer for Riget eller, naar Landsulykke har rammet
Riget. Reservefondet skal forvaltes overensstemmende
med de af Storthinget derom fastsatte Regler.
Endret 1911.

§ 111.
Det norske Flags Form og Farver bestemmes ved Lov.

Endret 1905.

§ 112.
Viser Erfaring, at nogen Del af denne Kongeriget Nor-

ges Grundlov bør forandres, skal Forslaget derom
fremsættes paa første eller andet ordentlige Storthing
efter et nyt Valg og kundgjøres ved Trykken. Men det til-
kommer først det første eller andet ordentlige Storthing
efter næste Valg at bestemme, om den foreslaaede For-
andring bør finde Sted eller ei. Dog maa saadan Forand-
ring aldrig modsige denne Grundlovs Principer, men
alene angaa Modifikationer i enkelte Bestemmelser, der
ikke forandre denne Konstitutions Aand, og bør to Tre-
diedele af Storthinget være enige i saadan Forandring.

En saaledes vedtagen Grundlovsbestemmelse under-
skrives af Storthingets Præsident og Sekretær og sendes
Kongen til Kundgjørelse ved Trykken som gjældende
Bestemmelse i Kongeriget Norges Grundlov.
Endret 1869, 1905, 1907, 1913.
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per 31. desember 2020

Kongeriket Norges Grunnlov
gitt i riksforsamlingen på Eidsvoll den 17. mai 1814, 

slik den lyder etter senere endringer, senest grunnlovs-
vedtak av 14. mai 2020.

Kongeriket Noregs grunnlov
gjeven i riksforsamlinga på Eidsvoll den 17. mai 1814, 
slik ho lyder etter seinare endringar, seinast grunnlovs-

vedtaket 14. mai 2020.

A.
Om statsformen

A.
Om statsforma

§ 1
Kongeriket Norge er et fritt, selvstendig, udelelig og
uavhendelig rike. Dets regjeringsform er innskrenket
og arvelig monarkisk.

§ 1
Kongeriket Noreg er eit fritt, sjølvstendig, udeleleg og
uavhendeleg rike. Regjeringsforma er avgrensa og
arveleg monarkisk.

§ 2
Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv.
Denne Grunnlov skal sikre demokratiet, rettsstaten og
menneskerettighetene.

§ 2
Verdigrunnlaget skal framleis vere den kristne og
humanistiske arven vår. Denne grunnlova skal tryggje
demokratiet, rettsstaten og menneskerettane.

B.
Om den utøvende makt, kongen og den kongelige 

familie og om religionen

B.
Om den utøvande makta, om kongen og den konge-

lege familien og om religionen

§ 3
Den utøvende makt er hos kongen eller hos dronnin-
gen, hvis hun har ervervet kronen etter bestemmelsene
i § 6, § 7 eller § 48 i denne Grunnlov. Når den utøvende
makt således er hos dronningen, har hun alle de rettig-
heter og plikter som ifølge denne Grunnlov og landets
lover innehas av kongen.

§ 3
Den utøvande makta er hos kongen, eller hos dron-
ninga dersom ho har fått krona etter reglane i § 6, § 7
eller § 48 i denne grunnlova. Når den utøvande makta
såleis er hos dronninga, har ho alle rettar og plikter som
kongen har etter denne grunnlova og lovene i landet.

§ 4
Kongen skal alltid bekjenne seg til den evangelisk-luth-
erske religion.

§ 4
Kongen skal alltid vedkjenne seg den evangelisk-luth-
erske religionen.

§ 5
Kongens person kan ikke lastes eller anklages. Ansvar-
ligheten påligger hans råd.

§ 5
Kongen personleg kan ikkje lastast eller skuldast for
noko. Ansvaret ligg på rådet hans.

§ 6
Arvefølgen er lineal, således at bare i lovlig ekteskap
født barn av konge eller dronning eller av en som selv
er arveberettiget, kan arve, og at den nærmere linje
går foran den fjernere og den eldre i linjen foran den
yngre.

§ 6
Arvefølgja er lineal. Berre barn av dronning eller
konge, eller av nokon som sjølv har arverett, kan arve,
og barnet må vere født i lovleg ekteskap. Den nærare
lina går føre den fjernare og den eldre i lina føre den
yngre.
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Blant arveberettigede regnes også den ufødte, som
straks inntar sitt tilbørlige sted i arvelinjen når han eller
hun fødes til verden.

Dog tilkommer arverett ikke noen som ikke er født i
rett nedstigende linje fra den sist regjerende konge eller
dronning eller fra dennes bror eller søster, eller selv er
dennes bror eller søster.

Når en til Norges krone arveberettiget prins eller
prinsesse fødes, skal hans eller hennes navn og fødsels-
tid tilkjennegis førstholdende storting og antegnes i
dets protokoll.

For dem som er født tidligere enn året 1971, gjelder
dog denne Grunnlovs § 6 således som den ble vedtatt
den 18. november 1905. For dem som er født tidligere
enn året 1990, gjelder likevel at mann går foran kvinne.

Den ufødde har òg arverett, og barnet tek sin plass i
arvefølgja så snart det kjem til verda.

Arverett har likevel berre dei som ættar frå foreldra
til den sist regjerande dronninga eller kongen.

Når ei prinsesse eller ein prins med arverett til
Noregs krone blir fødd, skal namnet og fødselstids-
punktet gjerast kjent for Stortinget og førast inn i proto-
kollen der.

For dei som er fødde før 1971, gjeld likevel § 6 slik
han vart vedteken den 18. november 1905. For dei som
er fødde før 1990, gjeld likevel at mann går føre
kvinne.

§ 7
Er ingen arveberettiget prins eller prinsesse til, kan
kongen foreslå sin etterfølger for Stortinget, som har
rett til å bestemme valget hvis kongens forslag ikke
bifalles.

§ 7
Finst det ingen prinsesser eller prinsar med arverett,
kan kongen gjere framlegg om etterfølgjar for Stortin-
get, som kan avgjere valet dersom framlegget frå kon-
gen ikkje blir stødd.

§ 8
Kongens myndighetsalder fastsettes ved lov.

Så snart kongen har oppnådd den lovbestemte alder,
erklærer han seg offentlig å være myndig.

§ 8
Myndig alder for kongen blir fastsett i lov.

Så snart kongen har nådd den lovfeste alderen, lyser
han seg myndig.

§ 9
Så snart kongen, som myndig, tiltrer regjeringen,
avlegger han følgende ed for Stortinget: «Jeg lover og
sverger å ville regjere kongeriket Norge i overensstem-
melse med dets konstitusjon og lover, så sant hjelpe
meg Gud den allmektige og allvitende!»

Er intet storting på den tid samlet, nedlegges eden
skriftlig i statsrådet og gjentas høytidelig av kongen på
første storting.

§ 9
Så snart kongen, som myndig, tek til med regjeringa,
gjer han denne eiden for Stortinget: «Eg lovar og sver
at eg vil regjere Kongeriket Noreg i samsvar med kon-
stitusjonen og lovene, så sant hjelpe meg Gud den all-
mektige og allvitande!»

Er det ikkje samla noko storting på den tida, blir
eiden gjeven skriftleg i statsrådet, og kongen tek han
høgtidleg opp att på fyrste storting.

§ 10
(Opphevet ved grl.best. 29. februar 1908, sanksjonert
14. mars 1908)

§ 10
(Oppheva ved grunnlovsvedtak 29. februar 1908, sank-
sjonert 14. mars 1908)

§ 11
Kongen skal bo innen riket, og han må ikke uten Stor-
tingets samtykke oppholde seg utenfor riket lenger enn
seks måneder ad gangen, med mindre han for sin per-
son vil ha tapt retten til kronen.

Kongen må ikke motta noen annen krone eller regje-
ring uten Stortingets samtykke, hvortil fordres to tred-
jedeler av stemmene.

§ 11
Kongen skal bu i riket og kan ikkje utan samtykke frå
Stortinget vere utanfor riket meir enn seks månader om
gongen utan at han personleg misser retten til krona.

Kongen må ikkje ta imot ei anna krone eller regje-
ring utan samtykke frå Stortinget, og til det krevst to
tredjedelar av røystene.

§ 12
Kongen velger selv et råd av stemmeberettigede norske
borgere. Dette råd skal bestå av en statsminister og i det
minste syv andre medlemmer.

§ 12
Kongen vel sjølv eit råd av røysteføre norske borgarar.
I dette rådet skal det vere ein statsminister og minst sju
andre medlemmer.
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Kongen fordeler forretningene blant statsrådets med-
lemmer således som han finner det tjenlig. Til å ta sete i
statsrådet kan kongen ved overordentlige leiligheter
foruten statsrådets sedvanlige medlemmer tilkalle
andre norske borgere, men ingen medlemmer av Stor-
tinget.

Ektefeller, foreldre og barn eller to søsken må ikke
på samme tid ha sete i statsrådet.

Kongen fordeler gjeremåla mellom medlemmene av
statsrådet slik han meiner det er tenleg. Til å ta sete i
statsrådet ved sida av dei faste medlemmene kan kon-
gen i særlege høve kalle inn andre norske borgarar,
men ingen medlemmer av Stortinget.

Ektefolk, foreldre og born eller to sysken må ikkje ha
sete i statsrådet samstundes.

§ 13
Under kongens reiser innen riket kan han overdra styret
av riket til statsrådet. Dette skal føre regjeringen i kon-
gens navn og på hans vegne. Det skal ubrytelig etter-
leve så vel bestemmelsene i denne Grunnlov som de
særskilte dermed overensstemmende forskrifter, som
kongen meddeler i instruksjon.

Forretningene avgjøres ved stemmegivning, hvorved
i tilfelle av stemmelikhet statsministeren eller i dennes
fravær det første av de tilstedeværende medlemmer av
statsrådet har to stemmer.

Om de saker som statsrådet således avgjør, har det å
gi innberetning til kongen.

§ 13
For den tida kongen reiser i riket, kan han overlate sty-
ringa av riket til statsrådet. Dette skal føre regjeringa i
kongens namn og på hans vegner. Det skal ubryteleg
følgje så vel føresegnene i denne grunnlova som dei
særskilde instruksane som kongen gjev i samsvar med
dei.

Sakene blir avgjorde med røysting. Står røystene likt,
har statsministeren eller, om han er borte, den fyrste av
statsrådane som er til stades, to røyster.

Statsrådet skal gje melding til kongen om dei sakene
som blir avgjorde på denne måten.

§ 14
Kongen kan beskikke statssekretærer til å bistå stats-
rådets medlemmer under utførelsen av deres forretnin-
ger utenfor statsrådet. Den enkelte statssekretær
handler på vegne av det medlem av statsrådet som han
eller hun er knyttet til, i den utstrekning vedkommende
bestemmer.

§ 14
Kongen kan utnemne statssekretærar til å hjelpe med-
lemmene av statsrådet med gjeremåla deira utanfor
statsrådet. Kvar statssekretær handlar på vegner av den
medlemmen av statsrådet som ho eller han er knytt til,
så langt denne medlemmen fastset.

§ 15
Enhver som er medlem av statsrådet, har plikt til å inn-
levere sin avskjedssøknad etter at Stortinget har fattet
beslutning om mistillit til vedkommende statsråd alene
eller til det samlede statsråd.

Kongen er forpliktet til å innvilge en slik avskjeds-
søknad.

Når Stortinget har fattet beslutning om mistillit, kan
bare de forretninger utføres som er nødvendige for en
forsvarlig embetsførsel.

§ 15
Kvar medlem av statsrådet har plikt til å levere avskils-
søknad etter at Stortinget har gjort vedtak om mistillit
til denne statsråden åleine eller til heile statsrådet.

Kongen skal gje avskil etter ein slik søknad.
Når Stortinget har gjort vedtak om mistillit, kan

statsrådet berre utføre dei gjeremåla som trengst for
forsvarleg embetsførsle.

§ 16
Alle innbyggere i riket har fri religionsutøvelse. Den
norske kirke, en evangelisk-luthersk kirke, forblir Nor-
ges folkekirke og understøttes som sådan av staten.
Nærmere bestemmelser om Kirkens ordning fastsettes
ved Lov. Alle tros- og livssynssamfunn skal understøt-
tes på lik linje.

§ 16
Alle innbyggjarane i riket har fri religionsutøving. Den
norske kyrkja, ei evangelisk-luthersk kyrkje, står ved
lag som den norske folkekyrkja og blir stødd som det
av staten. Nærare føresegner om kyrkjeskipnaden blir
fastsette i lov. Alle trus- og livssynssamfunn skal bli
stødde på lik line.
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§ 17
Kongen kan gi og oppheve anordninger som angår han-
del, toll, næringsveier og offentlig forvaltning og regu-
lering; dog må de ikke stride mot konstitusjonen og de
lover som Stortinget har gitt i samsvar med de etterføl-
gende §§ 76, 77, 78 og 79. De gjelder provisorisk til
neste Storting.

§ 17
Kongen kan gje og oppheve provisoriske lover om han-
del, toll, næringsvegar og offentleg forvaltning og
regulering. Dei må ikkje stri mot konstitusjonen eller
dei lovene Stortinget har gjeve. Dei gjeld til neste stor-
ting.

§ 18
Kongen lar i alminnelighet innkreve de skatter og
avgifter som Stortinget pålegger.

§ 18
Kongen lèt i regelen krevje inn dei skattane og avgif-
tene som Stortinget fastset.

§ 19
Kongen våker over at statens eiendommer og regalier
anvendes og bestyres på den av Stortinget bestemte og
for samfunnet nyttigste måte.

§ 19
Kongen ser til at eigedommane og regala til staten blir
nytta og forvalta slik Stortinget har fastsett, og på den
måten som er nyttigast for samfunnet.

§ 20
Kongen har rett til i statsrådet å benåde forbrytere etter
at dom er falt. Forbryteren kan velge å motta kongens
nåde eller underkaste seg den idømte straff.

I de saker som Stortinget anlegger for Riksretten,
kan ingen annen benådning finne sted enn fritak for
idømt dødsstraff, med mindre Stortinget har gitt sam-
tykke til noe annet.

§ 20
Kongen har i statsrådet rett til å gje forbrytarar nåde
etter at dom er fallen. Forbrytaren kan velje å ta imot
kongens nåde eller ta den idømde straffa.

I saker som Stortinget reiser for Riksretten, kan det
ikkje gjevast annan nåde enn fritak frå idømd døds-
straff, om ikkje Stortinget har gjeve samtykke til noko
anna.

§ 21
Kongen velger og beskikker, etter å ha hørt sitt statsråd,
alle sivile og militære embetsmenn. Disse har lydig-
hets- og troskapsplikt til konstitusjonen og kongen. De
kongelige prinser må ikke bekle sivile embeter.

§ 21
Kongen vel og utnemner alle sivile og militære embets-
menn etter å ha høyrt statsrådet. Dei har plikt til å vere
lydige og tru mot konstitusjonen og kongen. Dei kon-
gelege prinsessene og prinsane kan ikkje ha sivile
embete.

§ 22
Statsministeren og statsrådets øvrige medlemmer samt
statssekretærene kan uten foregående dom avskjediges
av kongen etter at han har hørt statsrådets betenkning
derom. Det samme gjelder for de embetsmenn som er
ansatt ved statsrådets kontorer eller ved diplomatiet
eller konsulatvesenet, sivile overøvrighetspersoner, sje-
fer for regimenter og andre militære korps, komman-
danter på festninger og høystbefalende på krigsskip.
Hvorvidt pensjon bør tilstås de således avskjedigede
embetsmenn, avgjøres av det neste storting. I mellomti-
den nyter de to tredjedeler av sin tidligere gasje.

Andre embetsmenn kan bare suspenderes av kongen
og skal da straks tiltales for domstolene. Men de må
ikke avsettes uten etter dom og heller ikke forflyttes
mot sin vilje.

Alle embetsmenn kan uten foregående dom avskjedi-
ges når de har nådd en aldersgrense fastsatt ved lov.
Det kan bestemmes ved lov at visse embetsmenn, som
ikke er dommere, kan utnevnes på åremål.

§ 22
Statsministeren, dei andre medlemmene av statsrådet
og statssekretærane kan utan dom avsetjast av kongen
etter at han har høyrt kva statsrådet meiner om det. Det
same gjeld for dei embetsmennene som er tilsette ved
statsrådskontora eller i utanrikstenesta, sivile overøv-
righeitspersonar, sjefar for regiment og andre militære
korps, kommandantar på festningar og høgstbefalande
på krigsskip. Om embetsmenn som såleis er avsette,
skal få pensjon, blir avgjort av det neste stortinget. I
mellomtida får dei to tredjedelar av løna dei hadde før.

Andre embetsmenn kan berre suspenderast av kon-
gen og skal då straks stemnast for domstolane. Dei kan
ikkje avsetjast utan etter dom eller overflyttast mot sin
vilje.

Alle embetsmenn kan gjevast avskil utan dom når
dei har nådd ei aldersgrense fastsett i lov. Det kan fast-
setjast i lov at visse embetsmenn, men ikkje dommarar,
kan utnemnast på åremål.
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§ 23
Kongen kan tildele ordener til hvem han ønsker, til
belønning for utmerkede fortjenester, og dette må
offentlig kunngjøres. Men kongen kan ikke meddele
annen rang eller tittel enn den som følger med ethvert
embete. Ordenen fritar ingen for statsborgernes felles
plikter og byrder, ei heller medfører den fortrinnsrett til
statens embeter. De embetsmenn som avskjediges i
nåde, beholder den tittel og rang de hadde i embetet.
Dette gjelder likevel ikke statsrådets medlemmer eller
statssekretærene.

Ingen personlige eller blandede arvelige privilegier
må tilstås noen for ettertiden.

§ 23
Kongen kan gje ordenar til kven han vil, til påskjøning
for framifrå gagnsverk, som må kunngjerast offentleg.
Kongen kan ikkje tildele annan rang og tittel enn den
eit embete fører med seg. Ordenen fritek ingen for dei
plikter og bører som er sams for statsborgarane, og gjev
heller ikkje førerett til statlege embete. Embetsmenn
som får avskil i nåde, får ha den tittelen og rangen dei
hadde i embetet. Dette gjeld ikkje medlemmene av
statsrådet eller statssekretærane.

Ingen må heretter få arvelege særrettar, personlege
eller blanda.

§ 24
Kongen velger og avskjediger etter eget omdømme sin
hoffstat og sine hoffbetjenter.

§ 24
Kongen vel og avset etter eige skjøn hoffstaten sin og
hoffbetjentane sine.

§ 25
Kongen har høyeste befaling over rikets land- og sjø-
makt. Den må ikke forøkes eller forminskes uten Stor-
tingets samtykke. Den må ikke overlates i fremmede
makters tjeneste, og ingen fremmede makters krigsfolk,
unntatt hjelpetropper imot fiendtlig overfall, må gis
adgang til riket uten Stortingets samtykke.

Landvernet og de øvrige tropper som ikke kan hen-
regnes til linjetroppene, må aldri uten Stortingets sam-
tykke brukes utenfor rikets grenser.

Regjeringen har ikke rett til å bruke militær makt
mot innbyggerne uten etter lov, med mindre en forsam-
ling forstyrrer den offentlige ro og ikke øyeblikkelig
oppløses etter at de lovbestemmelser som angår opprør,
tre ganger høyt og tydelig er opplest for forsamlingen
av den sivile øvrighet.

§ 25
Kongen har høgste befalinga over forsvarsmakta til
riket. Denne makta må ikkje aukast eller minkast utan
samtykke frå Stortinget. Ho må ikkje overlatast i fra-
mande makters teneste, og ingen krigsfolk frå fra-
mande makter, så nær som troppar til hjelp mot
fiendsleg overfall, må dragast inn i riket utan samtykke
frå Stortinget.

Landvernet og andre troppar som ikkje kan reknast
som linetroppar, må aldri brukast utanfor grensene til
riket utan samtykke frå Stortinget.

Regjeringa har ikkje rett til å nytte militær makt mot
innbyggjarane utan etter lov, med mindre ei forsamling
skiplar den offentlege roa og ikkje skilst åt så snart den
sivile styresmakta tre gonger har lese lovføresegnene
om opprør høgt og tydeleg for henne.

§ 26
Kongen har rett til å innkalle tropper, begynne krig til
forsvar av landet og slutte fred, inngå og oppheve for-
bund, sende og motta sendemenn.

Traktater om saker som er av særlig stor viktighet, og
i alle tilfeller traktater hvis iverksettelse etter Grunnlo-
ven nødvendiggjør en ny lov eller stortingsbeslutning,
blir først bindende når Stortinget har gitt sitt samtykke
dertil.

§ 26
Kongen har rett til å kalle saman troppar, byrje krig til
forsvar av landet og slutte fred, inngå og seie opp fol-
kerettslege avtaler og sende og ta imot sendemenn.

Traktatar om særleg viktige saker blir fyrst bindande
når Stortinget har gjeve samtykke til det. Det same
gjeld alle traktatar som etter konstitusjonen ikkje kan
setjast i verk utan ei ny lov eller eit nytt stortingsved-
tak.

§ 27
Alle statsrådets medlemmer skal, når de ikke har lovlig
forfall, være nærværende i statsrådet. Ingen beslutning
må tas der når ikke over halvdelen av antall medlem-
mer er til stede.

§ 27
Alle medlemmene av statsrådet skal møte i statsrådet
når dei ikkje har lovleg forfall. Inga avgjerd må takast i
statsrådet når ikkje over helvta av medlemmene er til
stades.
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§ 28
Innstillinger om embetsutnevnelser og andre saker av
viktighet skal foredras i statsrådet av det medlem til
hvis fag de hører, og sakene skal ekspederes av ham
eller henne i overensstemmelse med den beslutning
som er tatt i statsrådet. Dog kan egentlige militære
kommandosaker, i den utstrekning som kongen
bestemmer, unntas fra behandling i statsråd.

§ 28
Tilrådingar om embetsutnemningar og andre viktige
saker skal målberast i statsrådet av den medlemmen
som har det fagområdet dei høyrer til. Ho eller han skal
ekspedere sakene i samsvar med avgjerda i statsrådet.
Det kan likevel gjerast unntak frå behandling i statsråd
for eigentlege militære kommandosaker i den mon kon-
gen fastset.

§ 29
Forbyr lovlig forfall en statsråd å møte og foredra de
saker som hører til hans eller hennes fag, skal disse
foredras av en annen statsråd som kongen konstituerer.

Hindres så mange ved lovlig forfall fra å møte at ikke
mer enn halvdelen av det bestemte antall medlemmer
er til stede, skal andre menn eller kvinner i nødvendig
antall konstitueres til å ta sete i statsrådet.

§ 29
Hindrar lovleg forfall ein statsråd frå å møte og mål-
bere saker som høyrer til hennar eller hans fagområde,
skal sakene målberast av ein annan statsråd, som kon-
gen konstituerer til det.

Hindrar lovleg forfall så mange frå å møte at ikkje
fleire enn helvta av det fastsette talet på medlemmer er
til stades, skal så mange andre personar som naudsynt
konstituerast til å ta sete i statsrådet.

§ 30
I statsrådet føres protokoll over alle de saker som der
forhandles. De diplomatiske saker som i statsrådet
besluttes hemmeligholdt, innføres i en egen protokoll.
Det samme gjelder de militære kommandosaker som i
statsrådet besluttes hemmeligholdt.

Enhver som har sete i statsrådet, er pliktig til med fri-
modighet å si sin mening, som kongen er forpliktet til å
høre. Men det er denne forbeholdt å fatte beslutning
etter sitt eget omdømme.

Finner noe medlem av statsrådet at kongens beslut-
ning strider mot statsformen eller rikets lover, er det en
plikt å gjøre kraftige motforestillinger samt å tilføye sin
mening i protokollen. Den som ikke slik har tilkjenne-
gitt sin protest, anses å ha vært enig med kongen og er
ansvarlig for dette, således som siden bestemmes, og
kan av Stortinget settes under tiltale for Riksretten.

§ 30
I statsrådet blir det ført protokoll over alle saker som
blir behandla der. Dei diplomatiske sakene som stats-
rådet vedtek å halde løynde, blir førte inn i ein særskild
protokoll. Det same gjeld dei militære kommandosa-
kene som statsrådet vedtek å halde løynde.

Kvar den som sit i statsrådet, har plikt til å seie si
meining med frimod. Kongen har plikt til å høyre mei-
ninga, men kan ta avgjerd etter eige omdømme.

Meiner nokon medlem av statsrådet at avgjerda til
kongen strir mot statsforma eller lovene i landet, har ho
eller han plikt til å ta kraftig til motmæle og skrive si
meining i protokollen. Den som ikkje har protestert
såleis, blir rekna for å ha vore samd med kongen og er
ansvarleg for det, slik som det sidan blir fastsett, og
Stortinget kan setje vedkommande under tiltale for
Riksretten.

§ 31
Alle de beslutninger som kongen utferdiger, skal kon-
trasigneres for å være gyldige. I militære kommandosa-
ker kontrasigneres beslutningene av den som har
foredratt sakene, men ellers av statsministeren eller,
hvis han eller hun ikke har vært til stede, av det første
av statsrådets tilstedeværende medlemmer.

§ 31
Alle avgjerder kongen ferdar ut, må kontrasignerast for
å bli gyldige. I militære kommandosaker skal avgjer-
dene kontrasignerast av den som har målbore saka,
men elles av statsministeren eller, om statsministeren
ikkje var til stades i statsrådet, av den fyrste av dei
medlemmene som var det.

§ 32
De beslutninger som fattes av regjeringen under kon-
gens fravær, utferdiges i kongens navn og undertegnes
av statsrådet.

§ 32
Dei avgjerdene regjeringa tek når kongen ikkje er til
stades, blir utferda i kongens namn og underskrivne av
statsrådet.

§ 33
(Opphevet ved grl.best. 14. mai 2020)

§ 33
(Oppheva ved grunnlovsvedtak 14. mai 2020)
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§ 34
Kongen gir bestemmelser om titler for dem som er
arveberettiget til kronen.

§ 34
Kongen gjev føresegner om titlar for dei som har arve-
rett til krona.

§ 35
Så snart tronarvingen har fylt 18 år, er han eller hun
berettiget til å ta sete i statsrådet, dog uten stemme eller
ansvar.

§ 35
Så snart tronarvingen har fylt 18 år, har ho eller han rett
til å ta sete i statsrådet, men utan røyst eller ansvar.

§ 36
En til Norges krone arveberettiget prins eller prinsesse
må ikke gifte seg uten kongens tillatelse. Heller ikke
må han eller hun motta noen annen krone eller regje-
ring uten kongens og Stortingets samtykke. Til Stortin-
gets samtykke fordres to tredjedeler av stemmene.

Handler han eller hun i strid med dette, taper ved-
kommende så vel som etterkommerne retten til Norges
trone.

§ 36
Ei prinsesse eller ein prins med arverett til Noregs
krone må ikkje gifte seg utan løyve frå kongen. Ho
eller han må heller ikkje ta imot ei anna krone eller
regjering utan samtykke frå kongen og Stortinget. Sam-
tykke frå Stortinget krev to tredjedelar av røystene.

Handlar ho eller han i strid med dette, misser ved-
kommande retten til Noregs trone for seg sjølv så vel
som for etterkommarane sine.

§ 37
De kongelige prinser og prinsesser skal for sine perso-
ner ikke stå til ansvar for andre enn kongen eller hvem
han forordner til dommer over dem.

§ 37
Dei kongelege prinsessene og prinsane skal for sine
personar ikkje svare for andre enn kongen eller den han
set til dommar over dei.

§ 38
(Opphevet ved grl.best. 18. november 1905)

§ 38
(Oppheva ved grunnlovsvedtak 18. november 1905)

§ 39
Dør kongen og tronfølgeren ennå er umyndig, skal
statsrådet straks innkalle Stortinget.

§ 39
Om kongen døyr og tronfølgjaren enno er umyndig,
skal statsrådet straks kalle inn Stortinget.

§ 40
Inntil Stortinget er samlet og har anordnet regjeringen
under kongens mindreårighet, forestår statsrådet rikets
bestyrelse i overensstemmelse med Grunnloven.

§ 40
Til dess Stortinget kjem saman og innrettar regjeringa
for den tida kongen er mindreårig, skal statsrådet stå
for styringa av riket, i samsvar med Grunnlova.

§ 41
Er kongen fraværende fra riket uten å være i felt, eller
er han så syk at han ikke kan ivareta regjeringen, skal
den som er nærmest arveberettiget til tronen, forestå
regjeringen som kongemaktens midlertidige utøver, så
fremt han eller hun har oppnådd den for kongen fast-
satte myndighetsalder. I motsatt fall forestår statsrådet
bestyrelsen av riket.

§ 41
Er kongen utanfor riket utan å vere i felt, eller er han så
sjuk at han ikkje kan ta seg av regjeringa, skal den nær-
aste arvingen til trona stå for regjeringa som mellom-
bels utøvar av kongemakta, så framt ho eller han har
nådd myndig alder for kongen. I motsett fall er det
statsrådet som står for styringa av riket.

§ 42
(Opphevet ved grl.best. 18. november 1905)

§ 42
(Oppheva ved grunnlovsvedtak 18. november 1905)

§ 43
Valget av formyndere som skal bestyre regjeringen for
den umyndige konge, skal foretas av Stortinget.

§ 43
Stortinget skal velje formyndarar til å stå for regjeringa
for den umyndige kongen.
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§ 44
Den prins eller prinsesse som i de tilfeller som er anført
i § 41, forestår regjeringen, skal skriftlig avlegge føl-
gende ed for Stortinget: «Jeg lover og sverger å ville
forestå regjeringen i overensstemmelse med konstitu-
sjonen og lovene, så sant hjelpe meg Gud den allmek-
tige og allvitende!»

Holdes ikke storting på den tid, nedlegges eden i
statsrådet og tilstilles siden neste storting.

Den prins eller prinsesse som en gang har avlagt
eden, gjentar den ikke senere.

§ 44
Den prinsessa eller prinsen som står for regjeringa i dei
tilfella som er nemnde i § 41, skal skriftleg gjere denne
eiden for Stortinget: «Eg lovar og sver at eg skal stå for
regjeringa i samsvar med konstitusjonen og lovene, så
sant hjelpe meg Gud den allmektige og allvitande!»

Blir det ikkje halde storting på denne tida, skal eiden
gjevast skriftleg i statsrådet og sidan sendast til neste
storting.

Den prinsessa eller prinsen som har gjort eiden, tek
han ikkje opp att seinare.

§ 45
Så snart formyndernes statsstyrelse opphører, skal de
overfor kongen og Stortinget avlegge regnskap for den.

§ 45
Dei som mellombels har stått for statsstyringa etter
§§ 40, 41, 43 eller 48, skal så snart ho er over, gjere
rekneskap for henne til kongen og Stortinget.

§ 46
Unnlater vedkommende i overensstemmelse med § 39
straks å sammenkalle Stortinget, da påligger det Høyes-
terett som en ubetinget plikt så snart fire uker er for-
løpt, å foranstalte denne sammenkalling.

§ 46
Om ikkje statsrådet straks kallar saman Stortinget etter
§ 39, har Høgsterett så snart det er gått fire veker, ei vil-
kårslaus plikt til å syte for innkalling.

§ 47
Bestyrelsen av den umyndige konges oppdragelse bør,
hvis begge foreldrene er døde og ingen av dem har
etterlatt noen skriftlig bestemmelse derom, fastsettes av
Stortinget.

§ 47
Stortinget fastset korleis oppsedinga av den umyndige
kongen skal styrast dersom begge foreldra er døde og
ingen av dei har late etter seg ei skriftleg føresegn om
det.

§ 48
Er kongestammen utdødd og ingen tronfølger utkåret,
da skal en ny konge eller dronning velges av Stortinget.
I mellomtiden forholdes med den utøvende makt etter
§ 40.

§ 48
Er kongsætta utdøydd og ingen tronfølgjar kåra, skal
Stortinget velje ny dronning eller konge. I mellomtida
gjeld § 40 for den utøvande makta.

C.
Om borgerrett og den lovgivende makt

C.
Om borgarretten og den lovgjevande makta

§ 49
Folket utøver den lovgivende makt ved Stortinget.
Stortingets representanter velges gjennom frie og hem-
melige valg.

Innbyggerne har rett til å styre lokale anliggender
gjennom lokale folkevalgte organer. Nærmere bestem-
melser om det lokale folkevalgte nivå fastsettes ved
lov.

§ 49
Folket utøver den lovgjevande makta gjennom Stortin-
get. Stortingsrepresentantane blir valde gjennom frie og
hemmelege val.

Innbyggjarane har rett til å styre lokale tilhøve gjen-
nom lokale folkevalde organ. Nærare føresegner om
det lokale folkevalde nivået blir fastsette i lov.

§ 50
Stemmeberettigede ved stortingsvalg er de norske bor-
gere, menn eller kvinner, som senest i det år valgtinget
holdes, har fylt 18 år.

§ 50
Røysterett ved stortingsval har dei norske borgarane
som har fylt 18 år eller fyller 18 år i det året valtinget
blir halde.
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I hvilken utstrekning dog norske borgere som på
valgdagen er bosatt utenfor riket, men oppfyller foran-
stående betingelser, er stemmeberettigede, fastsettes
ved lov.

Regler om stemmerett for ellers stemmeberettigede
personer som på valgdagen åpenbart lider av alvorlig
sjelelig svekkelse eller nedsatt bevissthet, kan fastsettes
ved lov.

I kva mon norske borgarar som på valdagen er
busette i utlandet, men elles stettar vilkåra ovanfor, skal
ha røysterett, blir fastsett i lov.

Reglar om røysterett for elles røysteføre personar
som på valdagen openbert lir av alvorleg psykisk svek-
king eller nedsett medvit, kan fastsetjast i lov.

§ 51
Regler om manntallsføringen og om innføringen av de
stemmeberettigede i manntallet fastsettes ved lov.

§ 51
Reglar om manntalsføring og om innføring av dei
røysteføre i manntalet blir fastsette i lov.

§ 52
(Opphevet ved grl.best. 26. oktober 1954.)

§ 52
(Oppheva ved grunnlovsvedtak 26. oktober 1954.)

§ 53
Stemmerett tapes
a) ved domfellelse for straffbare handlinger, i overens-

stemmelse med hva som bestemmes i lov om dette
b) ved å gå i fremmed makts tjeneste uten regjeringens

samtykke.

§ 53
Røysteretten misser
a) den som blir dømd for strafflagde handlingar, i sam-

svar med føresegner om dette i lov,
b) den som går i teneste for ei framand makt utan sam-

tykke frå regjeringa.

§ 54
Valgtingene holdes hvert fjerde år. De skal være tilen-
debrakt innen september måneds utgang.

§ 54
Valtinga blir haldne fjerdekvart år. Dei skal vere
avslutta seinast i september.

§ 55
Valgtingene bestyres på den måte som fastsettes ved
lov. Stridigheter om stemmerett avgjøres av valgstyret,
hvis kjennelse kan innankes for Stortinget.

§ 55
Valtinga skal styrast slik det blir fastsett i lov. Valstyret
avgjer tvistar om røysterett. Avgjerda kan klagast inn
for Stortinget.

§ 56
(Opphevet ved grl.best. 23. mars 1972.)

§ 56
(Oppheva ved grunnlovsvedtak 23. mars 1972.)

§ 57
Det antall stortingsrepresentanter som blir å velge, fast-
settes til 169.

Riket inndeles i 19 valgdistrikter.
150 av stortingsrepresentantene blir å velge som dist-

riktsrepresentanter og de øvrige 19 som utjevningsre-
presentanter.

Ethvert valgdistrikt skal ha 1 utjevningsmandat.
Det antall stortingsrepresentanter som blir å velge fra

hvert valgdistrikt, bestemmes på grunnlag av en bereg-
ning av forholdet mellom hvert distrikts antall innbyg-
gere samt areal, og hele rikets antall innbyggere samt
dets areal, når hver innbygger gir 1 poeng og hver kvad-
ratkilometer gir 1,8 poeng. Beregningen blir å foreta
hvert åttende år.

Nærmere bestemmelser om rikets inndeling i valg-
distrikter og stortingsmandatenes fordeling på valgdist-
rikter fastsettes ved lov.

§ 57
Det skal veljast 169 stortingsrepresentantar.

Riket blir inndelt i 19 valdistrikt.
150 av stortingsrepresentantane skal veljast som dist-

riktsrepresentantar og 19 som utjamningsrepresentan-
tar.

Kvart valdistrikt skal ha 1 utjamningsmandat.
Talet på stortingsrepresentantar som skal veljast frå

kvart valdistrikt, blir utrekna på grunnlag av høvet mel-
lom innbyggjartalet og flatevidda i distriktet på den
eine sida og innbyggjartalet og flatevidda i heile riket
på den andre sida. I denne utrekninga gjev kvar innbyg-
gjar 1 poeng og kvar kvadratkilometer 1,8 poeng.
Utrekninga skal gjerast kvart åttande år.

Nærare føresegner om korleis riket skal delast i val-
distrikt, og korleis stortingsmandata skal delast mellom
valdistrikta, blir fastsette i lov.
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§ 58
Valgtingene avholdes særskilt for hver kommune. På
valgtingene stemmes det direkte på stortingsrepresen-
tanter med vararepresentanter for hele valgdistriktet.

§ 58
Valtinga blir haldne særskilt for kvar kommune. På val-
tinga blir det røysta direkte på stortingsrepresentantar
med vararepresentantar for heile valdistriktet.

§ 59
Valget av distriktsrepresentanter foregår som forholds-
tallsvalg, og mandatene fordeles mellom partiene etter
nedenstående regler.

De sammenlagte stemmetall for hvert parti innenfor
de enkelte valgdistrikter blir å dele med 1,4; 3; 5; 7 og
således videre inntil stemmetallet er delt så mange gan-
ger som det antall mandater vedkommende parti kan
forventes å få. Det parti som etter det foranstående får
den største kvotient, tildeles det første mandat, mens
det neste mandat tilfaller det parti som har den nest
største kvotient, og således videre inntil alle mandater
er fordelt.

Listeforbund er ikke tillatt.
Utjevningsmandatene fordeles mellom de i utjevnin-

gen deltagende partier på grunnlag av forholdet mellom
de sammenlagte stemmetall for de enkelte partier i hele
riket i det øyemed å oppnå størst mulig forholdsmessig-
het partiene imellom. Ved en tilsvarende anvendelse for
hele riket og for de i utjevningen deltagende partier av
reglene om fordeling av distriktsmandatene angis hvor
mange stortingsmandater hvert parti i alt skal ha. Parti-
ene får seg deretter tildelt så mange utjevningsmanda-
ter at de til sammen med de allerede tildelte
distriktsmandater utgjør et så stort antall stortingsman-
dater som vedkommende parti etter den foranstående
angivelse skal ha. Har et parti allerede ved fordelingen
av distriktsmandatene fått et større antall mandater enn
hva det etter foranstående angivelse skal ha, skal det
foretas ny fordeling av utjevningsmandatene uteluk-
kende mellom de andre partier, således at det bortses
fra det stemmetall og de distriktsmandater som det
førstnevnte parti har oppnådd.

Intet parti kan tildeles noe utjevningsmandat med
mindre det har fått minst 4 prosent av det samlede
stemmetall for hele riket.

Nærmere bestemmelser om fordelingen av partienes
utjevningsmandater på valgdistriktene fastsettes ved
lov.

§ 59
Valet av distriktsrepresentantar er eit høvestalsval, og
mandata blir delte mellom partia etter reglane nedanfor.

Røystetalet for kvart parti i kvart valdistrikt skal
delast med 1,4; 3; 5; 7 og så bortetter. Det fyrste man-
datet går til det partiet som får den største kvotienten,
det neste mandatet går til det partiet som får den nest
største kvotienten, og så bortetter til alle mandata er
utdelte.

Listesamband er ulovleg.
Med sikte på best mogleg samsvar mellom røystetal

og representasjon blir utjamningsmandata delte mellom
dei partia som er med i utjamninga, på grunnlag av
høvet mellom røystetala deira i heile riket. Kor mange
stortingsmandat kvart parti skal ha i alt, finn ein ved å
nytte reglane for tildeling av distriktsmandat tilsva-
rande for heile riket for dei partia som er med i utjam-
ninga. Så får kvart parti tildelt så mange
utjamningsmandat attåt distriktsmandata det alt har
fått, at det til saman utgjer så mange stortingsmandat
som partiet skal ha i alt. Har eit parti alt ved utdelinga
av distriktsmandata fått fleire mandat enn det skulle
hatt etter framgangsmåten ovanfor, skal utjamnings-
mandata delast berre mellom dei andre partia, såleis at
ein ser bort frå det røystetalet og dei distriktsmandata
som det fyrstnemnde partiet har fått.

Ingen parti kan få utjamningsmandat utan å ha fått
minst 4 prosent av det samla røystetalet for heile riket.

Nærare føresegner om korleis utjamningsmandata til
partia skal delast mellom valdistrikta, blir fastsette i
lov.

§ 60
Hvorvidt og under hvilke former de stemmeberettigede
kan avgi sine stemmesedler uten personlig fremmøte på
valgtingene, bestemmes ved lov.

§ 60
Om og korleis dei røysteføre kan røyste utan å møte
personleg på valtinga, blir fastsett i lov.
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§ 61
Ingen kan velges til representant uten å være stemme-
berettiget.

§ 61
Ingen kan veljast til representant utan å ha røysterett.

§ 62
De tjenestemenn som er ansatt ved statsrådets kontorer,
statssekretærene og de politiske rådgivere dog unntatt,
kan ikke velges til representanter. Det samme gjelder
Høyesteretts medlemmer og de tjenestemenn som er
ansatt ved diplomatiet eller konsulatvesenet.

Statsrådets medlemmer kan ikke møte som represen-
tanter på Stortinget så lenge de har sete i statsrådet.
Heller ikke kan statssekretærene møte som represen-
tanter så lenge de bekler sine embeter, og de politiske
rådgivere ved statsrådets kontorer kan ikke møte på
Stortinget så lenge de innehar sine stillinger.

§ 62
Tenestemenn som er tilsette ved statsrådskontora, bort-
sett frå statssekretærar og politiske rådgjevarar, kan
ikkje veljast til representantar. Det same gjeld medlem-
mene av Høgsterett og tenestemenn som er tilsette i
utanrikstenesta.

Medlemmer av statsrådet kan ikkje møte på Stortin-
get som representantar så lenge dei har sete i statsrådet.
Heller ikkje statssekretærane kan møte som represen-
tantar så lenge dei er i embetet, og dei politiske råd-
gjevarane ved statsrådskontora kan ikkje møte på
Stortinget så lenge dei har stillingane sine.

§ 63
Enhver som velges til representant, er pliktig til å motta
valget, med mindre han eller hun
a) er valgt utenfor det valgdistrikt der vedkommende

er stemmeberettiget
b) har møtt som representant på alle storting etter for-

rige valg
c) har avgitt skriftlig erklæring om at vedkommende

ikke ønsker å stå på en valgliste.
Regler for innen hvilken tid og på hvilken måte den
som har rett til å nekte valg, skal gjøre denne rett gjel-
dende, fastsettes ved lov.

Det skal likeledes bestemmes ved lov innen hvilken
tid og på hvilken måte en som velges til representant
for to eller flere valgdistrikter, skal avgi erklæring om
hvilket valg han eller hun vil motta.

§ 63
Den som blir vald til representant, har plikt til å ta imot
valet, om vedkommande ikkje
a) er vald utanfor det valdistriktet der ho eller han har

røysterett,
b) har møtt som representant på alle storting etter førre

val,
c) har gjeve skriftleg fråsegn om at ho eller han ikkje

vil stå på ei valliste.
Frist og framgangsmåte for å gjere retten til å nekte val
gjeldande blir fastsett i lov.

Like eins skal det fastsetjast i lov når og korleis ein
som er vald til representant for to eller fleire valdistrikt,
skal gje fråsegn om kva val ho eller han vil ta imot.

§ 64
De valgte representanter forsynes med fullmakter hvis
lovlighet bedømmes av Stortinget.

§ 64
Dei valde representantane får tildelt fullmakter. Stortin-
get avgjer om fullmaktene er lovlege.

§ 65
Enhver representant og innkalt vararepresentant får av
statskassen godtgjørelse bestemt ved lov for reiseomkost-
ninger til og fra Stortinget og fra Stortinget til sitt hjem og
tilbake igjen under ferier av minst 14 dagers varighet.

Dessuten tilkommer det ham eller henne godtgjø-
relse, bestemt ved lov, for vedkommendes deltagelse i
Stortinget.

§ 65
Alle representantar og innkalla vararepresentantar får
frå statskassa lovfastsett godtgjersle for kostnader til
reiser til og frå Stortinget og frå Stortinget til heimen
og attende under feriar på minst 14 dagar.

Dessutan får dei lovfastsett godtgjersle for deltaking
på Stortinget.
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§ 66
Representantene er på sin reise til og fra Stortinget
samt under sitt opphold der befriet fra personlig hef-
telse, med mindre de gripes i offentlige forbrytelser.
Heller ikke kan de utenfor Stortingets forsamlinger
trekkes til ansvar for sine ytrede meninger der. Etter
den der vedtatte orden er enhver pliktig til å rette seg.

§ 66
På reisa til og frå Stortinget og medan dei er der, er
representantane fritekne frå pågriping, om dei ikkje blir
gripne i offentlege brotsverk. For meiningar ytra i for-
samlingane til Stortinget kan dei ikkje dragast til ansvar
utanfor desse forsamlingane. Alle har plikt til å rette
seg etter den ordenen som er vedteken av Stortinget.

§ 67
De på forannevnte måte valgte representanter utgjør
kongeriket Norges Storting.

§ 67
Representantane som er valde på den ovannemnde
måten, utgjer Kongeriket Noregs Storting.

§ 68
Stortinget trer sammen i alminnelighet den første hver-
dag i oktober måned hvert år i rikets hovedstad, med
mindre kongen på grunn av overordentlige omstendig-
heter, for eksempel fiendtlig innfall eller smittsom
syke, velger en annen by i riket. En slik bestemmelse
må da betimelig bekjentgjøres.

§ 68
Stortinget kjem i regelen saman i hovudstaden den fyr-
ste kvardagen i oktober kvart år, om ikkje kongen på
grunn av usedvanlege omstende, så som fiendsleg åtak
eller smittsam sjukdom, vel ein annan by i riket. Ei slik
avgjerd må gjerast kjend i tide.

§ 69
Når Stortinget ikke er samlet, kan det sammenkalles av
kongen dersom han finner det nødvendig.

§ 69
Når Stortinget ikkje er samla, kan kongen kalle det
saman dersom han meiner det trengst.

§ 70
(Opphevet ved grl.best. 29. mai 1990)

§ 70
(Oppheva ved grunnlovsvedtak 29. mai 1990.)

§ 71
Stortingets medlemmer fungerer i fire sammenheng-
ende år.

§ 71
Dei valde representantane er medlemmer av Stortinget
i fire år på rad.

§ 72
(Opphevet ved grl.best. 29. mai 1990)

§ 72
(Oppheva ved grunnlovsvedtak 29. mai 1990.)

§ 73
Stortinget utnevner en president, fem visepresidenter
og to sekretærer. Storting kan ikke holdes med mindre
minst halvdelen av dets medlemmer er til stede. Grunn-
lovsforslag kan behandles bare dersom minst to tredje-
deler av Stortingets medlemmer er til stede.

§ 73
Stortinget utnemner ein president, fem visepresidentar
og to sekretærar. Storting kan berre haldast dersom
minst helvta av medlemmene er til stades. Grunnlovs-
framlegg kan berre behandlast dersom minst to tredje-
delar av medlemmene er til stades.

§ 74
Så snart Stortinget har konstituert seg, åpner kongen
eller den han beskikker, dets forhandlinger med en tale
der han underretter det om rikets tilstand og de forhold
som han især ønsker å lede Stortingets oppmerksomhet
mot. Ingen deliberasjon må finne sted i kongens nær-
vær.

Når Stortingets forhandlinger er åpnet, har statsmi-
nisteren og statsrådene rett til å møte i Stortinget og på
linje med dets egne medlemmer, dog uten å avgi
stemme, delta i forhandlingene for så vidt disse holdes
for åpne dører, men i de saker som forhandles for luk-
kede dører, bare for så vidt Stortinget måtte tilstede det.

§ 74
Så snart Stortinget har konstituert seg, opnar kongen
eller den han set til det, forhandlingane med ei tale om
tilstanden i riket og dei emna han særleg vil gjere Stor-
tinget merksam på. Inga drøfting må skje med kongen
til stades.

Når forhandlingane i Stortinget er opna, har statsmi-
nisteren og statsrådane rett til å møte i Stortinget og til
liks med medlemmene der ta del i forhandlingane når
dei blir haldne for opne dører, men utan å røyste. I
saker som blir behandla for stengde dører, gjeld dette
berre når Stortinget gjev løyve til det.
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§ 75
Det tilkommer Stortinget
a) å gi og oppheve lover; å pålegge skatter, avgifter, toll

og andre offentlige byrder, som dog ikke gjelder ut
over 31. desember i det nærmest påfølgende år, med
mindre de uttrykkelig fornyes av et nytt storting;

b) å åpne lån på rikets kreditt;
c) å føre oppsyn med rikets pengevesen;
d) å bevilge de pengesummer som er nødvendige for å

dekke statens utgifter;
e) å bestemme hvor mye som årlig skal utbetales kon-

gen til hans hoffstat, og fastlegge den kongelige
families apanasje, som imidlertid ikke må bestå i
faste eiendommer;

f) å la seg forelegge statsrådets protokoller og alle
offentlige innberetninger og papirer;

g) å la seg meddele de forbund og traktater som kongen
på statens vegne har inngått med fremmede makter;

h) å kunne fordre enhver til å møte for seg i statssaker,
kongen og den kongelige familie unntatt; dog gjel-
der denne unntagelse ikke for de kongelige prinser
og prinsesser for så vidt de måtte bekle embeter;

i) å revidere midlertidige gasje- og pensjonslister og
gjøre de forandringer i dem som Stortinget finner
nødvendige;

k) å utnevne fem revisorer som årlig skal gjennomse
statens regnskaper og bekjentgjøre ekstrakter av dem
ved trykken; regnskapene skal tilstilles disse reviso-
rer innen seks måneder etter utgangen av det år som
Stortingets bevilgninger er gitt for; samt å treffe
bestemmelser angående ordningen av desisjonsmyn-
digheten overfor statens regnskapsbetjenter;

l) å utnevne en person som ikke er medlem av Stortin-
get, til på en måte som er nærmere bestemt i lov, å
føre kontroll med den offentlige forvaltning og alle
som virker i dens tjeneste, for å søke å sikre at det
ikke øves urett mot den enkelte borger;

m) å naturalisere fremmede.

§ 75
Det høyrer Stortinget til
a) å gje og oppheve lover; å fastsetje skattar, avgifter,

toll og andre offentlege bører, som likevel ikkje
gjeld etter 31. desember året etter, om dei ikkje blir
uttrykkeleg fornya av eit nytt storting;

b) å opne lån på rikets kreditt;
c) å føre oppsyn med pengestellet i riket;
d) å løyve dei pengesummane som trengst til statsut-

giftene;
e) å fastsetje kor mykje kongen skal få utbetalt til hoff-

staten sin kvart år, og fastsetje den kongelege fami-
liens apanasje, som ikkje kan vere i fast eigedom;

f) å få seg førelagt protokollane frå statsrådet og alle
offentlege meldingar og papir;

g) å få melding om dei folkerettslege avtalene som
kongen har gjort med framande makter for staten;

h) å kunne gje kven som helst påbod om å møte for seg
i statssaker, så nær som kongen og den kongelege
familien; likevel kan dei kongelege prinsessene og
prinsane kallast inn dersom dei har embete;

i) å revidere lister over mellombels løner og pensjonar
og gjere dei endringane som Stortinget meiner
trengst;

k) å utnemne fem revisorar som skal sjå gjennom
statsrekneskapane kvart år og kunngjere utdrag av
dei på prent; revisorane skal få rekneskapane til-
sende innan seks månader etter utgangen av det året
som Stortinget har gjeve løyvingar for; og å gje
føresegner om ordninga av desisjonsmakta overfor
rekneskapstenestemennene til staten;

l) å utnemne ein som ikkje er medlem av Stortinget,
som etter nærare føresegner fastsette i lov skal føre
kontroll med den offentlege forvaltninga og alle
som er i offentleg teneste, for å hindre at det blir
gjort urett mot den einskilde borgaren;

m) å gje innføddsrett.

§ 76
Enhver lov skal først foreslås på Stortinget enten av dets
egne medlemmer eller av regjeringen ved en statsråd.

Etter at forslaget der er antatt, skal ny deliberasjon
finne sted i Stortinget, som enten godkjenner eller for-
kaster det. I siste tilfelle skal forslaget, med de av Stor-
tinget tilføyde anmerkninger, på ny tas under
overveielse av Stortinget, som enten henlegger forsla-
get eller antar det med de nevnte anmerkninger.

§ 76
Alle lovframlegg skal fyrst gjerast på Stortinget, anten av
ein stortingsrepresentant eller av regjeringa ved ein statsråd.

Etter at framlegget er vedteke der, skal Stortinget ta
det opp til ny vurdering og anten godta eller forkaste
det. Blir det forkasta, skal framlegget med merknader
frå Stortinget takast opp til vurdering endå ein gong av
Stortinget, som anten legg framlegget bort eller vedtek
det med dei nemnde merknadene.
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Mellom hver slik deliberasjon må det gå minst tre
dager.

Mellom kvar slik behandling må det gå minst tre
dagar.

§ 77
Når en lovbeslutning to på hinannen følgende ganger er
bifalt av Stortinget, sendes det til kongen med anmod-
ning om hans sanksjon.

§ 77
Når Stortinget har gjort same lovvedtaket to gonger på
rad, går vedtaket til kongen med oppmoding om sank-
sjon.

§ 78
Godtar kongen lovbeslutningen, forsyner han den med
sin underskrift, hvorved den blir lov.

Godtar han den ikke, sender han den tilbake til Stor-
tinget med den erklæring at han for tiden ikke finner
det tjenlig å sanksjonere den. I dette tilfelle må beslut-
ningen ikke mer av det da samlede storting forelegges
kongen.

§ 78
Godtek kongen lovvedtaket, skriv han under, og der-
med blir det til lov.

Godtek han det ikkje, sender han det attende til Stor-
tinget med dei orda at han for tida ikkje meiner det er
tenleg å sanksjonere det. I så fall kan ikkje det stortin-
get som då er samla, leggje dette vedtaket fram for kon-
gen att.

§ 79
Er en lovbeslutning blitt uforandret antatt av to stor-
ting, sammensatt etter to på hinannen følgende valg og
innbyrdes adskilt ved minst to mellomliggende stor-
ting, uten at avvikende lovbeslutning i mellomtiden fra
den første til den siste antagelse er fattet av noe stor-
ting, og den da forelegges kongen med begjæring om at
Hans Majestet ikke vil nekte en lovbeslutning sin sank-
sjon, som Stortinget etter det modneste overlegg anser
for gagnlig, så blir den lov selv om kongens sanksjon
ikke gis innen Stortinget adskilles.

§ 79
Når to storting med eitt val og minst to storting imel-
lom har gjort same lovvedtaket uendra utan at Stortin-
get i mellomtida har gjort avvikande endeleg
lovvedtak, og det då blir lagt fram for kongen med dei
orda at Hans Majestet ikkje vil nekte å sanksjonere eit
lovvedtak som Stortinget etter ei grundig vurdering
held for gagnleg, så blir det til lov endå om kongen
ikkje gjev sanksjon før Stortinget skilst.

§ 80
Stortinget forblir samlet så lenge det finner det nødven-
dig, og innstiller forhandlingene når det har tilende-
brakt sine forretninger.

I overensstemmelse med Stortingets forretningsor-
den kan forhandlingene gjenopptas, men de opphører
senest siste hverdag i september måned.

Innen denne tid meddeler kongen sin resolusjon på
de lovbeslutninger som ikke allerede er avgjort, ved
enten å stadfeste eller å forkaste dem. Alle de som han
ikke uttrykkelig antar, anses for av ham å være forkas-
tet.

§ 80
Stortinget blir verande samla så lenge det sjølv meiner
det trengst, og avsluttar forhandlingane når gjeremåla
er fullførte.

I samsvar med reglar i den ordenen Stortinget har
vedteke, kan forhandlingane takast opp att, men dei blir
avslutta seinast siste kvardagen i september.

Innan den tid kunngjer kongen for Stortinget
avgjerda si om dei lovvedtaka som ikkje alt er avgjorde
(jf. §§ 77–79), med anten å stadfeste eller å forkaste
dei. Alle dei han ikkje uttrykkeleg godkjenner, blir
rekna som forkasta av kongen.

§ 81
Alle lover (de i § 79 unntatt) utferdiges i kongens navn,
under Norges rikes segl og i følgende uttrykk: «Vi N.N.
gjør vitterlig: at Oss er blitt forelagt Stortingets beslut-
ning, av dato sålydende: (her følger beslutningen). Ti
har Vi antatt og bekreftet, likesom Vi herved antar og
bekrefter samme som lov, under Vår hånd og rikets
segl.»

§ 81
Alle lover (så nær som dei etter § 79) blir utferda i
namnet til kongen, under Noregs rikssegl og med desse
orda: «Vi N.N. gjer kunnig: at Oss er førelagt vedtak
frå Stortinget dagsett dato som lyder slik: (her kjem
vedtaket). Vi godkjenner og stadfester dette vedtaket
som lov, under Vår hand og riksseglet.»
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§ 82
Regjeringen skal meddele Stortinget alle de opplysnin-
ger som er nødvendige for behandlingen av de saker
den fremlegger. Intet medlem av statsrådet må frem-
legge uriktige eller villedende opplysninger for Stortin-
get eller dets organer.

§ 82
Regjeringa skal gje Stortinget alle dei opplysningane
som trengst for behandlinga av dei sakene ho legg
fram. Ingen medlemmer av statsrådet må leggje fram
urette eller villeiande opplysningar for Stortinget eller
eit stortingsorgan.

§ 83
Stortinget kan innhente Høyesteretts betenkning om
juridiske emner.

§ 83
Stortinget kan hente inn utgreiing frå Høgsterett om
juridiske emne.

§ 84
Stortinget holdes for åpne dører, og dets forhandlinger
kunngjøres ved trykken, unntatt i de tilfeller hvor det
motsatte bestemmes ved stemmeflertall.

§ 84
Stortinget blir halde for opne dører, og forhandlingane
blir kunngjorde på prent, så nær som i dei tilfella noko
anna blir vedteke med røystefleirtal.

§ 85
Den som adlyder en befaling hvis hensikt er å forstyrre
Stortingets frihet og sikkerhet, gjør seg derved skyldig i
forræderi mot fedrelandet.

§ 85
Den som lyder eit påbod som har som føremål å skiple
fridommen og tryggleiken til Stortinget, gjer seg skul-
dig i svik mot fedrelandet.

D.
Om den dømmende makt

D.
Om den dømmande makta

§ 86
Riksretten dømmer i første og siste instans i de saker
som Stortinget anlegger mot statsrådets, Høyesteretts
eller Stortingets medlemmer for straffbart eller annet
rettsstridig forhold når de har brutt sine konstitusjonelle
plikter.

De nærmere regler for Stortingets påtale etter denne
paragraf fastsettes ved lov. Dog kan det ikke settes kor-
tere foreldelsesfrist enn 15 år for adgangen til å gjøre
ansvar gjeldende ved tiltale for Riksretten.

Dommere i Riksretten er 6 medlemmer valgt av Stor-
tinget og de 5 etter embetsalder eldste, fast utnevnte
medlemmer av Høyesterett, deriblant Høyesteretts
justitiarius. Stortinget velger medlemmene og stedfor-
trederne for 6 år. Et medlem av statsrådet eller Stortin-
get kan ikke velges til medlem av Riksretten. I
Riksretten har Høyesteretts justitiarius forsetet.

Den som har tatt sete i Riksretten som valgt av Stor-
tinget, trer ikke ut av retten selv om den tid han eller
hun er valgt for, utløper før Riksrettens behandling av
saken er tilendebrakt. Heller ikke en høyesterettsdom-
mer som er medlem av Riksretten, trer ut av retten selv
om han eller hun fratrer som medlem av Høyesterett.

§ 86
Riksretten dømmer i fyrste og siste instans i dei sakene
som Stortinget reiser mot medlemmer av statsrådet,
Høgsterett eller Stortinget for eit strafflagt eller anna
rettsstridig tilhøve når dei har brote sine konstitusjo-
nelle plikter.

Dei nærare reglane om påtale som Stortinget reiser
etter denne paragrafen, blir fastsette i lov. Det kan like-
vel ikkje setjast kortare foreldingsfrist enn 15 år for
høvet til å gjere ansvar gjeldande ved tiltale for Riksret-
ten.

Dommarar i Riksretten er 6 medlemmer valde av Stor-
tinget og dei 5 etter embetsalder eldste fast utnemnde
medlemmene av Høgsterett, mellom dei leiaren av
Høgsterett. Stortinget vel medlemmene og varamed-
lemmer for 6 år. Ein medlem av statsrådet eller Stortin-
get kan ikkje veljast til medlem av Riksretten. I
Riksretten har leiaren av Høgsterett forsetet.

Dei som har teke sete i Riksretten som valde av Stor-
tinget, blir sitjande jamvel om tida dei er valde for, går
ut før Riksretten har avslutta saka. Like eins blir høgs-
terettsdommarar sitjande i Riksretten jamvel om dei går
av som medlemmer av Høgsterett.

§ 87
De nærmere forskrifter om sammensetningen av Riks-
retten og saksbehandlingen fastsettes ved lov.

§ 87
Dei nærare reglane om samansetjinga av Riksretten og
om saksbehandlinga blir fastsette i lov.
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§ 88
Høyesterett dømmer i siste instans. Dog kan inn-
skrenkninger i adgangen til å få Høyesteretts avgjørelse
bestemmes ved lov.

Høyesterett skal bestå av en justitiarius og minst fire
andre medlemmer.

§ 88
Høgsterett dømmer i siste instans. Grenser for høvet til
å få Høgsteretts avgjerd kan fastsetjast i lov.

Høgsterett skal vere samansett av ein leiar og minst
fire andre medlemmer.

§ 89
I saker som reises for domstolene, har domstolene rett
og plikt til å prøve om det strider mot Grunnloven å
anvende en lovbestemmelse, og om det strider mot
Grunnloven eller landets lover å anvende andre beslut-
ninger truffet under utøving av offentlig myndighet.

§ 89
I saker som blir reiste for domstolane, har domstolane
rett og plikt til å prøve om det strir mot Grunnlova å
byggje på ei lovføresegn, og om det strir mot Grunn-
lova eller lovene i landet å byggje på andre avgjerder
tekne med offentleg styringsmakt.

§ 90
Høyesteretts dommer kan i intet tilfelle påankes.

§ 90
Ein høgsterettsdom kan ikkje i noko tilfelle ankast.

§ 91
Ingen kan beskikkes til medlem av Høyesterett før han
eller hun er 30 år gammel.

§ 91
Ingen kan utnemnast til medlem av Høgsterett før ho
eller han er 30 år gammal.

E.
Menneskerettigheter

E.
Menneskerettar

§ 92
Statens myndigheter skal respektere og sikre mennes-
kerettighetene slik de er nedfelt i denne grunnlov og i
for Norge bindende traktater om menneskerettigheter.

§ 92
Dei statlege styresmaktene skal respektere og tryggje
menneskerettane slik dei er fastsette i denne grunnlova
og i traktatar om menneskerettar som er bindande for
Noreg.

§ 93
Ethvert menneske har rett til liv. Ingen kan dømmes til
døden.

Ingen må utsettes for tortur eller annen umenneskelig
eller nedverdigende behandling eller straff.

Ingen skal holdes i slaveri eller tvangsarbeid.
Statens myndigheter skal beskytte retten til liv og

bekjempe tortur, slaveri, tvangsarbeid og andre former
for umenneskelig eller nedverdigende behandling.

§ 93
Kvart menneske har rett til liv. Ingen kan dømmast til
døden.

Ingen må utsetjast for tortur eller anna umenneskeleg
eller nedverdigande behandling eller straff.

Ingen skal haldast i slaveri eller tvangsarbeid.
Dei statlege styresmaktene skal verne retten til liv og

stri mot tortur, slaveri, tvangsarbeid og andre former
for umenneskeleg eller nedverdigande behandling.

§ 94
Ingen må fengsles eller berøves friheten på annen måte
uten i lovbestemte tilfeller og på den måte som lovene
foreskriver. Frihetsberøvelsen må være nødvendig og
ikke utgjøre et uforholdsmessig inngrep.

Den pågrepne skal snarest mulig fremstilles for en
domstol. Andre som er berøvet sin frihet, kan få frihets-
berøvelsen prøvet for domstolene uten ugrunnet opp-
hold.

De som uberettiget har arrestert noen eller ulovlig
holdt noen fengslet, står til ansvar for vedkommende.

§ 94
Ingen må fengslast eller bli fråteken fridommen på
anna vis utan i dei tilfella og på den måten som lovene
fastset. Fridomstapet må vere naudsynt og ikkje utgjere
eit mishøveleg inngrep.

Den pågripne skal snarast råd framstillast for ein
domstol. Andre som er fråtekne fridommen, kan få fri-
domstapet prøvd for domstolane utan grunnlaus dry-
ging.

Dei som utan rett har arrestert nokon eller halde
nokon ulovleg fengsla, står til ansvar for vedkom-
mande.
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§ 95
Enhver har rett til å få sin sak avgjort av en uavhengig og
upartisk domstol innen rimelig tid. Rettergangen skal
være rettferdig og offentlig. Retten kan likevel lukke
rettsmøtet dersom hensynet til partenes privatliv eller
tungtveiende allmenne interesser gjør det nødvendig.

Statens myndigheter skal sikre domstolenes og dom-
mernes uavhengighet og upartiskhet.

§ 95
Alle har rett til å få saka si avgjord av ein uavhengig og
upartisk domstol innan rimeleg tid. Rettargangen skal
vere rettvis og offentleg. Retten kan likevel stengje
rettsmøtet dersom omsynet til privatlivet til partane
eller tungtvegande allmenne interesser krev det.

Dei statlege styresmaktene skal sikre at domstolane
og dommarane er uavhengige og upartiske.

§ 96
Ingen kan dømmes uten etter lov eller straffes uten etter
dom.

Enhver har rett til å bli ansett som uskyldig inntil
skyld er bevist etter loven.

Ingen kan dømmes til å avstå fast eiendom eller sam-
let formue, med mindre verdiene er benyttet til eller er
utbytte fra en straffbar handling.

§ 96
Ingen kan dømmast utan etter lov eller straffast utan
etter dom.

Alle har rett til å bli rekna som uskuldige til skuld er
prova etter lova.

Ingen kan dømmast til å avstå fast eigedom eller
heile eiga si om ikkje verdiane er nytta til eller er utbyte
frå ei strafflagd handling.

§ 97
Ingen lov må gis tilbakevirkende kraft.

§ 97
Inga lov må gjevast tilbakeverkande kraft.

§ 98
Alle er like for loven.
Intet menneske må utsettes for usaklig eller uforholds-
messig forskjellsbehandling.

§ 98
Alle er like for lova.
Ikkje noko menneske må utsetjast for usakleg eller mis-
høveleg forskjellsbehandling.

§ 99
(Opphevet ved grl.best. 13. mai 2014.)

§ 99
(Oppheva ved grunnlovsvedtak 13. mai 2014.)

§ 100
Ytringsfrihet bør finne sted.

Ingen kan holdes rettslig ansvarlig for å ha meddelt
eller mottatt opplysninger, ideer og budskap med min-
dre det lar seg forsvare holdt opp imot ytringsfrihetens
begrunnelse i sannhetssøken, demokrati og individets
frie meningsdannelse. Det rettslige ansvar bør være
foreskrevet i lov.

Frimodige ytringer om statsstyret og hvilken som
helst annen gjenstand er tillatt for enhver. Det kan bare
settes klart definerte grenser for denne rett der særlig
tungtveiende hensyn gjør det forsvarlig holdt opp imot
ytringsfrihetens begrunnelser.

Forhåndssensur og andre forebyggende forholdsregler
kan ikke benyttes med mindre det er nødvendig for å
beskytte barn og unge mot skadelig påvirkning fra levende
bilder. Brevsensur kan ikke settes i verk utenfor anstalter.

Enhver har rett til innsyn i statens og kommunenes
dokumenter og til å følge forhandlingene i rettsmøter
og folkevalgte organer. Det kan i lov fastsettes begrens-
ninger i denne rett ut fra hensyn til personvern og av
andre tungtveiende grunner.

Det påligger statens myndigheter å legge forholdene
til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale.

§ 100
Ytringsfridom skal det vere.

Ingen kan haldast rettsleg ansvarleg for å ha motteke
eller komme med opplysningar, idear eller bodskapar
om det ikkje lèt seg forsvare halde opp imot den grunn-
gjevinga ytringsfridommen har i sanningssøking,
demokrati og den frie meiningsdanninga til individet.
Det rettslege ansvaret skal vere fastsett i lov.

Alle har rett til å ytre seg frimodig om statsstyringa
og kva anna emne som helst. Det kan berre setjast slike
klårt definerte grenser for denne retten der særleg
tungtvegande omsyn gjer det forsvarleg halde opp imot
grunngjevingane for ytringsfridommen.

Førehandssensur og andre førebyggjande åtgjerder
kan ikkje nyttast om det ikkje trengst for å verne born og
unge mot skadeleg påverknad frå levande bilete. Brev-
sensur kan ikkje setjast i verk, så nær som i anstaltar.

Alle har rett til innsyn i dokumenta til staten og kom-
munane og til å følgje forhandlingane i rettsmøte og
folkevalde organ. Det kan i lov setjast grenser for
denne retten av omsyn til personvern og av andre
tungtvegande grunnar.

Dei statlege styresmaktene skal leggje til rette for eit
ope og opplyst offentleg ordskifte.
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§ 101
Enhver har rett til å danne, slutte seg til og melde seg ut
av foreninger, herunder fagforeninger og politiske par-
tier.

Alle kan møtes i fredelige forsamlinger og demon-
strasjoner.

§ 101
Alle har rett til å skipe, melde seg inn i og melde seg ut
av foreiningar, medrekna fagforeiningar og politiske
parti.

Alle kan møtast i fredelege forsamlingar og demon-
strasjonar.

§ 102
Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv,
sitt hjem og sin kommunikasjon. Husransakelse må
ikke finne sted, unntatt i kriminelle tilfeller.

Statens myndigheter skal sikre et vern om den per-
sonlige integritet.

§ 102
Alle har rett til respekt for privatlivet og familielivet
sitt, for heimen sin og kommunikasjonen sin. Det må
ikkje utførast husransakingar, så nær som i kriminelle
tilfelle.

Dei statlege styresmaktene skal sikre eit vern om den
personlege integriteten.

§ 103
(Opphevet ved grl.best. 13. mai 2014.)

§ 103
(Oppheva ved grunnlovsvedtak 13. mai 2014.)

§ 104
Barn har krav på respekt for sitt menneskeverd. De har
rett til å bli hørt i spørsmål som gjelder dem selv, og
deres mening skal tillegges vekt i overensstemmelse
med deres alder og utvikling.

Ved handlinger og avgjørelser som berører barn, skal
barnets beste være et grunnleggende hensyn.

Barn har rett til vern om sin personlige integritet.
Statens myndigheter skal legge forholdene til rette for
barnets utvikling, herunder sikre at barnet får den nød-
vendige økonomiske, sosiale og helsemessige trygghet,
fortrinnsvis i egen familie.

§ 104
Born har krav på respekt for menneskeverdet sitt. Dei
har rett til å bli høyrde i spørsmål som gjeld dei sjølve,
og det skal leggjast vekt på meininga deira i samsvar
med alderen og utviklingssteget.

Ved handlingar og i avgjerder som vedkjem born,
skal kva som er best for barnet, vere eit grunnleggjande
omsyn.

Born har rett til vern om den personlege integriteten
sin. Dei statlege styresmaktene skal leggje til rette for
utviklinga til barnet og mellom anna sjå til at det får
den økonomiske, sosiale og helsemessige tryggleiken
som det treng, helst i sin eigen familie.

§ 105
Fordrer statens tarv at noen må avgi sin rørlige eller
urørlige eiendom til offentlig bruk, så bør han eller hun
ha full erstatning av statskassen.

§ 105
Krev omsyn til samfunnet at nokon må gje frå seg sin
faste eller rørlege eigedom til offentleg bruk, skal ho
eller han få fullt vederlag av statskassa.

§ 106
Enhver som oppholder seg lovlig i riket, kan fritt
bevege seg innenfor rikets grenser og velge sitt bosted
der.

Ingen kan nektes å forlate riket med mindre det er
nødvendig av hensyn til en effektiv rettsforfølgelse
eller for avtjening av verneplikt. Norske statsborgere
kan ikke nektes adgang til riket.

§ 106
Alle som oppheld seg lovleg i riket, kan fritt ferdast
innanfor grensene og velje bustad der.

Ingen kan nektast å forlate riket om det ikkje trengst
av omsyn til effektiv rettsforfølging eller fordi dei skal
gjere verneplikt. Norske statsborgarar kan ikkje nektast
tilgjenge til riket.

§ 107 § 107

§ 108
Det påligger statens myndigheter å legge forholdene til
rette for at den samiske folkegruppe kan sikre og
utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv.

§ 108
Dei statlege styresmaktene skal leggje til rette for at
den samiske folkegruppa kan tryggje og utvikle samisk
språk, kultur og samfunnsliv.
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§ 109
Enhver har rett til utdannelse. Barn har rett til å motta
grunnleggende opplæring. Opplæringen skal ivareta
den enkeltes evner og behov og fremme respekt for
demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene.

Statens myndigheter skal sikre adgang til videregå-
ende opplæring og like muligheter til høyere utdan-
nelse på grunnlag av kvalifikasjoner.

§ 109
Alle har rett til utdanning. Born har rett til å ta imot
grunnleggjande opplæring. Opplæringa skal utvikle
evnene til kvart barn og ta omsyn til dei behova det har,
og fremje respekt for demokratiet, rettsstaten og men-
neskerettane.

Dei statlege styresmaktene skal sikre tilgjenge til
vidaregåande opplæring og likt høve til høgare utdan-
ning på grunnlag av kvalifikasjonar.

§ 110
Statens myndigheter skal legge forholdene til rette for at
ethvert arbeidsdyktig menneske kan tjene til livets opp-
hold ved arbeid eller næring. Den som ikke selv kan sørge
for sitt livsopphold, har rett til støtte fra det offentlige.

Nærmere bestemmelser om ansattes medbestemmel-
sesrett på sin arbeidsplass fastsettes ved lov.

§ 110
Dei statlege styresmaktene skal leggje til rette for at
kvart arbeidsført menneske kan leve av arbeidet sitt
eller næringsverksemda si. Den som ikkje sjølv kan
forsyte seg, har rett til stønad frå det offentlege.

Nærare føresegner om medråderetten til dei tilsette
på arbeidsplassen blir fastsette i lov.

§ 111 § 111

§ 112
Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en
natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Natu-
rens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og
allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for
etterslekten.

Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets til-
stand og om virkningene av planlagte og iverksatte inn-
grep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har etter
foregående ledd.

Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjen-
nomfører disse grunnsetninger.

§ 112
Alle har rett til eit helsesamt miljø og ein natur der pro-
duksjonsevna og mangfaldet blir haldne ved lag.
Naturressursane skal disponerast ut frå ein langsiktig
og allsidig synsmåte som tryggjer denne retten òg for
kommande slekter.

Borgarane har rett til kunnskap om korleis det står til
med naturmiljøet, og om verknadene av planlagde og
iverksette inngrep i naturen, slik at dei kan tryggje den
retten dei har etter førre leddet.

Dei statlege styresmaktene skal setje i verk tiltak
som gjennomfører desse grunnsetningane.

§ 113
Myndighetenes inngrep overfor den enkelte må ha
grunnlag i lov.

§ 113
Styresmaktene må ha grunnlag i lov for å gripe inn
overfor einskildmennesket.

F.
Alminnelige bestemmelser

F.
Allmenne føresegner

§ 114
Til embeter i staten må utnevnes bare de norske bor-
gere, menn eller kvinner, som taler landets språk, samt
a) enten er født i riket av foreldre som på det tidspunkt

var norske statsborgere
b) eller er født i utlandet av norske foreldre som på den

tid ikke var statsborgere i noe annet land
c) eller heretter oppholder seg i riket i ti år
d) eller blir naturalisert av Stortinget.
Dog kan andre beskikkes til lærere ved Universitetet og
de lærde skoler, til leger og til konsuler på fremmede
steder.

§ 114
Til embete i staten kan det berre utnemnast norske bor-
garar som talar språket i landet og
a) anten er fødde i riket av foreldre som då var norske

statsborgarar,
b) eller er fødde i utlandet av norske foreldre som då

ikkje var statsborgarar i noko anna land,
c) eller har opphalde seg i riket i 10 år,
d) eller får innføddsrett av Stortinget.
Andre kan likevel utnemnast til lærarar ved universite-
tet og dei lærde skulane, til lækjarar og til konsular på
framande stader.
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§ 115
For å sikre den internasjonale fred og sikkerhet eller
fremme internasjonal rettsorden og samarbeid kan
Stortinget med tre fjerdedels flertall samtykke i at en
internasjonal sammenslutning som Norge er tilsluttet
eller slutter seg til, på et saklig begrenset område skal
ha rett til å utøve beføyelser som etter denne Grunnlov
ellers tilligger statens myndigheter, dog ikke beføyelse
til å forandre denne Grunnlov. Når Stortinget skal gi sitt
samtykke, bør, som ved behandling av grunnlovsfor-
slag, minst to tredjedeler av dets medlemmer være til
stede.

Bestemmelsene i denne paragraf gjelder ikke ved
deltagelse i en internasjonal sammenslutning hvis
beslutninger bare har rent folkerettslig virkning for
Norge.

§ 115
For å sikre internasjonal fred og tryggleik eller fremje
internasjonal rettsorden og samarbeid kan Stortinget
med tre fjerdedels fleirtal gje samtykke til at ein inter-
nasjonal samskipnad som Noreg er tilslutta eller sluttar
seg til, på eit sakleg avgrensa område får råderett som
elles ligg hjå dei statlege styresmaktene etter denne
grunnlova, men likevel ikkje rett til å endre denne
grunnlova. Når Stortinget skal gje sitt samtykke, skal
minst to tredjedelar av medlemmene vere til stades,
som ved behandling av grunnlovsframlegg.

Føresegnene i denne paragrafen gjeld ikkje ved del-
taking i ein internasjonal samskipnad der avgjerdene
berre har reint folkerettsleg verknad for Noreg.

§ 116
Så vel kjøpesummer som inntekter av det gods som er
benefisert geistligheten, skal bare anvendes til geistlig-
hetens beste og til opplysningens fremme. Milde stif-
telsers eiendommer skal bare anvendes til gagn for
disse.

§ 116
Kjøpesummar og inntekter av det benefiserte godset til
presteskapet skal berre nyttast til gagn for presteskapet
og til å fremje opplysinga. Eigedommane til milde stif-
tingar skal berre nyttast til deira eige gagn.

§ 117
Odels- og åsetesretten må ikke oppheves. De nærmere
betingelser for hvordan den skal bestå til støtte for sta-
ten og til gagn for landallmuen, fastsettes av det første
eller annet følgende storting.

§ 117
Odels- og åsetesretten må ikkje opphevast. Dei nærare
vilkåra for korleis han skal stå ved lag til størst mogleg
nytte for staten og gagn for landallmugen, blir fastsette
av det fyrste eller andre stortinget.

§ 118
Ingen grevskaper, baronier, stamhus og fideikommisser
må for ettertiden opprettes.

§ 118
Heretter kan det ikkje skipast grevskap, baroni, stam-
hus eller fideikommiss.

§ 119
Enhver statens borger er i alminnelighet like forpliktet
til i en viss tid å verne om sitt fedreland, uten hensyn til
fødsel eller formue.

Anvendelsen av denne grunnsetning og de begrens-
ninger den bør ha, bestemmes ved lov.

§ 119
Alle statsborgarane har i regelen den same skyldnaden
til å verne fedrelandet ei viss tid, utan omsyn til fødsel
eller formue.

Korleis denne grunnsetninga skal gjennomførast, og
kva unntak ho skal ha, blir fastsett i lov.

§ 120
Det norske flaggs form og farger bestemmes ved lov.

§ 120
Forma og fargane på det norske flagget blir fastsette i
lov.

§ 120 a
Norges Bank er landets sentralbank.

§ 120 a
Noregs Bank er sentralbanken i landet.
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§ 121
Viser erfaring at noen del av denne kongeriket Norges
Grunnlov bør forandres, skal forslag derom fremsettes
på første, annet eller tredje storting etter et nytt valg og
kunngjøres ved trykken. Men det tilkommer først det
første, annet eller tredje storting etter neste valg å
bestemme om den foreslåtte forandring bør finne sted
eller ei. Dog må en slik forandring aldri motsi denne
Grunnlovs prinsipper, men bare angå slike modifika-
sjoner i enkelte bestemmelser som ikke forandrer
denne konstitusjons ånd, og to tredjedeler av Stortinget
bør være enige i en slik forandring.

En således vedtatt grunnlovsbestemmelse underskri-
ves av Stortingets president og sekretær og sendes kon-
gen til kunngjøring ved trykken som gjeldende
bestemmelse i kongeriket Norges Grunnlov.

§ 121
Viser røynsla at nokon del av denne grunnlova for Kon-
geriket Noreg bør endrast, skal framlegget om endring
leggjast fram på det fyrste, andre eller tredje stortinget
etter eit nytt val og kunngjerast på prent. Men det er
fyrst det fyrste, andre eller tredje stortinget etter neste
val som avgjer om endringa skal gjerast eller ikkje. Ei
slik endring må likevel aldri stri mot prinsippa i denne
grunnlova, men berre gjelde modifikasjonar i einskilde
føresegner som ikkje endrar ånda i denne konstitusjo-
nen, og to tredjedelar av Stortinget må vere samde i ei
slik endring.

Ei grunnlovsføresegn som er vedteken på denne
måten, skal underskrivast av Stortingets president og
sekretær og sendast til kongen til kunngjering på prent
som gjeldande føresegn i Kongeriket Noregs grunnlov.
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kapittel 2 §§ 33–37 297
kapittel 8 § 1 1074–1075
kapittel 8 § 3 1076–1077, 1090
kapittel 9 1071
kapittel 9 § 1 1071–1072
kapittel 9 § 4 1071
kapittel 9 § 21 176, 1080
kapittel 9 § 23 1080
kapittel 9 § 24 1071
kapittel 9 § 26 1069, 1078–1081
kapittel 9 § 28 1083, 1086
kapittel 9 § 29 1060, 1069, 1083
kapittel 9 § 30 1009, 1071–1072
kapittel 10 § 9 1071
kapittel 10 § 11 1072
kapittel 14 918
kapittel 14 § 1 910
kapittel 14 § 3 910
kapittel 14 § 4 910
kapittel 14 § 5 913
kapittel 14 § 7 910
kapittel 14 § 8 910
kapittel 14 § 22 913
kapittel 14 § 26 910
kapittel 16 § 8 926
kapittel 16 §§ 8–10 926
kapittel 17 1079
kapittel 17 § 5 1085–1086
kapittel 17 § 7 1085
kapittel 18 § 26 1077
kapittel 24 327
kapittel 24 § 9 1079
kapittel 28 § 6 116

Utskiftningsloven 1843 (opphevet) 735

Dissenterloven 1845 (opphevet) 91, 102, 116, 128, 510, 1271

Fattiglovene 20. september 1845 (opphevet) 1012

Lov 27. juli 1847 om gudelige Forsamlinger (opphevet) 743
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Jernbanelova 1848 (opphevet) 69

Lov 1848 om Sindssyges Behandling og Forpleining 933

Sjøfartsloven 1854 (opphevet) 735
§ 75 932

Lov 31. juli 1854 om Arv (opphevet) 982

Lov 26. august 1854 om verneplikt (opphevet)
§ 8 1342

Fengselslova 1857 1017

Lov 1857 om voteringsmåten i Høyesterett (opphevet) 735

Lov 1860 om Almueskolevæsenet (opphevet) 139

Lov 21. mars 1860 om avskaffelsen av det tvungne passvesen m.v. 
(opphevet) 1206

Lov 24. mars 1860 om Søfarten (sjøloven) (opphevet) 982

Lov 6. juni 1863 om Concurs og Concursboers Behandling 
(konkursloven) (opphevet) 517, 982
§ 4 932

Lov 17. mars 1866 om Behandling af Stafsager (opphevet)
§ 53 1075

Lov 1869 om det høiere Skolevæsen (opphevet) 139

Pensionskassen for Statens Bestillingsmænd 31. mai 1873 
(opphevet)
§ 2 347

Lov 22. mai 1875 no. 24 angaaende Adgang til at give dramatiske 
og andre offentlige Forestillinger med Videre (opphevet)
§ 2 1090
§ 5 1090
§ 6 1090

Lov 1878 om tilsetjing av lensmenn (opphevet) 139–140

Skattelovene 1882 (opphevet) 503

Lov 19. juni 1882 nr. 1 om Salg af det Overflødige af 
Embedsgaarde (reduksjonsloven) (opphevet) 1310
§ 14 1310

Lov 20. juni 1882 om forlagsregister og om avgivelse av 
trykksaker til universitetsbiblioteket (opphevet) 1067

Embedsgaardsloven 19. juli 1882 (opphevet) 743

Lov om æresoppreisning 1883 (opphevet) 522

Lov 18. juni 1884 nr. 4 om Forandring i Loven Angaaende 
haandværkdriften af 15de Juli 1839 (opphevet) 1067

Lensmannsloven 30. juni 1884 (opphevet) 307–308, 744

Lov 6. juni 1885 nr. 4 om ansettelse og avskjed av hærens fastlønte 
underoffiserer (opphevet) 325

Lov 1. juli 1887 om Rettergangsmaaden i Straffesager 
(straffeprosessloven) (opphevet) 324, 885, 933–934, 939, 1156, 
1391
§ 2 III 582
§ 3 324
§ 73 319
§ 88 323
§ 189 932
§ 231 935
§ 254 932
§ 349 1024
kapittel 30 324

Statsborgerskapsloven 21. april 1888 (opphevet) 498, 523, 1267, 
1270
§ 1 498

Lov 23. juni 1888 nr. 3 indeholdende særlige Bestemmelser 
angaaende Leilændingsgods tilhørende Stamhuse og visse 
Stiftelser m.v. 1329

Dissenterloven 1891 (opphevet) 103, 106, 108

Pensionskassen for Statens Tjenestemænd 1. juli 1893 nr. 3 
(opphevet)
§ 1 347

Aldersgrenseloven for offiserer 1895 (opphevet) 708

Vergerådsloven 1896 (opphevet) 1168

Lov 27. juli 1896 nr. 2 om høyere almenskoler (opphevet)
§ 33 344, 347

Lov 14. juli 1897 nr. 1 om geistlige embedsmenns og kirkesangeres 
lønning (opphevet) 299

Lov om særlige Straffebestemmelser m.v. for Personer, som i 
Henhold til Grundlovens § 75 h indkaldes til at møde for 
Storthinget av 3. august 1897 nr. 2 691

Sportelloven 6. august 1897 nr. 9 (opphevet) 297

Lov 10. desember 1898 nr. 1 om Norges Flag (flaggloven) 744, 
752, 1353–1354
§ 1 1355
§ 2 1352, 1355

Lov 6. mai 1899 nr. 1 om akkordforhandlinger (opphevet) 518

Lov 24. februar 1900 nr. 4 om mandtal og stortingsvalg 
(opphevet) 526, 536

Lov 29. mars nr. 2 1900 om Rettergangsmaaden i militære 
Straffesager
§ 55 319
§ 208 291
§ 226 291
§ 233 291
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§§ 241–242 291
§ 243 291
kapittel 33 291

Lov 31. mai 1900 nr. 5 (løsgjengerloven) (opphevet) 926, 932, 
1234

Lov 22. mai 1902 nr. 10 Almindelig borgerlig Straffelov 
(straffeloven) (opphevet) 103, 117, 516, 518, 1003, 1010, 1064
§ 16 522
§ 24 1085
§ 28 a 926
§ 29 325, 327, 522
§ 30 522
§ 34 a 1026
§ 36 1094
§ 39 1010
§ 40 910
§ 45 1011
§ 47 912, 919, 1104, 1113
§ 48 912, 1021
§ 48 a 286, 1020
§ 48 b 286, 1020
§ 53 286, 516
§ 67 824
§ 90 323
§ 91 323
§ 94 323
§ 95 1083–1084
§ 98 129
§ 99 799
§ 101 181
§§ 105–109 524
§ 117 938
§ 117 a 923
§ 126 235
§ 128 1156
§ 130 1081
§ 135 1081
§ 135 a 1096–1098, 1109–1110
§ 136 375
§ 137 375
§ 140 516, 1019
§ 142 1075
kapittel 16 1037
§ 204 1011
§ 211 1011, 1077, 1094–1096, 1098
§ 223 938
§ 224 926–927, 1021
§ 225 925–927
§ 226 938
§ 228 1012
§ 229 1012
§ 231 935
§ 233 910, 919
§ 235 919
§ 236 918
§ 239 910
§ 245 913–914
§ 246 1098
§ 247 1085, 1098
§ 323 1094

§ 325 327, 938, 1257
§ 329 375
§ 339 1011, 1015–1016
§ 350 1002
§ 357 1015
§ 376 1077–1078
§ 378 1077
§ 390 1103
§ 412 1011
§ 422 1019
§ 428 1069
§ 429 1069

Lov 22. mai 1902 nr. 11 om den almindelige borgerlige Straffelovs 
Ikrafttræden
§ 4 112
§ 10 322, 324–325, 328–331

Lov 22. mai nr. 13 1902 Militær Straffelov
§ 14 917
§ 47 1073
§ 49 1073
§ 79 325

Lov 29. april 1905 om tillegg til lovgivningen om ed 
(opphevet) 309

Lov 29. mars 1906 om stortingsvalg (opphevet) 526

Lov 12. juni 1906 nr. 1 om diplomat- og konsulatvesenet 
(opphevet) 320, 415, 466, 478, 740, 746

Lov 16. juli 1907 om odelsfrigjering (opphevet) 1321

Apotekerloven 1909 (opphevet) 1031

Fabrikktilsynsloven 1909 (opphevet) 735

Lov 18. september 1909 om ervervelse av vannfall, bergverk m.v. 
(opphevet) 1031

Lov 18. august 1911 nr. 8 om skatt av formue og inntekt 
(skatteloven) (opphevet)
§ 138 653

Lov 28. mars 1912 om suspension av statsborgerlig stemmeret 
(opphevet) 516

Lov 25. juli 1913 nr. 11 om haandverksnæring (opphevet) 1067

Castbergske barnelover 10. april 1915 (opphevet) 1168

Lov 6. august 1915 om arbeidstvister (opphevet) 302, 708

Lov 13. august 1915 nr. 5 om domstolene (domstolloven) 246, 344, 
987
§ 5 857–858
§ 33 c 340
§ 54 886
§ 55 303, 313, 993–994
§ 55 a 994
§ 55 c 307
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§ 55 e 344–345
§ 55 f 344, 994
§ 55 g 994
§ 55 h 313, 325, 346
§ 100 993
§ 106 995
§ 108 783, 995
§ 125 992
§ 129 992
§ 131a 992
§ 134 932
§ 181 609

Lov 13. august 1915 nr. 6 om rettergangsmåter for tvistemål 
(tvistemålsloven) (opphevet) 848, 885
kapittel 27 324

Lov 20. april 1917 om pensjonsordning for statens tjenestemenn 
(opphevet)
§ 12 347

Lov 14. mai 1917 nr. 3 om aldersgrænser for offentlige 
tjenestemænd (opphevet) 317
§ 1 887
§ 2 347
§ 3 347
§ 4 348, 887
§ 5 347

Lov 14. desember 1917 nr. 16 om erverv av vannfall, bergverk og 
annen fast eiendom m.v. (industrikonsesjonsloven) 272, 1031

Lov 8. februar 1918 om statens revisionsvæsen (opphevet) 729
§ 1 c 727
§ 2 725

Lov 15. februar 1918 nr. 1 om offentlige tjenestemænd 
(opphevet) 294
§ 1 298
§§ 16 flg. 300
§ 21 332
§ 22 329, 331
§ 22 a 322, 329
§ 25 336–337
§ 27 300
§ 28 300
§ 29 300

Lov 14. august 1918 nr. 4 om rettergangsordningens 
ikrafttræden 775

Lov 23. juli 1920 om arbeiderutvalg i industrielle bedrifter 
(opphevet) 1237

Lov 3. desember 1920 om menighetsråd og menighetsmøter 
(opphevet) 105, 247, 735

Lov 17. desember 1920 nr. 1 om stortingsvalg (opphevet) 526, 
543, 562
§ 13 543–544
§ 23 506
§ 43 553

§ 51 536
§ 56 537–538

Lov 13. mai 1921 nr. 2 om Kongens myndighetsalder 191

Lov 28. juli 1921 nr. 3 om statens pensjonskasse (opphevet) 347

Lov 7. juli 1922 nr. 2 om utenriksvesenet (opphevet)
§ 4 320, 338

Midlertidig lov 24. mars 1923 om offentlig administrasjon av 
banker (opphevet) 821

Statsborgerskapsloven 8. august 1924 nr. 3 (opphevet) 523–524, 
1270
§ 8 523

Midlertidig lov 17. juli 1925 om offentlig administrasjon av 
banker (opphevet) 821

Lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard (Svalbardloven)
§ 5 305

Lov 25. juni 1926 nr. 2 om forandring i lovgivningen om 
Høiesterett (plenumsloven) (opphevet) 849, 867
§ 2 857–858

Lov 22. april 1927 nr. 3 om vergemål for umyndige 
(vergemålsloven) (opphevet) 191

Ansvarlighetsloven 22. april 1927 nr. 5 (opphevet) 318

Lov 5. mai 1927 nr. 1 om arbeidstvister (opphevet)
§ 27 305

Lov 4. juli 1927 nr. 11 om stamhuset Rosendal og om forandring i 
arverettsreglene for stamhuset Jarlsberg (stamhusloven)
§ 1 1329

Lov 6. juni 1930 nr. 8 om ansettelse og avskjed av fastlønt befal i 
hæren og marinen som ikke er embedsmenn (opphevet)
§ 2 325

Lov 5. februar 1932 nr. 1 om ansvar for handlinger som påtales 
ved Riksrett (ansvarlighetsloven) 100, 143, 161, 229, 235, 240, 
585, 756, 1087
§ 3 318, 522, 618
§ 4 766
§ 8 142–143, 667
§ 9 754, 756–760, 766
§ 10 284
§ 11 436, 1233
§ 12 563, 587, 617, 1087
§ 13 826
§ 14 829
§ 15 219, 241
§ 16 323, 451
§ 17 323, 858, 994
§ 23 1079

Lov 5. februar 1932 nr. 2 om rettergangsmåten i riksrettssaker 
(riksrettsrettergangsloven) 826
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§ 14 318, 323
§ 30 323
§§ 30–33 768

Lov 16. juni 1933 om bispedømmeråd (opphevet) 105

Lov 29. juni 1933 nr. 2 om flagging på kommunenes offentlige 
bygninger 1356

Lov 6. juli 1933 om Lånekasse for jordbruket (opphevet) 1322

Forhandlingsloven 6. juli 1933 nr. 12 (opphevet) 301

Lov 1. juni 1934 nr. 2 om adgang til sterilisering (opphevet) 924

Lov 10. mai 1935 om høyere almenskoler (opphevet)
§ 28 344

Lov 4. februar 1938 nr. 1 om betaling for offentlige forretninger 
(opphevet) 297

Provisorisk anordning 3. august 1945 om endring i 
landssvikanordningen av 15. desember 1944 
(landssvikanordningen) (opphevet)
§ 11 327

Lov 19. juli 1946 nr. 14 om utreinsking i offentleg teneste 
(opphevet) 306, 325
§ 1 324–325, 332

Lov 21. februar 1947 nr. 2 om rettergang i landssviksaker 
(opphevet) 324, 522
§ 5 324
§ 7 323
§ 10 327
§ 15 1014

Lov 10. oktober 1947 nr. 1 om Raufoss Ammunisjonsfabrikker, 
Kongsberg Våpenfabrikk og Marinens Hovedverft 
(opphevet) 1237
§ 1 279
§ 19 279

Lov 5. desember 1947 nr. 1 om boikott (boikottloven)
§ 2 1121

Lov 13. desember 1948 nr. 1 om utenrikstjenesten (opphevet) 320
§ 10 338

Lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens pensjonskasse 347

Lov 8. desember 1950 nr. 3 om norsk riksborgarrett 
(opphevet) 524

Lov 15. desember 1950 nr. 7 om særlige rådgjerder under krig, 
krigsfare og liknende forhold (beredskapsloven) 932, 941, 949, 
1014
kapittel IV 961
§ 8 961

Lov 14. desember 1951 nr. 3 om omsetning av råfisk 1260

Lov 21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt 
(skattebetalingsloven) (opphevet) 274

Lov 29. april 1953 nr. 1 om Den norske kirkes ordning 
(opphevet) 105, 107, 247, 399, 873
§ 27 249
§ 54 110
§ 67a 398

Lov 17. juli 1953 nr. 14 om lov om barnevern (barnevernloven) 
(opphevet) 1168

Lov 17. juli 1953 nr. 28 om Heimevernet (heimevernloven) 
(opphevet) 1344

Lov 17. juli 1953 nr. 29 om verneplikt (vernepliktsloven) 
(opphevet) 368, 1040, 1046, 1342–1344
§ 3 1342

Lov 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene (opphevet)
§ 4 145

Lov 21. desember 1956 nr. 1 om aldersgrenser for offentlige 
tjenestemenn m.fl. 887
§ 2 347–348, 887
§ 3 348, 887

Lov 21. desember 1956 nr. 9 om born i ekteskap (opphevet) 1168

Lov 21. desember 1956 nr. 10 om born utanom ekteskap 
(opphevet) 1168

Lov 5. april 1957 nr. 1 om geistlige embets- og tjenestemenns 
lønnsforhold m.v. (opphevet) 299
§ 7 339, 349

Lov 6. juli 1957 nr. 4 om aksjeselskaper (opphevet) 280, 1237

Lov 18. juli 1958 nr. 1 om utenrikstjenesten (opphevet) 320, 338
§ 10 338

Lov 18. juli 1958 nr. 2 om offentlige tjenestetvister 
(tjenestetvistloven) 300, 302
§ 3 294
§ 12 302
§ 13 301
§ 26a 301, 303
§ 27 303
§ 29 303
§ 31 303, 348

Lov 12. desember 1958 nr. 7 om fengselsvesenet (fengselsloven) 
(opphevet)
§ 26 1017

Lov 18. desember 1959 nr. 11 om betaling for rettsforretninger 
(sportelloven) (opphevet)
§ 1 297

Lov 11. november 1960 om svangerskapsavbrott i visse høve 
(abortlova) (opphevet) 914
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Lov 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk m.v. 
(åndsverkloven) (opphevet)
kapittel 8 1106

Lov lov 9. juni 1961 nr. 1 om skytevåpen og ammunisjon m.v. 
(våpenloven)
§ 27 a 1157

Lov 16. juni 1961 nr. 12 om ymse beitespørsmål (beiteloven) 1216

Lov 22. juni 1962 nr. 8 om Stortingets ombudsmann for 
forvaltningen (sivilombudsmannsloven) 643, 679, 682, 729
§ 7 674

Lov 21. juni 1963 nr. 12 om vitenskapelig utforskning og 
undersøkelse etter og utnyttelse av andre undersjøiske 
naturforekomster enn petroleumsforekomster 
(kontinentalsokkelloven)
§ 2 283

Lov 21. juni 1963 nr. 23 om vegar (veglova)
§ 6 142
§ 27 142
§ 29 1261
§ 30 1261
§ 44 735

Lov 15. november 1963 om fullbyrding av nordiske dommer på 
straff m.v. (den nordiske loven) 286, 1013

Lov 12. juni 1964 nr. 2 om realskoler og gymnas (opphevet)
§ 24 325

Lov 19. mars 1965 nr. 3 om fritak for militærtjeneste av 
overbevisningsgrunner (militærnekterloven) (opphevet) 1344

Lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven)
§ 33 1017

Lov 25. juni 1965 om forbud mot bygging m.v. i strandområder 
ved sjøen (strandloven) (opphevet) 871

Lov 17. juni 1966 nr. 12 om folketrygd (folketrygdloven) 
(opphevet) 874

Lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker 
(forvaltningsloven) 241, 286, 290, 672–673, 1028, 1249
§ 13 a 292
§ 16 245, 334
§ 17 334
kapittel IX 1018
§ 43 1018

Lov 13. juni 1969 nr. 25 om trudomssamfunn og ymist anna 
(opphevet) 108, 256, 258
§ 19a 108

Lov 13. juni 1969 nr. 26 om skadeserstatning 
(skadeserstatningsloven)
§ 3-6 a 1098, 1111
§ 5-1 1217
§ 5-2 1217

Lov 19. juni 1969 nr. 53 om Norsk Lovtidend m.v.
§ 1 1151

Lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern (naturvernloven) 
(opphevet) 1249
§ 1 1247

Lov 19. juni 1970 nr. 69 om offentlighet i forvaltningen 
(offentlighetsloven) (opphevet) 672, 683, 1249
§ 6 371

Lov 3. mars 1972 nr. 5 om arv m.m. (arvelova) (opphevet)
§ 71 1330

Lov 26. januar 1973 nr. 4 om erstatning ved ekspropriasjon av fast 
eiendom (opphevet) 1198–1199

Lov 8. juni 1973 nr. 36 om aldersgrenser for yrkesbefal i Forsvaret 
(opphevet)
§ 2 348
§ 3 348

Lov 22. februar 1974 nr. 9 om europeiske straffedommer m.m. 
(opphevet) 1013

Lov 28. juni 1974 nr. 58 om odelsretten og åseteretten 
(odelslova) 1315, 1321
§ 1 1323
§ 2 1322
§ 12 1041
§§ 12–14 1315
§ 19 1315
§ 20 1315
§ 21 1322
§ 27 1322
§ 28 1322
§ 31 1321
§§ 34–36 1321–1322
§ 41 1322
§ 42 1322
§ 43 1322
§ 45 1322
kapittel XII 1315
§ 51 1315
§ 57 1322

Lov 30. mai 1975 nr. 18 (sjømannsloven) (opphevet) 769, 907

Lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske 
petroleumsforekomster m.v. (petroleumsskatteloven)
§ 2 653

Lov 13. juni 1975 nr. 39 om utlevering av lovbrytere m.v. 
(utleveringsloven)
§ 10 927

Lov 13. juni 1975 nr. 50 om svangerskapsavbrudd 
(abortloven) 913–914
§ 2a 916
§ 13 914

Lov 4. juni 1976 nr. 59 om aksjeselskaper (opphevet)
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§§ 18-3 til 18-5 280

Lov 11. juni 1976 nr. 79 om produktkontroll 
(produktkontrolloven) 1249

Lov 10. juni 1977 nr. 65 om statens tjenestemenn (opphevet)
§ 1 298
§ 10 332
§ 11 322, 329
§ 12 336–337

Lov 10. juni 1977 nr. 66 om yrkesbefal m.m. i Forsvaret 
(yrkesbefalloven) (opphevet) 325
§ 3 339

Lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag 
(motorferdselloven) 1250

Lov 9. juni 1978 nr. 49 om reindrift (opphevet) 1260
§ 1 1215
§ 20 1216

Lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) 
(opphevet) 1152

Lov 13. juni 1980 nr. 35 om fri rettshjelp (rettshjelploven) 988

Lov 13. juni 1980 nr. 42 om leger (opphevet) 1258

Lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall 
(forurensningsloven) 1249
§ 11 1260

Lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre (barnelova) 1168, 
1174, 1176
§§ 31–33 1168
§ 41 1204

Lov 22. mai 1981 nr. 23 om embedsed etter Grunnloven § 21 309

Lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker 
(straffeprosessloven) 906, 922, 936, 987
§ 3 324
§ 40 989
§ 55 1022
§ 56 319, 1271
§ 64 323
§ 170 a 950, 952, 962, 1159
§ 171 946, 951, 995
§ 172 995
§ 173 1204
§ 174 953
§ 183 952, 957–958, 961
§ 184 946, 953
§ 186 a 936
§ 192 1159–1160
§§ 192 flg. 1158
§ 216 m 1146
§ 258 286
§ 281 989
§ 332 989
§§ 444–446 1024

§ 458 292
§ 459 291
§ 469 883
§ 470 883
§ 471 319
§ 472 319
§ 473 319

Lov 29. mai 1981 nr. 38 jakt og fangt av vilt (viltloven) 1249

Lov 5. juni 1981 nr. 45 om tilsattes representasjon i offentlige 
virksomheters styrende organer m.v. (opphevet) 1237

Lov 12. juni 1981 nr. 64 om tilskott til livssynssamfunn 
(opphevet) 108

Lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene 
(kommunehelsetjenesteloven) (opphevet)
kapittel 4a 1249

Lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr 
(rettsgebyrloven) 1051
§ 1 297

Lov 4. mars 1983 nr. 3 om statens tjenestemenn m.m. 
(tjenestemannsloven) (opphevet) 305, 316, 325–326
§ 1 298, 336
§ 3 319, 340, 344–347
§ 10 313, 321–322, 329–330
§ 12 338–340
§ 12A 339
§ 14 332
§ 15 313, 321–323, 328–329, 331
§ 15A 313, 321–322, 324, 329–331
§ 16 333, 335–337
§ 17 317, 333–334, 336
§ 19 322, 324, 334

Lov 30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helse- og 
omsorgstjenesten m.m. (helsetilsynsloven) (opphevet)
§ 1 346

Lov 8. juni 1984 nr. 58 om gjeldsforhandling og konkurs 
(konkursloven)
§ 102 1204

Lov 6. april 1984 nr. 17 om vederlag ved oreigning av fast eigedom 
(ekspropriasjonserstatningslova) 871, 875

Lov 1. mars 1985 nr. 3 om stortingsvalg, fylkestingsvalg og 
kommunestyrevalg (valgloven) (opphevet) 526
§ 17 1118
§ 44 543

Lov 22. mars 1985 nr. 11 om petroleumsvirksomhet 
(petroleumsloven) (opphevet) 283

Lov 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet mv. 
(sentralbankloven) (opphevet) 282, 1358
§ 1 1357
§ 17 656
§ 30 658–659
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Lov 14. juni 1985 nr. 68 om oppdrett av fisk, skalldyr m.v. 
(opphevet)
§ 17 1018
§ 22 1018

Lov 14. juni 1985 nr. 77. Plan- og bygningslov (plan- og 
bygningsloven) (opphevet) 1249
§ 92 b 1157

Lov 21. juni 1985 nr. 83 om ansvarlige selskaper og 
kommandittselskaper (selskapsloven) 1237

Lov 12. juni 1987 nr. 56 om Sametinget og andre samiske 
rettsforhold (sameloven) 1209, 1215
§ 1-1 1215, 1218
kap. 3 1215
§ 3-4 1218

Lov 29. april 1988 nr. 21 om ferie (ferieloven) 299, 1229

Lov 20. mai 1988 nr. 32 om militær disiplinærmyndighet 
(disiplinærloven)
§ 5 1017

Lov 16. juni 1989 nr. 77 om universiteter og vitenskapelige 
høgskoler (universitetsloven) (opphevet)
§§ 31 flg. 305

Lov 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap (ekteskapsloven)
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(universitets- og høyskoleloven) 1225
§ 1-5 317
§ 4-7 1260
§ 4-8 1261
§§ 6-1 flg. 305
§ 6-3 1265

Lov 20. mai 2005 nr. 28 om straff (straffeloven) 375, 524, 1020, 
1098, 1176
§ 3 1028
§ 11 914
§ 14 1020
§ 17 912–913
§ 18 912
§ 21 910
§ 27 1020–1021
§ 28 1020



Lovregister1520
§ 29 286
§ 48 926
§ 56 313, 327, 618
§ 57 945–946
§ 58 618
§ 62 1010
§ 68 1026
§ 81 1021
kapittel 16 927
§ 102 923, 927
§ 103 927
§ 115 799
§ 116 799
§ 119 799
§ 120 799
§§ 121 flg. 323
§ 131 1146
§§ 151–153 524
§ 171 946, 961
§§ 171–173 327
§ 172 946, 961
§ 173 942, 961
§§ 174–175 923
§ 182 375
§ 185 1043, 1086, 1096, 1110
§§ 254–256 942
§ 259 926–927
§ 270 1069
§ 271 1257
§ 274 914
§ 275 910, 914, 918, 920
§ 276 920
§ 281 910
§ 291 1025
§ 292 1025
§ 293 1025
§ 294 1025
§ 307 1024
§ 311 1020
§ 317 1094

Lov 27. mai 2005 nr. 31 om skogbruk (skogbruksloven) 1249

Lov 3. juni 2005 nr. 33 om forbud mot diskriminering på grunn av 
etnisitet, religion mv. (diskrimineringsloven) (opphevet) 907

Lov 10. juni 2005 nr. 51 om norsk statsborgerskap 
(statsborgerloven)
§ 23 524

Lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og 
stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) 299, 1218, 1229
§ 15-4 326
§ 15-11 322
§§ 15-11 flg. 299
§ 15-12 326
§ 15-13 336
§ 15-14 313, 323
kapittel 17 299

Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven)
§ 1 1225

Lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og 
avgiftskrav (skattebetalingsloven) 274
§ 2-1 274
kapittel 15 274

Lov 17. juni 2005 nr. 85 om rettsforhold og forvaltning av grunn 
og naturressurser i Finnmark fylke (finnmarksloven) 907, 
1215
kapittel 5 1215

Lov 17. juni 2005 nr. 90 om mekling og rettergang i sivile tvister 
(tvisteloven) 858, 987–988
§ 1-3 434, 494, 987, 1162, 1302
§ 1-4 1162
§ 1-4 a 494
§ 14-4 992
§ 15-6 323
§ 15-8 776
§ 16-10 989
§ 29-13 989
§ 30-4 323
§ 33-11 1204
kapittel 36 960
§ 36-2 960
§ 36-5 960
§ 36-9 960
§ 36-10 989, 1138

Lov 17. juni 2005 nr. 103 om statens embets- og tjenestemenn 
(ikke iverksatt) 305, 317
§ 1 298, 318
§ 9 339
§ 11 335–336
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Lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling 
(plan- og bygningsloven) 1249
§ 3-1 1216
§ 5-4 1216
§ 5-7 494
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Lov 27. mai 2016 nr. 14 om skatteforvaltning 
(skatteforvaltningsloven)
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§ 19 331
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§ 21 317
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§ 33 334
§ 34 323–324
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§ 31 787
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§ 1-1 1357
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§ 1-8 659
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§ 3-7 656
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avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19 mv. 
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