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Regelforenkling som juridisk
arbeidsoppgave

Av avdelingsdirektør KIRSTI COWARD, Norge

1. Innledning

Forenkling av regelverket og forenkling av forvaltningen diskuteres ofte
under ett. Ofte kan også de to falle sammen — man kan f.eks. avskaffe
et lovbestemt konsesjonssystem, slik at både loven og konsesjonsorganet
fjernes. Men forenkling av regelverket og av forvaltningen behøver ikke falle
sammen. Man kan f.eks. tenke seg som alternativer på den ene side et de-
taljert, finmasket regelverk, på den andre siden kortfattede regler med et
forvaltningsorgan til å skjønne i de særtilfeller som måtte oppstå. — Det
jeg skal se på her, er i første rekke forenkling av selve regelverket.

Innen regelforenklingen kan man igjen skille mellom det å fjerne regler
(2 nedenfor) og det å fremstille på en enklere måte de normene som finnes
(3 nedenfor). Men overgangen er flytende, bl.a. fordi det mer samlete
regelverket blir mer översiktlig når det ikke er så mange regler.

Jeg tar i det følgende nærmest for gitt at det er behov for atskillig
forenkling av regelverket; det jeg prøver å si noe om, er hva forenkling kan
gå ut på, og hvordan vi kan gripe an forenklingsoppgaven.

2. Forenkling av selve de normene som sendes ut

2.1. Behøver området styres? Alternative virkemidler?

Det viktigste spørsmålet er vel hvordan man kan forenkle selve de nor-
mene som skal sendes ut, gjerne ved at normer utgår (enklere skattesystem,
enklere trygdelovgivning osv).

Et første spørsmål er om et område i det hele tatt behøver å styres på
noe vis.

Deregulering og avkriminalisering er egentlig nært beslektede emner, men sees kanskje
ikke så ofte i sammenheng, de diskuteres i hver sine fora. Eksempler på at avkriminalisering
også er deregulering, har vi f.eks. ved spørsmål om avkriminalisering av homoseksuelle
handlinger, konkubinat, pornografi. I andre tilfeller kan avkriminalisering gå ut på
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bare å fjerne den strafferettslige reaksjonen, ikke handlenormen (f.eks. ved mange
veitrafikkovertredelser).

Fra alternativet ikke-styring er det en flytende overgang til det å avveie
loven mot alternative virkemidler: skal man regulere ved lov, eller heller f.eks.
ved etiske normer, markedsstyring, avtaler eller styring gjennom økonomiske
virkemidler fra det offentlige (men det siste er i praksis ofte kombinert med
lovregulering)? På en del områder vil rettssikkerhetssynspunkter tale mot
andre styringsmidler. — For oss jurister kan det kanskje oppleves som et
problem — eller en lettelse? — at dersom vi går bort fra loven som styrings-
middel, går vi samtidig bort fra oss selv som styrere.

2.2. Bekjemping av millimeterrettferdighet

Et velkjent problem er hvordan man kan bekjempe millimeterrettferdig-
heten. Den har mange utslag, f.eks.
— mange unntak fra en generell regel
— mange underkategorier
— overgangsregler for mellomperioder.

Byråkratene blir gjerne fremhevet som de store elskerne av millimeter-
rettferdighet. Jeg stiller meg tvilende til om det egentlig er så treffende: Ofte
er det politikerne som lettest lar seg påvirke av argumentasjon fra enkelt-
personer eller grupper som mener de kommer dårlig ut hvis en særregel som
beskytter dem ikke blir opprettholdt eller gitt. (Dette kan være typisk bl.a.
i skattelovgivningen, tror jeg.)

Når det gjelder hvordan millimeterrettferdighet kan bekjempes, vil jeg
bare peke på tre mål Jon Bing har lansert for å oppnå enkle regelverk:
— faste kriterier
— generelle kriterier
— få kriterier.

2.3. Funksjons- eller resultatkrav fremfor metodekrav?

En annen tanke som er aktuell (ihvertfall som tanke) i Norge nå, er i
større grad å stille funksjons- eller resultatkrav fremfor å stille metodekrav.
Man kan f.eks. si i byggeforskrifter hva en takkonstruksjon skal tåle,
istedenfor hvordan taket nærmere skal være konstruert. Dette kan sikkert
være rasjonelt i mange forhold, ihvertfall for produsenten. Men noen sesam-
sesam-løsning er det ikke. F.eks. kan man vel som forbruker føle seg tryggere
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når det generelt er tenkt gjennom hva som er en betryggende konstruksjon,
enn når dette er overlatt til den enkelte entreprenør e 1? Og man får proble-
mer når virkningene en regel er ment å forhindre, er svært vanskelige å måle.
(Jf f.eks. forbudene i norsk rett mot pornografi og grove voldsskildringer;
det ville her være temmelig umulig om skadevirkninger skulle være et
straffbarhetsvilkår i den enkelte sak.) — Generelt vil det vel ofte rettssikker-
hetsmessig være enklere med metoderegler, som er lettere å kontrollere over-
holdelsen av. Men andre hensyn kan selvsagt veie tyngre.

2.4. Problemer med hyppige endringer

Hyppige endringer fører til komplisering av regelverket på minst to mater:
For det første blir regelverket gjerne mer innviklet ved mange små

revisjoner; man plasserer inn små unntak, særregler og henvisninger i stadig
flere paragrafer. Ikke engang lovskriveren har oversikt til slutt. Forenkling
vil vanligvis forutsette at man ser på et større, samlet felt.

For det andre representerer det at det er skjedd en endring, i seg selv
en komplisering av regelverket. Her står lovgiver overfor et visst dilemma:
Lovgiver blir på den ene side ofte kritisert for ikke å ajourføre lovene raskt
nok; for ikke å følge opp behov i samfunnet. Men på den annen side gjør
altså mange, hyppige endringer regelverket vanskelig tilgjengelig i praksis.
— Begge punktene ovenfor taler for at lovgiveren ofte bør være tøffere i
retning av å henvise spørsmål til generelle revisjoner.

2.5. Bør man være særlig forsiktig med å gi nye regler?

Erfaring synes å vise at det er vanskelig å bli kvitt eller forenkle regler
som allerede finnes. Ut fra forenklingssynspunkter burde man kanskje være
særlig forsiktig med å gi nye regler? Men spørsmål om hva man kan oppnå
med lovregler i retning av styring av åtferd, fordeling av goder, o.s.v., er
normalt langt viktigere enn ønsket om et enkelt lovverk. (I tillegg kan lov-
givning være en enkel og billig måte å vise politisk initiativ på; det politisk
rasjonelle behøver ikke falle sammen med det faglig rasjonelle.)

2.6. Betydningen av oversikt over regelverket

Det er lettere å forenkle hvis man har oversikt over det regelverket man
har ansvaret for. At lover og forskrifter foreligger samlet og søkbart på EDB,
gir dermed et bedre utgangspunkt for en lovgiver som vil forenkle. (I tillegg
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kan selvsagt samlingen i seg selv bedre oversikten for vanlige brukere av
lover og forskrifter.)

3. Enklere fremstilling av regelverket

3.1. En k lere for h vem ?

Når det gjelder en enklere fremstilling av regelverket, bør man for det
første spørre: enklere for hvem? Det samme er ikke enkelt for en datamaskin
og for et menneske, eller for en jurist og en vanlig borger. Hans Petter Graver
går grundig inn på lignende problemstillinger i sitt innlegg, og jeg nevner
her bare kort noen punkter:

Forskjeller m.h.t. hva som er enkelt for forskjellige mottakergrupper,
kan gjelde utformingen av den enkelte regel — bruk av fagterminologi m.v.

Forskjellene kan også ha å gjøre med systematikken i regelverket. —
Dette kan for det første gjelde innen den enkelte paragraf. For jurister kan
det f.eks være lett å se forholdet mellom hovedregel og unntak, mens det
for legfolk kan se ut som en uløst motstrid. Videre kan det være forskjeller
når det gjelder hvordan man oppfatter systematikken i regelverket mer
generelt. For en jurist kan det f.eks. være greit at generelle regler ikke blir
gjengitt eller henvist til i en spesiallov. For legmannen kan manglende
gjentakelse eller henvisning gjøre det vanskelig å få tak i hva som gjelder
på det enkelte feltet. (Men etter min mening må dette problemet langt på
vei løses ved annen informasjon enn selve lovteksten.)

3.2. Motstrid mellom ønsket om presisjon og ønsket om lesbar het

Det er motstrid mellom ønsket om presisjon særlig overfor fagfolk
(f.eks. jurister), og ønsket om generell lesbarhet. (Jf i denne sammenhengen
synspunkter fra rettssosiologien om lovers konfliktløsende og atferdsregu-
lerende funksjoner.) — Hvordan motstriden skal løses, bør man ta bevisst
stilling til i hvert enkelt tilfelle.

3.3. Hva kan gjø res?

Til tross for det som er sagt foran, er det antakelig atskillig som kan
gjøres for å gjøre regelverket lettere tilgjengelig for folk som har behov for
å sette seg inn i loven, uten at det går nevneverdig ut over presisjonen over-
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for jurister eller andre utpregete fagfolk. Man bør øke lovskrivernes be-
vissthet på og evne til å skrive klart og enkelt. Mulige tiltak kan være hjelp
fra språkkonsulenter — til å bearbeide tekster eller holde kurs —, at flere
går sammen om bearbeide lovutkast med særlig sikte på språklige sider, og
bruk av lesbarhetsindekser for å få en viss antydning om hvor vanskelig en
tekst er.

Når dette er sagt, vil jeg legge til at jeg har liten tro på at det er mulig
å gjøre lover til folkelesning. Vil man ha innholdet av en lov fram til bredere
grupper, må andre informasjonstiltak komme til. Men også da vil enklere
lover ha en funksjon; et enkelt lovverk vil være et bedre utgangspunkt for
dem som skal informere enn et kronglet og uoversiktelig lovverk.
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Regelforenkling som juridisk
arbeidsoppgave

Av dr. juris HANS PETTER GRAVER, Norge

1. Problemstilling: Hva er »enkle» rettsregler

Rettsregler inngår alltid i en sosial sammenheng. Denne sammenheng
kan variere avhengig av hva slags type regel det er tale om, og det forhold
som ulike personer eller grupper står i forhold til regelen. Lovregler har f.eks.
ulik betydning for handlings- og forståelsesmønsteret til ulike personer av-
hengig av den sosiale rolle som de inntar.

For dommeren inngår lovregelen i en meningssammenheng og utgjør en
av flere rettskildefaktorer som han bygger på for å komme frem til et resultat.

For lovgiveren er loven resultatet av en prosess som har ledet frem til
en beslutning om å fastsette en lov. Loven er videre ofte et virkemiddel for
den som har besluttet om den for å fremme et eller annet resultat. Hvilket
resultat som skal fremmes kan ofte være vanskelig å bringe på det rene.
Ulike personer deltar i lovgivningsprosessen, og disse kan ofte ha ulike in-
teresser og standpunkter mht hva som ønskes fremmet ved en lov. Ofte er
det nødvendig å inngå kompromisser, slik at det som egentlig har motivert
de ulike deltakerne i beslutningsprosessen ikke sies klart og åpent.

For borgeren er loven av og til en grensesettende faktor ved at det på-
legges plikter i form av påbud eller forbud. I andre tilfelle er loven en ressurs
og danner grunnlag for et krav, f.eks. mot forvaltningen. Loven kan også
inngå på en mer kompleks måte i samspillet mellom ulike borgere og danne
utgangspunkt for deres rettigheter og plikter i forhold til hverandre eller
ved å gi dem muligheter til å inngå mer sammensatte forbindelser og å løse
konflikter.

Med utgangspunkt i slike ulike sosiale situasjoner kan man analysere og
stille krav til regelverket med sikte på at det skal gis en slik utforming at
det er best mulig tilpasset den sosiale sammenheng som det inngår eller skal
inngå i. Forenkling av rettsregler og rettslig regulering betyr da en streben
etter en best mulig tilpasning mellom regelverket og den sosiale sammen-
heng som det inngår i eller skal inngår i. Det er denne betydning av »regel-
forenkling» som jeg legger til grunn i det følgende.
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Det perspektiv som jeg her legger på regelforenkling er noe annerledes
enn det som vanligvis anlegges. I St.meld. 57 (1984—85) fremheves at »Målet
for arbeidet med regelreform er å fjerne uhensiktsmessige offentlige regule-
ringer, og å forenkle lover og forskrifter som må opprettholdes» (s. 5). Det
gis ingen definisjon av »regelreform», men det skilles mellom ulike virke-
midler (s. 9):

»— bedre styring av den samlede regelproduksjon, bl.a. ved at positive og negative
konsekvenser av nye regler blir vurdert,

— deregulering, d.v.s., å oppheve reguleringer som er lite hensiktsmessig fordi for-
delene som oppnås ikke står i forhold til ulempene, bl.a. ved at handlefriheten begrenses,

— forenkling av regelverket, ved å redusere omfanget av regler og å ta i bruk alter-
native styringsmidler.»

En stortingsmelding er et politisk dokument, og i tråd med dette kan
vi si at den innfallsvinkel som anlegges til problemfeltet er politiserende og
prosessorientert. Politiserende idet bl.a. målsettingen angis ved bruk av
begreper som må utfylles av politiske vurderinger, f.eks. uhensiktsmessige
reguleringer, bestemmelser som må opprettholdes etc. Prosessorientert ved
vekten på å klarlegge innholdet av arbeidet ved å beskrive ulike typer av
handlinger som virkemidler; vurdering av konsekvenser, oppheving av
reguleringer, redusere omfanget av regler etc.

Et annet perspektiv anlegges av Kristin Kjelland-Mørdre (Om forenkling
av regler, Complex 12/83). Hun tar utgangspunkt i at forutberegnelig-
het er en forutsetning for at rettssystemet skal kunne løse sine »to hoved-
funksjoner» — atferdsregulering og konfliktløsning (s. 12). På denne
bakgrunn blir hennes problemstilling »hvordan rettsanvenderen enklest kan
tilegne seg innholdet i regiene» (s. 14).

Den innfallsvinkel som her anlegges er således kommunikasjonsorientert.
Kjelland-Mørdre avgrenser uttrykkelig mot det »norminnhold (som) reglene
skal foreskrive som gjeldende rett», da dette er et »politisk problem» (s.st.).
En lignende innfallsvinkel uten at den uttrykkelig ses i en videre regel-
forenklingssammenheng, anlegges av Else Ryen (Lov og lovmottaker, Com-
plex 7/83 og av Britt-Louise Gunnarsson (Lagtexters begripelighet, Liber,
Lund 1982).

Jon Bing (EDB: Mulighet og problem ved forenkling av regelverk, Com-
plex 13/83) anlegger et pragmatisk perspektiv, og ser på om og hvordan
datamaskinteknologien kan bidra til å forenkle regelverket (s. 4). På denne
bakgrunn ser han på måten edb kan brukes til å skape oversikt over regel-
verket. I tillegg ser han på bruk av edb for å administrere regelverket.

Alle de her nevnte studier forutsetter at »enkelhet» er en selvstendig
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egenskap ved et regelverk på linje f.eks. med karakteren av de normer som
regelverket består av. Dette innebærer at man ut fra en analyse av et regel-
verk eller en regel kan avgjøre om det(n) er »enkel» eller »komplisert», og
at man på dette grunnlag kan anbefale tiltak til forenklinger.

Mitt perspektiv innebærer at »enkelthet» etc. ikke er en egenskap knyttet
til regiene selv, men til sammenhengen mellom reglene og den sosiale
situasjon som de inngår i.

Den sammenheng som regler kan eller skal inngå kan konkretiseres til
i alle fall tre typetilfelle. Det første benevner jeg en anvendelses-sammenheng.
Her tenker jeg på den situasjon som foreligger når regler skal danne beslut-
ningsunderlag for personer som er gitt i oppgave å treffe beslutninger på
grunnlag bl.a. av rettsregler. Dette er særlig aktuelt for domstolene og for-
valtningen. Det andre benevner jeg en miljøsammenheng. Her tenker jeg
på det forhold at samfunnets rettsregler, sammen med en rekke andre fak-
torer utgjør del av de omgivelser som mennesker må forholde seg til når
de opptrer i en sosial sammenheng. Rettsreglene kan pålegge plikter, gi ret-
tigheter eller danne utgangspunkt for handlingsmuligheter ved å danne
grunnlag for rettslige disposisjoner. Endelig har vi det jeg vil benevne som
en styringssammenheng. Her tenker jeg på det forhold at regler gis som vir-
kemidler for å realisere en eller annen politisk eller sosial målsetting. I dette
notatet vil jeg konkretisere det perspektivet som jeg anlegger på regel-
forenkling som et spørsmål om tilpasning til den første av disse sammen-
hengene; anvendelsessammenhengen.

Med utgangspunkt i en slik konkretisering blir problemstillingen i denne
innledningen å drøfte hvorledes rettsreglene kan tilpasses den anvendelses-
sammenheng, som de inngår i eller er ment å inngå i. Fokus vil ligge på
hvilke krav til regelverket som en slik sammenhenger stiller for at regelverket
skal være godt tilpasset. Hva som ligger i »god tilpasning» må drøftes
konkret i forhold til de ulike sammenhenger. På denne måten kan man se
i hvilken grad hensynet til et »enklere regelverk» kan sies å innholde generelle
krav til rettsreglene. Når man skal ta stilling til hva dette konkret vil inne-
bære for et bestemt sett av gjeldende eller foreslåtte regler, må man se på
hvilken sammenheng disse inngår i eller skal inngå i. I den forbindelse må
man være oppmerksom på at et og samme regelsett vil inngå i ulike sosiale
sammenhenger. De problemer som dette reiser kommer jeg ikke inn på her.

Ulike sider ved begrepet »regel» vil således være sentrale i ulike sosiale
sammenhenger som rettsreglene inngår i. Derfor er det mer hensiktsmessig
å ta utgangspunk i slike ulike sosiale sammenhenger, enn i ulike betydninger
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av ordet »regel». Det vil da fremgå av sammenhengen hvilken betydning
som må stå i fokus for forenklingsarbeidet.

2. Tilpasning til anvendelsessammenhenger

2.1. Generelt

Med »anvendelse» av rettsregler, forstår jeg en virksomhet som består
i å treffe rettslig bindende avgjørelser på grunnlag av en rettslig kompetanse.
Innholdet av de avgjørelser som skal treffes kan være mer eller mindre
programmert av rettsregler. Rettsreglene har i slike tilfelle en rolle som be-
slutningskriterier.

Vi kan skille mellom regler som gir de formelle rammer for de beslut-
ninger som skal treffes, og rettsregler som angår det materielle innholdet
av beslutningene. De formelle rammer består av regler om hvem som kan
treffe beslutninger av en nærmere bestemt art, og de fremgangsmåter som
skal følges for å treffe slike beslutninger. Eksempel på dette er prosessreglene
for domstolene, og regler om kompetansegrunnlag og saksbehandling for
forvaltningsorganer.

Det er vanlig å behandle ulike typer av rettsanvendelse under ett som en
type av beslutninger. Dette gjelder både i juridisk og i samfunnsvitenskapelig
teori. Jurister har en tendens til å bruke dommeren som forbilde for retts-
anvendelsen både i domstolene og i forvaltningen. Samfunnsvitere har en
tendens til å uttale seg om endringer og karakteristika ved »rettsanvendelse»
ut fra studier både av forvaltningen og domstolene. Typisk i så måte er Max
Webers teori om en øket formalisering av de rettslige beslutninger bl.a. ut
fra studier av fremveksten av det legale byråkrati (se f.eks. Weber, Makt
og Byråkrati, Oslo 1971 s. 128 fig).

Det er imidlertid mye som taler for å skille mellom ulike typer av retts-
anvendelse. Et hovedskille går mellom det som kan betegnes som judisiell
rettsanvendelse på den ene side og byråkratisk rettsanvendelse på den annen
side. Dette skillet tar som utgangspunkt forskjeller mellom rettsanvendelsen
i domstolene og rettsanvendelse i forvaltningen. Men helt sammenfallende
med avgjørelsesorgan er skillet ikke. Det kan treffes avgjørelser i forvalt-
ningen på grunnlag av judisiell rettsanvendelse, f.eks. ved behandling av
klagesaker og ved uttalelser om juridiske fortolkningsspørsmål. Det er også
visse avgjørelser som treffes av domstolene, som har klare likhetstrekk med
byråkratiske masseavgjørelser, f.eks. forhørsrettens fengslingskjennelser og
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andre beslutninger som treffes av en dommer om bruk av tvangsmidler i
straffeprosessen.

Skillet faller heller ikke helt sammen med hva slags typer av personer
det er som treffer avgjørelsene, d.v.s. om de treffes av jurister eller ikke-
jurister. Jurister kan delta i byråkratiske avgjørelser og behøver da ikke skille
seg nevneverdig ut fra andre faggrupper.

Typisk for den byråkratiske rettsanvendelse, er at saksbehandleren ikke
gjør noe forsøk på å tolke loven selv, men baserer seg på de tolkninger som
sentrale myndigheter forsyner dem med. Dette gjelder bl.a. både for skatte-
og trygdeetaten {Brinkmann og Eckhoff, Ligningsfunksjonærers rettskilde-
bruk, institutt for offentlig retts skriftserie nr. 1/86 s. 57). Et annet gjenn-
omgående trekk, er at de oppslagsverker som benyttes for å finne løsningen
på et problem, er de som står innenfor gripeavstand for saksbehandleren.
Alle saksbehandlere i Ligningsforvaltningen var forsynt med »Lignings-
ABC», en oppslagsbok som gir kortfattede svar på spørsmål som kan dukke
opp under ligningsarbeidet. Denne boken er utarbeidet og utgitt av skatte-
direktoratet. Langt færre saksbehandlere hadde like lett tilgang på de mer
»tradisjonelle» rettskilder, lovteksten og domssamlinger. Innkjøp og for-
deling av kildemateriale og litteratur skjer sentralt gjennom skattedirekto-
ratet (Brinkmann og Eckhoff's. 7). Det var påviselig sammenheng mellom
ansvarsområde, og bruken av de ulike rettskilder. De som hadde som særskilt
oppgave å behandle vanskelige saker, gjorde mer bruk av de mer tradisjonelle
juridiske hjelpemidler enn andre saksbehandlere (Brinkmann og Eckhoff
s. 47).

Typisk for den byråkratiske rettsanvendelse er således at den er orientert
mot å anvende ferdige løsningsforslag, og at i den grad slike er utarbeidet
og distribuert av sentrale myndigheter, så blir de også lagt til grunn. Til-
svarende funn er gjort av Jon Bing for trygdefunksjonærenes vedkommende,
hvor Rikstrygdeverkets rundskriv utgjorde den viktigste rettskilde (se pre-
sentasjonen hos Brinkmann og Eckhoff s. 4—5).

Karakteristisk for den judisielle rettsanvendelse idag, er at den bekjenner
seg til den positive lovgivning som grunnlag for rettens gyldighet og legiti-
mitet. Samtidig er det karakteristisk at den enkelte lov ses i sammenheng
ikke bare med andre lovbestemmelser, men også med annet materiale så som
rettsavgjørelser, forarbeider til lover og rettsanvenderens egen vurdering.
Sammenkoblingen mellom slike ulike faktorer, og de slutninger som trekkes
fra dem, styres av uskrevne, juristskapte metanormer som kalles »rettskilde-
prinsipper». Rettskildeprinsippene er for en del retningslinjer som ikke kan
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anvendes mekanisk, men som bare utgjør momenter for en vurdering som
rettsanvenderen selv må foreta.

Årsaker til forskjeller mellom de to typer av rettsanvendelse kan være
flere. En faktor kan være at det ideologiske krav om regelbundethet og for-
meli likebehandling har større gjennomslag overfor forvaltningen enn overfor
domstolene. En annen faktor kan være saksmengden. Forvaltningen skal
gjerne treffe masseavgjørelser og det er avsatt forholdsvis kort tid til den
enkelte avgjørelse. Domstolene på sin side får ofte bare spørsmål som vol-
der rettslig eller faktiske tvil til avgjørelse, og legger vekt på grundighet i
den enkelte sak.

Når man skal ta stilling til forenkling av regelverket i betyningen tilpas-
ning til anvendelsessituasjonen, må man således ta utgangspunkt i at man
står overfor to forskjellige typer av rettsanvendelse. For den byråkratiske
rettsanvendelse opptrer de formelt fastsatte regler mest som beslutnings-
program. For den judisielle rettsanvendelse opptrer lover og forskrifter som
argumentkilder av en spesiell status.

2.2. Tilpasning til byråkratisk rettsanvendelse

En rekke lover og forskrifter er gitt bl.a. med det siktemål at de skal
tjene som beslutningsprogram for byråkratiske masseavgjørelser. Dette
gjelder på felter som skatte- og trygdelovgivningen, ulike støtteordninger
som Statens Husbank o.lign, kontrolloppgaver i medhold av bygningsloven
og byggeforskrifter etc. Som nevnt ovenfor viser erfaringen at i de tilfelle
hvor det er meningen at beslutningene skal treffes på grunnlag av en for-
tolkning og anvendelse av regelverket, så er den utøvende forvaltning regel-
orientert i sine avgjørelser. Fra ulike områder har man også erfaring for
at i de tilfelle hvor det ikke er gitt regler, men hvor avgjørelsesgrunnlaget
åpner for utøvelse av et hensiktsmessighetsskjønn, så utvikler forvaltningen
utformelle »hjemmelagde» regler som tjener som grunnlag for avgjørelsene.

Det er grunn til å tro at de regler som utvikles gjennom praksis eller som
fastsettes av overordnede organer på grunnlag av fortolkninger av det for-
melle regelverk, tjener et reelt behov hos beslutningsfatterne. Når slike
rundskriv etc. blir lagt til grunn fremfor det formelle regelverket kan det
skyldes flere forhold. Dels kan det skyldes påvirkning fra overordnede or-
ganer ved at det gis instrukser og ved at slike rundskriv etc. blir gjort
tilgjengelig for alle saksbehandlere. Det kan imidlertid også skyldes at slike
rundskriv etc. er gitt en utforming som gjør dem lettere å praktisere i den
daglige virksomhet enn det formelle regelverk. Rundskrivene o.lign. har ofte
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som formål å klargjøre vanskelige fortolkningssprørsmål, å gi retningslinjene
for det skjønn som eventuelt skal utøves innen rammene av regelverket og
å sikre at de avgjørelser som det overordnede organ har truffet f.eks. i
klagesaker, blir lagt til grunn av de underordnede organer.

Slike rundskriv etc. bidrar således til å lette forvaltningens praktisering
av regelverket. Samtidig kan de utgjøre en kompliserende faktor. Dels kan
mengden av rundskriv blir stor og uoversiktlig. Dette er bl.a. avhengig av
måten de redigeres og oppbevares på. Skatteetaten gjennom sin lignings-
ABC og trygdeetaten gjennom sin rundskrivsordning er eksempler på etater
som har ordnet sine rundskriv og instrukser på en måte som saksbehandlerne
opplever som översiktlig. Utvikling av et uformelt regelverk gjennom rund-
skriv o.lign. kan imidlertid virke kompliserende også av andre grunner. Det
fører til at man fåt to sett av regler; et formelt gjennom lover og forskrifter,
som danner grunnlag for de uformelle regler som faktisk blir lagt til grunn
for avgjørelsene. Interne rundskriv og instrukser blir ikke fastsatt eller
kunngjort på samme mater som formelle regler. I visse tilfelle gir ikke
hjemmelsloven forvaltningen kompetanse til å fastsette utfyllende forskrifter.
Men det er likevel det som i realiteten skjer når et overordnet organ fortolker
loven og binder opp rettsanvendelsen og skjønnsutøvelsen, og sender ut
generelle rundskriv eller instrukser om dette. I realiteten etableres da et ut-
fyllende og presiserende regelsett, og det er dette regelsett som blir lagt til
grunn for de avgjørelser som treffes i forvaltningen.

Utviklingen av slike uformelle regler på siden av de formelle, kan være
et utslag av manglende tilpasning mellom anvendelsessituasjonen og det for-
melle regelverk. En grunn til dette er at lover og forskrifter ofte skrives med
den judisielle rettsanvendelsessituasjonen for øye.

Det ville utvilsomt bli mer översiktlig om kan kunne unngå en situasjon
med to parallelle regelverk. Dette kan neppe unngås på en annen måte enn
at det formelle regelverk skrives med den byråkratiske rettsanvendelses be-
hov og forutsetninger for øye. En drastisk tanke ville være å oppheve det
formelle regelverket, og så vedta det uformelle regelverk som har utviklet
seg i stedet. Det vil sikre at de regler som reelt blir lagt til grunn, ble under-
kastet den behandlingsmåte som en generelt sett anser som ønskelig når retts-
regler blir vedtatt i vårt samfunn. Mindre drastisk ville det være å anbefale
lov- og forskriftsgiverne å kopiere formen og oppbyggingen av rundskrivene.
Det vil si å gjøre det formelle regelverket mer kasuistisk preget, redigert ut
fra de ulike typer av beslutningsproblemer som dupper opp, og med vekt
på å gi konkrete løsningsforslag i stedet for grunnlagsmateriale for løsninger.

Det kan tenkes flere innvendinger mot et slikt forslag. Den første er at
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lover og forskrifter ikke bare skal tjene som grunnlag for byråkratiske av-
gjørelser. I den utstrekning forvaltningens avgjørelser kan overprøves av
domstolene, skal de også tjene som grunnlag for judisielle avgjørelser. Et
kasuistisk, problemorientert regelverk skrevet ut fra masseforvaltningens be-
hov, kan gi et dårligere rettskildemessig grunnlag for domstolenes judisielle
rettsanvendelse enn lover og forskrifter utformet på tradisjonelt vis. Til dette
kan innvendes at regelverket bør utformes i forhold til den anvendelses-
situasjon som det først og fremst er rettet mot. Det synes uhensiktsmessig
at regelverket skal gis en utforming som er tilpasset den judisielle rettsan-
vendelse i tilfelle hvor bare en brøkdel av de avgjørelser som fattes skjer
på denne måten.

En annen innvendig er at med to regelsett, vil borgerne kunne ha mulig-
heten for å få prøvet lovligheten av det uformelle regelverk opp mot det
formelle. Denne muligheten vil gå tapt om man også formelt baserer seg
på det uformelle regelverk. Dette er imidlertid neppe i seg seiv grunn nok
til å ta de belastninger det er å operere med to parallelle regelsett. Det er
en realitet at domstolsprøvelse av forvaltningens masseavgjørelser på en rekke
områder skjer så sjelden at argumentet i realiteten nærmest baserer seg på
en fiksjon. Dessuten kan det hevdes at den situasjon vi har med at avgjørelser
sjelden blir overprøvet favoriserer de mer kranglevorne som får tilkjempet
seg fordeler som andre ikke får. Dessuten vil man få inn en ny type kontroll
med det regelverket som faktisk sett blir lagt til grunn, dersom fastsettelsen
av dette blir underlagt de prosedyrer som gjelder for fastsettelsen av lover
og forskrifter.

En tredje innvending ligger i at ved å gjøre det uformelle regelverket for-
melt, vil man kunne tape noe i fleksibilitet. Det uformelle regelverket er jo
ikke formelt sett bindende for forvaltningen på samme måte som lover og
forskrifter. Men også hensynet til den nødvendige fleksibilitet kan ivaretas.
Dersom det er meningen av forvaltningen skal utøve et skjønn, vil dette
kunne komme til uttrykk også hvor man opererer med ett og bare ett regelsett
som er innrettet mot en byråkratisk rettsanvendelse. Hvor det er meningen
at et skjønn skal utøves sentralt en gang for alle, kan dette sies i loven, og
det sentrale organ kan gis fullmakt til å foreta dette skjønnet og fastsette
generelle kriterier i forskrifts form. Dersom det er meningen at skjønnet
skal utøves lokalt av det enkelte organ fra sak til sak, kan dette komme til
uttrykk i det detaljerte regelsett som skal danne grunnlag for de daglige av-
gjørelser. Dersom det er meningen at regelverket skal kunne fravikes lokalt
eller sentralt når særlige grunner foreligger, kan også dette komme til ut-
trykk i et regelverk som er tilpasset den byråkratiske rettsanvendelse.
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2.3. Tilpasning til judisiell rettsanv endelse

Tilpasning av regelverket til den judisielle rettsanvendelse er det området
hvor problemene i dagens situasjon er minst. Rettsanvendelsen skjer her på
bakgrunn av ulike argumentkilder av personer som er trenet til å treffe av-
gjørelser på grunnlag av juridisk metode. Det som kan reise tilpasnings-
problemer er om man søker å overlate til organer som treffer avgjørelser
på grunnlag av judisiell rettsanvendelse, oppgåver som krever en annen måte
å treffe beslutninger på. Eksempel på dette er om man överlåter til dom-
stolene å utmåle ytelser på grunnlag av behov, eller til å foreta prioriteringer
f.eks. av helsetjenester på grunnlag av medisinske vurderinger. Det er
imidlertid prinsipielt sett ingen ting i veien for å overlate til domstolene å
treffe avgjørelser som ellers blir truffet f.eks. av sosionomer eller leger.
Poenget er at de da vil bli truffet med større inslag av normative vurdering,
enn av faglige hensiktsmessighetsbetraktninger. Det skjer med andre ord en
rettsliggjøring av beslutningen. Hvorvidt slike avgjørelser bør treffes på
grunnlag av rettslige eller andre vurderinger, er et politisk spørsmål. Man
bør imidlertid være oppmerksom på at i slike tilfelle vil valg av avgjørelses-
forum påvirke det grunnlag som avgjørelsene blir truffet på. En redegjørelse
som illustrerer samspillet mellom avgjørelsesformen og det grunnlag av-
gjørelsen treffes på, er gitt av sosialrettsutvalget i drøftelsen av behandlingen
av tvangssaker i barnevernet, se NOU 1985:18 s. 290 fig.

Forøvrig har norske domstoler vist en viss tilbakeholdenhet når det
gjelder å rettsliggjøre avgjørelser som forvaltningen treffer på et annet
grunnlag enn et rettslig grunnlag. Dette har skjedd gjennom utviklingen av
læren om forvaltningens frie skjønn. Dersom man oppstiller regler for slik
skjønnsutøvelse, eller krever at det i større grad skal kunne overprøves av
domstolene, bidrar man således til å endre på det grunnlag som avgjørelsene
blir fattet på. Man bør således tilpasse måten å styre ikke-rettslige skjønn
til det grunnlag som man ønskef at avgjørelsene skal treffes på.

Det kan oppstå problemer i forhold til hensynet til forenkling, om retts-
regler i for stor grad skrives med den judisielle rettsanvendelse for øye. Et
bærende hensyn når reglene skrives i slike tilfelle er hensynet til presisjon
og generalitet. Selv om lovgiveren skulle lykkes godt med hensynt til klar-
het i presisjonen, vil regelverket ofte være vanskelig å trenge inn i for andre
enn jurister med trening i juridisk metode. Dette har sammenheng med at
når rettsreglene uttrykkes på et høyt generalitetsnivå, vil subsumsjonen av
livets mangfold under regiene ikke være lett uten juridisk trening. Nettopp
på grunn av rettsreglenes generelle karakter vil den situasjonsbeskrivelse som
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gis i regiene være for abstrakt til at den uten videre kan ses som en beskrivelse
av de ulike tilfelle som oppstår i praksis. Treningen i den judisielle rettsan-
vendelse, er også en trening i hvordan man skal abstrahere fra en konkret
situasjon, og skjære vekk de individuelle trekk ved situasjonen som er uten
betydning for anvendelsen av den rettsregel man står overfor.

På en rekke områder har da også de praktiske behov tvunget frem andre
mater å skrive regler på, enn den som spesielt er tilpasset den judisielle retts-
anvendelse. Eksempel på dette er nevnt ovenfor i avsnitt 2.2 om forvalt-
ningens interne rundskriv. Andre eksempler finnes på områder hvor ikke-
jurister skriver forskrifter som retter seg mot borgernes handlinger. Her
finner vi ofte omfattende, kasustisk pregede regler av f.eks. teknisk art slik
som i arbeidstilsynets ulike forskrifter og i forskrifter om byggesaker. Slike
forskrifter utdypes gjerne av faglig pregede »veiledninger». Denne typen
regelverk kan volde problemer i forhold til den judisielle rettsanvendelse,
ved at de kan skape en uklar rettstilstand f.eks. om grensen mellom hva
som er positivt påbudt og hva som bare er en mindre bindende anbefaling
til borgerne, se nærmere min behandling av dette i Forvaltningsrettslige
nydannelser, Nordisk administrativt tidsskrift 1985 s. 77 fig. og s. 292 flg.

Fortsatt gis imidlertid regler som sjelden er aktuelle for domstolsan-
vendelse med nettopp denne situasjon for øye. Eksempel på dette er kon-
traktsrettslige regler for forbrukerforhold. Det er mulig at disse reglene i
større grad burde vært utformet med uformelle konfliktløsningsformer som
utgangspunkt, enn med domstolsbehandling som utgangspunkt. Slike andre
mater å løse forbrukerkonflikter på, kan stille andre krav til regelverket,
se nærmere min artikkel Rettslig konfliktløsning, et forbrukerperspektiv i
Tidsskrift for rettsvitenskap 1983 s. 529—569.

Man kan nå lengre i forhold til en målsetting om et enklere regelverk
forstått som en tilpasning til den sosiale sammenheng som det skal inngå
i, ved større bevissthet om hvilke sammenhenger som det først og fremst
vil være aktuelt for. Samtidig bør man ha for øye andre sammenhenger,
slik at man ikke skaper for store problemer i forhold til disse f.eks. ved at
man skaper en uklar rettstilstand.

Når det gjelder de situasjoner hvor regelverket først og fremst bør skrives
med den judisielle rettsanvendelse som utgangspunkt, kan man oppnå
forenklinger ved å vise tilbakeholdenhet mht hvor uttømmende rettskilde-
situasjonen skal reguleres. Den judisielle rettsanvendelse skjer på den måten
at rettsanvenderens skjønn kommer inn i alle saker som volder rettslig tvil.
Det er ikke sikkert at utfallet av denne vurderingen blir bedre om rettsan-
venderen har flere rettskildefaktorer å holde seg til. Lovgiveren vil likevel
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ikke kunne fjerne innslaget av juridisk skjønn og skrive en utfyllende lov
for f.eks. erstatningsutmåling, ulike kontraktsforhold eller grensen mellom
straffbart forsøk og straffri forberedelse. I stedet for å kodifisere og regulere
på slike områder, burde kanskje lovgiveren nøye seg med å gi klare signaler
til domstolene på områder hvor det er ønskelig med en klar styring med
rettspraksis. Man ønsker f.eks. at praksis skal legges om eller låses fast i
en viss retning.

Til dette kan innvendes at rettstilstanden uten en moderne lovgivning
vil kunne være vanskelig å trenge inn i, se f.eks. Brækhus. Bør vår privat-
rett kodifiseres? i: Juridiske arbeider fra sjø og land, Universitetsforlaget,
Oslo 1968 s. 5 fig. På en rekke områder er det imidlertid slik at de gjeldende
rettsregler først og fremst har aktualitet i forhold til konfliktløsning. Dette
gjelder bl.a. regler om skifte som er lite aktuelle for ektefolk mens ekteskapet
består. Det gjelder også for store deler av kontraktsretten. Avtaler blir inn-
gått på grunnlag av forhandlinger, jussen skrives i liten grad inn i avtalene
og de fleste konflikter blir løst uten bruk av juss og rettslig argumentasjon
(se f.eks. de undersøkelser fra USA og England som jeg har referert til i
Rettslig konfliktløsning — et forbrukerperspektiv). Den rettslige regulering
som finnes, er i første rekke aktuell for domstolene og for forberedelse til
domstolsbehandling av konflikter. Lover skrevet med dette for øye er generelt
sett dårlig egnet til å gi borgerne informasjon om rettigheter og plikter og
muligheter til for på egen hånd å forutberegne sin rettslige situasjon. Det
må da være bedre helt å avlaste lovgivningen fra en slik informasjons-
oppgave, og heller velge andre kanaler for utbredelse av rettsinformasjon.

Man kan peke på en del områder hvor lovgivning er nødvendig for å
regulere domstolenes virksomhet. Dette gjelder for det første de tilfelle hvor
det er ønskelig at domstolene skal kunne belegge bestemte handlinger med
straff. Dette følger av regelen i Grunnlovens § 96 om at ingen kan straffe-
dommes uten etter lov. Videre gjelder for tilfelle hvor domstolenes kom-
petanse skal begrenses innen visse rammer. Fra strafferetten kan nevnes regler
om minimums- og maksimumsstraffer. I prosessretten har vi regler om dom-
stolenes kompetanse. Ellers kan det være aktuelt å regulere domstolenes
virksomhet ved angivelse av vurderingstema i ulike situasjoner. Det kan være
aktuelt å gi regler om vurderingstema når rettstilstander er uklar, eller når
man ønsker en kursomlegging i forhold til gjendende rett. Eksempel på det
siste har man f.eks. om man ønsker å legge om beregningen av erstatning
for personskade fra å ta utgangspunkt i det faktiske økonomiske tap, til
mer rimelighetspregede vurderinger med sikte på å skape likhet mellom hva
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som tilkjennes folk fra ulike lag, strøk eller kjønn, se f.eks. forslaget i NOU
1987:4, Standardisert erstatning til barn.

3. Enkle regler og informasjon om gjeldende rett

Det er neppe hensiktsmessig å begrense arbeidet med regelforenkling til
en av de her antydede problemstillinger. Hvilken problemstilling som står
i fokus, vil nettopp være avhengig av den sosiale situasjon som man tar ut-
gangspunkt i. Å legge fokus på rettskildefaktorer kan være hensiktsmessig
når man drøfter forenklinger i forhold til en rettsanvendelse som skjer ved
bruk av juridisk metode. Dette er imidlertid neppe hensiktsmessig når en
tar utgangspunkt i konsekvenser av regelverket for den alminnelige borger.
Den alminnelige borger vil ikke gi seg inn på en juridisk rettsanvendelse selv
om rettskildesituasjonen skulle være aldri så översiktlig. Informasjon om
rettsreglene i en slik situasjon må snarere være informasjon om tolknings-
resultater enn informasjon som kan bidra til å gi gode tolkningsresultater.

For borgerne kan det være av betydning både om rettstilstanden er infløkt
eller pålegger dem stor byrder, og om informasjonen om rettstilstanden er
utformet på en slik måte at de lett kan få grep om hva den innebærer for
dem. Det er ikke gitt at lovteksten bør være eller kan være den eneste kilden
til informasjon om rettstilstanden. Det kan til og med tenkes situasjoner hvor
lovteksten ikke engang er den sentrale kilde til informasjon til borgerne.
For å ta utgangspunkt i en problemstilling som har vært trukket frem i
debatten om enkle regler. Vi kan sammenligne Moseloven og dens 10 enkle
bud på den ene siden, og forskrifter for vegitabilske konserver med sine
omfattende 36 paragrafer på den annen side. Moseloven representerer en
kort og grei fastlegging av »gjeldende rett» sammenlignet med de innfløkte
forskrifter. Som kilde til informasjon om hva rettstilstanden innebærer for
den enkelte i ulike situasjoner er det derimot ikke like sikkert hva som er
»enklest». Når det gjelder vegitabilske konserver vil forskriftene gi den in-
formasjon som er tilstrekkelig. Når det gjelder de spørsmål som Moseloven
omhandler, er man imidlertid henvist til en utførlig tenkning og litteratur
som omhandler innholdet av budene i de ulike livssituasjoner som kan oppstå
— er det f.eks. tillatelig å slå ihjel i krig, og når er dette eventuelt tillatelig?
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Kirsti Coward og Hans Petter Grav er:

REGELFORENKLING SOM JURIDISK ARBEIDSOPPGAVE —
MOMENTER SOM GRUNNLAG FOR DISKUSJON

1. Spørsmålet om forenkling av regler bør ses ikke som en egenskap ved
reglene, men som et spørsmål om en tilpasning til den situasjon som
regiene skal brukes i.

2. Regler og styring. Spørsmålet om i hvilken grad ulike områder bør styres
av staten, og om alternative virkemidler for styring.

3. Millimeterrett f erdighet.
4. Funksjons- eller resultatkrav fremfor metodekrav?
5. Problemer med for hyppige endringer i regelverket.
6. Regler og byråkratisk masseanvendelse. Bør lover og forskrifter i større

grad utformes slik rundskriv gjerne skrives, d.v.s. mer konkret og
detaljert?

7. Regler på domstolenes kjerneområder. Kan forenkling oppnås ved
større tilbakeholdenhet mht hvor uttømmende rettskildesituasjonen skal
reguleres?

8. Spørsmålet om rettsinformasjon til borgerne bør formidles via andre
kanaler enn regelverket.


