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A Government of Laws and Not of Men

Med lov skal landet byggjast



Tre utfordringer

• Lager vi lover på en god måte, bygger lovene på et godt 
nok kunnskapsgrunnlag?

• Det er vanskelig for borgerne å forstå lovgivning og 
forvaltning

• Hvilken betydning har den teknologiske transformasjonen 
for vår måte å lovgi på og lovens utforming?



Utfordring 1: Bygger vi på kunnskap?



Evidensbasert 
lovgivning



Another marked institutional feature is 
a political and societal culture 
characterised by consensus building. 
There is widespread participation in 
decision-making, a search for 
consensus, and institutionalised contact 
arrangements among government, 
employers and the unions.
Consensus-building tends to promote 
gradual rather than rapid change and 
reduces conflict. Pragmatic solutions are 
favoured. Norway makes extensive use 
of preparatory committees with broad 
participation to build consensus 
wherever possible.



put more effort into ex ante analysis of 
prospective regulation, which would deepen 
understanding of the positive (as well as 
negative) impact of regulation in achieving 
public policy goals.

…

The tradition of consensus-based decision 
making is likely to come under strain from this 
approach, which emphasises evidence-based 
decision making. But decisions are likely to be 
more durable and effective. A stronger and 
centrally driven policy also needs 
corresponding institutional change at the 
centre.»



2003 2015





Norsk kritikkInternasjonal kritikk Norsk reform

I granskinger utført av Difi, 
Riksrevisjonen og OECD er 
kvaliteten på 
konsekvensvurderingene når 
nytt regelverk fremmes, bl.a. for 
næringslivet, blitt kritisert. 
Kgl. res. 11. des. 2015 nr. 1903 
(Regelråd)





Vertikal struktur

Horisontal 
struktur

Rettssystemets horisontale og 
vertikale struktur

Hvem skal bestemme hva, 
når og på hvilken måte? 



Vertikal struktur

Horisontal 
struktur

Rettssystemets horisontale og 
vertikale struktur

Delegering

Skjønn
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Faglige standarder 
og 

profesjonsfelleskap

Lovgiver

Profesjon/
fag

Overordnede krav

Skjønn og 
vaghet

Kobling



• Velutviklede systemer for faglig 
«avklaring»

• Velutviklet profesjonsfelleskap
• Gjensidig rolleforståelse
• Åpenhet, dialog, samarbeid, 

tillit 

Faglige standarder 
og 

profesjonsfelleskap

Lovgiver

Profesjon/
fag

Overordnede krav

Skjønn og 
vaghet

Hvilke betingelser må være oppfylt for 
en vellykket henvisning («kobling») til 
faglig skjønn i lovgivningen?

Kobling



Lovutvalg

LovvedtakForberedelse

Høring

Forsknings- og 
kunnskapsmiljøer

Faglig 
sekretariat
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Forvaltning



Bør vi følge OECDs 
anbefalinger?
• Målingene og anbefalingene tar ikke 

hensyn til særegenheter ved vårt 
reguleringssystem
• Delegering
• Bruk av vaghet og skjønn
• Annen bruk av kunnskap

• OECDs metode bygger på 
spørreundersøkelser som det viktigste 
kunnskapsgrunnlaget

• Vi bør stille andre spørsmål til vår modell
• For en analyse av mulighetene for å 

årsaks-virknings-analysere lovgivning, se 
Nordrum (2019)
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• Det er ikke lett å analysere 
virkninger av lover

• Det primære datagrunnlaget i 
OECDs modell er ulike former for 
spørreundersøkelser (beste-
praksis)

• Hvem skal man spørre og hva skal 
man spørre om?

• Verken eksperter eller bedrifter er 
gode på å anslå fremtidige 
virkninger presist

Svakheter ved 
spørreundersøkelser
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Utfordring 2: 

Klarspråk



Lovleseren

1. Leseren må forstå at rettsregler kan 
være relevante

2. Leseren må finne lovbestemmelsene 
(regelleting)

3. Leseren må tolke og forstå
lovbestemmelsene (tolking)

4. Leseren må anvende
lovbestemmelsene på sin sak 
(subsumsjon)
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Digitalisering 

Klarspråk 

Forenkling



Lovleseren

1. Leseren må forstå at rettsregler kan 
være relevante

2. Leseren må finne lovbestemmelsene 
(regelleting)

3. Leseren må tolke og forstå
lovbestemmelsene (tolking)

4. Leseren må anvende
lovbestemmelsene på sin sak 
(subsumsjon)
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• Inngår et system, med vertikal og 
horisontal struktur

• Ulike deler av systemet er vedtatt til 
ulik tid

• Begrepene innskrenkes, utvides, 
endres og presiseres gjennom 
beslutninger på ulik tid, og på ulikt 
nivå

• Begreper utvikles over tid

Lovspråket



Lovleseren
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(subsumsjon)
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Generell 

Individuell 

Vekselvirkning



Lovleseren
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være relevante

2. Leseren må finne lovbestemmelsene 
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Tverrvitenskapelig 
forskning



Digitalt

skifte



Digitalt 

skifte

Lærende maskiner. 
Store data. Roboter. 

Automatikk. 
Datakraft.

Montasje bygger på original fra Colorbox
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Lærende maskiner. 
Store data. Roboter. 

Automatikk. 
Datakraft.

Digital 

rettsstat





Digital 

velferdsstat



NAV samler uhorvelig med informasjon: «Hendelsesstrømmer»

Rollefigurene Eno og Arkitekten fra The Matrix Reloaded (2003) og The Matrix Revolutions (2003). 



Sannhet og rett
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He who controls 

the past, controls 

the future; and he 

who controls the 

present, controls 
the past.



Digitaliseringsklar

lovgivning



Princip 3: Muliggør automatisk 
sagsbehandling.
...
Det indebærer bl.a., at lovgivningen i 
udgangspunktet udformes, så der anvendes
objektive kriterier, hvor det vurderes 
relevant og med klare og entydige begreber 
samt fællesbegreber frem for 
særbegreber.»
..
Komplekse regler med mange skøn og 
undtagelser er vanskelige at administrere 
og kan hindre en tilstrækkeligt effektiv eller 
digital myndighedsbetjening.
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Lov

Forskrift

Standarder

Hva er riktig nivå for 

digitaliseringsklargjøring?

• Presise regler

• Uten skjønn

• Entydige begreper
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Lov

Forskrift

Standarder

Prinsipielt og overordnet

Betryggende rammer for 

digitalisering
 Standardisere skjønn

 Gode oversettelser

 Omsette skjønn i algoritmer

 Håndtere begrepsinkonsistenser

 God saksbehandling
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Lov

Forskrift

Standarder



Hvor presist skal lovgivningen 
utformes?



Tverrfaglig samarbeid og forskning





Lovlab og JOU (Jusstudentenes Offentlige Utredninger) 



#lovlab



• Vær spørrende, nysgjerrig

• Ta videreutdanning, her og andre 
steder

• Del det dere kan og det dere ikke kan

• Prat med samfunnsvitere, tekstvitere, 
teknologer og informatikere

• Samarbeid med universitetet!

• Kast ut ideer og problemstillinger!

• Hjelp oss, og la oss hjelpe dere!

God konferanse

#lovkonferansen @lovkonferansen


