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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn og aktualitet 

Ordet «bonde» betyr ifølge norsk ordbok en person som er «fastboende».1 Grunnen til at en bonde 

bor fast på én plass er at vedkommende driver jordbruk innenfor et gitt geografisk område. Derimot 

betyr ordet «nomade» en person som «lar feet gresse».2 Ordet sikter til en person som ikke har fast 

bosted, men som tradisjonelt tilhører en gruppe av folk som driver jordbruk ved at de flytter 

regelmessig for at buskapen skal ha tilgang på nødvendig mat og vann. Ordene «bonde» og «nomade» 

kan med andre ord betraktes som to ytterpunkter på en skala, fra dem som aldri endrer bosted til dem 

som alltid er på vandring. 

I dag er det imidlertid slik at de fleste personer verken kan karakteriseres som bonde eller nomade når 

det gjelder tilknytning til et geografisk område. Det typiske er nok et sted mellom disse ytterpunktene, 

- fra at man aldri endrer bosted til at man alltid er på vandring. De fleste individene i en befolkning er 

med andre ord i en viss bevegelse, både innenfor et land og på tvers av landegrensene. 

I følge Statistisk sentralbyrå3 har det i perioden fra 1972 til 2013 vært en markant økning i antall 

personer som har flyttet inn eller ut av Norge per år (SSB, 2014). Figur 1 nedenfor viser en grafisk 

fremstilling av innvandringer, utvandringer og nettoinnvandring i denne perioden. 

 

Figur 1: Flyttinger til og fra utlandet i perioden 1972-2013 

1 Bokmålsordboka, se http://www.nob-ordbok.uio.no/perl/ordbok.cgi?OPP=bonde [Funnet 23. mai 2015]. 
2 Bokmålsordboka, se http://www.nob-ordbok.uio.no/perl/ordbok.cgi?OPP=nomade [Funnet 23. mai 2015]. 
3 Omtales heretter bare med «SSB». 
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For året 2013 var det totalt 778.600 flyttinger som ble registrert i statistikken, når man legger sammen 

alle flyttinger innad i landet og på tvers av landegrensen (SSB, 2014). Det tilsvarer omtrent én flytting 

per syvende innbygger per år. Figur 2 nedenfor viser en grafisk fremstilling av totale flyttinger per år 

for de ti siste årene. 

 

Figur 2: Flyttinger innad i landet og på tvers av landegrensen 

Opplysninger om hvilke personer som til forskjellige tider er en del av befolkningen har betydning for 

mer enn å lage befolkningsstatistikker.4 I offentlig oppgaveløsning er dette én av flere 

personopplysninger som kan karakteriseres som en «grunnopplysning». Det vil si at flere etater har 

behov for denne typen opplysninger, selv om de utfører spesielle oppgaver som naturligvis forutsetter 

mer særskilte opplysninger i tillegg. Uavhengig av hvordan de forskjellige opplysningene karakteriseres 

er fellesnevneren at opplysningene må være relevante og korrekte for de enkelte oppgaveløsningene. 

Det er opplysninger som danner grunnlaget for forvaltningens oppgaveløsning. God forvaltning 

forutsetter med andre ord «gode» opplysninger. 

I samfunnsdebatten er det for tiden bred enighet om at offentlig sektor skal moderniseres for at 

forvaltningen skal bli bedre.5 Det er antakelig flere faktorer som ligger bak dette, men 

teknologiutviklingen har trolig hatt en særskilt påvirkning. Det er i dag helt andre muligheter for 

4 Jeg benytter «opplysninger» som en samlebenevnelse for «data» og «informasjon». I avsnitt 2.3.4 kommer 
jeg imidlertid nærmere inn på hva som egentlig skiller de to begrepene fra hverandre. 

5 «Offentlig sektor» er en betegnelse som inkluderer både staten og kommunene. I denne oppgaven brukes 
betegnelsen gjennomgående, selv om fokuset for oppgaven er den statlige delen. I mange tilfeller har 
innholdet overføringsverdi til kommunal sektor, men ikke alltid. 
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hvordan offentlig sektor kan løse sine oppgaver gjennom å utvikle nye IKT-systemer.6 IKT-systemer kan 

på mange måter løsrive seg fra tradisjonelle begrensninger i form av organisatoriske grenser, 

geografiske avstander eller forskjeller i tid. 

I stortingsmeldingen «Eit informasjonssamfunn for alle»7 presenteres nettopp noen krav til  

IKT-systemene for at de skal kunne bidra til å modernisere offentlig sektor. Ett av kravene i  

IKT-meldingen er at IKT-systemene skal basere seg på syv felles arkitekturprinsipper. Kort sagt er disse 

arkitekturprinsippene å anse som retningslinjer for hvordan IKT-systemene skal lages. Hensikten er at 

IKT-systemene hos de enkelte aktørene får nødvendige forutsetninger for samhandling slik at de kan 

utveksle opplysninger med hverandre. Jeg kommer nærmere tilbake til disse arkitekturprinsippene i 

avsnitt 2.2. Ett annet krav er at IKT-systemene skal basere seg på noen fellesløsninger som tilbys på 

tvers av sektorer. Slike fellesløsninger omtales også som nasjonale felleskomponenter. Overordnet kan 

nasjonale felleskomponenter betraktes som tekniske «byggeklosser» som kan gjenbrukes av andre 

IKT-systemer hos forskjellige aktører når de har det samme behovet (DIFI, 2010, p. 1). Det er 

Direktoratet for forvaltning og IKT8 som har fått i oppgave å identifisere eksisterende og nye nasjonale 

felleskomponenter, og «Det sentrale folkeregisteret»9 er en av flere komponenter som har fått en slik 

status. Jeg kommer nærmere tilbake til folkeregisteret nedenfor, og i avsnitt 2.2.3 gjør jeg en nærmere 

betraktning av felleskomponenter som sådan og forholdet til felles begreper. 

I IKT-meldingen påpekes det at de kravene som rettes til IKT-systemene også vil utfordre 

organisatoriske, juridiske og forvaltningsmessige prosesser i offentlig sektor (FAD, 2006, p. 12). Med 

andre ord kan ikke IKT-systemene anses å være i et vakuum, og utviklingen av offentlig sektor 

inneholder i stor grad også andre viktige elementer som må ivaretas. Figur 3 nedenfor, som er lånt fra 

Schartum (2010a, p. 130), illustrerer dette på en god måte. Den viser sammenhengen mellom 

systemutvikling, organisasjonsutvikling og regelverksutvikling innenfor elektronisk forvaltning i 

offentlig sektor.10 Poenget med figuren er å vise at det ofte vil være slik at utvikling på ett av områdene 

6 «Utvikling» brukes her for å omtale anskaffelse, tilpasning, utvikling eller endringer av IKT-systemer. 
7 St. meld. nr. 17 (2006-2007) som ble lagt frem av Regjeringen Stoltenberg II. Omtales heretter bare med  

«IKT-meldingen». Det er klart at denne stortingsmeldingen begynner å bli gammel, og det foreligger nyere 
dokumenter som også beskriver de politiske prinsippene, blant annet St. meld. nr. 23 (2012-2013) som jeg 
kommer tilbake til. Begrunnelsen for at jeg likevel har valgt å vise til IKT-meldingen er fordi de nyere 
dokumentene i stor grad bygger videre på innholdet i denne. 

8 Omtales heretter bare med «Difi». 
9 Omtales heretter bare med «folkeregisteret». 
10 Elektronisk forvaltning omtales heretter bare med «eforvaltning». 

3 

 

                                                           



også vil forutsette utvikling av de andre områdene. Når det eksempelvis gjennomføres en 

systemutvikling for å lage et nytt IKT-system, kan det samtidig forutsette en regelverksutvikling i form 

av at rettskilder må endres eller en organisasjonsutvikling for at arbeidsprosessene må tilpasses. I 

figuren ligger det i alt tre relasjoner som kan bli aktualisert når ett av områdene er i bevegelse, og det 

kan variere hvilken side i figuren som først initierer endringene. 

 

Figur 3: Sammenhengen mellom systemutvikling, regelverksutvikling og organisasjonsutvikling 

Som nevnt ovenfor er folkeregisteret en nasjonal felleskomponent. Det å føre et register over borgerne 

har røtter helt tilbake til starten av 1900-tallet, hvor de første manuelle registre ble opprettet med 

siktemål å ha en oversikt over personer innenfor et geografisk område (Thorvaldsen, 2008, p. 342).11 

Det er selvfølgelig mange forskjeller i forhold til dagens folkeregister, som inkluderer flere typer 

opplysninger om langt flere personer. I dag forvaltes folkeregisteret av Skatteetaten, og inneholder 

blant annet opplysninger om fødsel, navn, statsborgerskap, oppholdstillatelse, bosted, sivilstand og 

familierelasjoner knyttet til en unik identifikator som representerer den enkelte person. Personkretsen 

består av «alle» fysiske personer med en tilknytning til landet, enten ved at de bor i Norge eller har en 

relasjon til Norge som kvalifiserer for registrering. Til tross for at det er mange forskjeller over tid er 

det likevel interessant å se at begrunnelsen for å registrere opplysninger gjennom historien er nokså 

lik. Opplysningene har dannet grunnlag for saksbehandling og oppgaveløsning hos myndighetene 

allerede fra starten av, og frem til i dag. Da andre verdenskrig brøt ut var det ifølge Thorvaldsen (2008, 

p. 344) 49 byer og 42 herreder som hadde sitt lokale register over de som var bosatte på det stedet. 

11 I følge Thorvaldsen (2008) er Norge ett av de land i verden som har det eldste og mest fullstendige system for 
å holde rede på befolkningen, og registerføringen som startet rundt 1900 bygger videre på et system som 
kan spores tilbake til kirkebøker allerede fra 1623. Trolig har det også røtter lengre tilbake. 
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Dette gjorde skatteinndrivelsen mer effektiv, i tillegg til at andre som ikke var bosatte kunne nektes 

støtte fra stedets fattigkasse (Thorvaldsen, 2008, p. 344). Det er også interessant å se at opplysningene 

allerede på dette tidspunktet tjente flere formål med begrunnelse i effektivitet, jf. dagens ønske om å 

modernisere offentlig sektor ved å benytte felleskomponenter på tvers av sektorer. 

Folkeregisteret har i tiden etter andre verdenskrig fått en stadig større rolle ved bruk i offentlig 

oppgaveløsning. Riksrevisjonen (2008, p. 32) har gjennomført en spørreundersøkelse som ble sendt til 

144 statlige virksomheter, og ifølge de 121 svarene som kom inn ble det avdekket at 54 prosent oppga 

at de brukte opplysninger fra folkeregisteret i sin oppgaveløsning. I undersøkelsen ble ikke 

fylkeskommuner, kommuner, aksjeselskaper, fristilte virksomheter eller helseforetak inkludert. 

I IKT-meldingen beskrives også omfanget av bruken av den nasjonale felleskomponenten (FAD, 2006, 

p. 112). I denne stortingsmeldingen blir det anslått at omtrent 1400 ulike virksomheter fra privat og 

offentlig sektor har tilgang til opplysninger i folkeregisteret via distributør.12 Disse virksomhetene 

foretar omtrent 20 millioner oppslag i året. I tillegg har aktører innenfor utlendingsforvaltningen, samt 

SSB, Tollvesenet og NAV egne kopier av folkeregisteret. For NAV fremkommer det at det gjøres 

omtrent 220 millioner oppslag i året mot den lokale kopien. En sammenstilling av disse to tallene viser 

at det skjer i gjennomsnitt over 650 000 oppslag per dag, og da uten at alle oppslag mot lokale kopier 

er med i overslaget. Med andre ord er det et meget moderat anslag. Uansett viser anslaget at det er 

svært mange aktører som bruker folkeregisteret, og at disse bruker det i et stort omfang. 

I flere sammenhenger bekreftes folkeregisterets betydning for å understøtte den digitale forvaltningen 

i offentlig sektor. Ett eksempel er argumentet Difi (2010, p. 32) la vekt på da de foreslo at 

folkeregisteret skulle være en nasjonal felleskomponent. Begrunnelsen var da at folkeregisteret 

inneholder opplysninger som reduserer behovet for at andre aktører i offentlig sektor vedlikeholde 

egne registre. Videre ble det fremholdt at folkeregisteret dekker «behov på tvers av mange sektorer 

og forvaltningsnivå, og er av stor samfunnsøkonomisk betydning som felles mulighetsrom for 

elektronisk tjenesteutvikling og gevinstrealisering i virksomhetene» (DIFI, 2010, p. 32). Dette er 

argumenter som bygger videre på tidligere vurderinger av andre.13 I stortingsmeldingen «Digital 

12 En distributør er en aktør som videreformidler opplysninger fra folkeregisteret til de virksomhetene som har 
rett til, og behov for, tilgang. Våren 2015 er det selskapet «Evry» som innehar rollen som distributør av 
opplysninger fra folkeregisteret. 

13 Se blant annet de to rapportene «Felles IKT-arkitektur i offentlig sektor» (FAD, 2007) og «Utveksling av 
grunndata på personinformasjonsområde» (FIN, 2007). 
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agenda for Norge. IKT for vekst og verdiskapning»14 fremholdes det at mange offentlige virksomheter 

er avhengig av tilgang til oppdaterte og korrekte opplysninger om personer for å kunne utføre sine 

oppgaver på en god måte, samt at disse opplysningene ligger i folkeregisteret (FAD, 2013, p. 81). Hva 

som er korrekte opplysninger blir, etter min oppfatning, derfor et meget sentralt vurderingstema for 

denne masteroppgaven. I avsnitt 2.3.4 vil jeg komme konkret tilbake til forholdet mellom opplysninger 

og hva de skal representere i virkeligheten. Dog vil spørsmålet være et viktig bakteppe også for de 

øvrige delene av oppgaven. 

Jeg nevner tidligere i innledningen at opplysninger må betraktes som selve fundamentet for 

oppgaveløsningen i offentlig sektor. De er med andre ord en nødvendighet i seg selv, utover det 

behovet som oppstår når IKT-systemer skal understøtte samhandling i ulike situasjoner. I stor grad er 

offentlig sektor rettslig regulert, noe som innebærer at de opplysningene som skal legges til grunn ofte 

må representere forhold slik de er beskrevet og regulert i det respektive regelverket. Eksempelvis er 

det i folketrygdloven blant annet bestemmelser som beskriver når en person regnes som bosatt i 

Norge, og som delvis avgjør om det foreligger et medlemskap i folketrygden eller ikke. De 

opplysningene som skal legges til grunn på dette området må derfor gjenspeile faktiske forhold på 

samme måte som aktuelt regelverk forutsetter. Et annet eksempel er skatteloven som også inneholder 

bestemmelser om når en person er ansett som bosatt i Norge, og som avgjør om det foreligger en plikt 

for vedkommende å betale skatt av sin formue og inntekt. Tilsvarende gjelder for andre typer 

fenomener som beskrives og reguleres på andre forvaltningsområder. 

I stortingsmeldingen «Ei forvaltning for demokrati og fellesskap»15 blir det angitt at det ikke skal være 

nødvendig for folk å gi samme opplysninger om seg selv til ulike aktører i offentlig sektor. I 

stortingsmeldingen går man derimot inn for at offentlige aktører skal lage IKT-systemer som kan 

samhandle med hverandre og som skal basere seg på felleskomponenter. Forvaltningsmeldingen 

understøtter således innholdet i IKT-meldingen som jeg har omtalt ovenfor. Denne tanken er ikke ny. 

Schartum (2011b, p. 348) hevder at det har vært et mål å dele opplysninger, i alle fall de mest 

14 St.mld.nr. 23 (2012-2013) ble lagt frem av Regjeringen Stoltenberg II. Omtales heretter som 
«digitaliseringsmeldingen». 

15 St.mld.nr. 19 (2008-2009) som ble lagt frem av Regjeringen Stoltenberg II. Omtales heretter bare med 
«forvaltningsmeldingen». 
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grunnleggende opplysningstypene, i minst 40 år. Etter min forståelse underbyggeren slik varighet at 

målet anses som viktig i samfunnet. 

Skattedirektoratet har satt i gang et program for å modernisere folkeregisteret.16 Dette er blant annet 

omtalt i digitaliseringsmeldingen hvor det påpekes at moderniseringen, som angår både IKT-systemet, 

innholdet i registeret og organiseringen, skal ses i lys av de behov og muligheter som følger av 

eforvaltning og digitale tjenester (FAD, 2013, p. 81). Videre er det eksplisitt uttalt at opplysninger som 

er gitt til én offentlig virksomhet også skal kunne brukes av andre offentlige virksomheter i større 

utstrekning enn i dag. I den forbindelse er det behov for «å se nærmere på lov- og regelverk med tanke 

på at forvaltningen kan bruke informasjon i offentlige fellesregistre mer effektivt, for eksempel 

opplysninger i folkeregisteret» (FAD, 2013, p. 84). I forvaltningsmeldingen påpekes det at begrepene i 

lovgivningen da bør være felles slik at ulikhet ikke er et hinder for elektronisk samarbeid, og at dette 

må være et element når særlovgivningen skal revideres (FAD, 2009, p. 94). Nettopp dette vil jeg komme 

nærmere innpå i denne masteroppgaven. 

Det sentrale vurderingstemaet blir derfor hva som kan sies å være samme opplysninger hos ulike 

aktører på forskjellige rettsområder. Kan eksempelvis opplysninger som i utgangspunktet er ment å 

representere faktiske forhold etter folketrygdloven også representere faktiske forhold etter 

skatteloven, slik at de kan deles og brukes av begge etatene? Eller betyr det at folkeregisterets 

opplysninger om hvem som er bosatt i Norge kan legges til grunn for å beskrive faktiske forhold som 

folketrygdloven eller skatteloven forutsetter, slik at denne felleskomponenten kan benyttes i de 

respektive oppgaveløsningene? 

1.2 Problemstillinger og avgrensninger 

Ovenfor viser jeg til de politiske føringene for å modernisere offentlig sektor slik at borgerne og 

næringslivet blant annet skal unngå å gi samme opplysninger om seg selv til ulike aktører. Aktørene 

skal i stedet samhandle, og dele de opplysningene som allerede er innhentet. Det er nettopp dette 

som er tema for denne masteroppgaven, hvor fokuset er semantiske og juridiske perspektiver ved en 

slik samhandling. 

Jeg har valgt å ta utgangspunkt i folkeregisteret fordi registeret har fått en rollen som nasjonal 

felleskomponent. Det å være felleskomponent betyr som nevnt at folkeregisteret skal kunne brukes 

16 Det er gjennomført et forprosjekt, og det er spilt inn et satsningsforslag som Finansdepartementet vurderer i 
forkant av behandlingen av statsbudsjettet for 2016. 
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av flere aktører til forskjellige formål. Imidlertid er folkeregisteret et nokså omfattende register som 

inneholder svært mange forskjellige opplysningstyper. For å begrense tidsforbruk og arbeidsmengde 

har jeg valgt å fokusere på opplysninger om hvorvidt noen er ansett som «bosatt i Norge». Dette valget 

begrunnes med at denne opplysningstypen påvirker hva som for øvrig skal registreres i folkeregisteret, 

og har således en særskilt viktig betydning. Eksempelvis skal det også registreres og ajourholdes 

opplysninger om sivilstand eller foreldreansvar for de personene som er bosatte i Norge. Det er også 

vært et argument for valget at denne typen opplysninger er relevant for mange forskjellige 

forvaltningsområder, jf. innledningen ovenfor. Imidlertid er dette en av de tingene jeg undersøker 

nærmere i forbindelse med den første problemstillingen. Jeg kommer straks tilbake til dette nedenfor. 

Jeg har satt opp tre problemstillinger for oppgaven. Hver av disse blir gjengitt i rekkefølge og forklart 

fortløpende. 

1. I hvilken grad er uttrykket «bosatt i Norge» benyttet i gjeldende norske lover og sentrale 

forskrifter, og foreligger det eventuelt en presisering i de enkelte rettskildene for å forklare 

uttrykket nærmere? 

Hensikten med den første problemstillingen er å kartlegge bruken av uttrykket i gjeldende norske lover 

og sentrale forskrifter. Som jeg skriver ovenfor er det klart at det å være bosatt i Norge er et forhold 

som er relevant for flere forvaltningsområder, men det er imidlertid ikke klart hva omfanget faktisk er. 

Selv om jeg har valgt å angi et konkret uttrykk i problemstillingen, er det ordet «bosatt» som er det 

sentrale. Det betyr at det er underordnet om dette ordet relateres til et alternativt ord for «Norge», 

gitt at det alternative ordet angir samme geografiske størrelse. Hva som konkret kan sies å være slike 

likeverdige uttrykk diskuteres og avgrenses nærmere i avsnitt 3.2.2.1. 

Den første problemstillingen innebærer ikke en fullstendig kartlegging av uttrykkets rettslige 

meningsinnhold slik det fremstår i de forskjellige kontekstene. En slik type undersøkelse forutsetter at 

langt flere relevante rettskilder enn lover og forskrifter blir undersøkt for hvert av rettsområdene hvor 

uttrykket benyttes. Med andre ord er dette bare en undersøkelse av det som befinner seg i «overflata». 

Imidlertid vil jeg komme tilbake til en mer intensiv undersøkelse i forbindelse med den andre 

problemstillingen, jf. beskrivelsen nedenfor. 

I forbindelse med første problemstilling vil jeg gjennomføre en enkel analyse basert på en konkret 

språklig og logisk forståelse av alle gjeldende norske lover og sentrale forskrifter. Datagrunnlaget som 

fremkommer av undersøkelsen vil bli systematisert slik at jeg kan beskrive noen kvantifiserbare 

størrelser. Her vil jeg først søke å finne antallet rettskilder som benytter uttrykket, og angi hvilke dette 

er. Dernest vil jeg se om det finnes en nærmere presisering av hva som menes med uttrykket i den 
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konkrete rettskilden. Herunder vil jeg se om det foreligger en henvisning til folkeregisteret, og de 

opplysningene som foreligger der, for å presisere betydningen.17 For hver av rettskildene som 

inneholder uttrykket, uavhengig av om det er lov eller forskrift, vil jeg se på bruksomfanget i den 

enkelte rettskilden hvor uttrykket forekommer. Det er interessant å se om det er noen sammenheng 

mellom bruksomfang og hvorvidt uttrykket er presisert eller ikke. 

Den konkrete fremgangsmåten for undersøkelsen diskuterer jeg nærmere i avsnitt 3.2. 

2. Hva er meningsinnholdet av uttrykket «bosatt i Norge» slik det fremkommer av 
henholdsvis folkeregisterloven og folketrygdloven, og i hvilken grad er det likhet på tvers 
av rettsområdene? 

Under den andre problemstillingen søker jeg å kartlegge uttrykkets rettslige betydning slik det fremstår 

på to konkrete rettsområder. For å komme frem til meningsinnholdet er det som nevnt nødvendig å 

benytte flere relevante rettskilder for de to rettsområdene. Det innebærer med andre ord at 

problemstillingen forutsetter at det gjøres et dypere dykk i rettskildene enn det som er tilfellet for den 

første problemstillingen. Hvilke konkrete rettskilder som er relevante for undersøkelsen vil jeg 

imidlertid diskutere nærmere i avsnitt 4.2.2. 

Jeg har måttet gjøre et valg av hvilke to rettsområder som skal være gjenstand for en nærmere 

undersøkelse. Det var både naturlig og nødvendig å undersøke meningsinnholdet av uttrykket slik det 

fremkommer av folkeregisterloven, siden masteroppgaven nettopp tar utgangspunkt i folkeregisteret 

og den rollen registeret har som nasjonal felleskomponent. Det andre rettsområdet var imidlertid et 

friere valg. Grunnen til at jeg valgte å undersøke meningsinnholdet av uttrykket i folketrygdloven er i 

hovedsak viktigheten av denne loven i samfunnet. Folketrygden omhandler svært mange ulike 

situasjoner for de aller fleste av oss, eksempelvis situasjoner i forbindelse med sykdom, medisinsk 

behandling, fødsel, arbeidsløshet, uførhet og alderdom for å nevne noe. Den store bredden gir også 

naturlig nok en stor og variert saksmengde, og forvaltningen av folketrygden er således en sentral og 

omfattende oppgave for offentlig sektor. Det har i tillegg hatt betydning for valget at jeg fra tidligere 

er kjent med folketrygden gjennom mitt arbeidsforhold i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Jeg 

reflekterer nærmere om forholdet mellom å være arbeidstaker og skrive masteroppgave i avsnitt 1.3.5. 

I forbindelse med den andre problemstillingen vil jeg undersøke retten de lege lata. Det vil si at jeg vil 

finne hvilket rettslig meningsinnhold som nå er gjeldende for uttrykket «bosatt i Norge» for hvert av 

17 Jeg benytter ordet «betydning» synonymt med ordene «meningsinnhold» og «begrep» for å få variasjon i 
språket. I avsnitt 2.3.1 kommer jeg nærmere tilbake til hva jeg mener med disse ordene. 
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rettsområdene. Dette til forskjell fra den tredje problemstillingen, som jeg kommer til straks nedenfor, 

hvor jeg vil gjøre et tilbakeblikk på retten slik den var på et tidligere tidspunkt. Videre vil jeg gjøre en 

sammenligning for å se om det i dag er likhet i meningsinnholdet på tvers av rettsområdene. For å 

komme frem til hva som er gjeldende rett er det nødvendig at fremgangsmåten i hovedsak baserer seg 

på rettskildelæren, men jeg vil diskutere dette nærmere i avsnittene 1.3 og 4.2.18 

3. I hvilken grad har meningsinnholdet for uttrykket «bosatt i Norge» i henholdsvis 
folkeregisterloven og folketrygdloven vært i forandring, og finnes det eventuelt noen 
grunnleggende elementer om har vært stabile over tid? 

Hensikten med den tredje problemstillingen er å undersøke om betydningen av uttrykket har vært i 

forandring. Det vil si om meningsinnholdet har vært gjenstand for vesentlige endringer gjennom tiden. 

Eventuelle endringer kan forekomme fordi retten i sin natur er dynamisk. Dynamikken oppstår blant 

annet gjennom domsavgjørelser som tar stilling til ordlyden for å avklare konkrete rettsregler, eller 

ved en skiftende opinion i vårt demokratiske samfunn som fører til politisk villede endringer. Uansett 

hva som er drivkraften, er det nettopp under den tredje problemstilling interessant å undersøke i 

hvilken grad meningsinnholdene faktisk har vært gjenstand for endringer, eller om de derimot fremstår 

som faste over tid. 

Det er ikke nødvendigvis enkelt å angi konkret når det å være «bosatt i Norge» har fått en slik 

oppmerksomhet at det er blitt en del av lovgivningen. Dette fordi det ofte er slik at utviklingen av 

retten, og samfunnet for øvrig, skjer gradvis. Med andre ord kan det være vanskelig å skille historien 

fra forhistorien. Eksempelvis viser jeg i avsnitt 1.1 til at folkeregisteret har utviklet seg gradvis allerede 

fra starten av 1900-tallet.19 Det er videre vanlig å anse at folkeregistrering igjen bygger videre på 

tradisjonen med å føre kirkebøker.20 Tilsvarende gjelder for utviklingen av trygderetten. Kjønstad 

(2009, p. 23 flg.) beskriver det historiske forløpet fra midten av 1800-tallet og frem til i dag, hvor 

folketrygden gradvis gjennom stadig flere lover omfattet både flere personer og flere situasjoner. 

Imidlertid er det ikke avgjørende for den tredje problemstillingen å tegne et fullstendig historisk bilde 

18 Jeg kommer tilbake til rettskildelæren i avsnitt 1.3.2. 
19 Store norske leksikon angir at det var opp til det enkelte kommunestyret å bestemme om det skulle 

opprettes et lokalt register etter lov av 24. juni 1915. Imidlertid ble det senere besluttet ved lov av 25. 
november 1946 nr. 2 at det skulle være obligatorisk for alle landets kommuner å opprette et slikt register. 
Se https://snl.no/folkeregister [Funnet 23. mai 2015]. 

20 Thorvaldsen (2008) angir at den eldste bevarte norske kirkeboken er fra 1623. 
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av utviklingen for de to rettsområdene som sådan. Det sentrale er å undersøke om betydningen av de 

gitte uttrykkene har vært faste eller om de har endret seg. 

Jeg har derfor valgt å undersøke hva som var betydningen i 1970 for uttrykket etter folkeregisterloven 

og folketrygdloven, for å sammenligne dette med den gjeldende betydningen som blir avdekket under 

den andre problemstillingen. I 1970 ble det gitt nye lover på begge rettsområdene. Den daværende 

folketrygdloven ble utvidet med syketrygd, yrkesskadetrygd og arbeidsløysetrygd. Det vil si at disse 

stønadene ble inkorporert i folketrygden. Dette var det «siste» steget for å etablere en felles trygdelov. 

Det første steget ble gjort i 1966 når den nye loven ble innført for å føye sammen flere særskilte 

trygdelover.21 Samtidig ble det innført en ny lov om folkeregistrering av 1970, blant annet for å 

regulere et nasjonalt personregister. Ved å gå tilbake til disse tidspunktene vil perioden utgjøre 45 år. 

Etter min mening er det tilstrekkelig for å se om det har vært vesentlige endringer for 

meningsinnholdet for de gitte uttrykkene. Dessuten har hele denne perioden vært preget av at IKT-

systemer har blitt benyttet i offentlig sektor i forskjellig grad. Det vil si at det har eksistert en eller 

annen form av eforvaltning. Datamaskinene gjorde sin inntreden allerede på slutten av 1950-tallet, og 

ble gradvis en mer omfattende del av offentlig sektor i de påfølgende årene (Jansen, 2008).22 

Om det foreligger endringer i den nevnte perioden, er det interessant å undersøke om det likevel er 

slik at det finnes noen grunnleggende elementer som fremstår som stabile. Etter min forståelse 

forutsettes det nettopp en viss grad av stabilitet om et begrep skal gjøres felles, og eventuelt inngå i 

en rekke ulike IKT-systemer, jf. innledningen ovenfor. Jeg kommer nærmere inn på metode for den 

tredje problemstillingen i avsnitt 4.2. 

Parallelle undersøkelser er som nevnt viktige elementer både for den andre og den tredje 

problemstillingen. Begrunnelsen for å gjøre slike parallelle undersøkelser er behovet for å 

sammenligne begrepene for å avdekke om det foreligger likhet på tvers av rettsområdene og stabilitet 

over tid. Det er en forutsetning at meningsinnholdene er like om aktørene i offentlig sektor skal 

samhandle for å dele opplysninger. Det synes også å være hensiktsmessig at det foreligger en viss grad 

av stabilitet om opplysningene skal legges til grunn for å utvikle IKT-systemer. Dette kommer jeg tilbake 

til senere i oppgaven. 

21 De konkrete lovene var «lov om alderstrygd av 6. juli 1957», «lov om attføringshjelp av 22. januar 1960», 
«lov om uføretrygd av 22. januar 1960», «lov om forsørgertrygd for barn av 26. april 1963» og  
«lov om enkje- og morstrygd av 20. juni 1964». 

22 En viktig begivenhet var anskaffelsen av EMMA i 1958. EMMA er et akronym for «Elektronisk Matematisk 
Maskin», og var en datamaskin av typen IBM 650 som var plassert i Bergen for å beregne skatt. 
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1.3 Faglige perspektiver og metode 

1.3.1 Det forvaltningsinformatiske perspektivet 

Forvaltningsinformatikkens anliggende kan sies å være behandling av tverrfaglige problemstillinger på 

en sammensatt måte, slik at det er mulig å undersøke og analysere forhold som ikke dekkes av de 

respektive fagene i seg selv. Det er i gråsonen mellom de tradisjonelle fagene at 

forvaltningsinformatikken kommer til sin spesielle nytte. Med andre ord innebærer det en 

spesialisering på tvers for å se sammenhengene mellom rettslige, informatiske og 

samfunnsvitenskapelige aspekter. 

Problemstillingene, som er presentert ovenfor, forutsetter nettopp at forskningsmetoden inneholder 

elementer fra ulike fagdisipliner. I avsnittene 3.2 og 4.2 kommer jeg nærmere inn på mer konkrete 

metodespørsmål, herunder hvilke elementer som er viktig for de enkelte problemstillingene. Her vil 

jeg imidlertid redegjøre for det som er en gjennomgående fellesnevner på tvers av problemstillingene, 

og som dermed tjener som en basis. 

Felles for problemstillingene i denne masteroppgaven er at de alle forutsetter ulike typer 

undersøkelser av rettskilder. Det vil si at masteroppgaven har en rettslig orientering. Som oftest 

benyttes rettskilder som grunnlag for å avklare gjeldende rett slik at det er mulig å ta stilling til konkrete 

rettsspørsmål. Med andre ord anvendes rettskildene for å utlede argumenter om hvilke rettsregler 

som eksisterer, og hva de går ut på. For å komme fram til gjeldene rett er det nødvendig å gjøre bruk 

av rettskildelære og juridisk metode. Som Bing (1983, p. 54) påpeker kan rettsregler i seg selv bare 

beskrives indirekte, og de oppstår først som en innsikt hos rettsanvenderen ved bruk av rettskilder og 

juridisk argumentasjon. Jeg vil komme tilbake til juridisk metode og rettskildelæren i avsnitt 1.3.2 

nedenfor.  

Andre ganger benyttes imidlertid rettskilder som empirisk grunnlag i undersøkelser uten at hensiktene 

er å avklare gjeldende rett. Schartum (2010b, pp. 11 - 14) beskriver forskjellige typer av slike 

undersøkelser, og kaller disse for «rettskildestudier». Eksempelvis kan det være snakk om 

rettskildestudier når hensikten er å undersøke hva som er sammenhengen eller strukturen i 

eksisterende rettskilder, eller når hensikten er å undersøke hvordan rettskildene har blitt endret over 

tid. Felles for alle rettskildestudier er at metoden som regel må tilpasses de konkrete 

problemstillingene, slik at det særskilte behovet som foreligger blir dekket. Det betyr at det kan være 

nødvendig å sette elementer fra juridisk metode sammen med elementer fra andre vitenskapelige 

metoder, eksempelvis intervjuer eller dokumentstudier fra samfunnsvitenskapelig metode for å nevne 
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noe. Denne masteroppgaven kan etter min mening karakteriseres som en rettskildestudie med basis i 

tradisjonell juridisk metode.  

1.3.2 Tradisjonell juridisk metode 

Siden masteroppgaven har en rettslig orientering velger jeg å redegjøre noe nærmere for juridisk 

metode og rettskildelæren. Som nevnt vil denne metoden være relevant i en eller annen grad for de 

tre problemstillingene. Samtidig blir noen forhold ved rettskildelæren også løftet frem i avsnitt 2.3.1, 

men da som bidrag til å etablere et teoretisk grunnlag for masteroppgaven. I hovedsak gjelder dette 

tolkningsprinsipper fra rettskildelæren som omhandler forståelsen av de enkelte rettskildene. 

Rettskildelæren er som nevnt en fremgangsmåte som gir føringer på hvordan man argumenterer for å 

ta stilling til rettsspørsmål.23 Sentralt i rettskildelæren står rettskildeprinsippene, som anses som 

retningslinjer som regulerer argumentasjonen for øvrige rettsregler. Med andre ord er de 

«metanormer».24 Rettskildeprinsippene deles gjerne inn i tre forskjellige kategorier (Boe, 2010, p. 

127). 

Den første kategorien av rettskildeprinsippene er relevans, og angår hvilke rettskilder som kan eller 

skal benyttes som grunnlag for å komme frem til rettsreglene (Eckhoff & Helgesen, 2001, p. 22). Hva 

som kan anses som rettskilder har imidlertid gjennom tiden vært diskutert og endret. Boe (2010, pp. 

145-173) gjengir hovedpunktene av denne utviklingen, - fra «klassisk rettskildelære» til dagens aktuelle 

debatt. Jeg vil ikke her gå nærmere inn på historien eller de ulike oppfatningene, men legger til grunn 

den forståelsen som Eckhoff har bidratt til gjennom boken «Rettskildelære».25 Bergstrøm og Westby 

(2012, p. 30) hevder dessuten at de fleste fremstillinger av rettskildelæren som er dominerende i dag 

kan sies å bygge på Eckhoffs arbeider, og de ulike fremstillingene foretar en inndeling av rettskildene i 

noenlunde like kategorier. Etter min mening er det dessuten ikke så viktig å diskutere randsonen av 

23 Rettskilder kan dermed betraktes som argumentasjonskilder. I noen sammenhenger benyttes også 
benevnelsen rettskildefaktor, for å illustrere at én rettskilde er en av flere faktorer som angir rettslige 
argumenter som kan brukes for å løse et juridisk problem. 

24 Metanormer vil si normer om normer. Eckhoff og Helgesen (2001, p. 20) tegner et bilde om at 
«rettskildeprinsippene befinner seg i etasjen over rettsreglene», men ikke på en slik måte at de 
nødvendigvis har et høyere rangforhold. 

25 Boken er skrevet av Torstein Eckhoff, men er ajourført av Jan. E. Helgesen etter Eckhoffs død. Jeg har 
benyttet 5. utgave denne boken (Eckhoff & Helgesen, 2001). 
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relevansbegrepet i forhold til denne masteroppgavens problemstillinger. Eckhoff og Helgesen (2001, 

p. 23) presenterer følgende kategorier av rettskilder. 

1. Lovtekster 26 
2. Forarbeider27 og etterarbeider for lovtekster 
3. Domstolenes praksis28 
4. Andre myndigheters praksis 
5. Privates praksis 
6. Rettsoppfatninger i juridisk teori 
7. Rettsanvenderens reelle hensyn 

I den senere tid er det i tillegg blitt vanlig å trekke inn folkerett, herunder menneskerettigheter, og ikke 

minst EØS-/EU-rett som egne kategorier av rettskilder grunnet internasjonale forpliktelser (Boe, 2010, 

p. 180).29 Etter min forståelse er det klart at disse kategoriene anses som generelt relevante rettskilder 

i dag. 

Når det gjelder relevans påpeker Boe (2010, p. 185) at den enkelte rettskilden både kan ha en 

selvstendig og en uselvstendig relevans. Selvstendig relevans innebærer at rettskilden bringer inn egne 

momenter til argumentene. Uselvstendig relevans innebærer derimot at rettskilden benyttes som 

støtte ved tolkning av en annen rettskilde, uten å bringe inn egne momenter. Hvis en lovtekst 

eksempelvis blir tolket i en dom, eller gjengitt og forklart i et rundskriv, har dommen og rundskrivet en 

uselvstendig relevans. De er en støtte til tolkningen av lovteksten. Uselvstendig relevans som 

perspektiv er spesielt aktuelt når det gjelder forklaring av ord og uttrykk i lover eller forskrifter. Det er 

ofte slik at meningsinnholdet til ord og uttrykk i en rettskilde blir spesifisert eller tydeliggjort i en eller 

flere andre rettskilder. Dette vil jeg komme tilbake til flere ganger senere i masteroppgaven. 

Det varierer imidlertid hvordan de juridiske fagene betrakter de forskjellige typene av rettskilder. I 

forvaltningsretten står lovtekstene i en særstilling grunnet legalitetsprinsippet, som innebærer at 

utøvelse av myndighet som griper inn i fysiske eller juridiske personers rettssfære må være hjemlet i 

26 Herunder Grunnloven, formelle lover og forskrifter. 
27 Eksempelvis NOU, Prop. L (tidl. Ot. prp.), Innst. L (tidl. Innst. O), St. Tid (tidl. Ot. Tid eller Lt. Tid) og Lovvedtak 

(tidl. Besl. O). Før 1. oktober 2009 var benevnelsene det som fremkommer av parentesene (Bergstrøm & 
Westbye, 2012, p. 39). 

28 Særlig gjelder dette prejudikater fra Høyesterett. 
29 Se også Eckhoff og Helgesen (2001, pp. 299-332). 
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lov (Boe, 2010, p. 237). Legalitetsprinsippet gjør seg særlig gjeldende for masteroppgavens andre og 

tredje problemstilling, hvor fokuset blir konsentrert på to rettsområder som begge kjennetegnes ved 

at det i stor grad treffes enkeltvedtak med betydning for fysiske personers rettigheter og plikter. Med 

andre ord vil lovtekstene være spesielt viktige for problemstillingene i denne masteroppgaven. 

Den andre kategorien av rettskildeprinsippene er tolkning, og omhandler hvordan de enkelte 

rettskildene skal forstås.30 Det vil si hva man kan slutte ut ifra rettskilden. Med andre ord får 

tolkningsprinsippene betydning for de tolkningsspørsmålene som vil oppstå i tilknytning til forståelsen 

av den enkelte rettskilden isolert. Jeg kommer som nevnt nærmere tilbake til tolkningsprinsippene i 

avsnitt 2.3.1, og velger derfor ikke å si noe nærmere om denne kategorien her. 

Den tredje kategorien av rettskildeprinsippene er vekt, og omhandler prinsipper som avgjør hvilken 

kraft de enkelte slutningene skal ha i forhold til hverandre. Det vil eksempelvis si at slutninger fra 

lovteksten blir vurdert i forhold til slutninger fra dommer. Med andre ord gir det et helhetlig bilde som 

skal avklare hva som er den endelige rettsregelen (Boe, 2010, p. 213). Hvordan de enkelte slutningene 

skal vektes avhenger av det konkrete rettskildebildet. Men Boe (2010, p. 216) mener at det i 

utgangspunktet gjelder en generell vekt, som tilsier at enkelte rettskilder skal telle mer enn andre. 

Lovtekster og høyesterettsdommer er typisk slike rettskilder, jf. også legalitetsprinsippet som jeg 

nevner ovenfor. I tillegg foreligger det en konkret vekt som må vurderes i forhold til følgende 

momenter: 

- Alder: jo eldre rettskilde, jo mindre vektlegges den. 
- Tydelighet: jo tydeligere rettskilde, jo mer vektlegges den. 
- Grundighet: desto grundigere rettskilde, dess større vekt har den. 
- Spesifikasjon: desto mer abstrakt og generell den er, dess mindre vektlegges den. 
- Massivitet: jo flere som slutter opp om et rettskildeutsagn, jo mer vektlegges utsagnet. 
- Holdbarhet: jo mer diskutabel en påstand er om hva som er følger av rettskilden, desto 

mindre grunn til å legge vekt på påstanden. 

Boe (2010, pp. 131-133) omtaler hele prosessen som omslutter de tre kategoriene av 

rettskildeprinsipper som «tolkning i vid forstand». Jeg sikter til det samme når jeg her benytter ordet 

30 Omtales også som «slutning». Ordet tolkning blir imidlertid også brukt om å komme frem til den «endelige» 
rettsregelen, etter sammenstillingen av alle tolkninger fra de relevante rettskildene, og ikke bare det å 
finne betydningen som følger av én rettskilde. Boe (2010, pp. 131-133) omtaler det første som «tolkning i 
vid forstand» og det andre for «tolkning i snever forstand». Dette kommer jeg straks tilbake til. 
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«tolkning» alene.31 Hensikten med tolkningsprosessen er å komme frem til det abstrakte 

meningsinnholdet til rettsregler. I tillegg til tolkning omhandler juridisk metode også hvordan man 

anvender de rettsreglene man har kommet frem til på et konkret saksforhold, - subsumsjon. Selv om 

det er klare forskjeller mellom tolkning og subsumsjon så kan det være at grensen mellom de i praksis 

ikke er så skarp. Boe (2010, p. 74) påpeker at vi alltid kan legge inn fakta i tolkningsprosessen for å 

prøve om disse omfattes av rettsregelen, og at jo mer man legger inn av fakta i tolkningen jo mindre 

rom blir det igjen for selvstendig subsumsjon. Dette fordi man kan sørge for å ta med forhold ved det 

konkrete tilfellet som man i utgangspunktet er opptatt av. Eckhoff og Helgesen (2001, p. 33) gir også 

uttrykk for dette synet, men påpeker samtidig at det ikke alltid er mulig å drive den generelle 

tolkningen så langt at subsumsjonen fremstår som rent mekanisk. Det vil si at det i enkelte 

sammenhenger kan være igjen en rest som det først er mulig å ta stilling til når man er konfrontert 

med fakta i en konkret sak.32 Med andre ord kan den juridiske metoden sies å bygge på hvordan man 

skal komme frem til gjeldende rett med utgangspunkt i konkrete situasjoner. 

1.3.3 Systemdrevet fortolkning 

Det at juridisk metode tar utgangspunkt i konkrete situasjoner for å komme frem til gjeldende rett kan 

være en svakhet i forbindelse med utvikling av IKT-systemer med rettslig innhold. I en slik sammenheng 

er det nødvendig at tilnærmingen har en systematikk som tar høyde for alle potensielle saker med den 

variasjonen i rettsfaktum som kan tenkes å inntreffe. Med andre ord må det legges til grunn en 

«uttømmende» mengde relevante variasjoner når rettsreglene skal avklares, og ikke bare et konkret 

tilfelle. Schartum (2012) omtaler de to forskjellige tilnærmingene som «saksdrevet fortolkning» og 

«systemdrevet fortolkning», og lanserer nettopp en egen metode for å utvikle IKT-systemer med 

rettslig innhold. I dette bidraget blir det foreslått å benytte deler av informatiske metoder som et 

supplement til den tradisjonelle juridiske metoden for å imøtekomme den nevnte svakheten.33 I en 

slik systematisk gjennomgang anbefaler Schartum (2012, pp. 122-123) at man tar utgangspunkt i lov- 

og forskriftstekster på det aktuelle rettsområdet, og benytter andre rettskilder for å belyse det rettslige 

innholdet ytterligere. Når alle tolkningsspørsmålene er kartlagt mener Schartum (2012, p. 123) at det 

31 Se også Eckhoff og Helgesen (2001, pp. 35-36) som påpeker at ordet tolkning i jussen ofte benyttes i en 
større betydning enn hva som ellers er vanlig forstå med ordet, slik at det innebærer mer enn å finne 
betydningen i en lovtekst eller annen rettskilde. 

32 Men som jeg kommer tilbake til i avsnitt 1.3.3 finnes andre teknikker som kan benyttes som hjelpemiddel. 
33 Innenfor informatikken er det vanlig å benytte slike formaliserte modelleringsmetoder, eksempelvis Unified 

Modeling Language (UML) som er en fremgangsmåte og et språk for å modellere både statiske og 
dynamiske størrelser. 
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er vanlig rettskildebruk basert på tradisjonell rettskildelære som må anvendes, med unntak av to 

særegenheter. Den første særegenheten er at tolkningsspørsmål som oppstår i en systemdrevet 

fortolkning ofte kan være detaljerte og lite praktiske slik at det kan være vanskelig å finne støtte i andre 

rettskilder som forarbeider, dommer og lignende. På dette grunnlag mener Schartum at 

formålsbetraktninger kan få en relativt stor innvirkning i tolkningen. For det andre mener Schartum 

(2012, p. 123) at bestemte typer av reelle hensyn kan virke sterkere inn enn hva de ellers gjør i 

saksdrevet fortolkning. Det kan eksempelvis være at ett tolkningsvalg fører til store økonomiske eller 

systemtekniske konsekvenser slik at en annen tolkning er å foretrekke, gitt at den også er akseptabel 

rettslig sett. 

Konteksten til denne masteroppgaven er nettopp samhandling ved hjelp av IKT-systemer ved å bruke 

samme opplysninger i forskjellig typer saksbehandling. IKT-systemene må i en slik sammenheng 

nettopp ta høyde for alle potensielle rettsfaktum som kan tenkes å inntreffe, og det må avklares hvilke 

krav som stilles til opplysningene fra de respektive rettsområdene. Det er imidlertid viktig å bemerke 

at det er en klar forskjell mellom det å finne meningsinnholdet til et konkret uttrykk, som er det 

sentrale i denne masteroppgaven, og det å automatisere hele eller deler av omfattende regelverk slik 

som Schartum forutsetter i bidraget som nevnes ovenfor. Likevel er det etter min oppfatning også 

noen likhetstrekk. I begge tilfeller kan det være vanskelig å avdekke de spesielle tolkningsspørsmålene 

som kan oppstå på grunn av variasjon i rettsfaktum. Schartum (2012, pp. 122-123) bruker nettopp 

«bosatt i riket» som et eksempel for å fremheve at det kan være vanskelige rettsspørsmål i randsonen 

av et begrep, selv om det som oftest er klart hvor folk flest er bosatte. Det er også en likhet i at det 

konkrete uttrykket som jeg skal undersøke kan betegne et enkeltvedtak hvor det er flere rettsregler 

som stiller krav til rettsfaktum og regulerer avgjørelsen. Som jeg kommer tilbake til i avsnitt 2.3.2 kan 

det være vanskelig å skille en legaldefinisjon fra andre typer teknikker som lovregulerte beslutninger. 

1.3.4 Rettskildestudier – overblikk over anvendt fremgangsmåte 

Jeg vil som nevnt komme tilbake til nærmere beskrivelser av fremgangsmåtene som er benyttet senere 

i oppgaven, mens jeg i dette avsnittet vil gi et kort overblikk. 

I avsnitt 3.2 beskriver jeg fremgangsmåten for den første problemstillingen. Jeg vil som nevnt 

karakterisere denne undersøkelsen som en type rettskildestudie, hvor jeg kvantifiserer forekomsten 

av et uttrykk i rettskildene og eventuelt avdekker presiseringer av betydningen. Fremgangsmåten jeg 

legger til grunn bygger på en sammensetning av ulike elementer fra forskjellige forskningsmetoder. 

For det første har det vært nødvendig å etablere en fremgangsmåte for å identifisere relevante 

rettskilder i henhold til problemstillingen. Med andre ord har det vært behov for en metode for 

tekstsøking. For det andre har jeg valgt å gjøre bruk av innholdsanalyser innenfor dokumentstudier i 
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samfunnsvitenskapelig metode som et rammeverk, hvor jeg videre har beriket med elementer fra 

alminnelige tolkningsprinsipper og tolkningsprinsipper fra rettskildelæren, jf. avsnitt 1.3.2. 

Det har ikke vært helt enkelt å komme frem til en hensiktsmessig fremgangsmåte for den første 

problemstillingen. Det har vært noen utfordringer knyttet til den praktiske gjennomføringen av søk og 

håndtering av svært mange rettskilder. Imidlertid har jeg løst dette med å gjennomføre noen 

iterasjoner for å gjøre nødvendige justeringer og prøvd ut ulike teknikker. Jeg har derfor valgt å 

beskrive den fremgangsmåten jeg faktisk har anvendt nokså inngående og detaljert i avsnitt 3.2 

nedenfor.  

I avsnitt 4.2 beskriver jeg fremgangsmåten for den andre og den tredje problemstillingen. Jeg vil også 

beskrive undersøkelsene knyttet til disse problemstillingene som rettskildestudier, men da med større 

forankring i rettskildelæren. I tillegg har jeg gjort bruk av andre elementer fra informatiske metoder 

for å sikre en systematisk tilnærming, og for å systematisere rettsstoffet. Hovedvekten har vært 

undersøkelse av lovtekster med støtte fra andre nærliggende rettskilder, jf. systemdrevet fortolkning 

i avsnitt 1.3.3.  Imidlertid kommer jeg tilbake til rettskildebildet i avsnitt 4.2.2. 

For den tredje problemstillingen har jeg i tillegg måtte rekonstruere et historisk rettskildebilde. Det vil 

si at jeg har måtte ta stilling til hvilke rettskilder som forelå på et tidligere tidspunkt. Det har vært noen 

utfordringer knyttet til å finne frem til autentiske rettskilder som gir et slikt bilde. Jeg har imidlertid 

løst den utfordringen med å legge til grunn andre rettskilder som gjengir de opprinnelige tekstene, jf. 

uselvstendig relevans som nevnes i avsnitt 1.3.2. Jeg kommer tilbake til denne utfordringen i avsnitt 

4.2.1. 

1.3.5 Forholdet mellom å være forsker og arbeidstaker 

Jeg er som nevnt ansatt i Arbeids- og velferdsdirektoratet, og har skrevet denne masteroppgaven ved 

siden av mitt arbeidsforhold. I tillegg har jeg også tidvis vært midlertidig utlånt fra NAV til Skatteetaten 

i forbindelse med det pågående programmet for å modernisere folkeregisteret. I min rolle som 

arbeidstaker har jeg derfor god innsikt i folkeregisteret, og hvordan etatene faktisk samarbeider per i 

dag vedrørende opplysninger i registeret. Som forsker skal man imidlertid være bevisst på sin 

integritet, og hvilke forhold som eventuelt kan svekke denne. Jeg mener at de nevnte forholdene ikke 

har en slik påvirkning på mine vurderinger som er gjort i denne masteroppgaven. Dette er begrunnet i 

at problemstillingene og empirien som ligger til grunn har sin forankring i det normative planet. Det vil 

si at det er rettskildene som er det sentrale forskningsobjektet, og ikke etatene eller deres praksis som 

sådan. Det er heller ikke slik at NAV eller Skatteetaten på noen som helst måte er oppdragsgiver for 

masteroppgaven. Den er et resultat av mitt eget initiativ og interessefelt, og kan bare stå for min egen 

regning. 
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1.4 Oppgavens oppbygning og struktur 

Innholdsfortegnelsen og de forskjellige overskriftene viser naturligvis hvordan jeg har strukturert 

oppgaven, og vil forhåpentligvis også gi et bilde på hva de ulike delene består av. Jeg vil ikke gjenta 

denne strukturen her, men peke på noen valg jeg har tatt og hvorfor jeg har gjort det. I tillegg til dette 

avsnittet vil jeg også gi en introduksjon for hvert kapittel for å presentere for leseren hva det respektive 

kapittelet handler om. 

Jeg har valgt å beskrive og drøfte fremgangsmåten som ligger til grunn for masteroppgaven flere 

steder. Grunnen er at fremgangsmåten varierer mellom de enkelte problemstillingene, og jeg mener 

det er mest ryddig at jeg diskuterer de særegne metodespørsmålene i tilknytning til de øvrige 

elementene. Imidlertid er det enkelte forhold vedrørende faglige perspektiver og metode som jeg 

mener utgjør en basis uavhengig av de konkrete problemstillingene, og som jeg dermed behandler 

samlet ovenfor i avsnitt 1.3. 

Det teoretiske grunnlaget for oppgaven er i hovedsak samlet i en felles presentasjon i kapittel 2 

sammen med noen relevante og viktige politiske prinsipper. Samtidig har jeg forsøkt å gjøre eksplisitte 

knytninger mellom dette kapittelet og behandlingen av problemstillingene i de øvrige kapitlene. Men 

jeg har også funnet det hensiktsmessig at jeg i tillegg presenterer og drøfter noe teori direkte ellers i 

masteroppgaven. 

I oppgaven gir jeg fortløpende noen fotnoter. Dette er typisk kommentarer og merknader som belyser 

forhold som er beskrevet i teksten noe nærmere, selv om de strengt tatt ikke er nødvendig i lys av 

problemstillingene. Det er også noen tilfeller hvor jeg kommenterer min egen ordbruk, eksempelvis 

hvilke ord jeg bruker som synonymer på den måten at betydningen ikke er tenkt å være forskjellig. 

Jeg har selvfølgelig gjengitt de kildene jeg har benyttet løpende i teksten, med henvisninger til 

litteraturlisten som finnes til slutt under punkt I. Enkelte steder har jeg angitt lenker til internettsider. 

Dette fordi det kan være hensiktsmessig for leseren å følge lenken direkte til kilden, særlig gjelder 

dette for rettskilder. Rettskildene er da presentert med fullstendig navn i fotnote samtidig som det er 

lenket til kilden. Stor del av disse lenkene er til Lovdata, hvor enkelte forutsetter at leseren har 

abonnement. 

I tillegg til innholdsfortegnelsen vil leseren kunne ha nytte av registeret som er gjengitt i slutten av 

masteroppgaven, under punkt II, for å manøvrere seg i teksten. Den viser oversikt over samtlige figurer 

og tabeller som er blitt presentert og behandlet i masteroppgaven. 
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Til slutt i dette dokumentet har jeg valgt å ta inn forskjellige vedlegg under punkt III. Disse vedleggene 

viser grunnlag som er benyttet for å besvare problemstillingene, men som ikke egner seg å presentere 

fullt ut i den løpende teksten. Dermed skapes det en mulighet for nødvendig etterrettelighet. Jeg har 

gjort henvisninger fra masteroppgaven til vedleggene i fotnoter der det er hensiktsmessig. 
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2 Prinsipper og teoretisk grunnlag 

2.1 Introduksjon 

I dette kapittelet vil jeg presentere relevante prinsipper innen IKT- og forvaltningsutvikling, samt det 

teoretiske grunnlaget for masteroppgaven.34 Den første delen, som presenteres i avsnitt 2.2, er 

nødvendig som en kontekst til problemstillingene. I denne delen vil jeg først kort presenterer de 

omtalte arkitekturprinsippene i avsnitt 2.2.1. Deretter vil jeg i avsnitt 2.2.2 komme nærmere inn på 

prinsippet interoperabilitet, hvor jeg avklarer hva som menes med slik elektronisk samhandling.35 Til 

slutt vil jeg i avsnitt 2.2.3 komme inn på prinsippet om tjenesteorientering, hvor jeg ser nærmere på 

forholdet mellom felleskomponenter og felles begreper. 

Den første delen er i utgangspunktet knyttet til IKT-systemer, og er etter min mening viktig for å forstå 

det som aktualiserer problemstillingene. Og som jeg kommer tilbake til er det ikke alltid tilstrekkelig å 

forstå arkitekturprinsippene som rene IKT-prinsipper. 

Den andre delen, som presenteres i avsnitt 2.3, går nærmere inn på teoretiske bidrag som jeg mener 

er relevante i forhold til semantisk-juridisk interoperabilitet. I denne delen vil jeg først se nærmere på 

tolkning av språklige uttrykk, fra det rent språklige til det mer juridiske i avsnitt 2.3.1. Dernest vil jeg i 

avsnitt 2.3.2 se på hvilke teknikker som kan benyttes for å redusere uønsket vaghet i fremstillingen av 

rettsregler. Deretter vil jeg i avsnitt 2.3.3 presentere ulike typer kriterier som kan sies å representere 

meningsinnhold fra det vage til det mer faste. Til slutt i den andre delen vil jeg i avsnitt 2.3.4 gå 

nærmere inn på hva opplysninger er, og hvordan de representerer virkeligheten. Den andre delen er 

direkte relevant for problemstillingene. 

I tillegg til dette kapittelet vil jeg også presentere og drøfte noe teori i direkte sammenheng med 

behandling av de enkelte problemstillingene i kapitlene 3 og 4. 

34 Med prinsipper i denne sammenhengen sikter jeg til vedtatte retningslinjer innen IKT- og 
forvaltningsutvikling. 

35 Jeg anser at interoperabilitet er synonymt med samhandlingsevne.  
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2.2 Relevante prinsipper i IKT- og forvaltningspolitikken 

2.2.1 Felles arkitekturprinsipper for IKT-systemene 

I innledningen i avsnitt 1.1 omtalte jeg kort at det foreligger syv felles arkitekturprinsipper som er rettet 

mot utvikling av IKT-systemer i offentlig sektor. Jeg vil her først presentere hva som menes med IKT-

arkitektur, før jeg overordnet og kort presenterer de omtalte arkitekturprinsippene i sin helhet. To av 

disse prinsippene, som er særlig relevante som bakgrunn for denne masteroppgaven, får som nevnt 

en nærmere forklaring i de påfølgende avsnittene. 

I IKT-meldingen beskrives IKT-arkitektur som en «reguleringsplan for bruk av IKT» (FAD, 2006, p. 120). 

Det fremkommer videre at en slik reguleringsplan beskriver IKT-strukturer og deres relasjoner, enten 

innenfor en virksomhet eller på tvers av virksomhetsgrenser. I digitaliseringsmeldingen er det 

kortfattet beskrevet at «IKT-arkitekturen skal vise hvordan systemet er bygget opp, hva slags 

komponenter som inngår og hvordan de skal virke sammen» (FAD, 2013, p. 60). Med andre ord er  

IKT-arkitektur en planmessig oversikt over IKT-systemene som sådan.36 Det er denne IKT-arkitekturen 

som må ta høyde for de arkitekturprinsippene som har lagt frem i forvaltningsmeldingen, og som 

omtales straks nedenfor. 

Hensikten med arkitekturprinsippene er å gi føringer på hvordan offentlig sektor skal utvikle sine 

fremtidige IKT-systemer, slik at disse har bedre forutsetninger for elektronisk samhandling med 

publikum, næringslivet eller andre offentlige virksomheter (FAD, 2006, p. 171). Hva som menes med 

elektronisk samhandling kommer jeg tilbake til i avsnitt 2.2.2. I punktlisten nedenfor presenterer jeg 

de enkelte arkitekturprinsippene med en kort tilhørende forklaring. 

1. Tjenesteorientering. Betyr at IKT-systemene skal utformes ved hjelp av komponenter som 
tilbyr og etterspør funksjonalitet eller opplysninger med hverandre. 

2. Tilgjengelighet. Innebærer at IKT-systemene skal være universelt utformet slik at de kan  
brukes av alle som har behov for de uavhengig av tid, sted og kanal. 

3. Sikkerhet. Vil si at IKT-systemene skal tilfredsstille krav til konfidensialitet, integritet og  
tilgjengelighet. 

36 Det er imidlertid vanlig å anse at denne IKT-arkitekturen bare er en delmengde av det som utgjør en helhetlig 
plan for en virksomhet. Det finnes flere metoder og rammeverk for å arbeide med slik 
virksomhetsarkitektur, eksempelvis TOGAF® se http://www.opengroup.org/togaf/ [Funnet 23. mai 2015]. I 
TOGAF deles virksomhetsarkitektur inn i «forretningsarkitektur», «informasjonsarkitektur», 
«applikasjonsarkitektur» og «teknisk arkitektur». Det er etter min forståelse de to sistnevnte lagene som 
sammenfaller med «IKT-arkitektur». 
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4. Åpenhet. Betyr at IKT-systemene skal være baserte på åpne eller godkjente standarder slik at 
det ikke stilles spesielle krav til teknologi hos brukerne.  

5. Fleksibilitet. Innebærer at IKT-systemene kan endres i forhold til forandringer i kontekst og 
rammevilkår. 

6. Skalerbarhet. Vil si at IKT-systemene skal håndtere positiv og negativ endring i antall  
brukere, datamengde og tidsaspekt på bruk. 

7. Interoperabilitet. Betyr at IKT-systemene skal kunne utveksle og dele korrekte opplysninger 
med andre IKT-systemer gjennom standardiserte grensesnitt. 

Arkitekturprinsippene har fått forskjellige status avhengig av om virksomhetene sorterer under den 

statlige eller den kommunale delen av offentlig sektor. For statlige virksomheter er prinsippene gjort 

obligatorisk ved rundskriv.37 Derimot er prinsippene bare en anbefaling for kommunale 

virksomheter.38 Det er derfor rimelig å anta at etterlevelse av prinsippene varierer mellom 

forvaltningsnivåer. Videre er arkitekturprinsippene overordnede, og Difi (2012a) har i sin veiledning 

presisert at prinsippene kan avvikes om de fører til «vesentlige uønskede konsekvenser». Det 

forutsettes samtidig at eventuelle avvik skal forklares. Hva som regnes som vesentlige uønskede 

konsekvenser er imidlertid ikke eksemplifisert, og det er heller ikke angitt hvilke typer av konsekvenser 

som det kan være aktuelt å ta hensyn til. Et sentralt spørsmål er derfor om det kan være alle typer av 

konsekvenser, eller om konsekvensene må være av en bestemt art, eksempelvis tekniske eller 

juridiske. Det er dermed et spørsmål om hvilken innvirkning prinsippene faktisk har. Uansett vil jeg i 

denne sammenheng ikke dvele ved prinsippenes faktiske effekt på de ulike porteføljene av IKT-

systemer i offentlig sektor, men legge til grunn at de er et normativt uttrykk for hvordan IKT-systemene 

bør utformes. 

Abstraksjonsnivået for arkitekturprinsippene kan etter min mening gjøre det vanskelig å trekke en 

nøyaktig grense mellom de enkelte prinsippene. Eksempelvis kan prinsippene fleksibilitet og 

skalerbarhet ha noen fellestrekk på et overordnet nivå. Begge disse prinsippene kan sies å omhandle 

dynamikk. Imidlertid mener Difi (2012a, p. 3) at alle arkitekturprinsippene må konkretiseres i det videre 

arbeidet når virksomhetene utformer egen IKT-arkitektur. En slik arbeidsdeling innebærer selvfølgelig 

en risiko for at de ulike virksomhetene etablerer ulike oppfatninger av arkitekturprinsippene. Noe som 

eventuelt kan være uheldig ved store avvik. På den annen side må virksomhetenes oppfatninger stå 

37 Rundskriv «Samordning og styring av IKT-relaterte investeringer i staten» (KMD, 2011). 
38 Imidlertid er det enkelte av de nevnte prinsippene som innholdsmessig overlapper med rettslige forpliktelser 

som er rettet mot offentlig sektor for øvrig, uavhengig om virksomheten er statlig eller kommunal. 
Eksempelvis er det gitt krav til sikkerhet etter eForvaltningsforskriften og personopplysningsloven mv. Men 
i henhold til problemstillingene for denne masteroppgaven vil jeg ikke forfølge dette poenget noe videre. 
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seg i praksis, slik at når de ulike virksomheter faktisk skal samhandle med hverandre så må eventuelle 

ulikheter trolig harmoniseres. 

Det er ingen rangering mellom de enkelte arkitekturprinsippene, men etter min oppfatning er 

interoperabilitet og tjenesteorientering i en særstilling i forhold til målbildet om elektronisk 

samhandling. I dette målbildet er det sentralt å utveksle opplysninger, og spesielt de som allerede 

eksisterer i nasjonale felleskomponenter. Etter min forståelse er det en klar forutsetning at 

opplysningene behandles korrekt slik at alle som deltar i samhandlingen har samme forståelse. I tillegg 

er det jo en forutsetning at det foreligger slike felleskomponenter som faktisk kan tilby og etterspørre 

opplysninger med hverandre. Jeg vil derfor i det videre se nærmere på de to prinsippene 

interoperabilitet og tjenesteorientering. 

2.2.2 Hva er elektronisk samhandling? 

Samhandling er et ord som brukes i flere forskjellige sammenhenger. Den leksikalske betydningen av 

ordet er at det betegner et samspill eller vekselvirkning mellom to eller flere aktører som handler i 

forhold til hverandre.39 Alle aktørene utfører med andre ord noen selvstendige aktiviteter, men er 

gjensidig avhengig av hverandre for å lykkes med samhandlingen. Når aktivitetene baserer seg på 

elektroniske hjelpemidler i form av ulike typer IKT-systemer kan det hele omtales som elektronisk 

samhandling.40 Elektronisk samhandling vil naturligvis ha ulik grad av kompleksitet avhengig av hvor 

mange aktører og aktiviteter som inngår i den enkelte samhandlingen, og hva de forskjellige 

aktivitetene innebærer. Uansett hva som er omfanget av den elektroniske samhandlingen, foreligger 

det en forutsetning om at de IKT-systemene som benyttes klarer å «snakke» sammen for at 

samhandlingen skal bli vellykket. Med andre ord må IKT-systemene ha evnen til å utveksle 

opplysninger korrekt. Det er nettopp denne evnen som i litteraturen omtales som interoperabilitet, og 

som inngår som ett av arkitekturprinsippene som er omtalt ovenfor. 

Interoperabilitet deles ofte inn i forskjellige lag som alle må være på plass for at den elektroniske 

samhandlingen skal være vellykket. Det er ikke en omforent forståelse av hvordan lagene skal deles 

opp, og hva som eksakt tilhører de enkelte lagene. Difi (2012a) har i sin veiledning inndelt i teknisk 

39 Store norske leksikon, se http://snl.no/samhandling [Funnet 23. mai 2015]. 
40 Elektroniske hjelpemidler er mangeartet, og omfatter ofte forskjellig elektronisk og digitalt utstyr, 

eksempelvis datamaskiner, mobiltelefoner og tekniske infrastrukturer (Jansen & Schartum, 2007, p. 18). 
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interoperabilitet, organisatorisk interoperabilitet og semantisk interoperabilitet. European 

Interoperability Framework41 har i tillegg et lag som angår juridisk interoperabilitet. Schartum (2013) 

benytter seg av samme lagdeling som sistnevnte, men argumenterer for at det bør være et større 

innhold i det laget som angår juridisk interoperabilitet. 

Uansett hvordan interoperabilitet deles inn i forskjellige lag, er det en fellesnevner at interoperabilitet 

dreier seg om noe mer enn rene krav til IKT-systemer. For å illustrere dette har jeg funnet det 

hensiktsmessig å sammenholde de forskjellige lagene med modellen som ble presentert i figur 3 

innledningvis. Grunnfiguren42 viser forholdet mellom systemutvikling, regelverksutvikling og 

organisasjonsutvikling. I den utvidede modellen som presenteres i figur 4 nedenfor er systemutvikling 

en fellesnevner, siden interoperabilitet må sies å være et krav som i utgangspunktet stilles til 

egenskaper ved IKT-systemer, jf. forklaringen av IKT-arkitektur og arkitekturprinsippene ovenfor. 

Derfor vil systemutvikling i en eller annen grad være relevant for alle lagene av interoperabilitet. 

 

Figur 4: Innvirkning av de ulike lagene av interoperabilitet 

41 Omtales heretter som bare EIF. EIF er vedtatt av Europakommisjonen med hensikt å fremme elektronisk 
samhandling for aktører i medlemsstatene i forbindelse med europeiske offentlige tjenester. Rammeverket 
kan sies å ha et høyere abstraksjonsnivå enn hva som er tilfelle for nasjonale rammeverk, og det pålegger 
ikke bestemte valg eller forpliktelser for medlemsstatene (European commission, 2010, p. 4). 

42 Grunnfiguren er lånt fra Schartum (2010a), og presenteres også i innledningen. Poenget med figuren er å vise 
at utvikling av eforvaltning i offentlig sektor er sammensatt, og at endring på ett av områdene vil kunne 
virke inn på de øvrige. Modellen er nøytral i forhold til hva som er den primære driveren for utviklingen. 
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Difi (2012a, p. 6) mener at teknisk interoperabilitet omhandler bruk av tekniske standarder som legger 

til rette for veldefinerte grensesnitt, overføringsprotokoller og formater. Det vil si at IKT-systemene 

faktisk kan sende og motta opplysninger med hverandre. Jeg mener at denne delen av interoperabilitet 

angår systemutviklingen isolert. Det kan likevel være slik at denne systemutviklingen skaper et behov 

for å gjøre endringer for de øvrige delene i henhold til grunnfiguren. Teknisk interoperabilitet er 

imidlertid ikke sentral i forhold til mine problemstillinger, og vil derfor ikke få et videre fokus i denne 

masteroppgaven.  

Organisatorisk interoperabilitet innebærer ifølge Difi (2012a, p. 6) en samordning av arbeidsprosesser, 

avtaleverk og endringer av organisatoriske forhold. Jeg har valgt å plassere dette i relasjonen mellom 

systemutvikling og organisasjonsutvikling. Dette fordi det etter min forståelse er noe som nettopp 

angår både IKT-systemet og organisasjonen for hver av de aktørene som skal samhandle. Eksempelvis 

kan organisatorisk interoperabilitet innebære at det gjøres endringer i arbeidsprosessene for å 

imøtekomme behov både hos den ene eller begge av partene. Det kan i praksis være vanskelig å skille 

om behovene primært har sitt utspring i organisatoriske forhold eller IKT-systemene. Dette fordi de 

organisatoriske aspektene ofte er så tett integrert med selve IKT-løsningene at det kan være vanskelig 

å betrakte de adskilt (Jansen & Schartum, 2007, p. 4). Imidlertid er ikke organisatorisk interoperabilitet 

sentralt i forhold til problemstillingene, og vil derfor heller ikke få en nærmere drøftelse i denne 

masteroppgaven. 

Semantisk interoperabilitet innebærer ifølge Difi (2012a) å avklare meningsinnholdet for de 

opplysningene som utveksles i samhandlingen. Det vil si at partene får et felles grunnlag for å tolke 

data slik at det blir riktig informasjon hos alle parter, jf. også avsnitt 2.3.4. Jeg har valgt å angi at 

semantisk interoperabilitet omhandler forholdet mellom systemutvikling og regelverksutvikling i figur 

4 ovenfor. Dette fordi det etter min forståelse i hovedsak er slik at semantikken for opplysninger i 

offentlig sektor er forankret i rettskildene, jf. nedenfor og avsnitt 2.3. Men det betyr ikke at det alltid 

trenger å være slik. Det kan tenkes at deler av opplysningene som utveksles har karakter av å være 

mer «administrative». Eksempler på slike administrative opplysninger kan være tidspunkt for 

registrering eller endring av andre opplysninger, hvilken saksbehandler som har gjort en vurdering etc. 

Semantikken for denne typen opplysninger er sjeldent beskrevet i rettskilder. Likevel mener jeg at 

plasseringen som er gjort i figur 4 ovenfor gir et mest korrekt bilde totalt sett. 

Difi (2012a, p. 6) har som nevnt ikke beskrevet juridisk interoperabilitet som et eget lag, men de mener 

det er en forutsetning for samhandlingen at det ikke foreligger noen juridiske begrensninger. Typisk 

vises det til bestemmelser om taushetsplikt og personvern for å eksemplifisere slike begrensninger. 

Den samme forståelsen fremkommer av EIF som anbefaler at den offentlige virksomheten vurderer 

regelverket med tanke på utveksling av opplysninger, hvor personvern blir nevnt som eksempel 

26 

 



(European commission, 2010, p. 22). Etter mitt syn er det imidlertid viktig å være klar på at juridiske 

forhold har en større betydning enn å «bare» angi rettslige rammer eller skranker for samhandlingen. 

De juridiske aspektene omfatter i tillegg mye av selve innholdet, jf. den semantiske betydningen av 

rettslige begreper som jeg omtalte kort ovenfor, og som jeg kommer tilbake til i avsnitt 2.3. 

Riktignok nevner Difi (2012a, p. 6) at juridiske vurderinger er sentrale som en del av både organisatorisk 

og semantisk interoperabilitet, selv om de ikke opererer med et eget lag for juridisk interoperabilitet. 

Videre påpeker de også at semantikken «[…] må avstemmes med regelverket slik at harmonisering av 

begreper ikke overstyrer lovgivers intensjon» (Difi, 2012a, p. 7). Etter min forståelse er dette noe svakt, 

da det er klart at den betydningen lovgiver eventuelt har lagt til grunn i regelverkene også må 

respekteres uavhengig om det er snakk om at begrep skal harmoniseres eller om de «bare» skal brukes.  

Schartum (2013) påpeker også at det finnes et overlappende område mellom semantikk og juridisk 

interoperabilitet. Schartums perspektiv på juridisk interoperabilitet kan betraktes i to dimensjoner. 

Den ene dimensjonen går vertikalt, og omhandler sammenhengen mellom begreper innenfor et 

rettsområde. Typisk er denne sammenhengen mellom ord og begreper i lovtekster, forskrifter og 

eventuelle øvrig dokumenter, - eksempelvis når et skjema utformes for å innhente opplysninger.43 Den 

andre dimensjonen går horisontalt, og omhandler sammenhengen mellom ord og begreper på tvers 

av rettsområder. Det vil si hvorvidt de samme begrepene kan sies å forekomme i forskjellige regelverk 

som er ment å regulere ulike deler av samfunnet. I forhold til mine problemstillinger er det først og 

fremst det horisontale aspektet som er relevant. 

Jeg har valgt å plassere juridisk interoperabilitet som et eget lag i relasjonen mellom systemutvikling 

og regelverksutvikling, jf. figur 4 ovenfor. Selv om det tydeligvis er noe uenighet om det bør finnes et 

eget lag for juridisk interoperabilitet, mener jeg at det likevel er enighet om at en del begreper har sitt 

utspring i rettskilder.44 I forhold til mitt formål er det dette som er det interessante, og jeg vil i det 

videre slå sammen elementer fra semantisk og juridisk interoperabilitet til ett tema, som jeg kommer 

tilbake til i avsnitt 2.3. De øvrige elementene i hvert av lagene kommer jeg ikke nærmere inn på. 

2.2.3 Hva er felleskomponenter, og forutsetter det felles begreper? 

Tjenesteorientering, som er ett av arkitekturprinsippene som er presentert ovenfor, forutsetter at  

IKT-systemene utformes ved hjelp av «komponenter» som gjennom IKT-tjenester kan tilby og 

43 Se også Schartum (2011c). 
44 Juridisk interoperabilitet som sådan er nok trolig underutviklet, og kan sannsynligvis romme mer enn det som 

fremkommer av den enkle gjennomgangen her. 
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etterspørre funksjonalitet eller opplysninger med hverandre. Jeg vil her beskrive nasjonale 

felleskomponenter noe nærmere, før jeg vurderer forholdet mellom felleskomponenter og felles 

begreper. 

Det er de politiske føringene som fremkommer av IKT-meldingen og forvaltningsmeldingen som Difi 

(2010) har lagt til grunn når de har identifisert eksisterende og nye nasjonale felleskomponenter. 

Arbeidet resulterte i en rapport som konkret identifiserte fem forskjellige nasjonale 

felleskomponenter, hvor folkeregisteret er én av disse (DIFI, 2010).45 Etter at rapporten ble laget har 

det ytterligere kommet til to nye felleskomponenter, slik at det i skrivende stund er syv nasjonale 

felleskomponenter til sammen.46 

Som nevnt innledningsvis i avsnitt 1.1 beskrives gjerne felleskomponenter som «byggeklosser» som 

kan brukes av flere forskjellige aktører når de utvikler sine IKT-systemer (DIFI, 2010, p. 1). Med andre 

ord sikter ordet i denne konteksten til en avgrenset del av et IKT-system. Difi (2010) presiserer at én 

komponent igjen kan være sammensatt av flere andre komponenter, og det angis at hensikten med å 

benytte komponenter er at det skal være enklere å vurdere om «noe» i et IKT-system kan brukes av 

flere. Det trekkes frem at det også er lettere å konfigurere og skalere en del som kan isoleres fra det 

øvrige IKT-systemet. Med andre ord er komponenter et hjelpemiddel for å dele opp et IKT-system som 

i utgangspunktet er stort og komplekst. 

Rent språklig kan imidlertid ordet felleskomponent også ha andre betydninger. I følge ordboken er 

komponent en «del av en helhet», og med ordet «felles» som prefiks må det forstås som en presisering 

av at delen er felles.47 Slik sett kan ordet felleskomponent også benyttes på andre forhold. Eksempelvis 

en språklig definisjon som helt eller delvis gjelder for flere kontekster, og som dermed helt eller delvis 

anlegger et felles begrep. I denne masteroppgaven vil jeg imidlertid legge til grunn en pragmatisk 

holdning til begreper. Jeg forstår det slik at det gjerne er snakk om hensiktsmessige og mindre 

hensiktsmessige begreper i forhold til formålet de skal tjene. Mitt forskningsformål vil typisk betinge 

45 De fem nasjonale felleskomponentene som Difi kom frem til er «Altinn», «ID-porten», «enhetsregisteret», 
«matrikkelen» og «folkeregisteret». I digitaliseringsmeldingen bekreftes det at disse fem har en status som 
nasjonale felleskomponenter. 

46 Digitaliseringsrundskrivet identifiserer i tillegg «Sikker digital posttjeneste til innbyggere» og «Register over 
digital kontaktinformasjon og reservasjon» som nasjonale felleskomponenter (KMD, 2014). I denne 
masteroppgaven er imidlertid fokuset bare på folkeregisteret, og jeg vil derfor ikke beskrive de øvrige 
nasjonale felleskomponentene noe nærmere. 

47 Bokmålsordboken, se http://www.nob-ordbok.uio.no/perl/ordbok.cgi?OPP=komponent [Funnet 23. mai 
2015]. 
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et høyt presisjonsnivå, uten at begreper i politiske dokumenter som eventuelt er mindre presise av 

den grunn er «feil». Jeg vil imidlertid komme nærmere tilbake til begreper som sådan i avsnitt 2.3.1.  

Selv om ordet felleskomponenter rent språklig kan ha flere betydninger er nok den vanlige 

oppfatningen at det henviser til «noe» som skal kunne inngå i flere IKT-systemer. Imidlertid er det etter 

min mening viktig å ikke avgrense felleskomponenter til rene tekniske artefakter alene. Når 

felleskomponenten skal utveksle opplysninger til andre IKT-systemer forutsetter dette mer enn 

tekniske perspektiver, jf. gjennomgangen av interoperabilitet i avsnitt 2.2.2 ovenfor. Etter min 

forståelse vil det derfor være hensiktsmessig å dele felleskomponentene opp i to kategorier i henhold 

til hvordan de er tenkt brukt av de øvrige IKT-systemene.  

Den ene kategorien er felleskomponenter som tilbyr funksjonalitet uten å tilby opplysninger.48 Den 

andre kategorien er felleskomponenter som både tilbyr funksjonalitet og opplysninger.49 En slik 

inndeling i kategorier vil tydeliggjøre noe viktige forskjeller. Det er eksempelvis en klar forskjell på 

Altinn og folkeregisteret. I forbindelse med Altinn som nasjonal felleskomponent er det den tekniske 

plattformen som er det sentrale, og hvor andre etater kan benytte denne plattformen for å gjøre eget 

innhold tilgjengelig for borgere og næringsliv. Derimot er det selve innholdet i folkeregisteret som har 

fokus. Det vil si opplysninger som allerede er samlet inn og lagret. Som jeg nevnte i innledningen til 

oppgaven så ble det nettopp vist til disse opplysningene når det ble argumentert for at folkeregisteret 

skulle bli en nasjonal felleskomponent. Det ble påpekt at folkeregisteret reduserer behovet for å 

vedlikeholde egne registre, altså forvalte egne opplysninger, av andre aktører i offentlig sektor (DIFI, 

2010, p. 32). I digitaliseringsmeldingen ble det slått fast at mange offentlige virksomheter er avhengig 

av tilgang til oppdaterte og korrekte opplysninger om personer, og at de derfor trengte tilgang til 

folkeregisteret (FAD, 2013, p. 81). 

Etter min forståelse er det derfor en klar sammenheng mellom nasjonale felleskomponenter som tilbyr 

opplysninger og felles begreper. Gitt at det skal være korrekte opplysninger som legges til grunn, så er 

det nødvendig at begrepene gjøres helt eller delvis felles. Opplysningene må med andre ord beskrive 

de samme fenomenene. Jeg kommer tilbake til en nærmere forklaring av begreper i avsnitt 2.3.1, og 

hvordan opplysninger kan representere virkeligheten i avsnitt 2.3.4. 

48 Jeg mener at «Sikker digital postkasse», «ID-porten» og «Altinn» er eksempler på slike felleskomponenter. 
De tilbyr primært funksjonalitet uten innhold. 

49 Jeg mener at kontakt- og reservasjonsregisteret, enhetsregisteret, matrikkelen og folkeregisteret er 
eksempler på slike felleskomponenter. De tilbyr primært innhold – opplysninger – samtidig som de tilbyr 
funksjonalitet for å gjøre innholdet tilgjengelig. 
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2.3 Teoretiske perspektiver innenfor semantisk-juridisk 
interoperabilitet 

2.3.1 Betydningen av ord og uttrykk, - fra språket generelt til jussen spesielt 

Tolkning innebærer å finne betydningen av språklige størrelser. Språklige størrelser er typisk ord og 

uttrykk, men kan også være symboler og andre former for tegn. Det er det enkelte språk som 

inkluderer eller avgrenser hva de språklige størrelsene konkret kan være. Uansett har de språklige 

størrelsene det til felles at de representerer en betydning. Det innebærer med andre ord et skille 

mellom den språklige størrelsen på den ene siden og den tilhørende betydningen på den andre. 

Et viktig bidrag som blant annet illustrerer dette er «Den semiotiske trekant» laget av Ogden og 

Richards.50 I figur 5 nedenfor gjengir jeg denne trekanten, med en påfølgende forklaring. 

 

Figur 5: Den semiotiske trekant51 

 

Hjørnet til venstre i trekanten, som peker på den grønne boksen, viser den språklige størrelsen som er 

gjenstand for tolkningen. I eksempelet er dette uttrykket «sol». Det kan også være en frase, et symbol 

50 Semiotikk er læren om tegn og tegnbrukende atferd. Den semiotiske trekant, som også kalles «Ogdens 
trekant», er benyttet i mange sammenhenger, se blant annet Baune (1993, pp. 31-33), Boe (2010, p. 129) 
og Suonuuti (2012, pp. 15-16). 

51 Jeg har fått hjelp til å tegne sola i figur 5 av Pernille Korsbakken (4 år). 
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eller en lengre tekst.52 Det språklige uttrykket er som regel omgitt av en større språklig kontekst, og vil 

derfor sjelden være i et vakuum. 

Det hjørnet som peker på den grønne skyen illustrerer selve betydningen. Det vil si hva som er 

uttrykkets meningsinnhold. I andre sammenhenger kan ordene «begrep», «konsept», «mening» og 

«meningsinnhold» brukes som synonymer til «betydning».53 Uansett er betydningen i seg selv abstrakt 

og forutsetter derfor en menneskelig erkjennelse. I dagligtale benyttes ofte «begrep» synonymt med 

«ord» eller «uttrykk». Som figuren viser kan dette imidlertid være unøyaktig, og kan fort bli misvisende 

i de situasjonene vi nettopp trenger å markere et skille mellom uttrykk på den ene siden og 

meningsinnhold på den andre.  

Hjørnet til høyre i trekanten, som peker på sola, er uttrykkets referanse. «Referanse» kan i andre 

sammenhenger også omtales som «objekt» eller «fenomen».54 Referansen er en faktisk forekomst i 

den virkelige verden. Med andre ord er referansen et eksempel på det som faller inn under 

betydningen av det konkrete uttrykket. Ofte vil det også være flere forekomster som faller inn under 

denne samme betydningen, og eksempelvis noe som er tilfellet for uttrykket «bosatt i Norge».  

Termlosen, som også omtales nedenfor, skiller nettopp mellom «individualbegrep» og 

«allmennbegrep» (Suonuuti, 2012, p. 15). Individualbegrep har bare én konkret referent i den virkelige 

verden, eksempelvis begrepet som fremstilles med termen «Eiffeltårnet». Allmennbegrep har derimot 

flere referenter som faller inn under begrepet, noe som er tilfellet for det mer generelle begrepet som 

fremstilles med termen «tårn». Eiffeltårnet er i denne sammenheng ett av flere mulige eksempler på 

begrepet «tårn».55 

I figuren ligger det implisitt at ett bestemt uttrykk i én språklig kontekst bare kan én betydning. 

Samtidig er det slik at én betydning kan knyttes til forskjellige uttrykk, eksempelvis ved at det foreligger 

ulike språk eller at det innenfor samme språk foreligger flere likeverdige uttrykk som viser til den 

52 I denne oppgaven vil jeg i hovedsak forholde meg til «uttrykk», men vil også bruke «ord» og «term» for å få 
bedre flyt i språket. 

53 Jeg vil også benytte flere ord med hensyn til flyten i språket for å beskrive det samme, men vil holde meg til 
«begrep», «betydning» og «meningsinnhold». 

54 Sola er her representert med en figur, men det skulle selvfølgelig egentlig pekt opp mot objektet i den 
virkelige verden. Imidlertid er det vanskelig å få til i en skriftlig masteroppgave. 

55 Se også Baune (1993, p. 20). 
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samme betydningen. Likeverdige uttrykk drøfter jeg konkret i forbindelse med første problemstilling i 

avsnitt 3.2.2.1. 

Termlosen, som er omtalt ovenfor, er en veiledning som er utgitt av Språkrådet56 for å gi en kort 

innføring i terminologi (Suonuuti, 2012). Terminologi omhandler teori og metode knyttet til termer, 

definisjoner, begreper og begrepsrelasjoner. I denne sammenhengen er det teorien som er 

interessant. Veiledningen presenterer i utgangspunktet samme grunnfigur som jeg har gjengitt i figur 

5 ovenfor, men de enkelte elementene utdypes noe nærmere. For det første presiseres det i 

veiledningen at referenter i den virkelige verden enten kan være konkrete eller abstrakte (Suonuuti, 

2012, p. 15). Konkrete referenter er objekter som vi mennesker kan observere ved hjelp av sansene, 

eksempelvis at vi kan se et tre. Abstrakte referenter er derimot objekter som ikke er sansbare, men 

som vi mennesker likevel erkjenner, eksempelvis ved at vi tenker på et samfunn. 

Veiledningen viser videre til at referentene i den virkelige verden har mange tilhørende egenskaper. 

Av alle egenskaper velger vi mennesker ut noen som vi mener kjennetegner referenten på en best 

mulig måte. I dette ligger det at vi abstraherer referentenes faktiske egenskaper til abstrakte 

kjennetegn ved at vi trekker frem og isolerer noen, samt ser bort fra andre. De abstrakte 

kjennetegnene blir deretter slått sammen og utgjør definisjonen til det som kalles begrep (Suonuuti, 

2012, p. 15).57 I vurderingen om hva som best kan kjennetegne referenten, og som dermed bør inngå 

i en definisjon, er det i veiledningen gitt en anbefaling om å velge adskillende kjennetegn. Det vil si de 

kjennetegnene, som alene eller sammen med andre, skiller begrepet fra andre begreper (Suonuuti, 

2012, p. 16). Definisjoner skal med andre ord si hva som er unik med det bestemte begrepet. 

I rettsfilosofien påpeker Eng (2007, p. 129) at definisjoner er «utsagn som bidrar til å fastlegge språklige 

størrelsers betydning». Med andre ord er det språklige størrelser som blir forklart ved hjelp av andre 

språklige størrelser. Eng (2007, p. 129) mener at definisjoner har to funksjoner. Den ene funksjonen, 

som han kaller strukturering, er å angi hvordan verden tankemessig skal deles opp. Det vil si hva som 

tilhører et begrep og hva som ikke gjør det. Den andre funksjonen, som han omtaler som navngivning, 

er å angi hva dette begrepet skal kalles. Det er med andre ord hvilke termer som skal navngi begrepene, 

56 Språkrådet er statens fagorgan i språkspørsmål og følger opp den norske språkpolitikken på oppdrag fra 
Kulturdepartementet. 

57 Eksempelvis kan begrepet «tre» defineres gjennom kjennetegnene «flerårig plante», «har mer eller mindre 
høg og kraftig stamme», «har grener» og «har røtter». 
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jf. figur 5 ovenfor. Eng (2007) omtaler også legaldefinisjoner som en spesiell kategori av definisjoner. 

Jeg kommer nærmere tilbake til legaldefinisjoner som en lovgivningsteknikk i avsnitt 2.3.2. 

Basert på gjennomgangen ovenfor har jeg i figur 6 nedenfor laget en enkel modell over alle elementene 

som er beskrevet. Modellen er delt inn i tre felter som hver har særegne karaktertrekk. Det første 

feltet forestiller språket, og inneholder størrelsene «uttrykk» og «definisjon». Det andre feltet 

forestiller en menneskelig innsikt, og inneholder størrelsene «betydning» og «kjennetegn». Mellom 

det første og det andre feltet er det angitt at det må skje en tolkning. Det tredje feltet forestiller den 

virkelige verden, og inneholder størrelsene «referent» og «egenskap». Mellom det andre og det tredje 

feltet er det angitt at det må vurderes hvilke forhold som faller inn under det tankemessige begrepet 

i den menneskelige erkjennelsen. Jeg har valgt å kalle dette for subsumsjon, noe som innenfor jussen 

nettopp sikter til det å vurdere om faktum faller inn under en tankemessig rettsregel, jf. avsnitt 1.3.2. 

Modellen viser for øvrig forholdet mellom elementene, både hvilke relasjoner som foreligger, og 

hvilket antall som kan forekomme av det relaterte elementet. Det siste er angitt med tall eller en 

stjerne. Eksempelvis er det angitt at «referent» har en relasjon til «egenskaper». Når man betrakter 

modellen i referentens perspektiv, så fremkommer det én stjerne i enden av relasjonen som går til 

egenskaper.58 Det betyr at én konkret referent kan ha mange forskjellige egenskaper. 

 

Figur 6: Elementer i tolkning av ord og uttrykk 

Som nevnt i avsnitt 1.3.2 er tolkning av rettskilder en spesiell disiplin som må gjøres i henhold til 

tolkningsprinsippene som følger av rettskildelæren. Imidlertid mener Boe (2010, p. 193) at det 

58 Når det er angitt to tegn (enten tall eller stjerne) innebærer det at første tegnet er minimum og det andre 
tegnet er maksimum. Eksempelvis betyr tegnene «0…1» at det kan være minimum ingen og maksimum én, 
mens tegnene «1…*» betyr at det er minimum 1 og maksimum mange. 
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eksisterer to grunnleggende tolkningspoenger som gjelder generelt, og ikke bare for tolkning av 

rettskilder. For det første må tekstene forstås i sin rette sammenheng. De må med andre ord tolkes i 

sin kontekst. Dette kommer klarest frem når vi ser på eksempler av ord som både forekommer i 

rettslige sammenhenger og i det alminnelige språket, men som klart har ulike betydninger i de to 

kontekstene. Eksempelvis er den rettslige betydningen av ordet «kompetanse» at vedkommende har 

en myndighet eller evne til å treffe beslutninger, mens det i det alminnelige språket som oftest 

innebærer at en person innehar visse kvalifikasjoner eller er dyktig til noe. De ulike betydningene viser 

klart at konteksten, eksempelvis om ordet brukes i en rettskilde eller i en stillingsannonse, vil prege 

hvilket meningsinnhold som skal legges til grunn. Bing (1986, pp. 133-136) påpeker i den sammenheng 

at et ord defineres først og fremst gjennom hvordan vi bruker dem, og sammenligner ordene i en tekst 

med noder i et nettverk. 

Når man bruker ett ord, konsentreres oppmerksomheten om en av nodene. Men straks 
man bruker mer enn ett ord, fanges flere noder opp – og meningen oppstår i nettverket 
mellom ordene. Ordene binder og presiserer hverandre gjennom sammenhengen (Bing, 
1986, p. 136) 

Etter min mening har Bing en god beskrivelse på hvilken rolle konteksten har for å komme frem til 

meningsinnholdet av ord. Ordene fremstår i seg selv som «variabler» som kan endre betydning i lys av 

hverandre. 

For det andre må tolkningen være holdbar ut i fra det som står i teksten (Boe, 2010, p. 193). Det vil si 

at den som skal finne betydningen ikke legger noe til, eller trekke noe fra, det som står skrevet. 

Samtidig er det slik at tolkningsprinsippene i rettskildelæren etablerer en hovedregel om at rettskilder 

skal tolkes ut fra alminnelig språkbruk (Boe, 2010, p. 194). Det vil med andre ord si at det skal legges 

til grunn en vanlig språklig forståelse, jf. den generelle gjennomgangen av betydningen av ord og 

uttrykk ovenfor. Imidlertid blir hovedregelen moderert ved noen forhold. For det første må man ta 

høyde for den språklige «standarden» som gjaldt på det tidspunktet rettskilden ble laget (Boe, 2010, 

p. 129). Eksempelvis inneholder Grunnloven en rekke bestemmelser som benytter ordet «bør», og som 

hadde et annet meningsinnhold på det tidspunktet bestemmelsene ble utformet enn hva som er 

tilfellet i dag. Ordet «bør» i den tidligere standarden tilsvarer ordet «skal» i dagens standard. For det 

andre vil faguttrykk, det kan enten være rettslige eller tekniske uttrykk, ha en spesiell betydning som 

må legges til grunn for å finne forståelsen (Boe, 2010, p. 129). Eksempelet vedrørende ordet 

«kompetanse» ovenfor illustrerer også dette poenget. Andre eksempler er «ugyldig», «uaktsom» og 

«ansvar». 
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Imidlertid kan det være vanskelig å avdekke de store forskjellene mellom å tolke rettskilder i forhold 

til å tolke andre språklige størrelser. Dette gjelder ikke minst når rettskilder i seg selv både tolkes delvis 

etter alminnelige språklig tolkningsprinsipper og delvis etter mer spesielle juridiske 

tolkningsprinsipper. Bing (1986, p. 141) påpeker i denne sammenhengen at det er ingenting i teksten 

selv som varsler leseren når de spesielle forholdene som krever juridisk metode gjør seg gjeldende. 

Med andre ord vil de ordene og uttrykkene som forutsetter bruk av de spesielle juridiske 

tolkningsprinsippene stå side om side med de ordene og utrykkene som kan forstås ved hjelp av mer 

generelle tolkningsprinsipper. 

Schartum (2013, p. 1) mener at siden rettskildene nettopp inneholder ord som ofte ikke kan forklares 

med alminnelig språkbruk er det en forutsetning at det er en enkel og pålitelig tilgang til juridiske 

definisjoner, eller andre typer avklaringer av juridiske begreper, for å tydeliggjøre den spesielle 

betydningen. Slike teknikker vil jeg komme inn på i neste avsnitt. 

2.3.2 Teknikker for å skape mer klarhet i lovspråket 

Lovgiver kan bruke ulike teknikker for å skape mer klarhet i meningsinnholdet til ord og uttrykk. 

Justisdepartementet har i sin veiledning til lov- og forskriftsarbeid imidlertid angitt at det i først 

omgang bør forsøkes å finne ord og uttrykk som i seg selv har et klart avgrenset meningsinnhold. Men 

om det er vanskelig å finne slike nøyaktige uttrykk er det en mulighet å ta inn en presiserende passus59, 

eller det kan gis en legaldefinisjon om uttrykket brukes flere steder (JD, 2000, pp. 88-89).60 Jeg vil straks 

komme inn på slike teknikker nedenfor. Men først er det imidlertid viktig å bemerke at lovgiver ikke 

alltid nødvendigvis ønsker å gi en uttømmende forklaring av de ord og uttrykk som blir benyttet. 

Enkelte ganger er det snarere motsatt, slik at det er et bevist siktemål å overlate spørsmålet om hva 

som er den nøyaktige betydningen til domstolenes eller forvaltningens nærmere vurdering (JD, 2000, 

p. 88). Uansett vil jeg i det videre legge til grunn den situasjonen hvor lovgiver ønsker å gi 

forutberegnelighet, og hvor det dermed er viktig å begrense usikkerheten til hva som er betydningen 

av ordene og uttrykkene.  

59 Det vil si et kortere avsnitt eller en setning for å gi nærmere forklaring på hva meningsinnholdet er. 
60 I veiledningen fremkommer det at legaldefinisjonen da gjerne kan gis i en av de første paragrafene i loven, 

gjerne med formen «i denne loven menes med […]». 
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Legaldefinisjoner har ikke fått en særlig stor plass i norsk juridisk litteratur. De blir som oftest omtalt i 

den delen av rettskildelæren som omhandler tolkning av lovtekster. I den forbindelse beskriver Boe 

(2010, p. 281) at legaldefinisjoner er «instrumenter til å rydde av veien uklarhet i lovspråket», og 

påpeker at om det er gitt en legaldefinisjon så skal den legges til grunn over alt hvor ordet forekommer 

i loven, uavhengig om det er en nærliggende språklig forståelse eller ikke.61 

I rettsfilosofien har Eng (2007, p. 136) som nevnt drøftet legaldefinisjon noe nærmere, hvor han først 

angir at legaldefinisjon er en «fastsatt definisjon i lovs form», og presiserer at han mener 

rettskildelærens vide forstand av ordet «lov» hvor det omfattes blant annet grunnlov, formell lov og 

forskrift. I sin drøftelse påpeker Eng (2007, pp. 139-140) at legaldefinisjoner kan kategoriseres i 

henhold til hvordan innholdet i begrepet angis. Den ene kategorien, konnotasjonsangivelse, innebærer 

å angi generelle kriterier for et begrep. Det vil si at det angis hvilke egenskaper noe må ha for å falle 

inn under begrepet, jf. «egenskaper» som er relatert til «referenten» i figur 6. Den andre kategorien, 

denotasjonsangivelse, innebærer derimot å si hvilke konkrete typetilfeller som faller inn under 

begrepet. Det vil si at det angis hvilke referenter, eller typer av referenter, som man mener inngår i 

begrepet, jf. «referent» i figur 6. Det er også mulig å kombinere de to tilnærmingene, slik at en 

konnotasjonsangivelse eventuell kombineres med en denotasjonsangivelse. Eng (2007, p. 140) mener 

at dersom lovgiverne skal legge størst mulig vekt på å begrense vurderingsfriheten til rettsanvenderen, 

eksempelvis for å prioritere forutberegnelighet, så er en fullstendig og mest mulig spesifisert 

denotasjonsangivelse det beste middelet. 

Bing62 påpeker at en legaldefinisjon må betraktes som en «subregel» som underbygger tolkningen av 

øvrige regler. Det vil si at det definerte ordet representerer de vilkårene som kan sies å fremkomme 

av legaldefinisjonen. Figur 7 nedenfor illustrerer dette, hvor jeg har satt opp noen svært enkle regler 

som eksempel. Det definerte ordet i legaldefinisjonen er logisk sett en konsekvens i subregelen (i 

formen «SÅ bosatt»). Når det definerte ordet inngår som vilkår i øvrige regler (i formen «HVIS bosatt»), 

må også vilkårene fra subregelen legges til grunn i de øvrige reglene. Legaldefinisjonene vil i praksis 

sjeldent fremstå så formaliserte, men poenget er at legaldefinisjonene også må tolkes etter de samme 

rettskildeprinsippene for å finne regelen og klargjøre dens betydning i den videre tolkningen (Bing, 

1986, p. 139). 

61 Se også Eckhoff og Helgesen (2001, pp. 54-55). 
62 Sitert av Schartum (2011a, p. 12). 
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Figur 7: Forholdet mellom legaldefinisjon og øvrige regler 

Schartum (2011a) har gjort en empirisk undersøkelse av hvordan legaldefinisjoner faktisk er benyttet 

i nyere norske lover. Basert på blant annet denne undersøkelsen påpeker Schartum (2011a, p. 11) at 

det er en stor variasjonsbredde av bestemmelser som faller inn under benevnelsen legaldefinisjoner, 

og at det samtidig er en nær sammenheng mellom legaldefinisjoner og andre teknikker som lovgiver 

kan benytte for å klargjøre meningsinnhold, eksempelvis presiserende passuser eller lovregulerte 

beslutninger. 

Forholdet mellom presiserende passuser og legaldefinisjoner er også beskrevet av Bing (1986, p. 138), 

som påpeker at det er en glidende overgang mellom de to typene av presiseringer hvor den egentlige 

forskjellen handler om i hvilken grad de løser tolkningsspørsmål. Begge teknikker forutsetter at 

tolkningen av det presiserte uttrykket legger til grunn et lengre språklig uttrykk, men hvor presiserende 

passuser ikke er ment å være en fullstendig beskrivelse av betydningen. 

Schartum (2011a, p. 11) mener også at vilkårene for lovregulerte beslutninger kan ligne 

legaldefinisjoner, ved at vilkårene kan forstås som en forklaring på ordet som benevner beslutningen. 

Eksempelvis at ordet «ekteskap» forklares ved hjelp av ekteskapslovens vilkår for å inngå ekteskap.63 

Etter min forståelse er det en viss sammenheng mellom det Schartum kaller lovregulerte beslutninger 

og det som andre omtaler som «koblingsord».64 Koblingsord er en teknikk som benyttes for å gjøre en 

forenkling i selve fremstillingen av ett sett med alternative vilkår og ett sett med kumulative 

konsekvenser (Eng, 2007, p. 105). Bing (1986, p. 139) benytter også ekteskap som eksempel når han 

viser til at det på den ene siden finnes lovbestemmelser som setter vilkår for når den rettslige 

posisjonen oppnås, og det på den andre siden finnes bestemmelser som gir anvisning på hva som er 

virkningene av å inneha den rettslige posisjonen. Ekteskap er dermed koblingsordet som binder 

63 En delmengde av en slik forklaring vil da eksempelvis være at et ekteskap er noe som er inngått mellom to 
personer av motsatt eller samme kjønn, når disse personene blant annet ikke er søsken, jf. ekteskapsloven 
§§ 1 og 3. 

64 Se Bing (1986, p. 139), Eckhoff og Helgesen (2001, pp. 49-51), samt Eng (2007, p. 105). 
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vilkårene sammen med virkningene. Eng (2007, p. 107) påpeker imidlertid at hvorvidt et ord er et 

koblingsord er et rettsspørsmål som i seg selv må løses ved hjelp av alminnelig juridisk metode. 

Jeg oppfatter det imidlertid slik at lovregulerte beslutninger er snevrere enn koblingsord på den måten 

at det ikke nødvendigvis trenger å være knyttet ulike rettsfølger til beslutningen. I tillegg synes det at 

lovregulerte beslutninger forutsetter at det faktisk foreligger en konkret beslutning. Etter min 

forståelse er det først og fremt i de tilfellene det foreligger kumulative vilkår hvor lovregulerte 

beslutninger kan fremstå som en presisering av et rettslig uttrykk. Når det derimot foreligger 

alternative vilkår vil det i seg selv kunne skape en usikkerhet på hvilket av alternativene som skal legges 

til grunn som en presisering i et konkret tilfelle. Dermed er det etter min mening slik at koblingsord i 

seg selv kan gi en usikkerhet i hvilke alternative vilkår de representerer konkret. 

Uansett viser gjennomgangen ovenfor at de forskjellige teknikkene for å presisere ord og uttrykk 

innebærer at beskrivelsene kan være sammensatte av flere bestemmelser, noe som gjør at de fremstår 

som fragmenterte. Den viser også at det kan være behov for juridisk metode for å finne 

meningsinnholdet til presiseringen. 

2.3.3 Valg av ord og uttrykk for å utforme kriterier, - fra de vage til de mer faste 

Det er velkjent at betydningen av ord og uttrykk kan fremstå som vage på grunn av egenskaper ved 

selve språket. Bing (1986, p. 136) påpeker at så lenge lover formuleres i naturlig språk, så vil det også 

nødvendigvis klebe vaghet ved bestemmelsene. Det kan være flere grunner til at språket fremstår som 

uklart, jf. også avsnitt 2.3.1. For det første har mange ord en flytende ordgrense.65 Det vil si at 

uttrykkene viser til begreper som har et referanseområde som ikke er skarpt avgrenset. Det klassiske 

eksempelet er at det gir liten tvil at Nordmarka faller inn under begrepet «skog», men det er mer 

usikkert jo færre trær det blir snakk om. For det andre kan semantisk flertydighet innebære at enkelte 

ordformer har flere betydninger.66 De er med andre ord homonyme. Eksempelvis kan ordet «tre» både 

peke på begrepet som omhandler en stor plante som vokser og det begrepet som vi sikter til innenfor 

matematikken. Imidlertid vil dette sjelden være et problem når man ser ordformen i lys av den 

konteksten som omgir ordet, jf. generelle tolkningsprinsipper i avsnitt 2.3.1 og Bing sin beskrivelse av 

at ord er som noder i et nettverk. For det tredje kan syntaktisk flertydighet innebære at tegnsetningen 

65 Se Boe (2010, p. 197), Bing (1986, p. 136), samt Eckhoff og Helgesen (2001, p. 54). 
66 Se Boe (2010, p. 198), Bing (1986, p. 135), samt Eckhoff og Helgesen (2001, p. 54). 
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gjør at meningsinnholdet blir uklart.67 Eksempelvis gir setningen «menn og kvinner som kjører bil» to 

mulige oppfatninger. 

1. Enten kan setningen ha betydningen: 
a. Menn 
b. Kvinner som kjører bil 

2. Eller så kan setningen ha betydningen: 
a. Menn som kjører bil 
b. Kvinner som kjører bil 

De fleste typer av kriterier som benyttes ved utforming av rettsregler kan sies å være vage når man 

vurderer de ved hjelp av alminnelig normer for språkbruk, men det vil være et kontinuum fra kriterier 

som er vage til kriterier som er nokså faste (Bing, 1983, p. 136). Når det gjelder faste kriterier er dette 

nokså sjeldent. 

Bing (1983, pp. 136-137) fremholder at det bare finnes tre forskjellige kategorier av kriterier som kan 

sies å være nokså faste. For det første er det kategorien som inneholder kriterier med ord som 

refererer til målbare eller kvantifiserbare størrelser. Eksempelvis kan det være lengde, vekt og tid. For 

det andre er det kategorien som inneholder kriterier med ord som referer til fysiske fenomener eller 

tilstander som lar seg objektivt påvise. Eksempelvis kan det være kjønn eller kjemiske 

sammensetninger. For det tredje er det kategorien av kriterier med ord som refererer til en rettslig 

status, som også vil være notorisk. Eksempelvis kan det være beslutninger som kvalifiserer en person 

til å være stortingsmann eller være dommer. Schartum (2011a, p. 29) legger til grunn samme inndeling 

som Bing, men mener at den sistnevnte kategorien - rettslig status - egentlig er en delmengde av en 

større kategori som omhandler gyldige avgjørelser. Schartum påpeker eksempelvis at kriteriet 

«registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge» er nokså fast og notorisk, og som uansett skaper langt 

færre tolkningsproblemer enn kriteriet som bygger på hvorvidt en person er bosatt i Norge som sådan. 

Bing (1983, p. 72) påpeker at faste kriterier er spesielt viktig når regelverket skal implementeres i  

IKT-systemer, jf. også systemdrevet fortolkning i avsnitt 1.3.3. Dette fordi vage kriterier skaper 

usikkerhet i hvordan IKT-systemene skal utformes, og det kan bli et spørsmål om de er rettslige 

holdbare. 

I tillegg til denne dimensjonen, fra det vage til det faste, som omtales ovenfor er det også en dimensjon 

som angår stabilitet. Det vil si hvor ofte de forholdene i den virkelige verden som er angitt i kriteriet 

67 Se Boe (2010, p. 199), samt Eckhoff og Helgesen (2001, p. 55). 
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endrer seg over tid. Det vil i praksis si hva som er «levetiden» for registrerte opplysninger i forhold til 

deres gyldighet. 

Verdiene refererer seg alltid til saksforhold på et bestemt tidspunkt. Man kan da skille  
mellom kriterier hvor verdien endrer seg over tid, og kriterier som er stabile over tid. I  
likhet med skillet mellom faste og vage kriterier, er dette et skille mellom to ender av et 
spektrum. Man har kriterier som aldri endrer seg (f.eks. en persons fødselsdato), og man 
har kriterier som svært hyppig endrer seg (f.eks. alkoholpromillen i blodet). (Bing, 1983, p. 
75) 

Når det velges kriterier som har liten stabilitet er det med andre ord nødvendig å oppdatere det 

faktiske grunnlaget i IKT-systemet like ofte som det relevante saksforholdet ute i virkeligheten endrer 

seg, og det må etableres en oppdateringsrutine som sikrer at de nødvendige opplysningene tilflyter 

forvaltningsorganet for at de endrete verdiene blir registrert (Bing, 1983, p. 75). Jeg vil komme 

nærmere inn på hva data skal representere i neste avsnitt. 

2.3.4 Opplysninger – hva skal data representere? 

«Opplysninger» brukes som nevnt i denne masteroppgaven som en samlebetegnelse for «data» og 

«informasjon». Imidlertid er det i denne sammenhengen nyttig å gjøre noen betraktninger på hva som 

kan sies å være forskjellen på de to størrelsene, og ikke minst hvilken betydning jeg legger til grunn i 

masteroppgaven. 

Data er en samling eller struktur av tegn68 som kan omdannes til informasjon når en person med 

nødvendige forutsetninger tolker de (Bing, 2001).69 Det innebærer at data isolert sett ikke har 

selvstendig mening, men at de er meningsbærende. Data registreres på grunnlag av noe i den virkelige 

verden, og vil derfor også representere dette grunnlaget i en viss grad.70 Bygrave (2015, p. 95) påpeker 

at data kan formidle informasjon om fakta, begreper, prosesser eller objekter. Det vil si at den virkelige 

verden omfatter mer enn bare fysiske størrelser. Samtidig påpeker Bygrave (2015, p. 117) at data alltid 

68 «Tegn» er igjen betegnelsen på et symbol, en gest, et signal eller noe annet som alene eller sammen med 
andre tegn kan brukes til å danne data. 

69 Se også Bygrave (2015) som drøfter nærmere ulike definisjoner av «data», «informasjon» og 
«kommunikasjon» i forbindelse med sin artikkel som omhandler hvordan lovgivningen definerer disse 
størrelsene. En sentral problemstilling er hvordan det kan trekkes en grense mellom data på den ene siden 
og det som er opphavet til data på den andre, eksempelvis biologisk materialet. 

70 Bokmålsordboka beskriver «datum» som det som er gitt – faktiske opplysninger, se http://www.nob-
ordbok.uio.no/perl/ordbok.cgi?OPP=Datum [Funnet 23. mai 2015]. 
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er knyttet til et fysisk materiale som dermed fungerer som datamateriale, til tross for at det tidvis kan 

være usynlig for personer med det blotte øye, eksempelvis når det er snakk om elektroniske impulser. 

Etter min forståelse er det ofte slik at grunnlaget for representasjonen i praksis er rikere enn det som 

dataene uttrykker, slik at det skjer en forenkling eller selektering i representasjonen. Men selvfølgelig 

kan det varierer noe i forhold til hva som er grunnlaget. 

For å vite om det er mulig å bruke data som allerede er innsamlet til ulike offentlige oppgaveløsninger 

er det flere forhold som må undersøkes. For det første er det nødvendig å avklare hva de innsamlede 

dataene uttrykker. Det vil si hvilke deler av virkeligheten de er tenkt å representere. For det andre er 

det viktig å gjøre en sammenligning av de begrepene som ligger til grunn for dataene.  

Som jeg skriver i innledningen til masteroppgaven er offentlig oppgaveløsning i stor grad preget av at 

det er rettsregler som angir begrepene, og dermed hvilke data som er relevant i den konkrete 

oppgaveløsningen. Bing (1983, p. 74) påpeker nettopp dette når han skriver at IKT-systemer 

forutsetter tilgang på data for å behandle saker, og at det er de aktuelle rettsreglene som kvalifiserer 

hvilke som er relevante eller ikke.71 Videre påpeker Bing (1983, p. 82) at det ikke er tilstrekkelig å 

konstatere at to regelverk bruker samme uttrykk for å angi hvilke data som skal anvendes, fordi 

uttrykkene kan være vage og dermed gi rom for flere mulige betydninger, jf. avsnittene 2.3.1 og 2.3.3 

ovenfor. Med andre ord vil begrepene derfor være avgjørende for hvorvidt data som allerede er 

innsamlet kan brukes av flere. Dette vil jeg komme tilbake til i kapittel 3 og 4. 

Jeg har valgt å utvide modellen som tidligere er presentert i figur 6 for å illustrere hvordan data kan 

forstås i denne sammenhengen. Figur 8 nedenfor har derfor en utvidelse med et felt som forestiller et 

formalisert språk, og som inneholder størrelsene «data» og «metadata».72 Mellom dette feltet og de 

øvrige feltene har jeg angitt at det må skje en representasjon. Elementet «data» står i en relasjon til 

den virkelige verden. Det betyr at data enten kan representerer en «referent» eller en «egenskap» ved 

denne referenten. Når det gjelder «metadata» står det i relasjon både til feltet som forestiller språk 

og til feltet som forestiller menneskelig innsikt. Med andre ord trengs det metadata for å beskrive de 

elementene som foreligger i disse feltene, slik at de primære dataene kan forstås korrekt. Jeg kommer 

nærmere inn på en redegjørelse for slike beskrivelser nedenfor. 

71 Bing omtaler dette som kriterier i sitt bidrag, hvor jeg forstår det som data. 
72 Metadata er data som sier noe om andre data. Jeg benytter også ordet «begrepsbeskrivelser» synonymt med 

ordet «metadata». 
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Figur 8: Modell av hva data skal representere 

Jeg mener at figuren ovenfor nødvendigvis forutsetter en gitt rekkefølge, slik at det i prinsippet alltid 

vil være betydningen som kommer først. Dette fordi det synes å være er en forutsetning at det er klart 

hvilket begrep eller kjennetegn som ligger til grunn for å kunne registrere data om noe i den virkelige 

verden. På dette grunnlaget mener jeg at begrepet nødvendigvis er det primære, og data som beskriver 

faktiske forekomster av begrepet i den virkelige verden som det sekundære. Med andre ord oppstår 

ikke data av seg selv, - de vil alltid være menneskeskapt.73 

I praksis er det likevel ikke alltid slik at det er klart hvilke betydninger allerede registrerte data er 

knyttet til. En analogi er eksempelvis om det blir gjennomført et intervju hvor samtalen tas opp på et 

bånd. Da vil det eksistere data uten at det på en eksplisitt måte er klargjort hva dataene representerer 

eller hvilken betydning de underbygger. Om intervjuet imidlertid blir gjennomført ved hjelp av et 

spørreskjema med bestemte svaralternativer vil det foreligge slike beskrivelser. Når det er snakk om 

data som allerede er registrert i en nasjonal felleskomponent, som eksempelvis folkeregisteret, vil det 

73 Riktignok er det mange eksempler på sensorer og tekniske innretninger som registrerer data «av seg selv». 
Imidlertid mener jeg at disse på forhand har fått en instruks for hvordan registreringen skal utføres, og at 
denne instruksen er skapt av mennesker. 
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være en eller annen form for metadata eller begrepsbeskrivelser på forhånd, enten implisitt eller 

eksplisitt. 

For å understøtte elektronisk samhandling mellom ulike aktører har Difi (2012b) laget en standard for 

å lage slike beskrivelser av begreper som jeg omtaler ovenfor. Denne standarden er igjen basert på 

Termlosen som omtales i avsnitt 2.3.1, samt andre internasjonale standarder. I tillegg tar den høyde 

for behov som er uttrykt gjennom erfaringer og forslag fra SERES74, SSB, NAV og Skatteetaten. 

Hensikten med standarden er at den skal bidra til å sikre korrekt forståelse av data som skal deles 

mellom flere for å brukes i ulike sammenhenger. 

Standarden er delt opp i to deler. Den ene er obligatorisk og angir at et begrep må beskrives med 

følgende elementer: 

1. Identifikator. Det skal opprettes en globalt unik identifikator for hvert begrep. Dette er viktig 
når to eller flere ulike begreper har samme term på ulike områder. Eksempelvis «behandling» 
som kan bety det som gjøres med opplysninger i en kontekst, og det som gjøres med pasienter 
i en annen. 

2. Anbefalt term. Det skal være en term som er den best egnede for et bestemt begrep, jf. avsnitt 
2.3.1. 

3. Definisjon. Det skal foreligge en definisjon som er så presis og utvetydig som mulig. 
Definisjoner blir enklere å forstå jo mer konkret den er, og skal primært si hva begrepet er 
heller enn hva det ikke er. I en definisjon skal en konsentrere seg om det som avgrenser 
begrepet og skiller det fra andre begreper, jf. avsnitt 2.3.1. 

4. Kilde. Det skal oppgis en kilde til grunnlaget for begrepsbeskrivelsen, gjerne med referanse til 
denne kilden. Slike kilder kan være relevante lover, forskrifter, register etc. som er opphavet 
til definisjonen. Hver definisjon skal imidlertid ha kun en kilde. 

5. Fagområde. Det skal angis hvilket fagområde som angir konteksten til begrepet. Domene er 
også et ord som brukes synonymt med fagområde. 

6. Gyldig fra. Det skal angis hvilken dato definisjonen av begrepet er gyldig fra. 
7. Gyldig til. Dersom definisjonen ikke lenger er gyldig, så skal det angis hvilken dato definisjonen 

var gyldig til. 
8. Ansvarlig virksomhet. Det må fremkomme hvilken virksomhet som har ansvar for å 

dokumentere og vedlikeholde begrepet. 
9. Språk. Det skal angi hvilket språk, herunder målform, slik at det blir enkelt å finne fram til ulike 

språkversjoner av samme begrep. 

74 SERES er en forkortelse for semantikkregister for elektronisk samhandling, og er en IKT-løsning hvor det er 
mulig å etablere og forvalte sine metadata for å beskrive begrepene. 
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10. Referanse til versjoner. Siden begreper kan være i endring er det nødvendig å vise til tidligere 
versjoner av begrepet. Versjoner er her knyttet til begrepsdefinisjoner som har endret seg over 
tid. 

11. Klassifikasjon. Om begrepet har en gitt mengde med tilhørende verdier skal det være en 
knytning til en eller flere oversikter som angir disse verdiene. Dette kan eksempelvis være 
aktuelt for begrepet «kommune», som kan knyttes til en liste over hvilke administrative 
enheter som faktisk klassifiseres til å falle inn under begrepet «kommune». 

I standarden blir det påpekt at begreper i offentlig sektor ofte er etablert i regelverk, slik at termen 

allerede er gitt med en mer eller mindre eksplisitt definisjon som klargjør begrepet (Difi, 2012b, p. 4). 

Etter min mening kan nok dette punktet diskuteres, i alle fall hvorvidt de definisjonene som foreligger 

er eksplisitte og hvor tilgjengelig de er. Uansett kommer jeg tilbake til en konkret vurdering av dette i 

avsnitt 3.4. Der undersøker jeg nettopp i hvilken grad det foreligger en presisering av det konkrete 

uttrykket «bosatt i Norge» i lover og forskrifter. 

Schartum (2011b, p. 348) påpeker sammenhengen mellom bruken av ord i rettskilder og hva de skal 

beskrive av rettslige relevante aspekter ved virkeligheten. Det vil si sammenhengen mellom «uttrykk» 

og «referent» i modellen som jeg presenterer i figur 8. Når det foreligger lik ordbruk mener Schartum 

(2011b, p. 350) at det kan skape en forventing om at de opplysningene som er samlet inn kan deles 

mellom forskjellige aktører i offentlig sektor, uten at det vektlegges hvilken betydning de har i henhold 

til de relevante rettskilder, jf. ovenfor hvor jeg viser til Bing som omtaler ulike regelverk som bruker 

samme vage uttrykk. Etter min forståelse underbygger dette nødvendigheten for å se nærmere på 

begrepene i seg selv. 

Gitt at man skal dele data som allerede er samlet inn er det nødvendig å kartlegge begrepene, og 

eventuelt gjøre en harmonisering der det er ulikheter. Difi (2012c, p. 2) hevder at det i mange tilfeller 

ikke er tilstrekkelig å definere begreper, men at det også vil være behov for å koordinere begrepene, 

siden det for eksempel kan være avvik mellom hvordan ulike etater definerer begreper med samme 

term. Ett av målene med å koordinere begreper er å unngå «ubegrunnede ulikheter i begrepsbruken». 

I denne forbindelse er det etter min mening viktig å identifisere begreper i forhold til hvor de har sitt 

opphav. Om eksempelvis et uttrykk har en spesifikk rettslig betydning kan det klart ikke justeres uten 

videre. Schartum (2013, p. 4) tar til orde for at slik koordinering skal skje i en politisk kontekst, og følge 

de vanlige prosessene for lovgivningen. Det vil si at spørsmålene om hva som skal ligge i begrepene 

bør løftes frem til våre lovgivere. Etter min mening burde veiledningen til Difi vært klarere på dette 

punktet, og gjerne også gitt anbefalinger om fremgangsmåte for hvordan rettslige begreper kunne 

analyseres og kommuniseres til de kompetente beslutningstakere. 
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3 Bruken av uttrykket «bosatt i Norge» i lover og 
forskrifter 

3.1 Introduksjon 

Denne delen av oppgaven omhandler den første problemstilling. Selve problemstillingen er beskrevet 

og avgrenset i avsnitt 1.2, og som nevnt er hensikten å etablere en oversikt over bruken av uttrykket 

«bosatt i Norge» i gjeldende lover og sentrale forskrifter. Videre er det en del av problemstillingen å 

undersøke hvorvidt det foreligger en presisering i de rettskildene der uttrykket forekommer. 

Det å lete etter uttrykk i forskjellige rettskilder er noe som flere har gjort tidligere. I følge Bing (1989, 

p. 37) var nettopp en slik oppgave en viktig faktor for utviklingen av det første digitale rettslige 

informasjonssystemet som ble etablert på slutten av 1950-tallet i Pennsylvania i USA. Der var 

problemstillingen å endre et konkret språklig uttrykk til et annet i samtlige lovtekster, og det var 

følgelig behov for å avdekke alle bestemmelser som benyttet det aktuelle uttrykket.75 Det var et så 

omfattende arbeid at det altså var nødvendig å benytte et digitalt verktøy for at det kunne 

gjennomføres på en hensiktsmessig måte. I mitt arbeid med den første problemstillingen har det også 

vært av stor betydning å benytte digitale verktøy for å samle og bearbeide data. Jeg vil komme 

nærmere tilbake til dette i avsnitt 3.2.3. 

I forrige kapittel presenterer og diskuterer jeg det teoretiske grunnlag for masteroppgaven. Dette 

grunnlaget har selvfølgelig blitt benyttet i forbindelse med den første problemstillingen. De delene 

som omhandler tolkning, teknikker for å skape klarhet i lovspråket og forholdet mellom vage og faste 

kriterier har vært særlig relevante. Resultatene som presenteres i dette kapittelet får ingen direkte 

betydning for de øvrige problemstillingene. Men funnene fra problemstillingen vil utgjøre et bakteppe 

til neste kapittel, hvor jeg går nærmere inn på hva som er betydningen av uttrykket i henholdsvis 

folkeregisterloven og folketrygdloven i dag, samt ser på om betydningen har utviklet seg over tid. 

75 Nærmere bestemt ønsket man å endre uttrykket «retarded child» (tilbakestående barn) til et det mindre 
belastende uttrykket «exceptional child» (uvanlig barn). 
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3.2 Nærmere om fremgangsmåte 

3.2.1 Systematisk undersøkelse 

Den første problemstillingen forutsetter en systematisk undersøkelse av norske lov- og 

forskriftstekster for å studere bruk av ord og uttrykk i eksisterende dokumenter. I 

samfunnsvitenskapelige metode inndeles slike dokumentstudier gjerne i kvantitative innholdsanalyser 

som baserer seg på data som kan måles, og kvalitative innholdsanalyser som baserer seg på data som 

kan tolkes. Undersøkelsesopplegget, og tilhørende teknikker, er avhengig av type data som skal legges 

til grunn for å besvare problemstillingen. Grønmo (2004, p. 124) påpeker imidlertid at de to 

grupperingene ikke nødvendigvis må utelukke hverandre, og at de heller bør betraktes som hvert sitt 

ytterpunkt på en skala. Det vil eksempelvis si at én dokumentstudie kan bestå av et 

undersøkelsesopplegg som i hovedsak baserer seg på kvantitative data, men som også kan befatte seg 

med kvalitative data. Det avgjørende er hva som best vil tjene den enkelte problemstilling. 

I avsnitt 1.3 presenterte jeg rettskildestudier som en benevnelse for undersøkelser hvor 

rettskildemateriale benyttes som empiri uten at hensikten er å konkludere om hva som er gjeldende 

rett. Etter min mening er det klart at den første problemstillingen nettopp kan betegnes som en slik 

rettskildestudie, og at den forutsetter en metode som i hovedsak baserer seg på elementer av en 

innholdsanalyse som resulterer i kvantitativ data. Eksempelvis er det sentralt i problemstillingen å 

finne antallet lover og forskrifter som inneholder uttrykket. Imidlertid er det enkelte deler av 

problemstillingen som også forutsetter kvalitativ data for å bli besvart, jf. skalaen som er omtalt 

ovenfor. Dette gjelder den delen hvor det må gjøres en nærmere vurdering om det foreligger en 

presisering i de enkelte rettskildene eller ikke. Med andre ord er det vanskelig å telle slike forekomster 

uten å vurdere det kvalitative noe nærmere, jf. bredden av teknikker som blir presentert i avsnitt 2.3.2. 

Selve vurderingen av det kvalitative datagrunnlaget har jeg valgt å gjøre ved hjelp av alminnelig 

tolkningsprinsipper og elementer fra juridisk metode. I tillegg er det avgjørende for den praktiske 

gjennomføringen å legge til grunn en fremgangsmåte for tekstsøking for å kunne identifisere aktuelle 

rettskilder, jf. introduksjonen til kapittelet. Dette kommer jeg som nevnt konkret tilbake til i avsnitt 

3.2.2. 

Selv om det kan sies at problemstillingen i hovedsak legger til grunn en kvantitativ innholdsanalyse så 

er denne tilpasset den konkrete undersøkelsen, jf. at rettskildestudier ofte trenger skreddersydd 

metode. Den konkrete problemstillingen gir eksempelvis klare føringer på hvilke type dokumenter som 

skal undersøkes, noe som gjør at jeg har moderert metoden når det gjelder utvelgelse av dokumenter. 

Dette er med andre ord allerede definert i selve problemstillingen ved at det er gjeldende norske lover 

og forskrifter som skal undersøkes. Et annet eksempel er at det i tradisjonelle dokumentstudier er 
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viktig å gjennomføre solide kildekritiske vurderinger. Dette er etter min mening mindre relevant når 

undersøkelsen avgrenses til autentiske rettskilder. Imidlertid er det fremdeles viktig å ha en kritisk 

tilnærming, spesielt til tekstsøking og metodebruken som sådan. 

En tradisjonell kvantitativ innholdsanalyse gjennomføres gjerne i ulike faser, hvor disse fasene logisk 

sett følger hverandre i sekvens. Jeg har valgt å gjøre en tilsvarende strukturering, og gjengir de enkelte 

fasene i punktlisten nedenfor. Hver av disse omtales nærmere med egne overskrifter. 

1. Forberede datainnsamling 
2. Gjennomføre datainnsamling 
3. Bearbeide data 

3.2.2 Forberede datainnsamling 

Fasen for å forberede datainnsamling er spesielt viktig når det gjelder en kvantitativ innholdsanalyse 

(Grønmo, 2004, p. 193). I løpet av denne fasen må man både finne de utvalgte dokumentene og avklare 

hvilke typer av data som skal representere det som er relevant av innholdet i dokumentene. Fasen har 

dermed bestått av to aktiviteter. Den første aktiviteten var å komme frem til søkekriterier for å angi 

hvilke lover og forskrifter som har relevans for undersøkelsen. Den andre aktiviteten var å lage et 

kodeskjema og tilhørende støtteverktøy som ble benyttet under den manuelle datainnsamlingen. 

Allerede innledningsvis i undersøkelsen mener Grønmo (2004, p. 195) at det er behov for å vurdere 

forholdet mellom tekstenes manifeste og latente innhold. Med manifest innhold siktes det til de 

eksplisitte ordene og uttrykkene som foreligger i teksten. Det vil si at man betrakter dokumentet 

«bokstavelig talt». Vurderingen blir da å identifisere bokstavkombinasjoner, noe som gjerne kan gjøres 

ved hjelp av datamaskiner etter gitte instruksjoner. Med latent innhold menes den spesifikke 

betydningen av bestemte ord og uttrykk slik de fremstår i den øvrige sammenhengen i teksten. Det 

siste er med andre ord kontekstuelt avhengig, og man må gjerne vurdere en større tekstlig 

sammenheng, jf. avsnitt 2.3.1. Bing (1989, pp. 72 - 91) gjør etter min forståelse en lignende inndeling 

når han skriver om «faktasøking» og «interessesøking» i sin forklaring av informasjonssøkesystemer. 

Når det er snakk om faktasøking vil personen lete etter dokumenter med «visse formelle egenskaper 

som på forhånd er kjent» (Bing, 1989, p. 73). Mens når det gjelder interessesøking vil derimot personen 

lete etter dokumenter «som kan belyse et bestemt problem», og hvor det på forhånd er umulig å angi 

formelle kriterier eller definere hvilke egenskaper dokumentet må ha for at det skal være relevant 

(Bing, 1989, p. 73). Etter min mening forutsetter den første problemstillingen å undersøke tekstenes 

manifeste innhold ved å gjennomføre en form for faktasøking. Jeg vil komme nærmere inn på dette i 

avsnitt 3.2.2.1. 
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Fasene vil som nevnt følge hverandre i sekvens logisk sett. Jeg har imidlertid valgt å foreta noen 

iterasjoner i praksis. Det vil si at jeg har vendt tilbake til den forberedende fasen for å gjøre noen 

justeringer av søkekriteriene. Bing (1989, p. 14) påpeker nettopp at slike iterasjoner er en vanlig i 

informasjonssøking, hvor han skriver at «hvis resultatet er utilfredsstillende, vil vi gå tilbake til 

begynnelsen og omformulere søkeargumentet». Etter min forståelse vil dette trolig være avhengig av 

egenskaper ved informasjonen i seg selv, eksempelvis hvor strukturert den er lagret. Med andre ord 

kan mer struktur sannsynligvis gi et mindre behov for iterasjoner. Uansett er det klart at det har vært 

et slikt behov for å justere på søkekriteriene når jeg har undersøkt rettskildene. Jeg kommer tilbake til 

dette nedenfor. 

3.2.2.1 Utforming av søkekriterier for å angi relevante dokumenter for studien 

Potensielt finnes det en stor variasjon av ord og uttrykk som kan ha samme eller nært beslektet 

meningsinnhold som uttrykket «bosatt i Norge», jf. figur 5 ovenfor. Med andre ord vil det kunne være 

flere forskjellige uttrykk som er likeverdige. I forbindelse med utforming av eksakte søkekriterier har 

det derfor vært nødvendig å ta stilling til hvilke konkrete uttrykk som skal legges til grunn for å angi 

relevante lover og forskrifter. 

Etter min oppfatning er det i utgangspunktet viktig å ha et snevert søk. Dette fordi problemstillingen 

omhandler et konkret uttrykk, og hvor det nettopp er interessant å se om det samme uttrykket er 

benyttet i forskjellige lover og forskrifter. Med andre ord blir uttrykkene mindre relevante i henhold til 

problemstillingen jo større de språklige variasjonene er. Imidlertid er det noen refleksjoner og 

moderasjoner som må gjøres i henhold til dette utgangspunktet for utforming av søkekriterier. 

Lover og forskrifter er utformet i prosa, noe som naturligvis betyr at det foreligger grammatiske 

variasjoner av uttrykket i ulike kontekster. Eksempelvis er ordlyden i folketrygdloven76 § 2-7 at 

personen er «bosatt i Norge», mens ordlyden i folketrygdloven § 2-13 er at personen «har bosatt seg 

i Norge». Det er etter min mening klart at slike grammatiske variasjoner ikke innebærer at uttrykkene 

bør betraktes som ulike. Derfor må det tas hensyn til grammatiske variasjoner i utforming av 

søkekriteriene. Jeg kommer tilbake til de konkrete ordformene som oppstår av slike variasjoner 

nedenfor. 

76 Lov om folketrygd av 28. februar 1997 nr. 19. 
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Videre er rekkefølgen på ordene et moment som må vurderes. Rekkefølgen av ord er jo nært beslektet 

med grammatiske variasjoner, som er omtalt over. Imidlertid får det en selvstendig betydning når man 

skal utforme eksakte søkekriterier. Med den samme begrunnelsen, at tekstene er utformet i prosa, 

kan rekkefølgen på ordene variere uten at det av den grunn kan sies å være ulike uttrykk. Eksempelvis 

er ordlyden i statsborgerloven77 § 24 at vedkommende «ikke har vært bosatt i til sammen to år i 

Norge». Det er klart at denne setningsoppbygningen inneholder det samme uttrykk som «bosatt i 

Norge». Slike variasjoner må også søkekriteriene ta hensyn til, gitt at den enkelte setningen inneholder 

alle elementene i uttrykket. 

Det er også viktig å reflektere over hvilke ord som kan være synonyme, og om det er sannsynlig at 

forskjellige ord blir benyttet for å variere språket. I alminnelig språkbruk kan man hevde at det er 

assosiasjoner fra ordet «bosatt» til ordene «bopel» og «bolig» for å nevne noen. Videre så anbefaler 

Justisdepartementet at uttrykkene «bosted», «hjemsted» eller «bosatt» benyttes i utforming av lover 

for å angi «at en person skal ha en forholdsvis varig eller fast tilknytning til landet» (JD, 2000, p. 94). 

Det er med andre ord nokså klart at det faktisk vil foreligge alternativ bruk av uttrykk i utformingen av 

lover og forskrifter. Imidlertid vil jeg her holde fast ved utgangspunktet som tilsier en snever 

tilnærming. Det er derfor ikke ønskelig å ha en uttømmende liste over alle ord som kan være 

synonyme, og basere søkekriteriene på alle disse. Det vil som sagt kunne bli mindre relevant for 

problemstillingen. I tillegg kan også materialet bli svært omfattende. Jeg har derfor istedenfor gjort en 

kort og enkel undersøkelse av et utvalg av de dokumentene som inneholder uttrykket «bosatt i Norge», 

og vurdert om det innenfor samme dokument klart forekommer bruk av alternative ord. Det vil si at 

tilnærmingen på dette punktet har vært iterativ, slik at jeg først har gjennomført et søk basert på 

snevre søkekriterier, vurdert resultatet og vendt på nytt tilbake til utgangspunktet for å justere 

søkekriteriene. På denne måten har jeg kommet frem til at lovgiver nokså ofte varierer ordbruken på 

det området som vedkommende må være bosatt i. Flere lover og forskrifter bruker uttrykkene «bosatt 

i riket» eller «bosatt i landet» som alternativer til «bosatt i Norge». Dette er etter min oppfatning 

synonyme uttrykk, da de peker på det samme geografiske området.78 For de tilfellene hvor ordene 

viser til andre geografiske størrelser, eksempelvis «bosatt i kommunen» eller «bosatt i utlandet», er 

det etter min mening naturlig å anse det som andre uttrykk. Dette fordi det kan tenkes at forskjellen 

som ligger i angivelse av ulike geografiske områder nettopp kan virke inn på det som i utgangspunktet 

77 Lov om norsk statsborgerskap av 10. juni 2005 nr. 51. 
78 Det varierer imidlertid om lovgiver mener at biland er en del av uttrykkene, noe jeg kommer tilbake til i neste 

kapittel. Imidlertid har jeg ikke sett at det er konsekvent slik at disse tre størrelsene «Norge», «riket» eller 
«landet» viser til ulike geografiske områder på den måten at biland alltid er med, eller at biland aldri er 
med. 
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er likt («bosatt»). Det vil si at det kan betyr noe annet å være «bosatt» i utlandet enn å være «bosatt» 

i Norge. Utover de nevnte har jeg ikke oppdaget noen ord som klart kan sies å være synonyme med 

hverandre i de samme dokumentene. Selvfølgelig kan det likevel finnes, men ikke i en slik grad at jeg 

har avdekket et klart mønster. 

Det siste momentet som må justere utgangspunktet for et snevert søk er åpenbart. Søkekriteriene må 

også ta høyde for variasjoner som følger av ulike målformer, da lover og forskrifter blir utformet i både 

bokmål og nynorsk. 

Når det gjelder å finne de konkrete ordformene som er betinget i grammatiske variasjoner har jeg 

benyttet norsk ordbok. Det første ordet i uttrykket - «bosatt» - kan isolert sett både være et verb eller 

et adjektiv. Ordklassen vil fremkomme av hvordan ordet er benyttet i setningen. Imidlertid er det i 

denne sammenhengen bare viktig å avdekke samtlige ordformer, og ikke finne ut hvilken ordklasse 

ordet tilhører i konkrete tilfeller. Derfor har jeg undersøkt begge alternativer, både verbet og 

adjektivet. Gitt at ordet er et verb kan det fremkomme på bokmål i ordformene «bosett», «bosette», 

«bosetter», «bosettende», «bosatt» og «bosatte». På nynorsk vil det tilsvarende være «busett», 

«busette», «busetter», «busettende», «busatt» og «busatte». Gitt at ordet er et adjektiv så kan det på 

bokmål inneha ordformene «bosatt» og «bosatte». På nynorsk vil det tilsvarende være «busatt» eller 

«busatte». 

Det andre ordet i uttrykket – «i» - er en preposisjon. Preposisjoner har ingen endringer ved 

grammatiske variasjoner, og jeg kan heller ikke se at det er behov for å inkludere alternative 

preposisjonsuttrykk. Når det foreligger en annen preposisjon vil det gjerne også være et annet uttrykk, 

- eksempelvis «bosatt utenfor Norge». Imidlertid vil jeg samtidig påpeke at det etter min mening er 

forskjell på et «ekskluderende» preposisjonsuttrykk på den ene siden («bosatt utenfor Norge») og en 

setning som inneholder en nektelse på den andre siden («ikke bosatt i Norge»). Sistnevnte forekommer 

eksempelvis i barnetrygdloven79 § 14 annet ledd bokstav a hvor det står at «barnets mor ikke er 

registrert som bosatt i Norge […]». I slike tilfeller vil uttrykket være det samme, men det er kriteriet i 

bestemmelsen som har et negativt fortegn. Innholdsmessig må uttrykkene derfor anses som like, og i 

min gjennomgang er det uviktig om kriteriet blir brukt i en positiv eller negativ tilnærming. 

Det tredje ordet i uttrykket – «Norge» er et substantiv og egennavn. På nynorsk vil ordformen være 

«Noreg». Som nevnt overfor har jeg også inkludert ordene «riket» og «landet». For disse ordene er 

det etter min mening kun relevant å ta med ordformene som fremkommer i bestemt form entall. Dette 

79 Lov om barnetrygd av 8. mars 2002 nr. 4. 
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fordi det eventuelt skal være det konkrete landet eller riket ordet skal sikte til, - nettopp istedenfor 

ordet «Norge». Det er ingen forskjeller på ordformene for disse i bokmål og nynorsk. 

Basert på denne gjennomgangen har jeg kommet frem til to sett med kriterier. For bokmål er det 

følgende kriterier som logisk sett ligger til grunn for søket. 

HVIS dokumentet har en setning som inneholder ordformen «bosatt», «bosatte»,  
«bosett», «bosette», «bosettende» ELLER «bosetter», 
OG det i samme setning inneholder ordet «i», 
OG det i samme setning inneholder ordet «Norge», «riket» ELLER «landet», 
SÅ skal dokumentet være med i utvelgelsen. 

Tilsvarende vil kriteriene fremstå følgende på nynorsk. 

HVIS dokumentet har en setning som inneholder ordformen «busatt», «busatte»,  
«busett», «busette», «busettende» ELLER «busetter», 
OG det i samme setning inneholder ordet «i», 
OG det i samme setning inneholder ordet «Noreg», «riket» ELLER «landet»,  
SÅ skal dokumentet være med i utvelgelsen. 

3.2.2.2 Utforming av kodeskjema og støtteverktøy 

For å registrere data fra de relevante dokumentene er det som nevnt nødvendig å benytte et 

kodeskjema. Kort sagt kan et kodeskjema sammenlignes med et par briller. Både kodeskjema og 

brillene påvirker hvordan vi «ser» verden - i denne sammenheng innholdet i dokumentene. Grønmo 

(2004, p. 194) fremhever at utforming av kodeskjema skal ta utgangspunkt i problemstillingen, men 

kan justeres ved å teste egnethet basert på et utvalg av dokumentene. Innholdet i kodeskjema er kort 

sagt ulike variabler – eller opplysningstyper - med tilhørende beskrivelse av mulige verdier for den 

enkelte variabel. Jeg har kommet frem til at følgende variabler, med angivelse av mulige verdier, 

dekker problemstillingen.80 Variablene er angitt i et hierarki, slik at det er en avhengighet mellom dem. 

Eksempelvis forutsettes det at rettskilden inneholder uttrykket (angitt med «ja» i første variabel) for å 

vurdere de underliggende variablene osv. 

  

80 I utgangspunktet benyttet jeg noen andre dataverdier, men justerte etter at jeg testet kodeskjema på et 
utvalg av lovene og forskriftene, jf. omtalen av Grønmo ovenfor. Da fant jeg ut at det var bedre å bruke 
referanser der det er mulig, slik at det er enklere å gå direkte til de autentiske tekstene i etterkant. 
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• «Inneholder rettskilden uttrykket?» angitt med verdiene «ja» eller «nei». 
o «Antall forskjellige bestemmelser som inneholder uttrykket» angitt med en  

tallverdi. 
o «Antall forskjellige forekomster av uttrykket i rettskilden» angitt med en  

tallverdi. 
o «Presiseres uttrykket nærmere i rettskilden?» angitt med verdiene «ja» eller «nei». 

 «I hvilke bestemmelser blir uttrykket presisert?» angitt med referanse til den enkelte 
bestemmelsen. 

 «Henvises det til andre kilder for å presisere uttrykket?» angitt med verdiene «ja» 
eller «nei». 
• «Hvilke bestemmelser inneholder eventuelt en henvisning?» angitt med  

referanse til den enkelte bestemmelsen. 
• «Hvilke kilder er det henvist til?» angitt med referanse til den enkelte kilden. 

Basert på dette innholdet har jeg utviklet et enkelt regneark som danner grunnlaget for å registrere 

data. 

3.2.3 Gjennomføre datainnsamling 

Innsamling av data innebærer å kode alle relevante tekster basert på kodeskjema som er omtalt over. 

Jeg har valgt å gjennomføre datainnsamlingen i to trinn. Første trinnet innebærer å benytte 

eksisterende søketjenester i Lovdata for å gjøre en sortering av lover og forskrifter basert på 

søkekriterier, jf. avsnitt 3.2.2.1. Det andre trinnet innebærer å se nærmere på de dokumentene som 

var en del av resultatet fra søket i Lovdata for å gjøre en nærmere vurdering, samt registrere ytterligere 

data fra innholdet i det enkelte dokumentet basert på kodeskjema. 

3.2.3.1 Søke etter rettskilder i Lovdata 

Den første fasen er gjennomført ved hjelp av søketjenester som tilbys av Lovdata Pro. Jeg har benyttet 

tjenesten «Avansert søk» mot databasene som inneholder alle lover og sentrale forskrifter, og har 

avgrenset til de dokumentene som var gjeldende på søketidspunktet. 

Jeg har laget søkekriterier som er basert på vurderingene i avsnitt 3.2.2.1. I alt har jeg konkretisert 36 

ulike søkefraser for å dekke alle de nyansene av uttrykket som har fremkommet i vurderingen. Hver av 

søkefrasene fremstår i syntaksen «bosatt // i // Norge», hvor de to skråstrekene innebærer at ordene 
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på hver side må forekomme i samme setning, men ikke nødvendigvis rett etter hverandre.81 Det ble 

ikke satt krav til at uttrykket skulle ha noen bestemt plassering i teksten. Eksempelvis at det måtte 

forekomme i overskriftene eller lignende. Videre ble det ikke søkt med åpne endelser eller ved å 

benytte eventuelle ord som Lovdata har registrert som synonymer.82 

Hver av de 36 søkefrasene gir en resultatliste med lover og forskrifter som inneholder det konkrete 

søkekriteriet.  Denne måten å søke på innebærer at én og samme rettskilde kan forekomme på flere 

trefflister. Eksempelvis vil én lov som inneholder en setning med ordene «bosatt», «i» og «Norge» 

forekomme to ganger på resultatlisten om den også inneholder en setning som inneholder ordene 

«bosatt», «i» og «riket». Denne overlappingen er illustrert med figur 9 nedenfor. Tilsvarende gjelder 

dette for andre kombinasjoner av søkefrasene. I avsnitt 3.2.4 omtaler jeg kort hvordan dette er 

bearbeidet. 

 

Figur 9: Overlapping av søkeresultater 

Tabell 1 nedenfor viser alle de søkefrasene som er benyttet. Det er delt inn i kategorier hvor 

hovedkategori «A» innebærer alle søkefrasene som inkluderer «Norge» eller «Noreg». For hver 

hovedkategori er det angitt en underkategori for hver av de 12 variantene av ordet «bosatt». 

Tilsvarende gjelder for hovedkategoriene «B» og «C». 

  

81 Se mer om søketeknikker i «Rettslig informasjonssøking, - fra Lovsamlingen til Lovdata» (Bing, 1989). 
Fremstillingen benytter nettopp Lovdata i mange av eksemplene. 

82 Åpne endelser innebærer at det ikke har betydning at det forekommer flere bokstaver bak søkeordet som 
angis. Eksempelvis vil man ved å benytte søkeordet «bosatt» med åpen endelse også få treff på ordet 
«bosatte». 
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Hovedkategori A B C 

Underkategori Norge / Noreg riket landet 

1 bosatt bosatt // i // Norge bosatt // i // riket bosatt // i // landet 

2 bosatte bosatte // i // Norge bosatte // i // riket bosatte // i // landet 

3 bosett bosett // i // Norge bosett // i // riket bosett // i // landet 

4 bosette bosette // i // Norge bosette // i // riket bosette // i // landet 

5 bosettende bosettende // i // Norge bosettende // i // riket bosettende // i // landet 

6 bosetter bosetter // i // Norge bosetter // i // riket bosetter // i // landet 

7 busatt busatt // i // Noreg busatt // i // riket busatt // i // landet 

8 busatte busatte // i // Noreg busatte // i // riket busatte // i // landet 

9 busett busett // i // Noreg busett // i // riket busett // i // landet 

10 busette busette // i // Noreg busette // i // riket busette // i // landet 

11 busettende busettende // i // Noreg busettende // i // riket busettende // i // landet 

12 busetter busetter // i // Noreg busetter // i // riket busetter // i // landet 

Tabell 1: Matrise over alle søkefraser 

En potensiell utfordring med denne fremgangsmåten for søk er at det kan gi noen falske positiver. Det 

vil si at en lov eller forskrift kan bli med på resultatlistene fordi den kvalifiserer i henhold til 

søkekriteriet, men at den likevel ikke kan sies å inneholde uttrykket. Eksempelvis vil den tenkte 

setningen «alle personer som er bosatt i Sverige, men som er på ferie i Norge» bli med på resultatlisten 

for kategori «A1». Det er selvfølgelig mulig å stramme inn søkekriteriene slik at man er strengere på 

hvilke setninger man skal få treff på. Imidlertid vil det igjen kunne føre til en utfordring i forhold til at 

andre dokumenter som faktisk inneholder uttrykket kan bli utelatt. Som kompensasjon for den 

foreliggende utfordringen har jeg derfor gjort en nærmere vurdering av om dokumentet er en falsk 

positiv i forbindelse med den neste fasen. Dette kommer jeg tilbake til i avsnitt 3.2.4. 

3.2.3.2 Nærmere undersøkelse av innholdet i rettskildene 

For å gjennomføre en nærmere koding har jeg valgt å benytte tekstbehandlingssystem i prosessen. Det 

vil si at jeg har overført tekstene fra Lovdata til et Word-dokument. I Microsoft Office Word har jeg 

utviklet en enkel makro slik at det er mulig å søke maskinelt etter de enkelte ordformene og markerer 
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disse når de forekommer i teksten.83 Dette skaper både et støtteverktøy for selve kodingen, samtidig 

som det skaper etterrettelighet ved at det enkelte dokumentet lagres med markeringer. Selve 

kodingen er fremdeles en manuell vurdering, men det er basert på dokumenter hvor de relevante 

ordene er tydelig uthevet. 

3.2.4 Bearbeide data 

Etter den første fasen var det i utgangspunktet 67 forskjellige lover og 76 ulike forskrifter som 

kvalifiserte i henholdt til søkekriteriene som er omtalt i avsnitt 3.2.2.1. Imidlertid vurderte jeg i løpet 

av den manuelle kodingen at ni av disse lovene og ni av forskriftene var falske positiver. Det vil si at de 

var med på resultatlisten selv om de ikke kan sies å inneholde en variant av uttrykket slik det er 

beskrevet her i oppgaven. Eksempelvis er ordlyden i skifteloven84 § 8 femte ledd at hvis et «[…] skifte 

skal finne sted her i landet etter en norsk statsborger som ved sin død var bosatt i utlandet, foretas 

skifte ved avdødes siste bopel her i landet […]».85 Her er det etter min mening benyttet andre uttrykk, 

selv om setningen inneholder uttrykkene «bosatt i utlandet» og «bopel her i landet». Det første 

uttrykket inneholder en referanse til en annen geografisk størrelse enn Norge. Det andre uttrykket 

benytter seg av ordet «bopel» som kanskje kan være synonymt med «bosatt», men som uansett ikke 

er tatt inn som et alternativt ord, jf. diskusjonen i avsnitt 3.2.2.1. En fullstendig liste over alle 

dokumentene som jeg har ansett som falske positiver finnes som vedlegg.86 

Tabell 2 nedenfor viser antall treff i Lovdata fordelt på søkekategorier. Eksempelvis er det 32 lover og 

55 forskrifter som inneholder en eller flere setninger med «bosatt […] i […] Norge». 

  

83 Jeg har valgt å legge ved koden til denne makroen, og et eksempel på resultatet av den maskinelle 
behandlingen, som vedlegg A til oppgaven på side 106. 

84 Lov om skifte av 21. februar 1930. 
85 Jeg har markert ordene som er grunnlaget for at dokumentet kvalifiserte for treff med rødt. 
86 Se vedlegg B på side 107. 
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Hovedkategori A LOV FOR B LOV FOR C LOV FOR 

Underkategori Norge / Noreg 38 64 Riket 31 15 Landet 10 11 

1 bosatt bosatt // i // Norge 32 55 bosatt // i // riket 25 13 bosatt // i // landet 7 9 

2 bosatte bosatte // i // Norge  5 bosatte // i // riket  1 bosatte // i // landet 1  

3 bosett bosett // i // Norge   bosett // i // riket   bosett // i // landet   

4 bosette bosette // i // Norge 1 1 bosette // i // riket 1 1 bosette // i // landet  1 

5 bosettende bosettende // i // Norge   bosettende // i // riket   bosettende // i // landet   

6 bosetter bosetter // i // Norge  1 bosetter // i // riket 3  bosetter // i // landet   

7 busatt busatt // i // Noreg   busatt // i // riket   busatt // i // landet   

8 busatte busatte // i // Noreg   busatte // i // riket   busatte // i // landet   

9 busett busett // i // Noreg 3 1 busett // i // riket 1  busett // i // landet 1  

10 busette busette // i // Noreg 2 1 busette // i // riket 1  busette // i // landet 1 1 

11 busettende busettende // i // Noreg   busettende // i // riket   busettende // i // landet   

12 busetter busetter // i // Noreg   busetter // i // riket   busetter // i // landet   

Tabell 2: Matrise over resultater per søkekategori 

De samme lovene og forskriftene kan som nevnt også forekomme innenfor andre kategorier.87 Jeg har 

derfor korrigert slik at jeg har en nettoliste bestående av én forekomst for hver enkelt lov eller forskrift. 

3.3 Bruksomfang av uttrykket i rettskildene 

På det tidspunktet jeg gjennomførte undersøkelsen var det 706 forskjellige lover og 3.214 ulike 

sentrale forskrifter som var tilgjengelig i Lovdata, og som hadde status som gjeldende.88 Samtlige av 

disse rettskildene var med i undersøkelsen, jf. avsnitt 3.2.3.1. 

Etter at jeg har korrigert for falske positiver er det 58 forskjellige lover og 67 forskjellige forskrifter som 

ifølge min undersøkelse benytter uttrykket en eller flere ganger i dokumentet. Med andre ord er det 

87 Det var totalt 34 lover (ca. 60 prosent) og 26 forskrifter (ca. 38 prosent) av de rettskildene som inneholdt 
uttrykket som hadde treff på to eller alle av hovedkategoriene. Det vil si at det antyder en variasjon i 
språkbruken innen samme dokument, eksempelvis «bosatt i Norge» og «bosatt i riket». Imidlertid har jeg 
ikke undersøkt om noen av disse er «falske positiver» i den manuelle gjennomgangen. 

88 Jeg gjennomførte søket i Lovdata februar 2014. 
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klart at det er relativt få rettskilder som benytter uttrykket «bosatt i Norge» i forhold til alle gjeldende 

lover og sentrale forskrifter.89 Jeg har laget en fullstendig liste som viser en oversikt over de konkrete 

lovene og forskriftene som inneholder uttrykket. Denne listen ligger som vedlegg til 

masteroppgaven.90 

Det er et klart mindretall av rettskildene som inneholder en form for presisering av uttrykket. Totalt 

sett har jeg funnet 19 forskjellige rettskilder hvor jeg mener at det foreligger en eller annen form for 

presisering, hvor fordelingen er ti lover og ni forskrifter.91 Med andre ord er det mer vanlig å bruke 

uttrykket uten å forklare nærmere i selve rettskilden hva som er betydningen. 

I de to figurene nedenfor viser jeg en grafisk fremstilling av bruksomfang av uttrykket i de enkelte 

rettskildene, og hvorvidt de inneholder en presisering eller ikke. I figur 10 er grafen basert på 

undersøkelsen av lovene og i figur 11 er grafen basert på undersøkelsen av forskriftene. De vannrette 

aksene viser rettskildene i kronologiske rekkefølger.92 Bruksomfanget av uttrykket er beskrevet med 

to ulike kurver. Den lyse grønne kurven angir antallet bestemmelser som innehar uttrykket. Den mørke 

grønne kurven viser antallet forekomster av uttrykket i dokumentet som sådan. For de rettskildene 

som inneholder en presisering er det angitt en blå prikk nederst i grafen. Etter at jeg presenterer 

grafene vil jeg trekke frem de tre lovene og de tre forskriftene som benytter uttrykket i flest 

bestemmelser. 

89 Det utgjør en andel på ca. 8 prosent av alle lovene og ca. 2 prosent av alle forskriftene. 
90 Listen er angitt som vedlegg C på side 108. 
91 I forhold til de rettskildene som inneholdt uttrykket er det en andel på ca. 17 prosent av lovene og ca. 13 

prosent av forskriftene som har en form for presisering av meningsinnholdet. 
92 Jeg har ikke angitt hvilke rettskilder direkte i grafene fordi det var liten plass. Imidlertid er rekkefølgen den 

samme i grafene som i listene som er gjengitt i vedlegg C på side 108. Det vil si at leseren kan 
sammenholde grafen med den respektive listen om det er behov for å se nærmere på noen konkrete lover 
eller forskrifter. 
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Figur 10: Bruksomfang av uttrykket i lovene og hvorvidt det er presisert nærmere 

Den loven som klart skiller seg mest ut når det gjelder bruksomfang er skatteloven93. Den benytter 

uttrykket i 14 forskjellige bestemmelser, og hvor det totalt sett er 28 forskjellige forekomster av 

uttrykket. I skatteloven er det tatt inn en presisering av hva som menes med uttrykket i selve 

lovteksten. Dette kommer jeg tilbake til i avsnitt 3.4. Som mange andre av rettskildene foreligger det 

en variasjon av uttrykket i skatteloven. Lovgiver har vekslet mellom uttrykkene «bosatt i Norge» og 

«bosatt i riket» uten at jeg anser at betydningen skal være ulik. 

I statsborgerloven94 blir uttrykket benyttet i seks forskjellige bestemmelser, men det blir bare benyttet 

en gang i hver bestemmelse slik at det totalt sett er seks forekomster av uttrykket. I denne loven er 

det imidlertid ikke gitt en presisering av hva som menes med uttrykket i selve lovteksten. 

Barnetrygdloven95 har fem forskjellige bestemmelser hvor uttrykket blir brukt, og det er ti forekomster 

av uttrykket totalt sett i loven. Det er gitt en egen presisering av uttrykket i selve lovteksten. Jeg vil 

også komme tilbake til dette i avsnitt 3.4. 

De øvrige lovtekstene i undersøkelsen kommer jeg som nevnt ikke nærmere inn på her. 

93 Lov om skatt av formue og inntekt av 26. mars 1999 nr. 14. 
94 Lov om norsk statsborgerskap av 10 juni 2005 nr. 51. 
95 Lov om barnetrygd av 8. mars 2002 nr. 4. 
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Figur 11: Bruksomfang av uttrykket i forskriftene og hvorvidt det er presisert nærmere 

Det er ikke overraskende at det er forskrift om folkeregistrering96 som innehar flest bestemmelser med 

uttrykket jeg undersøker. Som jeg nevnte innledningsvis til oppgaven, så er nettopp denne 

opplysningstypen styrende for hvorvidt det skal registreres andre opplysninger i folkeregisteret. 

Forskriften benytter uttrykket i ti forskjellige bestemmelser, og hvor det totalt sett er 20 forskjellige 

forekomster i forskriften. Forskriften inneholder presiseringer av uttrykket, noe jeg også vil komme 

tilbake til i avsnitt 3.4. I tillegg vil jeg selvfølgelig komme tilbake til denne forskriften i forbindelse med 

den andre og den tredje problemstillingen i kapittel 4. 

I utlendingsforskriften97 er uttrykket benyttet i åtte forskjellige bestemmelser, med totalt sett ti ulike 

forekomster av uttrykket i hele dokumentet. Det foreligger ingen presiseringer av uttrykket i 

rettskilden. Utlendingsforskriften inneholder også flere varianter av uttrykket, både «bosatt i Norge» 

og «bosatt i landet». 

Vernepliktforskriften98 benytter uttrykket i sju forskjellige bestemmelser, hvor det totalt sett er åtte 

ulike forekomster. Det foreligger ingen presisering av uttrykket i forskriften. Ordbruken varierer også i 

denne rettskilden, slik at lovgiver veksler mellom uttrykkene «bosatt i Norge» og «bosatt i riket». 

De øvrige forskriftstekstene i undersøkelsen kommer jeg som nevnt heller ikke nærmere inn på her. 

96 Forskrift om folkeregistrering av 9. november 2007 nr. 1268. 
97 Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her av 15. oktober 2009 nr. 1286. 
98 Forskrift om utskrivning og verneplikt av 10. desember 2010 nr. 1605. 
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Som grafene viser er det ingen klar sammenheng mellom bruksomfanget av uttrykket og hvorvidt det 

foreligger en presisering eller ikke. Eksempelvis foreligger det seks lover eller forskrifter som bare har 

én forekomst av uttrykket, samtidig som de har en form for presisering av meningsinnholdet. Motsatt 

så er det eksempelvis tolv rettskilder som har fra fem til ti forekomster av uttrykket, uten at det 

foreligger en form for presisering i den respektive rettskilden. 

Det fremstår heller ikke som noe klart mønster om vi bare fokuserer på de rettskildene som faktisk 

inneholder en presisering. Grafen i figur 12 nedenfor er basert på et utplukk som bare viser disse 

rettskildene. De fleste av rettskildene har et relativt lite bruksomfang av uttrykket, med unntak av et 

par rettskilder. 

 

Figur 12: Bruksomfang av uttrykket i de rettskildene som har en presisering av uttrykket 

Imidlertid er bruksomfang, slik det fremstår her, bare et bilde på hvor ofte uttrykket forekommer i 

rettskilden basert på to svært enkle parametere. Det sier imidlertid ikke hvor vesentlig uttrykket er i 

forhold til den øvrige teksten eller hvilken status uttrykket har for øvrig. Videre vil det uansett variere 

betydelig hva som utgjør en bestemmelse i de forskjellige lovene og forskriftene, fra enkle setninger 

til mer omfattende tekster. Lovene og forskriftene som sådan har også svært varierende omfang. Jeg 

har eksempelvis ikke vurdert antall bestemmelser i lys av totale antall bestemmelsene i de respektive 

rettskildene. I tillegg er det også slik at én bestemmelse kan gi grunnlag for flere rettsregler, jf. avsnitt 

1.3.2. Med andre ord kan nedslagsfeltet variere. Det er derfor grunn til å være varsom med hvilke 

slutninger det er mulig å trekke når det gjelder sammenheng mellom forekomster av uttrykket i en 

rettskilde i forhold til hvorvidt rettskilden presiserer betydningen av uttrykket. 

Snarere er det heller avgjørende hvorvidt uttrykket i seg selv kan sies å ha et klart avgrenset 

meningsinnhold eller ikke, jf. både avsnitt 2.3.1 og avsnitt 2.3.2. Justisdepartementet mener som nevnt 
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at lovgiver i første omgang bør bruke ord og utrykk som i seg selv er klart, og som dermed ikke trenger 

en ytterligere forklaring (JD, 2000). Schartum (2011a) tar også til orde for at lovgiver først og fremst 

bør ta stilling til om det faktisk er behov for å forklare meningsinnholdet til et ord eller uttrykk ved 

hjelp av en legaldefinisjon. Med andre ord bør lovgiver utforme lovtekster ved hjelp av vanlige ord i 

det alminnelige språk, og som har sine forklaringer i anerkjente ordbøker eller lignende, gitt at det er 

tilstrekkelig for å dekke behovet. 

Derfor er jo spørsmålet hvorvidt det konkrete uttrykket jeg undersøker kan sies å fremstå som klart i 

seg selv, slik at det dermed ikke er behov for å presiseres det nærmere. Etter min mening kan det 

neppe fremstå som så klart. I alle fall er det åpenbart at lovgiver i enkelte sammenhenger nettopp har 

ansett behovet for å tydeliggjøre meningsinnholdet slik at det er gitt forklaringer til begrepet, jf. avsnitt 

3.4 nedenfor. Uttrykket vil med andre ord ikke være mer klart i én lov enn en annen. Imidlertid er dette 

noe som må undersøkes nærmere, og det er ikke en del av mine problemstillinger å ta et normativt 

standpunkt til dette spørsmålet. 

3.4 Presiseringer for å forklare uttrykket 

3.4.1 Type presiseringer som er lagt til grunn i undersøkelsen 

I avsnitt 2.3.2 og 2.3.3 pekte jeg på ulike teknikker for å skape mer klarhet i lovspråket. Det vil si at 

lovgiver på en eller annen måte presiserer hva som skal være betydningen til konkrete ordlyder i 

lovene eller forskriftene, eller velger å benytte det som kan karakteriseres som faste kriterier. 

Oppsummert er det en glidende overgang mellom de ulike teknikkene som potensielt kan benyttes, 

herunder presiserende passuser, legaldefinisjoner og rettslige beslutninger. 

Schartum (2011a, p. 15) påpeker at det i konkrete tilfeller kan være tvil om hva som skal regnes som 

en legaldefinisjon, men at det uansett må inkludere alle bestemmelser som klart angir hva som menes 

med bestemte ord uavhengig av hvor de forekommer i lov- eller forskriftsteksten. Det vil si at det ikke 

er avgjørende hvor i teksten presiseringen blir gjort eller hvordan den blir presentert. Eng (2007, p. 

136) mener også at det i enkelte tilfeller krever en bevist refleksjon for å avdekke at loven «sier noe 

om hvordan verden er», men at det som oftest fremkommer av selve ordlyden. Eksempelvis at det i 

teksten står «definisjoner» eller at det fremkommer i ordlyden at «med [uttrykket] så 

menes/regnes/betyr/anses» etc. 

I mine vurderinger har jeg lagt til grunn alle former for presiseringer, hvor andre tekstelementer rent 

språklig og logisk angir hva som kjennetegner det å være «bosatt i Norge». Det betyr naturligvis at jeg 

har sett bort fra bestemmelser hvor uttrykket bare er benyttet som vilkår i en bestemmelse, uten at 

det gis noen direkte veiledning på hva betydningen av uttrykket skal være. Men i konkrete tilfeller kan 
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det være tvil om lovgiver har hatt intensjon om å gi en presisering av uttrykket eller ikke, noe jeg 

kommer tilbake til med et eksempel nedenfor. Dette er særlig fordi jeg i denne sammenhengen ikke 

har undersøkt andre tilhørende rettskilder. I henhold til avgrensningen for problemstillingen, som er 

gitt i avsnitt 1.2, har jeg eksempelvis ikke gått til forarbeidene for å verifisere vurderingene jeg har gjort 

av selve ordlyden i lovene eller forskriftene. 

For å illustrere mine vurderinger vil jeg som nevnt trekke frem et eksempel hvor uttrykket etter min 

mening bare blir benyttet som vilkår i en bestemmelse, uten at det foreligger en presisering. I lakse- 

og innlandsfiskloven99 § 22 første punktum står det at på «statsgrunn som ikke reguleres av [fjelllova] 

er fiske med stang og håndsnøre tillatt mot løsing av fiskekort for alle som siste året har vært og fortsatt 

er fast bosatt i Norge».100 Med andre ord har jeg ikke ansett at ordet «fast» er en presisering av 

uttrykket, men snarere at det er en del av uttrykket («fast bosatt i Norge»). Det er klart at dette kan 

betraktes motsatt, slik at «fast» faktisk forstås som en presisering av uttrykket med den følge at 

uttrykket utelukker «midlertidige» bosatte. Imidlertid mener jeg at dette gir såpass liten veiledning i 

seg selv, og at det ikke representerer noen merverdi i praksis. Jeg mener også at det kan åpne for en 

ny tolkningstvil på hva som kan karakteriseres som «fast» eller ikke. 

Samme eksempel illustrerer også at lovgiver har utformet vilkåret slik at det foreligger krav om at 

vedkommende må har vært «bosatt i Norge» over en viss tid. Etter min vurdering av selve ordlyden er 

ikke dette noe som er knyttet til uttrykket som sådan. Snarere forstår jeg det som følger. 

1. Må kvalifisere til å være «bosatt i Norge», og  
2. At vedkommende må ha innehatt denne kvalifikasjonen en viss tid. 

Eksempelet ovenfor viser også en henvisning for å presisere eller forklare et uttrykk, selv om det i dette 

tilfellet er «statsgrunn» og ikke det uttrykket jeg er opptatt av i min undersøkelse. Jeg vil komme tilbake 

til henvisninger som jeg har funnet i mitt materiale i avsnitt 3.4.3. 

Som jeg skriver ovenfor er det ikke mange av rettskildene som inneholder en form for presisering. I 

det videre velger jeg å dele fremstillingen i to, slik at jeg først ser på de rettskildene som har en 

99 Lov om laksefisk og innlandsfisk mv. av 15. mai 1992 nr. 47. 
100 «Fjelllova» som det henvises til i bestemmelsen er kortnavnet for Lov om utnytting av rettar og lunnende 

m.m. i statsallmenningane av 6. juni 1975 nr. 31. 
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selvstendig presisering av meningsinnholdet før jeg ser på de rettskildene som henviser til andre kilder 

for å presisere hva som skal være betydningen.101 

Det er én rettskilde som jeg mener både inneholder en selvstendig presisering av uttrykket, samtidig 

som det også foreligger en annen henvisning for å forklare uttrykket. I barnetrygdloven § 4 er det angitt 

en presisering på når et barn anses som bosatt i riket. Samtidig er det i samme lov § 14 angitt et vilkår 

om barnets mor er registrert som bosatt i Norge i henhold til folkeregisterloven. Med andre ord faller 

den samme rettskilden inn innenfor begge av mine kategorier. Imidlertid forstår jeg det slik at 

virkeområdene for presiseringene er ulikt, slik at henvisningen i barnetrygdloven § 14 gjelder for den 

bestemmelsen spesielt, mens presiseringen i § 4 gjelder for loven generelt. 

3.4.2 Selvstendig presisering av uttrykket 

Det er sju forskjellige rettskilder som presiserer uttrykket i selve rettskilden. Disse har jeg listet opp i 

tabell 3 nedenfor. 

ID Referanse Rettskilde 

F11 FOR-1992-11-05-979 Forskrift om når en utenlandsk statsborger skal anses å være fast bosatt i Norge i 
forbindelse med prøving av ekteskapsvilkår av 5. november 1992 nr. 979 

F40 FOR-2006-06-30-756 Forskrift om erverv og tap av norsk statsborgerskap av 30. juni 2006 nr. 756 

F42 FOR-2007-11-09-1268 Forskrift om folkeregistrering av 9. september 2007 nr. 1268 

L31 LOV-1997-02-28-19 Lov om folketrygd av 28. februar 1997 nr. 19 

L34 LOV-1998-06-26-41 Lov om kontantstøtte til småbarnsforeldre av 26. juni 1998 nr. 41 

L35 LOV-1999-03-26-14 Lov om skatt av formue og inntekt av 26. mars 1999 nr. 14 

L40 LOV-2002-03-08-4 Lov om barnetrygd av 8. mars 2002 nr. 4 

Tabell 3: Oversikt over rettskilder som har selvstendig presisering av uttrykket102 

For at det skal være enklere å sammenligne de ulike presiseringene med hverandre, har jeg valgt å 

utforme noen kategorier for å klassifisere de elementene som benyttes. Det vil si at jeg har foretatt en 

abstrahering. Samtidig presenterer jeg de særegne variasjonene som foreligger innenfor hver av 

kategoriene. I tabell 4 nedenfor har jeg angitt kategoriene, de forskjellige variasjonene og hvilke av 

101 Vedlegg D på side 112 viser en samlet oversikt over alle lovene og forskriftene som inneholder en 
presisering av uttrykket. 

102 Jeg vil benytte den angitte «ID» for å identifisere rettskilden i den løpende teksten. 
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rettskildene som danner det konkrete grunnlaget, samt hvilken bestemmelse hvor elementet 

foreligger i rettskilden. 

Kategori Variasjoner ID § 

Hensikt Om å bli boende F11 2 

Hensikt Om å bli her ikke bare midlertidig F42 4-2 

Lovlig opphold i Norge Har permanent oppholdstillatelse F11 1 

Lovlig opphold i Norge Har oppholdstillatelse som kan gi permanent oppholdstillatelse F11 2 

Lovlig opphold i Norge Har lovlig opphold F42 4-2 

Lovlig opphold i Norge Foreligger vedtak om asyl eller oppholdstillatelse L40 4 

Opphold i utlandet I forbindelse med studier F40 2-1 

Opphold i utlandet I forbindelse med arbeidsforhold i inntil tre år F40 2-1 

Opphold i utlandet I forbindelse med medisinsk behandling F40 2-1 

Opphold i utlandet Varighet på 12 måneder eller mindre L31 2-1 

Opphold i utlandet Varighet på 3 måneder eller mindre L34 2 

Opphold i utlandet Varighet på 6 måneder eller mindre L40 4 

Relasjon til Norge Har nær familie i Norge F11 2 

Relasjon til Norge Har tilknytning til Norge F11 2 

Opphold i Norge Varighet på opphold i Norge F11 2 

Opphold i Norge Varighet på 6 måneder eller mer F42 4-1 

Opphold i Norge Varighet på 12 måneder eller mer L31 2-1 

Opphold i Norge Varighet på 12 måneder eller mer L34 2 

Opphold i Norge Varighet på 183 dager (6 måneder) eller mer i løpet av siste 12 måneder L35 2-1 

Opphold i Norge Varighet på 270 dager (9 måneder) eller mer i løpet av siste 36 måneder L35 2-1 

Opphold i Norge Varighet på 12 måneder eller mer L40 4 

Tabell 4: Elementer i presiseringene fordelt på kategorier 

Det mest sentrale elementet som presiserer betydningen er opphold, det vil si både opphold i Norge 

og opphold i utlandet. Førstnevnte på den måten at det er en forutsetning for å bli ansett som bosatt 

i Norge, og sistnevnte slik at vedkommende fremdeles blir regnet som bosatt i Norge til tross for at 

vedkommende oppholder seg i utlandet. 

I kategorien «opphold i Norge» er det varigheten som er det klart dominerende elementet. Det vil si 

hvor lenge vedkommende har oppholdt seg i Norge, eller hvor lenge det er planlagt at vedkommende 

skal oppholde seg i Norge. Det er imidlertid noe variasjon på angivelsen av tiden. For det første er det 
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angitt minstekrav, enten 6 måneder (F42) eller 12 måneder (L31, L34, L40). For det andre er det angitt 

en lengde i løpet av en tidsperiode, enten 6 måneder i løpet av de siste 12 måneder (L35) eller 9 

måneder i løpet av de siste 36 måneder (L35). Varigheten er også angitt som element, uten at det er 

nærmere spesifisert hvor lenge den må være (F11). 

En noe beslektet kategori er «hensikt». Den angir at vedkommende må ha planer om å være i Norge 

frem i tid, uten at det er spesifisert noe rundt varigheten (F11, F42). 

I kategorien «opphold i utlandet» er det både angitt varighet og formål med oppholdet. Når det gjelder 

varighet er det angitt en øvre grense på 3 måneder (L34), 6 måneder (L40) eller 12 måneder (L31). Når 

det gjelder formål er det angitt at oppholdet må være på grunn av studier (F40) eller medisinsk 

behandling (F40). Det er også angitt et element som både omhandler varighet og formål, slik at 

forutsetningen er at oppholdet er i forbindelse med arbeid som har en varighet på inntil tre år (F40). 

Fire av rettskildene påpeker også at vedkommende må oppholde seg lovlig i Norge. Kategorien «lovlig 

opphold» inneholder enten at vedkommende må ha lovlig oppholdstillatelse permanent (F11, F42, 

L40), eller at tillatelsen er mer tidsbegrenset (F11, L40). 

Den siste kategorien «relasjon til Norge» påpeker at vedkommende må enten ha nær familie i Norge 

(F11) eller være tilknyttet Norge på andre måter (F11). 

Det er klart at de ulike presiseringene har noen likhetstrekk, jf. kategoriseringen ovenfor. Samtidig er 

det nokså mye variasjon innenfor kategoriene. 

3.4.3 Henvisninger til andre kilder for å presisere uttrykket 

Det er totalt sett 13 forskjellige rettskilder som inneholder en henvisning for å presisere uttrykket. 

Disse er gjengitt i tabell 5 nedenfor. 

ID Referanse Rettskilde 

F25 FOR-2001-05-21-1308 Forskrift for vigsel ved norsk utenrikstjenestemann av 21. mai 2001 nr. 1308 

F44 FOR-2007-12-21-1766 Forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven av 21. desember 
2007 nr. 1766 

F47 FOR-2008-12-17-1502 Forskrift til lov om toll og vareførsel av 17. desember 2008 nr. 1502 

F49 FOR-2008-12-19-1480 Forskrift om valg til Sametinget av 19. desember 2008 nr. 1480 

F65 FOR-2013-04-29-422 Forskrift om Arbeids- og velferdsetatens kompetanse til å fastsette pensjonsgivende 
inntekt og trygdeavgift av 29. april 2013 nr. 422 

F66 FOR-2013-09-17-1092 Samleforskrift om tredjeparters opplysningsplikt av 17. september 2013 nr. 1092 

L1 LOV-1915-08-13-5 Lov om domstolene av 13. august 1915 nr. 5 
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ID Referanse Rettskilde 

L30 LOV-1996-12-13-87 Lov om skatt på honorar til utenlandske artister m.v. av 13. desember 1996 nr. 87 

L40 LOV-2002-03-08-4 Lov om barnetrygd av 8. mars 2002 nr. 4 

L42 LOV-2002-06-07-19 Lov om personnavn av 7. juni 2002 nr. 19 

L43 LOV-2002-06-28-57 Lov om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer av 28. juni 2002 nr. 57 

L45 LOV-2005-04-29-21 Lov om supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg av 29. april 2005 nr. 21 

L58 LOV-2012-08-24-64 Lov om bustøtte av 24. august 2012 nr. 64 

Tabell 5: Oversikt over rettskilder som har en henvisning for å presisere uttrykket103 

I mitt materiale har jeg bare funnet tre forskjellige kilder som rettskildene henviser til. Den første er 

folkeregisteret, og inkluderer både lovgivningen og selve registeret. Den andre er skatteloven. Den 

tredje er forskrift om prøving av ekteskapsvilkår. 

For hver av disse tre kildene har jeg laget en modell for å gi en grafisk fremstilling av de 

sammenhengene jeg har funnet. Modellene har lik syntaks som har følgende forklaring. Alle 

rettskildene er representert med en boks. De blå boksene betyr at rettskilden inneholder en 

henvisning. De gule boksene betyr at rettskilden inneholder en selvstendig presisering av uttrykket, jf. 

avsnitt 3.4.2. De grønne boksene er rettskilder som inngår i mitt materiale, det vil si at de inneholder 

uttrykket uten at de inneholder noen form for presiseringer. De grå boksene inngår ikke i mitt 

materiale, men jeg har tatt med disse rettskildene for å vise hjemmel til forskriftene. Selve hjemmelen 

er representert med en stiplet linje mellom rettskildene. Endelig er henvisningen vist ved hjelp av 

tydelige piler fra den rettskilden som inneholder henvisningen til den kilden som skal presisere 

betydningen. 

Modellen som viser folkeregisteret som kilde er gitt i figur 13 nedenfor. De fleste henvisningene peker 

mot folkeregisteret som sådan, det vil si de opplysningene som faktisk er registrert, og ikke selve 

regelverket som regulerer registeret. Men regelverket rundt folkeregisteret får likevel en indirekte 

betydning, siden det er avgjørende for de opplysningene som registreres. Dette kommer jeg konkret 

tilbake til i kapittel 4. I ett av tilfelle viser imidlertid rettskilden til folkeregisterloven som sådan. 

103 Også her vil jeg benytte den angitte «ID» for å identifisere rettskilden i den løpende teksten. 
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Figur 13: Modell over henvisninger til folkeregisteret 

I figur 14 nedenfor presenterer jeg modellen som viser hvilke rettskilder som henviser til skatteloven 

for å presisere betydningen av uttrykket. De fleste av disse rettskildene har en tydelig ordlyd som angir 

henvisningen i formen «bosatt i Norge, jf. skatteloven § 2-1». Med andre ord er det helt klart hva som 

skal være kilden. Et unntak finnes i samleforskrift om tredjeparters opplysningsplikt104 hvor det er et 

eksempel på en friere form. Her er ordlyden i en av bestemmelsene at uttrykket skal forstås etter 

«norske interne skatteregler». I samme forskrift er det imidlertid også henvist til skatteloven § 2-1, slik 

at det imidlertid fremstår som klart hva som er kilden også her. 

104 Samleforskrift om tredjeparters opplysningsplikt av 17. september 2013 nr. 1092. 
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Figur 14: Modell over henvisninger til skatteloven 

Henvisninger som viser til forskrift om prøving av ekteskapsvilkår som en kilde for presiseringer av 

betydningen fremkommer av modellen i figur 15 nedenfor. Det er kun en rettskilde som har denne 

henvisningen, og ordlyden påpeker at det er «gitt forskrift om når en utenlandsk statsborger skal anses 

for å være fast bosatt i Norge i forbindelse med prøving av ekteskapsvilkårene». 

 

Figur 15: Modell over henvisninger til forskrift om prøving av ekteskapsvilkår 

Som gjennomgangen ovenfor viser er det flest tilfeller hvor det foreligger henvisninger til 

folkeregisteret eller folkeregisterloven. Det er spesielt interessant for denne masteroppgaven at 

lovgiver i en del tilfeller viser til selve registeret. Ordlydene varierer i disse tilfellene noe, eksempelvis 

«registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge», «folkeregisterført som bosatt i Norge» eller «innført 

i folkeregisteret som bosatt i riket» for å nevne noen. Men det er felles for alle at det klart fremkommer 

av ordlyden i seg selv at det er selve registeret som skal være kilden. Etter min mening underbygger 

dette rollen folkeregisteret har fått som en nasjonal felleskomponent, da det de konkrete 

opplysningene blir benyttet som kriterium på andre rettsområder. 
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3.5 Samlet vurdering 

Det grunnleggende motivet med lover og forskrifter er å formidle rettsregler. I denne formidlingen er 

selvfølgelig språket helt vesentlig. Når rettsreglene «bæres frem» ved hjelp av språket vil det 

naturligvis være variasjoner i ordformene som angir den samme språklige størrelsen. Det vil si at ett 

konkret uttrykk vil ha flere språklige varianter som representerer det samme begrepet, jf. figur 5 

ovenfor. 

Jeg har undersøkt flere språklige varianter av «bosatt i Norge» for å avdekke hvilke av de gjeldende 

lovene og de sentrale forskriftene som bruker uttrykket. Undersøkelsen min viser at uttrykket er brukt 

i flere av disse rettskildene, men i forhold til alle lover og forskrifter må det likevel anses å være en 

moderat bruk, jf. avsnitt 3.3. 

Når språklige størrelser benyttes i lover og forskrifter representerer de ofte en bestemt rettslig 

betydning. Det vil si at meningsinnholdet i en rettskilde kan avvike fra betydningen av uttrykket i det 

alminnelige språket, jf. avsnitt 2.3.1. For å tydeliggjøre hva som eventuelt skal være rettslige 

betydninger av uttrykket kan lovgiver benytte ulike teknikker, jf. avsnitt 2.3.2. 

Basert på min undersøkelse er det en klar variasjon i hvordan rettskildene forholder seg til begrepet 

«bosatt i Norge». Når uttrykket brukes i rettskildene er dette som oftest gjort uten at 

meningsinnholdet presiseres nærmere. Det vil si at det verken presiseringer i selve rettskilden, eller at 

det er vist til andre kilder for å forklare meningsinnholdet. Men i noen tilfeller har imidlertid lovgiver 

gitt presiseringer av uttrykket. Det er da noen flere rettskilder som henviser til andre kilder for å 

forklare meningsinnholdet, enn rettskilder som konstruere egne beskrivelser. 

I de rettskildene som konstruerer egne beskrivelser finnes det noen gjentagende elementer. Disse 

gjentagende elementene utgjør en såkalt kjerne av meningsinnholdet. Etter min mening kan denne 

kjernen sies å være en person som har hensikt om å ha et lovlig opphold i Norge med en viss varighet 

fordi det foreligger en viss tilknytning til landet, og at det samtidig er et fravær av opphold i utlandet 

med en viss varighet. Denne kjernen blir detaljert og nyansert i de ulike rettskildene, og uttrykket må 

derfor forstås i sammenheng med den konkrete konteksten. Det vil si at det ikke er én rettslig kontekst 

og én annen språklig kontekst, jf. tolkningsprinsippene som er presentert i 2.3.3 ovenfor. Snarere er 

det snakk om mange forskjellige rettslige kontekster, og betydningen av uttrykket må forstås i den 

respektive av disse. 

Innen terminologi blir det anbefalt at det som best kan kjennetegne referenten bør inngå i en 

definisjon, det vil si de kjennetegn som er unike og som kan skille begrepet fra andre begreper 

(Suonuuti, 2012, p. 16). Boe (2010, p. 281) angir også, som nevnt i avsnitt 2.3.2, at definisjoner er 
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instrumenter som skal «rydde av veien uklarhet i lovspråket». De presiseringene jeg har undersøkt kan 

neppe sies å ha slike adskillende kjennetegn som kan rydde av veien all uklarhet, verken i forhold til 

hverandre eller generelt. Det kan med utgangspunkt i dette diskuteres hvorvidt de presiseringene jeg 

har avdekket faktisk er definisjoner. Imidlertid er det flere som påpeker at det er glidende overganger 

mellom de ulike teknikkene som lovgiver kan benytte.105 I forhold til problemstillingene i denne 

masteroppgaven har jeg ikke funnet det nødvendig å analysere de presiseringene som foreligger for å 

finne hvilken kategori de tilhører konkret. Det er etter min mening tilstrekkelig å konstatere at 

presiseringene gir ulik grad av klarhet.106 

Det er som nevnt et flertall av de lovene og forskriftene som har en presisering i mitt materiale som 

henviser til andre kilder for å forklare meningsinnholdet til uttrykket. Innenfor denne gruppen er det 

også noen variasjoner. Men samtlige har til felles at det klart fremkommer av ordlyden at det faktisk 

foreligger en henvisning, og ikke minst hva som er den konkrete kilden. I teorien er det så vidt jeg vet 

ikke viet mye oppmerksomhet til slike teknikker for å forklare meningsinnhold til ord og uttrykk. 

Schartum (2011a, p. 29) har imidlertid drøftet dette konkret. Han argumenterer for at henvisninger til 

en gitt kilde på et gitt tidspunkt er et nokså fast vilkår som er forbundet med langt færre 

fortolkningsproblemer enn for eksempel vilkår om hvor personen faktisk er bosatt, jf. avsnitt 2.3.3. De 

fleste henvisninger jeg har funnet viser nettopp til opplysninger i folkeregisteret. Etter min mening 

underbygger slike henvisninger målbildet om å gjenbruke opplysninger ved hjelp av elektronisk 

samhandling på en god måte. 

  

105 Se Schartum (2011a, p. 11) og Bing (1986, p. 138). 
106 Som nevnt i avsnitt 2.3.2 mener Eng (2007, p. 140) at dersom lovgiver vil begrense vurderingsfriheten til 

rettsanvenderen, eksempelvis for å prioritere forutberegnelighet, så er en fullstendig og mest mulig 
spesifisert denotasjonsangivelse det beste middelet. Det vil si hvilke konkrete typetilfeller som faller inn 
under begrepet. 
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4 Betydningen av uttrykket «bosatt i Norge» på 
to utvalgte rettsområder 

4.1 Introduksjon 

Dette kapittelet omhandler oppgavens andre og tredje problemstilling. Problemstillingene er 

beskrevet og avgrenset i avsnitt 1.2, og jeg vil nedenfor bare kort gjengi hovedpunktene som en 

påminnelse. 

Konteksten til masteroppgaven er som nevnt den politiske viljen til å modernisere offentlig sektor slik 

at borgerne og næringslivet skal unngå å gi samme opplysninger om seg selv til ulike aktører. 

Opplysningene skal med andre ord deles mellom aktører på tvers av ulike rettsområder. Sentralt er 

derfor spørsmålet om hva som kan sies å utgjøre samme opplysninger, jf. avsnitt 2.3. Det er nettopp 

dette som vil få en nærmere drøftelse i inneværende kapittel. 

Den andre problemstillingen innebærer å finne hva som er det rettslige meningsinnholdet av uttrykket 

i lys av folkeregisterloven og folketrygdloven slik dette fremstår per i dag. Selv om ordlyden i 

problemstillingen viser til to konkrete lovtekster, er det også nødvendig å se til andre typer rettskilder 

for å kartlegge det rettslige meningsinnholdet fullt ut. Videre er det en del av problemstillingen å se 

om det foreligger noe likhet på tvers av rettsområdene. Det vil si at de respektive meningsinnholdene 

må sammenlignes med hverandre. 

Den tredje problemstillingen omhandler å undersøke om uttrykkenes meningsinnhold eventuelt har 

utviklet seg over tid for hvert av de to rettsområdene. Med andre ord innebærer det et tilbakeblikk på 

retten slik at det kan gjøres sammenligninger med dagens betydning. Som nevnt tidligere er retten 

dynamisk, og denne dynamikken har sin forklaring i at rettssystemet over tid tilpasser seg endringer i 

samfunnet for øvrig. Det kan enten være på grunn av domsavgjørelser som tar stilling til ordlyden for 

å avklare rettsreglene, gjennom saksbehandling som skaper presedens, eller at det politiske systemet 

i vårt demokrati foretar tilsiktede endringer i rettstilstanden. Uansett hva som er drivkraften er 

poenget med den tredje problemstilling å undersøke hvorvidt betydningene faktisk har vært gjenstand 

for endringer eller om de derimot kan sies å fremstå som faste over tid. Om det foreligger endringer, 

er det eventuelt interessant å se om det likevel finnes noen elementer som fremstår som mer stabile. 

Etter min mening er det viktig å undersøke likhet og stabilitet i begrepene fordi det synes å være en 

forutsetning for å kunne bruke samme opplysninger i flere IKT-løsninger på tvers av ulike rettsområder, 

jf. avsnitt 2.3.4. Det vil si at felles bruk av opplysninger gjør det ønskelig å ha stabile og like definisjoner 

slik at de ulike regelverkene forutsetter de samme opplysningene.  
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Jeg diskuterer det konkrete rettskildebildet for den andre og den tredje problemstillingen i avsnitt 

4.2.2. Det er klart at juridisk metode er sentralt for disse problemstillingene, men jeg vil imidlertid 

diskutere fremgangsmåten nærmere i avsnitt 4.2. 

Jeg har valgt å integrere behandlingen av de to problemstillingene. Dette fordi begge problemstillinger 

langt på vei forutsetter samme rettskildemateriale.107 Selve fremstillingen gjøres i henhold til figur 16 

nedenfor. Det vil si at jeg først behandler meningsinnholdet av uttrykket etter folkeregisterloven, og 

andre tilhørende rettskilder, hvor jeg både ser på hva som er dagens betydning og hva den var på det 

tidspunkt loven ble innført. Dette er illustrert ved hjelp av den første pilen i figuren. Dernest gjør jeg 

tilsvarende for meningsinnholdet etter folketrygdloven og tilhørende rettskilder. Den andre pilen i 

figuren nedenfor illustrerer dette. Til slutt gjør jeg en sammenligning på tvers av de to rettsområdene 

og over tid, illustrert ved hjelp av den tredje pilen i figuren. 

 

Figur 16: Tilnærming til andre og tredje problemstilling 

Det teoretiske grunnlaget som er presentert i kapittel 2 utgjør en viktig basis for dette kapittelet, og 

jeg vil eksplisitt referere til de respektive avsnittene når det er særskilt aktuelt. Samtidig vil jeg også 

drøfte teorien noe nærmere i lys av mine undersøkelser. 

Som nevnt tidligere representerer dette kapittelet et mer konsentrert fokus på to av de mange 

rettsområdene som inngår i oversikten over lover og forskrifter i kapittel 3. Kapittel 3 utgjør således et 

107 Det er imidlertid en viss forskjell i hvilke rettskilder som er relevante for å finne meningsinnholdet i dag, og 
hvilke rettskilder som kan anses som relevante for å finne den historiske betydningen. Dette kommer jeg 
tilbake til nedenfor. Men denne forskjellen er ikke større enn at jeg mener at det er hensiktsmessig å ha en 
integrert behandling. 
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bakteppe for dette kapittelet, og enkelte av rettskildene vil jeg også være relevante for begge 

kapitlene. 

4.2 Nærmere om fremgangsmåte og rettskildebildet 

4.2.1 Anvendt fremgangsmåte 

Det er klart at juridisk metode og rettskildelæren er sentralt både for den andre og den tredje 

problemstillingen. Riktignok er det en tydelig forskjell på problemstillingene, slik at den andre 

problemstillingen søker å avklare hva som er det gjeldende meningsinnholdet i dag og den tredje søker 

å avklare hva som var meningsinnholdet på et tidligere tidspunkt, jf. avsnitt 1.2. Det innebærer 

naturligvis at rettskildebildene er noe forskjellige. Forskjellen ligger i hvilke rettskilder som det kan tas 

hensyn til i de to problemstillingene. Rettskilder som har kommet til etter det historiske tidspunktet 

kan med andre ord ikke anses som relevante da de ikke eksisterte på den tiden.108 Med andre ord har 

det vært nødvendig å rekonstruere et historisk rettskildebilde for den tredje problemstillingen. 

Som jeg skriver i avsnitt 1.3.4 har det imidlertid ikke vært helt enkelt å rekonstruere et slikt historisk 

rettskildebilde. Det vil si at jeg har hatt noen utfordringer med å finne tilbake til autentiske versjoner 

av alle rettskildene som jeg vet forelå på tidspunktet. Eksempelvis har jeg ikke benyttet den originale 

forskriftsteksten for folkeregisteret. I tillegg er det en viss usikkerhet om det er noen rettskilder som 

jeg har oversett. Men med grunnlag i at målet med denne delen av masteroppgaven er å se om 

meningsinnholdet til et konkret uttrykk har vært i forandring, så mener jeg at det har vært tilstrekkelig 

å legge til grunn andre rettskilder som gjengir eller forklarer de originale rettskildene, jf. uselvstendig 

relevans som er omtalt i avsnitt 1.3.2. Det vil si at jeg mener det ikke har vært et absolutt behov å 

benytte autentiske rettskilder. Når det gjelder forskriftsteksten, som jeg omtaler ovenfor, har jeg 

eksempelvis lagt til grunn håndboken av SSB som gjengir forskriftsteksten slik den formodentlig forelå 

i 1970.109 Jeg mener også at det rettskildebildet som er lagt til grunn er tilstrekkelig, siden jeg har 

undersøkt lovtekster, forskriftstekster, rundskriv og dommer, selv om ikke alle har bidratt med noen 

beskrivelse av uttrykkets meningsinnhold.110 

108 Det tidspunktet jeg har valgt å legge til grunn for undersøkelsen er 1970, jf. avgrensningen som er gitt 
avsnitt 1.2. 

109 Folkeregisteret ble forvaltet av SSB på det tidspunktet, og håndboken må forstås som rundskriv. 
110 Imidlertid har jeg ikke fått tak i rundskriv til folketrygdloven som var gjeldende i 1970, til tross for flere 

forsøk. Jeg mener at denne rettskilden trolig er relevant for å forstå uttrykket på dette tidspunktet, i alle 
fall har dagens rundskriv vært viktig for å forstå uttrykket per i dag. 

73 

 

                                                           



I avsnitt 1.3.2 trekker jeg frem at juridisk metode tradisjonelt kan sies å være en fremgangsmåte som 

har til hensikt å løse eller begrunne konkrete rettsspørsmål i bestemte situasjoner, det vil si 

enkeltsaker. Med andre ord vil forhold ved et konkret tilfellet være grunnlaget for å identifisere 

aktuelle rettsspørsmål, som igjen får betydning for å finne hvilke rettskilder som er relevante for å 

avklare de rettsreglene som besvarer de identifiserte rettsspørsmålene. I forbindelse med den andre 

og den tredje problemstillingen har jeg imidlertid ingen slike konkrete tilfeller som ligger til grunn. 

Likevel er det nødvendig å avklare rettsreglene slik at jeg på et generelt grunnlag kan beskrive hva som 

er, og var, det rettslige meningsinnholdet til det konkrete uttrykket. Det er også et sentralt behov å 

kunne gjøre hensiktsmessige sammenligninger av det rettslige meningsinnholdet til uttrykket i de ulike 

kontekstene, både på tvers av tiden og på tvers av rettsområdene. Derfor er det etter min mening 

nyttig å supplere juridisk metode og rettskildelæren med elementer fra andre metoder, jf. omtalen av 

rettskildestudier i avsnitt 1.3. Jeg kommer straks tilbake til dette når jeg presenterer den konkrete 

fremgangsmåten som er anvendt i tre steg nedenfor. 

Det første steget handler om å kartlegge alle kriteriene som har betydning for vurderingen om en 

person er bosatt i Norge. Dette steget baserer seg på rettskildelæren, jf. avsnitt 1.3.2. Her er det 

selvfølgelig rettskildene som angir hvilke kriterier som er aktuelle, og hvordan de skal forstås. 

Rettskildene må vurderes i forhold til relevans, hvilken slutning man kan trekke av den enkelte 

rettskilden og hvilken vekt den har. Hvilke konkrete rettskilder som jeg mener er relevante kommer 

jeg tilbake til i avsnitt 4.2.2. 

Det andre steget handler om å finne sammenhengen mellom de ulike kriteriene som rettskildene gir 

uttrykk for. Eksempelvis at kriteriet «opphold» forutsetter kriteriet «varighet», eller at kriteriet 

«statsborgerskap» kan forutsette kriteriet «oppholdstillatelse». Det vil også fremkomme av 

rettskildene hva som er sammenhengen mellom kriteriene. 

Det tredje steget handler om å diskutere hvilke verdier som kan foreligge for kriteriene som er kartlagt, 

det vil si hva som faller inn under kriteriet eller ikke. Etter min mening er det viktig å ha en bred 

forståelse av hvilke verdier som kan forekomme for hvert kriterium, jf. systemdrevet fortolkning i 

avsnitt 1.3.3. I denne sammenheng er det nyttig å gjøre bruk av elementer fra informatiske metoder 

for å påpeke variasjonene. Jeg har ikke gitt en uttømmende drøftelse av alle verdiene for alle 

kriteriene. Når disse er klargjort er det rettskildene og rettskildelæren som kan gi svar på hvilke verdier 

som er gyldige. 

Basert på disse stegene har jeg laget noen modeller for å illustrere det rettslige meningsinnholdet til 

uttrykket i de ulike kontekstene. Hensikten med modellene er å gi en grafisk fremstilling av den 

generelle betydningen. Etter min mening er styrken ved slike modeller muligheten til å vise 
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sammenhengene mellom elementene på en formalisert måte, noe som er mindre krevende enn å 

beskrive dem i prosa. I tillegg vil utformingen av modellene gjøre det nødvendig å ta stilling til hva som 

er sammenhengen mellom de respektive kriteriene rettslig sett. Det er også min mening at det er 

enklere å diskutere hvilke verdier de konkrete kriteriene innehar. Endelig mener jeg at selve 

sammenligningen av betydningene blir enklere når de blir uttrykt på en formalisert måte. Modellene 

må leses slik at de angir innholdet i uttrykket «bosatt i Norge», det vil si at de representerer 

betydningene slik de eventuelt er beskrevet i rettskildene. Jeg kommer tilbake til en nærmere 

beskrivelse av modellene. 

Et kriterium i denne sammenheng er jo nødvendigvis også et språklig uttrykk, og representerer således 

en selvstendig betydning. Modellene kan derfor også betraktes som et begrepskart, det vil si et kart 

over andre begreper som bidrar til å forklare det definerte begrepet. Dette harmoniserer etter min 

forståelse godt med den beskrivelsen Eng (2007, p. 129) gir av legaldefinisjoner, og som jeg har omtalt 

i avsnitt 2.3.2.111 Etter min oppfatning må disse kriteriene betraktes som kjennetegn for de egenskaper 

som må være tilstede for at referenten rettslig sett faller inn under begrepet, jf. figur 6. Med andre ord 

vil de abstrakte kjennetegnene i sum utgjøre forklaringen til det definerte begrepet.112 Som Bing113 

påpeker vil de kriteriene som presiserer uttrykket gi en subregel som igjen må legges til grunn i 

tolkningen av øvrige regler hvor uttrykket forekommer, jf. avsnitt 2.3.2. 

I hovedsak har jeg navngitt kriteriene med de termene som lovgiver benytter i rettskildene, men de er 

gjengitt som substantiver i ubestemt form entall. Relasjonene mellom kriteriene vil likevel beskrive 

antallet, eksempelvis at én konkret «person» kan enten ha ett eller flere konkrete «opphold», mens 

ett konkret «opphold» bare kan være knyttet til én konkret «person».114 I noen tilfeller har jeg valgt 

andre termer enn det som fremkommer direkte av ordlyden. Eksempelvis når det i 

folkeregisterforskriften står «kommer fra utlandet» har jeg valgt å bruke den mer generelle termen 

«land», slik at det vil være verdien til kriteriet som da avgjør hvorvidt det er snakk om utlandet eller 

ikke. 

I modellene har jeg ikke tatt høyde for de unntakene som foreligger i regelverkene som angir at enkelte 

personer ikke trenger å bli ansett som bosatt i Norge, til tross for at de for øvrig faller inn under de 

generelle beskrivelsene. Eksempelvis er det et slikt unntak for personer oppholder seg i Norge som 

111 Legaldefinisjoner er «utsagn som bidrar til å fastlegge språklige størrelsers betydning» (Eng, 2007, p. 129). 
112 Se også omtalen av legaldefinisjoner og konnotasjonsangivelse i avsnitt 2.3.2. 
113 Sitert av Schartum (2011a, p. 12). 
114 Syntaksen i modellene er hentet fra modelleringsspråket UML. Kardinalitet beskriver antallet. 
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diplomater fra andre land. Slike unntak vil etter min mening ikke presisere betydningen av uttrykket i 

seg selv, men regulere enkelte situasjoner hvor noen personer ikke skal anses å falle inn under den 

generelle betydningen. Jeg har heller ikke tatt høyde for de unntakene som foreligger når personer, 

som i utgangspunktet er ansett som bosatt i Norge, fremdeles skal ha en slik status til tross for at de i 

enkelte konkrete situasjoner ikke kvalifiserer i henhold til de generelle modellene. Eksempelvis er det 

gitt slike unntak for sjømenn som i en periode ikke oppholder seg i Norge fordi de seiler på sjøen. Det 

å være sjømann vil gjerne føre til at en person forblir bosatt i Norge, men det har ingen betydning i 

den primære vurderingen av om en person faller inn under betydningen eller ikke. Modellene er med 

andre ord beskrevet med en positiv tilnærming på den måten at de angir de kriteriene som må være 

på plass for at personer kvalifiserer til å falle inn under betydningen. Imidlertid vil jeg redegjøre for de 

viktigste unntakene som foreligger i den løpende teksten. 

4.2.2 Rettskildebildet 

Rettskildebildet er selvfølgelig forskjellig for de to rettsområdene. Jeg velger derfor å dele denne 

fremstillingen, og presentere de rettskildene som jeg mener er relevante for hvert av rettsområdene. 

I tabell 6 nedenfor presenterer jeg en oversikt over relevante rettskilder for folkeregisteret. Tilsvarende 

inneholder tabell 7 en oversikt for folketrygden. Begge tabellene har det samme innholdet. Første 

kolonnen er en angivelse av kategori, jf. Eckhoffs generelle liste over relevante rettskilder som er 

presentert i avsnitt 1.3.2. Den andre kolonnen inneholder navnet på den enkelte rettskilden, med en 

lenke til et nettsted som publiserer selve dokumentet. Den tredje kolonnen inneholder min 

kommentar. De to siste kolonnene angir hvorvidt jeg mener at rettskilden er relevant for den andre og 

den tredje problemstillingen angitt med kryss. 

Rettskildebruken har tatt utgangspunkt i lovtekstene med tilhørende forskrifter, og hvor jeg har 

benyttet de øvrige rettskildene for å belyse det rettslige innholdet ytterligere, jf. systemdrevet 

fortolkning i avsnitt 1.3.3. Det vil si at jeg har primært sett på lovtekster og forskriftstekster for å finne 

forklaringer, men har trukket inn de andre rettskildene for å bistå i tolkningen av elementene, jf. 

uselvstendig relevans som omtales og nedenfor. 

Som nevnt i avsnitt 1.3.2 kan rettskilder både ha en selvstendig og en uselvstendig relevans (Boe, 2010, 

p. 185). Forskjellen er kort sagt hvorvidt rettskilden bringer inn egne momenter eller ikke. Flere av 

rettskildene som inngår i tabell 6 og tabell 7 har uselvstendig relevans på den måten at de enten gjengir 

eller forklarer andre rettskilder. Et eksempel er «Statistisk Sentralbyrås Håndbøker» som gjengir 

ordlyden av både lovteksten og forskriftsteksten slik de forelå på tidspunktet de ble vedtatt. I denne 

sammenhengen vil håndboken med andre ord ha uselvstendig relevans og tjene som sekundærkilde. 
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Et annet eksempel er utredningen NOU 1990: 20, som er ett av forarbeidene til den nåværende 

folketrygdloven. 

Kategori Rettskilde Kommentar 2 3 

Forarbeider og 
etterarbeider 

Ot. prp. nr. 10 (1969-1970) Forarbeider til den opprinnelige folkeregis-
terloven. 

X X 

Lovtekster Lov om folkeregistrering av 16. januar 1970 
nr. 1 

Den opprinnelig versjonen som ble vedtatt i 
1970. 

 X 

Lovtekster Lov om folkeregistrering av 16. januar 1970 
nr. 1 

Den gjeldende versjonen som er ajourholdt 
med alle endringer. 

X  

Lovtekster Statistisk Sentralbyrås Håndbøker Er sekundærkilde for  
lovteksten og forskriften slik de var i 1970. 

 X 

Lovtekster Forskrift om folkeregistrering av 9. novem-
ber 2007 nr. 1268 

Den gjeldende versjonen av folkeregisterfor-
skriften 

X  

Lovtekster Handbok i folkeregistrering Den gjeldende versjonen av rundskrivet. X  

Tabell 6: Rettskildebildet folkeregisteret 

Kategori Rettskilde Kommentar 2 3 

Forarbeider og 
etterarbeider 

Ot. prp. nr. 17 (1965-1966) Forarbeider til den opprinnelige loven av 
1966. 

 X 

Forarbeider og 
etterarbeider 

Ot. prp. nr. 42 (1969-1970) Forarbeider til endringsloven som ble vedtatt 
i 1970 for å inkorporere flere stønader.  

 X 

Lovtekster Lov om endringer i lov om folketrygd av 17. 
juni 1966 av 19. juni 1970 n. 67 

Endringsloven som er vedtatt i 1970, og som 
jeg har tatt utgangspunkt i. 

 X 

Forarbeider og 
etterarbeider 

NOU 1990: 20 Forarbeider til loven som ble vedtatt i 1997. X X 

Forarbeider og 
etterarbeider 

Ot. prp. nr. 29 (1995-1996) Forarbeider til loven som ble vedtatt i 1997. X  

Lovtekster Lov om folketrygd av 28. februar 1997 nr. 
19 

Den opprinnelige versjonen som ble vedtatt i 
1997. 

 X 

Lovtekster Lov om folketrygd av 28. februar 1997 nr. 
19 

Den gjeldende loven som er ajourhold med 
alle endringer. 

X  

Lovtekster R02-00-A15 Rundskriv til folketrygdloven kap. 2 X  

Tabell 7: Rettskildebildet folketrygden 

Utover det som fremkommer av tabellene ovenfor har jeg som nevnt også sett på andre rettskilder, 

men kommet frem til at de ikke har relevans i betraktning av mine problemstillinger. Det vil si at de 

ikke angir noen forklaring av meningsinnholdet av uttrykket, og av den grunn er de ikke referert til i 

tabellene. Eksempelvis har jeg undersøkt alle endringslover og forarbeider for disse i perioden fra 1970 

og frem til i dag. 
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Jeg har ikke undersøkt hvordan Skatteetaten eller Arbeids- og velferdsetaten tar stilling til den type 

rettsspørsmål som jeg diskuterer, utover det som fremkommer av de rundskriv som er gjengitt i 

tabellene. Dette kunne vært gjort som et tillegg for å belyse den praktiske rettsanvendelsen. En slik 

kilde kan betraktes som forvaltningspraksis, jf. «andre myndigheters praksis» i Eckhoffs liste som er 

presentert i avsnitt 1.3.2. Dessuten kunne det vært interessant å undersøke om det forelå konkrete 

begrepsbeskrivelser, jf. standard for begrepsbeskrivelser som jeg har beskrevet i avsnitt 2.3.4. 

Imidlertid har jeg valgt å fokusere på andre rettskilder fordi jeg primært har vært interessert i hvordan 

den rettslige samhandlingsevnen fremstår på et «høyere nivå», det vil si hvordan lovgivningen i 

utgangspunktet støtter opp under det politiske målbildet om elektronisk samhandling og gjenbruk av 

opplysninger. Derfor mener jeg at eventuelle begrepsbeskrivelser som er mer praktiske har mindre 

relevans. 

4.3 Betydningen av uttrykket for hvert rettsområde 

4.3.1 Folkeregisterloven med tilhørende rettskilder i dag 

I kapittel 3 viser jeg at folkeregisterloven bruker uttrykket «bosatt i Norge» i flere forskjellige 

bestemmelser. Jeg avklarer også under behandlingen av den første problemstillingen at det ikke er gitt 

en presisering i selve lovteksten for å forklare meningsinnholdet nærmere. Derimot er det gitt 

presiseringer av uttrykket i folkeregisterforskriften, jf. avsnitt 3.4.2. Med andre ord eksisterer det en 

arbeidsdeling mellom loven og forskriften. Det er folkeregisterloven § 15 som gir hjemmel til at 

departementet kan gi nærmere bestemmelser i forskrift om utfylling og gjennomføring av loven.  

I forbindelse med den første problemstillingen undersøkte jeg ikke andre nærliggende rettskilder til 

folkeregisterloven, men som jeg kommer tilbake til er også forarbeider og rundskriv viktige for å 

klargjøre betydningen av uttrykket på det aktuelle rettsområdet, jf. tabell 6. 

I figur 17 nedenfor viser jeg modellen over de kriteriene som blir benyttet for å presisere betydningen 

av uttrykket i folkeregisterlovens forstand i dag, og hva som er sammenhengen mellom disse 

kriteriene. I det videre vil jeg gå inn på hvert av kriteriene for å beskrive de nærmere. 

78 

 



 

Figur 17: Betydningen til uttrykket i kontekst av folkeregisteret i dag 

Hovedregelen i folkeregisterforskriften § 4-1 angir at en person som har tatt opphold i norsk kommune 

regnes som bosatt i Norge når oppholdet har en varighet på minst seks måneder. I modellen gjengir 

jeg størrelsene «person», «opphold», «varighet» og «kommune». 

Med person så er det rimelig å forstå enhver fysisk enkeltperson, da ingen av rettskildene har angitt 

noen nærmere beskrivelser av personens direkte egenskaper. Med andre ord er det ikke grunnlag for 

å kreve at vedkommende eksempelvis har en bestemt alder, nasjonalitet etc. for å kunne bli ansett 

som bosatt i Norge. I modellen har imidlertid størrelsen person relasjoner til flere andre kriterier, slik 

at det selvfølgelig også er andre kriterier som må oppfylles for å bli ansett som bosatt i Norge.  

For det første så er det en knytning mellom person og opphold. Når ett opphold står i relasjon til en 

kommune betyr det at personen må befinne seg fysisk i en norsk kommune. Her vil det eksempelvis 

ikke være tilstrekkelig å være i utlandet med fremtidsplaner om å reise til en norsk kommune. De ulike 

rettskildene har imidlertid noe ulik angivelse av det geografiske stedet hvor oppholdet må finne sted. 
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Forarbeidene til loven angir at oppholdet må være i «riket», jf. også avsnitt 4.3.2.115 Men i rundskriv 

fremkommer det at folkeregisterforskriften § 4-1 også skal forstås slik at eventuelle påfølgende 

opphold i flere kommuner skal regnes sammen.116 Med andre ord kan det være snakk om ett opphold 

i én norsk kommune, eller flere opphold i flere norske kommuner. Det sentrale er dermed at oppholdet 

må være i Norge.117 Videre er det i folkeregisterforskriften § 4-2 andre ledd eksplisitt angitt at opphold 

på den norske kontinentalsokkel også skal bli tatt i betraktning, forutsatt at vedkommende også 

oppholder seg skiftevis innenfor norske kommuner. Derfor er det i modellen angitt at personen må ha 

ett eller flere opphold, og at hvert av disse oppholdene må være innenfor en kommune, eventuelt på 

kontinentalsokkelen, som er en del av «Norge». 

Når ett opphold står i relasjon til varighet betyr det at personen må befinne seg i Norge over tid. Mer 

presist vil det si at hvert av oppholdene har en varighet, og at summen av disse må utgjøre minimum 

seks måneder. Når det gjelder varighet er det imidlertid ikke nødvendig at oppholdet faktisk har hatt 

denne varigheten på vurderingstidspunktet, men det er tilstrekkelig at vedkommende har planlagt at 

oppholdet skal ha en slik varighet fremover i tid. Jeg kommer tilbake til fremtidsplaner under 

beskrivelsen av «hensikt» og «disposisjon» nedenfor. 

For det andre er det en knytning mellom person og hensikt i modellen. I folkeregisterforskriften § 4-2 

fremkommer det at personer som kommer fra utlandet må ha til hensikt å bli her ikke bare midlertidig. 

Hensikt er også trukket inn som et element i forarbeidene til loven for å angi den generelle 

betydningen.118 Derfor må det trolig forstås slik at hensikten er knyttet til personen uavhengig om 

personen kommer fra utlandet eller ikke. 

I rundskriv fremkommer det imidlertid at den subjektive hensikten må kunne realiseres i faktisk 

handling.119 Det vil si at vedkommende har foretatt en eller flere disposisjoner som kan understøtte 

hensikten, og dermed også si noe om den fremtidige varigheten på oppholdet. I modellen har jeg på 

denne bakgrunn angitt at «disposisjon» er et kriterium som står i relasjon til både hensikt og varighet, 

slik at en eller flere disposisjoner understøtter de respektive. I rundskrivet blir det listet opp en ikke 

115 Ot. prp. nr. 10 (1969-1970) s. 7. 
116 Handbok i folkeregistrering s. 31. 
117 Uttrykket «Norge» i denne konteksten dekker ikke Svalbard, Jan Mayen og norske biland. Dette kommer jeg 

tilbake til. 
118 Ot. prp. nr. 10 (1969-1970) s. 7. 
119 Handbok i folkeregistrering s. 31. 
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uttømmende liste over typer av disposisjoner som kan være med å understøtte dette. Listen er gjengitt 

nedenfor. 

- Disposisjonsrett over bolig 
- Lengden av oppholdene i Norge 
- Familietilknytning 
- Sted for næringsinteresser 
- Statsborgerskap 

For det tredje er det en knytning mellom person og statsborgerskap. I folkeregisterforskriften § 4-2 er 

det angitt at personen må ha lovlig opphold i norsk kommune for å bli ansett som bosatt i Norge. I 

modellen har jeg gjengitt kriteriene «statsborgerskap», «land» og «lovlig opphold». Lovlig opphold er 

en generell størrelse som igjen spesifiseres i størrelsene «Oppholdstillatelse» og «Oppholdsrett», og 

«Land» er igjen spesifisert videre i «Land utenfor EØS/EFTA» og «Land innenfor EØS/EFTA». Sistnevnte 

er ytterligere delt inn i «Nordisk land» og «Ikke nordisk land». 

I rundskrivet fremkommer det nettopp at personens statsborgerskap har betydning for hva som kreves 

for å dokumentere lovlig opphold.120 Hvis personen er statsborger i et land som står utenfor 

EØS/EFTA121 kreves det oppholdstillatelse. Folkeregisterforskriften § 4-2 tredje ledd legger til grunn at 

personer som trenger oppholdstillatelse ikke regnes som bosatt i Norge før det kan fremlegges slik 

tillatelse som gjelder for minimum seks måneder, jf. beregning av varighet ovenfor. For asylsøkere er 

det en forutsetning at asylsøknaden er innvilget eller at det foreligger oppholdstillatelse på 

humanitært grunnlag. Hvis personen er statsborger i et land innenfor EØS/EFTA kreves det bare 

dokumentasjon på identitet og bekreftelse på oppholdsrett fra utlendingsmyndigheten, med unntak 

av innvandring fra Norden. For personer som er svenske, danske, islandske eller finske statsborgere 

forutsettes det heller ikke en slik bekreftelse på oppholdsrett. 

Det fremkommer av folkeregisterforskriften § 4-7 annet ledd at utenlandske statsborgere som ikke 

lenger har adgang til å oppholde seg i Norge skal anses som utflyttet, det vil si at de ikke lenger faller 

inn under begrepet «bosatt i Norge». 

Det foreligger flere sentrale unntak i det eksisterende regelverket. Som nevnt har jeg ikke tatt høyde 

for disse i modellen, men jeg vil imidlertid redegjøre for disse straks nedenfor. 

120 Handbok i folkeregistrering s. 31. 
121 Forkortelse for «Det europeiske økonomiske samarbeidsområde» (EØS) og «Det europeiske 

frihandelsforbund» (EFTA). 
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For det første er det noen situasjoner hvor personer ikke skal bli ansett som bosatt i Norge, til tross for 

at de ellers oppfyller kriteriene som er gitt for å forklare uttrykket. I folkeregisterforskriften § 4-2 første 

ledd tredje punktum er det angitt at personer som har tatt opphold i norsk kommune på grunn av 

inntektsgivende aktivitet, og som kan dokumentere at de pendler fra bolig i et land innenfor EØS, gitt 

mulighet til å bli unntatt som bosatt i Norge. Videre er det i folkeregisterforskriften § 4-6 gitt et unntak 

for personer som oppholder seg i Norge som utenlandske diplomater eller NATO-personell. Det samme 

unntaket inkluderer også husstandsmedlemmer og utenlandske tjenere til personer som innehar de 

nevnte rollene, gitt at de ikke er norske statsborgere. Disse personene anses ikke som bosatte i Norge 

til tross for at de ellers kvalifiserer i henhold til modellen. 

For det andre er det flere situasjoner som angir at personer fremdeles skal bli ansett som bosatt i 

Norge, til tross for at de i en periode ikke kvalifiserer til å falle inn under betydningen som er gitt. Med 

andre ord vil de beholde statusen som bosatt i Norge. Det vil jo naturligvis si at de først har kvalifisert 

i henholdt til modellen. I folkeregisterforskriften § 4-5 blir det angitt at personer som er norske 

diplomater eller militære, samt deres husstandsmedlemmer som ikke er statsborgere av det landet de 

oppholder seg i, fremdeles skal bli ansett som bosatt i Norge når de oppholder seg i utlandet. Videre 

er det i folkeregisterforskriften § 4-4 angitt at personer som oppholder seg på Svalbard, Jan Mayen 

eller de norske biland Bouvetøya, Peter Is Øy og Dronning Maud Land fremdeles skal anses som bosatt 

i Norge, om de i utgangspunktet har blitt vurdert å falle inn under den generelle betydningen. Endelig 

er det i folkeregisterforskriften § 4-3 angitt at personer som er norske skipsførere eller sjøfolk skal 

forbli bosatt i Norge, uansett om de seiler med norske eller utenlandske skip. 

Som gjennomgangen viser er det nokså mange elementer som er trukket inn i meningsinnholdet for 

uttrykket per i dag. I neste avsnitt vil jeg presentere hvordan dette fremstod da folkeregisterloven ble 

innført i 1970. 

4.3.2 Folkeregisterloven med tilhørende rettskilder i 1970 

Dagens folkeregisterlov har en nokså lang historie, og ble vedtatt allerede i januar 1970. Det 

fremkommer av forarbeidene at bakgrunnen for å avløse den tidligere loven122 blant annet var den 

situasjonen som hadde oppstått etter at fødselsnummer ble innført fra 1. oktober 1964.123 Tidligere 

122 Lov om folkeregister av 15. november 1946 nr. 2. 
123 Ot. prp. nr. 10 (1969-1970) s. 3. 
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ble fødselsnummer bare tildelt til de som var registrert som bosatte i kommunene. I praksis sendte de 

respektive lokale folkeregistrene meldinger til det sentrale personregister for at det skulle opprettes 

fødselsnummer, og for å ajourholde enkelte opplysninger for disse personene. Med den nye loven ble 

det åpnet for å registrere personer som var «hjemmehørende i riket» sentralt, selv om de ikke var 

registrert i noen av de lokale folkeregistrene.124 Med andre ord ble det ved innføringen av 

folkeregisterloven av 1970 gjort en utvidelse av den persongruppen som ble registret i folkeregisteret, 

og dermed også en endring av hvem som falt inn under bostedsbegrepet. 

I Figur 18 nedenfor viser jeg de kriteriene som ble benyttet for å presisere betydningen av uttrykket i 

kontekst av folkeregisteret våren 1970. Som jeg kommer tilbake til er det åpenbart færre eksplisitte 

kriterier på den tiden enn det som fremkommer av rettskildene som foreligger i dag. 

 

Figur 18: Betydningen til uttrykket i kontekst av folkeregisteret i 1970 

124 Lov om folkeregistrering av 16. januar 1970 nr. 1 § 1 andre ledd. 
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Selve loven inneholdt heller ingen definisjon av uttrykket i 1970. Som i dag var det andre rettskilder 

som presiserte betydningen. I forarbeidene til folkeregisterloven fremkommer det at betydningen av 

uttrykket skulle endres for å «få samsvar med skattelovens tilsvarende bestemmelser», og det ble 

referert til ordlyden i den daværende landskatteloven125 § 17 og byskatteloven126 § 12 som gav en 

definisjon på hva som mentes med «bosatt».127 Jeg har gjengitt definisjonen nedenfor. 

«En person anses bosatt innen riket når han har tatt opphold her og har til hensikt å bli her 
ikke bare midlertidig. Opphold av minst 6 måneders varighet anses som bosettelse fra det 
tidspunkt vedkommende tok opphold innen riket, selv om oppholdet er midlertidig». 

Videre fremkom det av samme sted at det skulle gis nærmere bestemmelser i utfyllende forskrifter for 

å avskjære enhver tvil om når en person skulle bli ansett som bosatt. Hjemmelen for å gi forskrifter ble 

gitt i den daværende folkeregisterloven § 15. 

I forskrifter om ordningen og føringen av folkeregistrene § 4 nr. 9 ble hovedregelen gitt.128 Den hadde 

identisk ordlyd som sitatet ovenfor som er hentet fra forarbeidene. Basert på denne hovedregelen har 

jeg i modellen gjengitt størrelsene «person», «hensikt», «opphold», «riket» og «varighet». 

De øvrige rettskildene som jeg har funnet stilte ikke opp flere kriterier for å definere betydningen. Men 

i forskrifter om ordningen og føringen av folkeregistrene § 4 er det gitt flere andre bestemmelser som 

gir unntak fra de generelle kriteriene. Slike unntak har jeg som nevnt ikke tatt med inn i modellene, 

men jeg vil redegjøre for de i teksten nedenfor. 

For det første ble det gitt noen unntak for personer som ikke skulle anses som bosatt i Norge, til tross 

for at de for øvrig falt inn under betydningen. I forskrifter om ordningen og føringen av folkeregistrene 

§ 4 nr. 12 ble det angitt at utlendinger som tilhørte fremmede makters diplomati eller lønnet konsulat, 

og deres husstandsmedlemmer og utenlandske betjening, ikke skulle regnes som bosatt i riket. Det 

samme gjaldt utlendinger som var tilknyttet NATO. 

125 Skattelov for landet av 18. august 1911 nr. 8 
126 Skattelov for byene av 18. august 1911 nr. 9 
127 Ot. prp. nr. 10 (1969-1970) s. 7. 
128 Forskriften er gjengitt i Statistisk Sentralbyrås Håndbøker. 
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For det andre var det også enkelte situasjoner hvor personer skulle forbli bosatt i Norge, til tross for at 

de for øvrig ikke kvalifiserte i henhold til den beskrivelsen som ble gitt. I forskrifter om ordningen og 

føringen av folkeregistrene § 4 nr. 9 andre ledd ble det angitt at norske skipsførere og sjøfolk skulle 

anses som bosatt i Norge gitt at de ikke er tatt fast opphold i utlandet. Videre ble det i samme forskrift 

§ 4 nr. 10 angitt at personer som oppholdt seg på Svalbard, Jan Mayen eller de norske biland skulle 

forbli bosatt på det sted i riket hvor de hadde sitt bosted ved utreisen, jf. § 55.129 Endelig fremkom det 

av forskriften § 4 nr. 15 at militære som ble beordret i tjeneste utenfor riket skulle regnes som bosatt 

der de hadde sitt bosted ved utreisen. 

Som gjennomgangen viser var det klart færre elementer som ble trukket inn for å angi 

meningsinnholdet for uttrykket etter folkeregisteret i 1970 enn hva som er tilfellet i dag. Jeg kommer 

imidlertid tilbake til sammenligninger i avsnitt 4.4 nedenfor. I de to neste avsnittene vil jeg presentere 

meningsinnholdet etter folketrygdloven på tilsvarende måte som jeg ovenfor har gjort for 

folkeregisterloven. 

4.3.3 Folketrygdloven med tilhørende rettskilder i dag 

I kapittel 3 viser jeg at folketrygdloven bruker uttrykket «bosatt i Norge» i flere sammenhenger, og at 

selve lovteksten inneholder en presisering for å tydeliggjøre meningsinnholdet til uttrykket, jf. avsnitt 

3.4.2. Imidlertid har jeg som nevnt også sett på andre nærliggende rettskilder for å se om det foreligger 

ytterligere elementer som klargjør betydningen nærmere, jf. tabell 7. Som jeg kommer tilbake til er 

også viktige forklaringer gitt i rundskriv. 

I figur 19 nedenfor viser jeg modellen over de kriteriene som blir benyttet for å presisere betydningen 

av uttrykket i kontekst av folketrygdloven i dag. I det videre vil jeg gå inn på hvert av disse kriteriene. 

129 I dag regnes Bouvetøya, Dronning Maud Land og Peter I Øy som norske biland. 
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Figur 19: Betydningen til uttrykket i kontekst av folketrygden i dag 

Folketrygdloven § 2-1 omhandler hvilke personer som regnes som bosatte i Norge. Hovedregelen er 

gitt i folketrygdloven § 2-1 andre ledd. Den angir at en person faller inn under betydningen når 

vedkommende oppholder seg i Norge med en varighet på minst 12 måneder, eller når det er ment at 

oppholdet skal ha en slik varighet. Basert på dette har jeg angitt «person», «opphold», «varighet» og 

«Norge» i modellen. 

Når det gjelder oppholdets fremtidige varighet er det i forarbeidene til loven angitt at vedkommendes 

subjektive hensikt er et kriterium som må trekkes inn i vurderingen, men at det er en forutsetning at 

hensikten støttes av noen objektive forhold.130 Basert på dette har jeg gjengitt størrelsene «hensikt» 

130 Ot. prp. nr. 29 (1995-1996) s. 32. 
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og «objektive forhold» i modellen. I rundskriv blir det anført at vurdering av personens hensikt kan 

legge vekt på følgende forhold.131 

- Om personen har etablert et hjem i Norge 
- Om personen har med sin nærmeste familie 
- Hva som er formålet med oppholdet 
- Om det er etablert et tilstrekkelig varig arbeidsforhold  
- Om personen ikke lenger har tilknytning til det eller de land vedkommende kommer fra 

Det er klart at en person som flytter til Norge regnes som bosatt fra innreisedatoen, jf. folketrygdloven 

§ 2-1 andre ledd andre punktum. 

Når det gjelder hvor oppholdet må finne sted er det i rundskriv påpekt at folketrygdloven ikke 

inneholder noen bestemmelser som angir hvilke områder Norge konkret omfatter.132 Imidlertid viser 

det samme rundskrivet til andre rettskilder som regulerer dette.133 Basert denne henvisningen er det 

nærliggende å tolke det dit at uttrykket «Norge» også omfatter Svalbard og Jan Mayen. Dette synes 

også å være motivasjonen som fremkommer av forarbeidene i forbindelse med at uttrykket «Norge» 

blir drøftet konkret.134 Der argumenteres det for at «Norge» skal erstatte det mer gammelmodige 

uttrykket «riket». Ordet riket blir i den sammenhengen ansett som en forkortelse for «kongeriket 

Norge» som brukes i lovgivningen for å inkludere Svalbard og Jan Mayen. Med andre ord er det 

nærliggende å forstå størrelsen «Norge» slik at den også omfatter de nevnte geografiske områdene. 

Videre er det i folketrygdloven § 2-1 tredje ledd angitt at vedkommende må ha lovlig opphold for å bli 

ansett som bosatt i Norge. Riktignok er det i ordlyden angitt at lovlig opphold er en forutsetning for å 

bli medlem i folketrygden, men bestemmelsen må forstås slik at det også gjelder som en forutsetning 

for å falle inn under betydningen av uttrykket jeg undersøker. I forarbeidene påpekes det at dette 

kriteriet er et underforstått vilkår som lovfestes, og at vedkommende trenger oppholdstillatelse eller 

annen hjemmel for at oppholdet skal anses lovlig.135 I rundskriv er det videre detaljert at utenlandske 

131 R02-00-A15 kapittel 1-1-2-1. 
132 R02-00-A15 kapittel 1-2-1. 
133 Rettskildene det vises til er Lov om Svalbard av 17. juli 1925 nr. 11 og Lov om Jan Mayen av 27. februar 1930 

nr. 2. 
134 NOU 1990: 20 s. 113. 
135 Ot. prp. nr. 29 (1995-1996) merknad til § 2-1.  
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statsborgere som trenger oppholdstillatelse, må inneha en slik tillatelse som har en varighet på 

tilsammen ett år eller mer.136 Det er videre bemerket samme sted at nordiske statsborgere ikke trenger 

slik oppholdstillatelse, og det vises til utlendingsloven137 bestemmelser. Det vil si statsborgere fra 

Danmark, Finland, Island og Sverige. Basert på dette har jeg i modellen angitt «statsborgerskap», 

«land», samt «lovlig opphold» som igjen er delt inn i «oppholdstillatelse» og «oppholdsrett». Jeg har 

videre delt land inn i «land utenfor EØS/EFTA» og «land innenfor EØS/EFTA» da det i utlendingsloven 

gis et slikt skille i forhold til lovlig opphold. 

I modellen har jeg som nevnt ikke tatt høyde for de unntak som foreligger. I rundskriv fremkommer et 

slikt unntak hvor det angis at personer fremdeles skal anses som bosatt i Norge om de «alternerer 

mellom lengre tidsrom med arbeid i utlandet eller på skip i utenriksfart og fritid i Norge», gitt at de 

tilbringer hoveddelen av fritiden sin her.138 Det vil si personer skal anses som bosatt i Norge, til tross 

for at de ikke oppfyller kriteriene i den generelle modellen. 

Som avsnittene ovenfor viser er det klare forskjeller mellom hvordan meningsinnholdet fremstår på 

de to rettsområdene. Men som nevnt vil jeg komme tilbake til sammenligninger av betydningene i 

avsnitt 4.4, etter at jeg har i neste avsnitt har presentere hvordan meningsinnholdet fremstod etter 

den daværende folketrygdloven i 1970. 

4.3.4 Folketrygdloven med tilhørende rettskilder i 1970 

Som nevnt i avsnitt 1.2 ble det på slutten av 1960-tallet gjort flere lovendringer for å etablere en felles 

folketrygdlov. Den tidligere folketrygdloven ble innført i 1966 for å samle en rekke særskilte 

trygdelover. Allerede fra dette tidspunktet var det klart at folketrygdloven også skulle utvides 

ytterligere, slik at det ble holdt av paragrafer til en fremtidig inkorporering av enda flere lover. I 1970 

ble det vedtatt en endringslov for å fullføre samlingen av trygdelovgivningen. 

Verken når den tidligere folketrygdloven ble innført i 1966, eller når det ble vedtatt en endringslov i 

1970, ble det gitt noen definisjoner av uttrykket «bosatt i Norge» i selve lovteksten. Jeg har heller ikke 

funnet noen nærmere presiseringer av meningsinnholdet i forarbeidene eller andre nærliggende 

136 R02-00-A15 kapittel 1-1-2-1. 
137 Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her av 15. mai 2008 nr. 35. 
138 R02-00-A15 kapittel 1-1-2-1. 
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rettskilder. Med andre ord ble uttrykket brukt uten at det er klart om det skulle ha en spesifikk rettslig 

betydning.139 

I forarbeidene til den nåværende loven fremkommer det imidlertid at det ble gitt en legaldefinisjon i 

1997 for å lovfeste en lang og fast praksis som innebar at en person «som har oppholdt seg i Norge i 

minst 12 måneder, eller som har til hensikt å oppholde seg her i minst 12 måneder» ble ansett som 

bosatt i Norge.140 Imidlertid fremkommer det ikke hvor lang tilbake denne praksisen har funnet sted. 

Det vil si at det er høyst uklart om dette var en praksis som forelå i 1970, som er det tidspunktet som 

jeg undersøker konkret. 

Jeg har derfor valgt å ikke lage noen modell over elementer som forklarer uttrykket, da det ikke er 

angitt noen slike i folketrygdlovens forstand i 1970. Men jeg vil i neste avsnitt likevel inkludere en 

modell som representerer tilstanden slik den var på tidspunktet, slik at jeg kan gjøre noen 

sammenligninger av meningsinnholdene. 

4.4 Sammenligning av meningsinnholdene 

I avsnittene 4.3.1 og 4.3.3 ovenfor viser jeg hva som er det rettslige meningsinnholdet av uttrykket 

«bosatt i Norge» etter henholdsvis folkeregisterloven og folketrygdloven per i dag, jf. oppgavens andre 

problemstilling. Videre viser jeg hva som var meningsinnholdet for uttrykket slik det fremstod i 1970 

for de to rettsområdene i avsnittene 4.3.2 og 4.3.4, jf. oppgavens tredje problemstilling. Imidlertid er 

det også en del av de nevnte problemstillingene å gjøre sammenligninger for å se om 

meningsinnholdet er like på tvers av rettsområdene (jf. den andre problemstillingen) og om de har 

vært stabile på tvers av tiden (jf. den tredje problemstillingen). 

I figur 20 nedenfor har jeg satt sammen modellene av meningsinnholdene som er presentert i 

gjennomgangen ovenfor. I tillegg har jeg satt inn en tom modell for meningsinnholdet etter 

folketrygdloven i 1970 i figuren, selv om den ikke er presentert grafisk tidligere. Når de forskjellige 

modellene settes sammen på denne måten er det enkelt å se at det foreligger en del elementer som 

er like, men at det samtidig forekommer en del ulikheter. Med andre ord er det klart at 

meningsinnholdet ikke er identiske på tvers av rettsområdene, og at de også har gjenstand for 

endringer i perioden 1970 – 2015. 

139 Som nevnt har jeg imidlertid ikke fått tak i rundskriv som var gitt på dette tidspunktet, til tross for gjentatte 
forsøk. Denne rettskilden kan ha angitt en betydning av uttrykket. 

140 NOU 1990: 20 s. 114. 
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Figur 20: Sammenligning av betydninger på tvers av rettsområder og tid 

For begge av rettsområdene er det kommet til flere elementer i dag enn det som fremkommer av 

rettskildene i 1970. Den største forskjellen er knyttet til folketrygden, hvor det ikke var gitt en 

presisering tidligere. Men også for folkeregisteret er det klart flere elementer i dag enn det var i 1970. 

For folkeregisteret er «lovlig opphold» et slikt element som ikke er likt over tid, og som er nokså 

sammensatt på den måten at det både har relasjon til flere andre elementer og at det blir detaljert 

ytterligere i underliggende kategorier i dag. Heller ingen av de relaterte elementene forelå eksplisitt i 

rettskildene for folkeregisteret tidligere. Det vil si «oppholdstillatelse» og «oppholdsrett», samt 

inndelingen i land i underkategoriene «land innenfor EØS/EFTA» og «land utenfor EØS/EFTA». Men 

samtidig må det trolig legges til grunn at det også i 1970 var et implisitt krav om at vedkommende 

hadde lovlig opphold i Norge. Det er vanskelig å tro at lovgiver på det tidspunktet mente at opphold i 

landet som ble ansett som ulovlig skulle kvalifisere for å bli regnet som bosatt i Norge. Men det er 

trolig klare forskjeller knyttet til hva som var, og hva som er, ansett som lovlig opphold. Etter min 

forståelse er dette blitt mer sammensatt i løpet av årene, blant annet fordi det foreligger i dag 

internasjonale avtaler som eksempelvis EØS-avtalen. Det fører til at blant annet statsborgerskap får en 
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betydning i forhold til hva som kreves for å ha lovlig opphold. Slik sett er det etter min forståelse blitt 

en mer intensiv rettslig styring av disse spørsmålene i dag enn hva som var tilfellet i 1970. 

Rettskildene er i dag også mye tydeligere på at vedkommendes hensikt må understøttes av noen 

størrelser. Riktignok var vedkommendes hensikt også et element i meningsinnholdet for 

folkeregisteret i 1970, men det ble ikke ytterligere presisert at personen måtte «bevise» denne 

hensikten ved hjelp av sine disposisjoner som i dag. Som jeg kommer tilbake til i avsnitt 4.5 er dette 

kriteriet åpenbart utydelig i seg selv, og det er nærliggende å tro at det i rettsanvendelsen nettopp har 

tvunget seg frem noen hjelpestørrelser for å kunne gjøre kriteriet mer klart. Bing (1986, p. 141) 

påpeker at nettopp dette kan være tilfellet for en del vage ord, det vil si at de migrerer fra å være vage 

ord til det han kaller avveiningsmarkører.141 

Det er også klart at betydningen ikke er fullstendig lik på tvers av rettsområdene. Det finnes klare 

forskjeller mellom folkeregisteret og folketrygden, og det er særlig forskjeller over tid. I rundskriv til 

folketrygdloven fremkommer det også eksplisitt at hvorvidt en person skal anses bosatt er definert i 

folketrygdloven, og må i prinsippet avgjøres uavhengig av om vedkommende er bosatt etter andre 

norske myndigheters vurdering.142 

På den annen side er det også enkelte elementer som er like, både på tvers av rettsområdene og over 

tid. Eksempelvis er det helt sentralt i presiseringene at det forutsetter et opphold. Det er videre et 

kriterium at oppholdet har en viss varighet, enten ved at det faktisk har vart en gitt tid eller at det 

kommer til å vare en tilsvarende tid fremover. For å si noe om denne fremtiden er det på tvers av 

rettsområdene og over tid blitt vist til vedkommendes hensikt som en størrelse i vurderingen. Men det 

er riktignok klart at det er ulikt hva som er minimum av varighet, henholdsvis seks måneder i 

folkeregisterloven og 12 måneder i folketrygdloven. 

I neste avsnitt vil jeg se på de kriteriene som er felles i definisjonene for å vurdere hvor klare de er. De 

kriteriene jeg trekker frem er de som gjentar seg på tvers av rettsområdene og over tid. 

4.5 Vurdering av kriteriene som brukes i definisjonene 

I avsnitt 2.3.3 viser jeg til at forskjellige kriterier kan anses å ha en ulik grad av klarhet, men at de fleste 

kriterier i utgangspunktet må betraktes som nokså vage isolert sett. Vagheten følger av den uklarheten 

141 Avveiningsmarkør vil si at ordet gir anvisning på at en rettslig avveining skal finne sted (Bing, 1986, p. 140). 
142 R02-00-A15 kapittel 1-2-1. 
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som hefter med språket, eksempelvis at ord har ulike betydninger, såkalte homonymer. Men på den 

annen side finnes det enkelte typer kriterier som i seg selv har en klarere betydning. 

Redegjørelsen i avsnitt 2.3.3 tar utgangspunkt i «primære» rettsregler. Det vil si at redegjørelsen ikke 

angår teknikker for å skape mer klarhet i meningsinnholdet til konkrete ord og uttrykk direkte. Etter 

min mening vil redegjørelsen likevel være nyttig, og argumentene gyldige, når det gjelder denne typen 

teknikker. Eksempelvis må legaldefinisjoner anses som underliggende rettsregler til det jeg her kaller 

primære rettsregler, jf. figur 7. 

En av de mest sentrale kriteriene som blir benyttet i de to rettsområdene er opphold. Opphold er et 

kriterium som i seg selv kan være utydelig, men det blir imidlertid klarere i relasjon til de andre 

kriteriene, jf. beskrivelsen som Bing (1986, pp. 133-136) gir om at betydningen av ord gjerne 

fremkommer i sammenhengen mellom dem. Derfor blir dette kriteriet nokså klart når det står i en 

relasjon til de andre kriteriene. 

Hvilke geografiske områder som er en del av Norge er etter min mening nokså fast. Størrelsene vil 

naturligvis kunne være i endring, men det vil samtidig foreligge oversikter med beskrivelser som er 

notoriske og anerkjente. Men det er samtidig klart at det kan være ulikhet i hvorvidt Svalbard, Jan 

Mayen og norske biland faller inn under kriteriet. I folkeregisterloven er det klart at uttrykket «Norge» 

ikke inkluderer disse størrelsene. Riktignok er det gitt et unntak, slik at personer som i utgangspunktet 

er bosatt i Norge fremdeles innehar denne statusen om de oppholder seg på Jan Mayen, Svalbard eller 

norske biland.143 For folketrygdloven er det derimot slik at uttrykket «Norge» inkluderer Svalbard og 

Jan Mayen. Det kan klart være uheldig at samme term viser til ulike begreper, jf. figur 5 ovenfor. Det 

kunne derfor vært tydeliggjort i navngivningen av de ulike begrepene, slik at det er enklere å se de 

forskjellene som faktisk foreligger. Men når det er klart hvilket begrep uttrykket representerer, mener 

jeg at kriteriet er nokså klart. 

Når varigheten er angitt i antall måneder kan det i noen tilfeller oppstå tvil om hva som utgjør en 

måned, eksempelvis i forbindelse med skuddår eller at ulike måneder har ulikt antall dager. 

Rettskildene gir ingen veiledning på hvordan varigheten skal beregnes utover å angi antall måneder. 

Ut fra ordlyden er det derfor nærliggende å forstå at det er uavhengig av hvor mange dager månedene 

består av. Når det først er avklart hvordan den faktiske varigheten skal beregnes fremstår dette 

kriteriet som nokså fast, det vil si at det kan objektivt måles, jf. avsnitt 2.3.3. 

143 De norske biland er Bouvetøya, Dronning Maud Land og Peter I Øy. 
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Hensikt er i seg selv et veldig vagt kriterium. Det vil si at det i utgangspunktet er den enkeltes subjektive 

motiv som blir trukket inn som et element. Det lar seg naturligvis vanskelig å vurdere av andre uten 

noen videre veiledning. Men begge rettsområder har i dag noen hjelpestørrelser for å kunne si noe om 

dette kriteriet. Disse hjelpestørrelsene er ikke direkte de samme, men langt på vei forstår jeg det slik 

at formålet med dem er like. 

Statsborgerskap er i seg selv et kriterium som i utgangspunktet er nokså klart. Det viser jo til en rettslig 

status som er gitt til de konkrete personene. Imidlertid vet vi jo at det i praksis er personer som innehar 

flere statsborgerskap samtidig, og at andre er «papirløse» slik at de fremstår som statsløse. 

Rettskildene gir ingen veiledning på hvordan dette skal vurderes konkret.  
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5 Sammenfatning og innspill til veien videre 

5.1 Introduksjon 

I dette avsluttende kapittelet vil jeg trekke noen linjer mellom de funnene jeg har gjort i mine 

undersøkelser og det grunnlaget som jeg presenterte i kapittel 2. Det vil si et utvalg av de politiske 

prinsippene og de teoretiske bidragene som ligger til grunn for masteroppgaven. Jeg vil med dette 

kapittelet også gi noen innspill til hvordan jeg mener det er mulig å nå målet om å benytte opplysninger 

i nasjonale felleskomponenter. 

De politiske prinsippene som er presentert i kapittel 2 angår i stor grad hvordan offentlig sektor skal 

utvikle sine IKT-løsninger slik at de kan støtte opp under samhandling mellom flere aktører, 

eksempelvis samhandling mellom ulike statlige etater. Det å bruke de samme opplysningene til flere 

forskjellige typer oppgaver, fremstår som et viktig ledd i moderniseringen av offentlig sektor. Det er 

ressurskrevende for borgerne, næringslivet og det offentlige at opplysninger må samles inn, og ikke 

minst vedlikeholdes, i mange sammenhenger. Det blir ansett som en besparelse at det istedenfor 

brukes opplysninger som allerede er registrert, eksempelvis opplysninger som tilbys av folkeregisteret. 

Nasjonale felleskomponenter vil derfor være et sentralt virkemiddel for å kunne modernisere offentlig 

sektor. 

Det er nødvendig og viktig at IKT-systemene utvikles på en måte som gjør at de faktisk kan utveksle 

opplysninger med hverandre. Men også flere faktorer enn systemutvikling må trekkes inn, jf. figur 3. 

Blant annet er det nødvendig å se på hvordan regelverket eventuelt må utvikles for at det skal foreligge 

en rettslig samhandlingsevne. Det hjelper ikke at IKT-systemene kan utveksle opplysninger med 

hverandre, om disse opplysningene ikke representerer de samme forholdene som regelverket 

forutsetter. Med andre ord er det avgjørende at lovgivningen faktisk benytter kriterier som 

harmoniserer med opplysningene som foreligger i de nasjonale felleskomponentene. 

5.2 Kort om undersøkelsene og behovet for videre arbeid 

I den første problemstillingen jeg behandlet (kapittel 3), var poenget å undersøke eksisterende lover 

og forskrifter for å se om de inneholder ett konkret uttrykk, og eventuelt om det er gitt en form for 

presisering i selve rettskilden der uttrykket forekommer. Jeg går som nevnt ikke dypt inn på hvert 

enkelt av de mange rettsområdene, og jeg undersøker kun ett av mange potensielle uttrykk. Dette gjør 

at jeg ikke kan trekke for sterke slutninger om den tematikken jeg ser på. Jeg mener likevel at jeg kan 

gjøre noen vurderinger basert på de indikasjonene som fremkommer, selv om det er noe ufullstendig. 
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I forbindelse med den andre og den tredje problemstillingen, som er behandlet i kapittel 4, gjør jeg en 

mer intensiv undersøkelse for å se nærmere på et klart avgrenset område. Innenfor dette området har 

jeg et bedre grunnlag til å belyse flere detaljer. Men også her er analysen begrenset til ett konkret 

uttrykk. Det er altså behov for å undersøke langt flere uttrykk innenfor de respektive rettsområdene 

hvor det er ønskelig å etablere en elektronisk samhandling. 

Imidlertid mener jeg at fremgangsmåten som jeg har lagt til grunn kan anvendes tilsvarende. Dette vil 

særlig være aktuelt for lovgivning hvor det er ønskelig med høy grad av automatisering, og hvor det er 

et stort behov for å utveksle opplysninger som allerede er registrert. Innenfor slike områder mener jeg 

at det er nødvendig med en tilnærming som består av elementer fra både informatisk- og juridisk 

metode for å gjøre tilstrekkelige analyser, noe mine undersøkelser nettopp legger opp til. 

5.3 Er det behov for å presisere meningsinnholdet? 

Basert på mine undersøkelser er det 125 lover og forskrifter som benytter uttrykket «bosatt i Norge». 

Oftest benyttes uttrykket uten at det er nærmere presisert hva som er betydningen, jf. avsnitt 3.3. I de 

tilfellene det foreligger definisjoner, er det gjerne variasjoner i de elementene som angir 

meningsinnholdet, jf. avsnittene 3.4 og 4.4. Det vil si at de meningsinnholdene som foreligger ikke er 

harmonisert med hverandre, i alle fall ikke fullt ut. Dette kommer jeg tilbake til. 

Som nevnt er min empiri noe begrenset, slik at det kan foreligge flere definisjoner i andre tilhørende 

rettskilder. Men om det foreligger definisjoner i andre rettskilder vil jo det også tilsi at det er andre 

enn de som har utformet loven eller forskriften som har kommet frem til hva som skal være 

betydningen, med unntak av definisjoner som eventuelt foreligger i forarbeidene.144 Dette kan derfor 

tilsi at det ikke er ansett som nødvendig å presisere betydningen når selve loven eller forskriften ble 

utformet, men at det eventuelt er gjort i etterkant av andre istedenfor. 

Lovgiver kan bevisst velge å bruke et vagt språk. Dette gir rom for fleksibilitet i rettsanvendelsen, og 

regelverket kan få en større evne til å møte endringer. Med andre ord er det i slike tilfeller en bevissthet 

om å ikke definere de aktuelle uttrykkene, i alle fall ikke fullstendig. Jeg har ikke grunnlag i mine 

undersøkelser til å si noe om hvorvidt det har vært en slik bevissthet eller ikke for rettskildene i mitt 

materiale, men kan bare konstatere at det sjeldent forekommer definisjoner i lov- eller 

forskriftstekstene for det uttrykket jeg har undersøkt. Elektronisk samhandling og gjenbruk av 

144 I følge Schartum (2011a, p. 17) er dette en nokså vanlig måte for lovgiver å gi definisjoner på, så det er et 
vesentlig unntak fra min påstand. 
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opplysninger forutsetter et høyt presisjonsnivå og en klarhet i hvilke opplysninger som kan legges til 

grunn, jf. avsnitt 2.3.4. En eventuell bevisst vaghet kan etter min mening derfor være uheldig. 

Samtidig kan det tenkes at uttrykket skal forstås ut fra alminnelig språkbruk, og at det derfor ikke er 

gitt en nærmere presisering i rettskildene, jf. Justisdepartementets veiledning som er omtalt i avsnitt 

2.3.2. Boe (2010, p. 194) påpeker også at det er et viktig utgangspunkt i rettskildelæren at 

rettsanvenderen legger til grunn en vanlig språklig forståelse av ordlydene, noe som implisitt betyr at 

mange av ordene ikke har en spesifikk rettslig betydning. Imidlertid er det i mitt materiale tydelige 

eksempler på det motsatte, hvor lovgiver har gitt nokså omfattende definisjoner for å angi konkrete 

rettslige betydninger, jf. avsnittene 3.4 og 4.3. Dette kan indikere at uttrykket «bosatt i Norge» som 

regel ikke kan anses som et rent alminnelig språklig uttrykk, der betydningen kan fremkomme av 

ordbøker eller lignende. Lovgiver har jo nettopp konstruert konkrete rettslige størrelser i en del 

sammenhenger, og spørsmålet er om disse kan anvendes der det ikke foreligger noen definisjoner. 

Etter min mening er det ikke gitt at de positive angitte størrelsene har gyldighet for andre 

rettsområder. Bing tar riktignok til orde for at eksisterende definisjoner kan være veiledende for å 

forstå et uttrykk i andre kontekster.145 Men etter min forståelse kan det da bli uklart hvilke alternative 

definisjoner som skal utgjøre en slik veiledning. Det kan kanskje være rimelig å legge til grunn de 

elementene som er felles på tvers av definisjonene, altså en felles kjerne for begrepet, dersom dette 

eksisterer, jf. avsnitt 3.5. Men dersom ønsket er en fullstendig forståelse av begrepet, noe som typisk 

er aktuelt for elektronisk samhandling og automatisk innhenting av opplysninger, mener jeg at dette 

er til liten hjelp.  

Det virker for meg klart at definisjonenes virkeområde helst bør være tydelig angitt i rettskildene. I 

mitt materiale er dette likevel nokså sjeldent.146 Når virkeområdet ikke er angitt mener Schartum 

(2011a, p. 17) at det i utgangspunktet er en presumpsjon om at definisjonen gjelder for den loven der 

den er gitt. Videre vil prinsippet om lex superior gjøre det nærliggende å si at definisjonen virker 

nedover slik at en forskrift, som er gitt med hjemmel i en lov som innehar en definisjon, også må 

forholde seg til samme definisjon.147 Det vil med andre ord si at definisjoner i utgangspunktet ikke 

gjelder generelt på tvers av rettsområder. Imidlertid må nok spørsmålet om hva som er en definisjons 

145 Sitert av Schartum (2011a, p. 17). 
146 Det beste eksempelet i mitt materiale er barnetrygdloven, hvor det er gitt en presisering som gjelder 

generelt i loven samtidig som det innenfor en bestemt paragraf er gitt en spesifikk definisjon, se avsnitt 
3.4. 

147 Lex superior innebærer blant annet at regel som er gitt på ett nivå ikke kan endres eller fravikes på at lavere 
regelnivå (Boe, 2010, p. 61). 
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virkeområde løses konkret ved hjelp av juridisk metode, og ikke på et generelt overordnet nivå som 

her. I min undersøkelse innebærer dette at opplysninger i folkeregisteret ikke uten videre kan legges 

til grunn i oppgaveløsninger hvor det tilhørende regelverket er taust om hva som er betydningen av 

uttrykket. 

Som jeg nevner flere ganger ovenfor er det i forbindelse med elektronisk samhandling et behov for å 

klargjøre begrepene for de opplysningene som faktisk skal utveksles, jf. avsnitt 2.3.4. Det vil si at det 

må tas stilling til om opplysningene, basert på semantikken, dekker det rettsfaktum som lovgiver 

forutsetter. Om det ikke foreligger tilstrekkelige presiseringer i rettskildene, må det likevel gjøres en 

avklaring i forbindelse med utviklingen av de IKT-systemene som skal understøtte den elektroniske 

samhandlingen. Det blir da et spørsmål om hvem som faktisk bør gi slike avklaringer. Eckhoff og 

Helgesen (2001, p. 63) advarer imidlertid mot at det blir spesifisert av lovgiver på en slik måte at man 

tar stilling til alle mulige kombinasjoner av kjennetegn fordi det vil gjøre definisjonene komplisert, samt 

gi lover som er langt mer ordrike, uoversiktlige og tunglest enn de er i dag. Dette er nok et generelt 

poeng, men i perspektiv av elektronisk samhandling så mener jeg at det likevel er nødvendig med mer 

detaljerte beskrivelser. 

Schartum (2011a, p. 43) argumenterer for at meningsinnholdet til ord og uttrykk bør klargjøres i 

lovgivningsprosessen. Det bør altså gjøres formelle analyser som en del av lovgivningen i stedet for at 

det gjøres som en del av arbeidet med systemutviklingen, jf. modellene jeg presenterte i avsnitt 4.3. 

Da vil de etablerte politiske prosessene langt på vei måtte ta stilling til de viktige spørsmålene som 

oppstår om semantikk i forbindelse med elektronisk samhandling. Etter min mening vil det være en 

fordel på flere måter. For det første vil det sannsynligvis bli klarere hva som skal være 

meningsinnholdet til konkrete ord og uttrykk. For det andre kan det også bli tydeligere at det skal 

etableres elektronisk samhandling for å dele eksisterende opplysninger, og eventuelt hvordan det skal 

gjøres. Det vil si hvilke opplysninger som uten videre skal legges til grunn, slik at det eksempelvis er 

mulig at de innhentes automatisk og behandles videre av IKT-systemene. En slik «forankring» vil 

imøtekomme den usikkerheten som Bing (1983, p. 72) antyder kan foreligge om hvordan IKT-

systemene skal utformes for at de skal være rettslige holdbare. Som Eckhoff og Helgesen (2001, p. 63) 

poengterer kan situasjonen ofte være at ingen har reflektert over spørsmålet før det dukker opp i 

praksis, det vil i denne sammenhengen si når det regelverket blir lagt til grunn i systemutviklingen. 

Jeg vil påstå at viljen til å etablere elektronisk samhandling må følges av en vilje til å gi klarere 

rettsregler. Lovgivningsprosessen må altså bidra til større tydelighet på de områdene hvor det er 

politisk vilje til å etablere elektronisk samhandling. Det er viktig at det i regelverket fremkommer en 

større bevissthet rundt hvilke størrelser som skal legges til grunn, og ikke minst hvilke forventninger 
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det er til ambisjonsnivå for å gjenbruke opplysninger. Det vil gi et regelverk som ikke skaper ubevisste 

hindre for elektronisk samhandling. 

5.4 Regelverksarkitektur og informasjonsarkitektur 

I avsnitt 3.4 gir jeg en oversikt over de ulike definisjonene jeg har funnet i lovene og forskriftene. 

Definisjonene varierer mye, både med tanke på hvilke elementer de består av og hvilke teknikker som 

blir benyttet. Med sistnevnte sikter jeg eksempelvis til at lovgiver i enkelte sammenhenger henviser til 

en annen kilde for å forklare uttrykkets betydning. Slike forhold kan sies å angå arkitekturen i 

regelverket. 

Schartum (2011a) tar til orde for at lovgiver kan henvise til hva som er registrert i en gitt kilde på et gitt 

tidspunkt om målet er å etablere et kriterium i en rettsregel som er nokså fast og notorisk. Bing (1983) 

nevner også viktigheten av å gi faste kriterier når regelverket skal implementeres i IKT-systemer, slik 

at kriteriene ikke skaper usikkerhet i hvordan IKT-systemene skal utformes, og dermed unngå 

usikkerhet om de er rettslige holdbare. Med andre ord kan det virke hensiktsmessig å gi henvisninger 

til opplysninger i folkeregisteret for å angi kriterier, og dermed klart understøtte bruken av nasjonale 

felleskomponenter.  

I seks av lovene og to av forskriftene i mitt materiale er det gitt slike henvisninger, enten til 

folkeregisteret som sådan eller folkeregisterloven, jf. figur 13. Etter min forståelse vil dette underbygge 

målet om elektronisk samhandling på en svært effektiv måte. De eneste opplysningene som da kan 

legges til grunn i IKT-systemet er de som er hentet fra den nasjonale felleskomponenten, siden lovgiver 

nettopp legger til grunn at disse skal utgjøre rettsfaktum. Det vil si at eventuelle andre opplysninger 

ikke vil være rettslig relevante. 

Denne typen henvisninger vil skape en tettere kobling mellom rettsområdene. Det vil si at eventuelle 

forandringer i folkeregisterloven med tilhørende rettskilder vil påvirke de rettsområdene som det er 

henvist til. Men etter min mening vil det uansett foreligge koblinger, av en praktisk art, om det 

gjennomføres systemutvikling for at IKT-systemene skal dele opplysninger. Selvfølgelig er det alltid 

mulig å gjøre endringer i IKT-systemene på nytt, men det vil uansett bety noe mindre fleksibilitet i 

praksis. Derfor kan det etter min mening være hensiktsmessig at eventuelle koblinger også reflekteres 

i regelverket. 

For de rettskildene som har selvstendige presiseringer, det vil si uten at det i ordlyden henviser til 

andre kilder, er det en del variasjon i hvilke elementer som angir meningsinnholdet, jf. avsnitt 3.4.2. 

Her kunne det etter min mening ha blitt gjort en jobb for å strukturere definisjonene, og harmonisert 

innholdet mer der det tilsynelatende er likhet. Schartum (2011b) peker på muligheten til å konstruere 
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definisjoner som består av flere moduler, hvor man legger til grunn det som er felles i en felles modul 

og eventuelt detaljerer ytterligere om det er ønskelig å ta høyde for særegne forhold. Eksempelvis 

kunne folketrygdloven bygget på en definisjon som er gitt i folkeregisterloven. Etter min forståelse vil 

det nødvendigvis gi en felles kjerne, og gjør det klarere hvilke forhold som skal være relevante for 

begge rettsområdene. Prinsipielt har det noen likhetstrekk med tankegangen som er vist til i IKT-

arkitekturen og felleskomponenter, jf. avsnitt 2.2.1. 

Jeg tror at det er et potensiale for å gjøre regelverksarkitekturen bedre enn den er i dag, det vil si hvilke 

elementer regelverket skal bestå av og hvordan disse skal settes sammen. I stor grad er lovgivningen i 

dag preget av konsentrasjon om lover enkeltvis, uten at det blir sett systematisk på lovgivningen som 

sådan. 

Schartum har i flere sammenhenger tatt til orde for at lovgivningsprosessen bør få bedre støtte.148 Det 

vil si at lovgiver både får bedre verktøy og metoder i arbeidet med å utforme rettsregler. Jeg deler 

dette synspunktet, og etter min mening er det helt nødvendig at lovgiver tar stilling til de 

problemstillingene som kan og vil oppstå når elektronisk samhandling etableres. I et demokratisk 

samfunn er det lovgiver som eksempelvis må ta stilling til hva som menes med «bosatt i Norge» i en 

gitt lov, hvordan dette skal forholde seg til andre begreper i andre lover, og om begrepene eventuelt 

bør harmoniseres eller gjøres felles slik at opplysningene kan brukes.  Jeg tror det er et potensiale for 

at lovgiver blir bedre rustet til å ta slike beslutninger. Det vil si at det blir gitt et bedre 

beslutningsgrunnlag fra de utøvende organene slik at de beskriver hva som allerede eksisterer av 

opplysninger og hva som må til for å gjenbruke disse. Et slikt beslutningsgrunnlag bør både inneholde 

økonomiske, administrative og faglige konsekvenser ved ulike alternativer. Med andre ord kan den 

tankegangen som ligger bak virksomhetsarkitektur vurderes for å berike lovgivningsprosessen. 

Virksomhetsarkitektur skal ideelt sett gi uttrykk for tilstanden til de totale ressursene virksomheten 

forvalter, herunder blant annet arbeidsprosesser og IKT-løsninger. Videre skal dette grunnlaget bidra 

til at beslutninger som blir tatt er så godt opplyst som mulig slik at de realitetene virksomheten står 

ovenfor blir tatt i betraktning. Men det er selvfølgelig et privilegium for våre politiske organer å 

beslutte det de mener er riktig, uavhengig av hva som faktisk ligger i beslutningsgrunnlaget. 

Det er etter min forståelse en avhengighet mellom regelverksarkitektur og informasjonsarkitektur.149 

Ovenfor tar jeg til orde for at det blir en større bevissthet rundt regelverksarkitekturen, i alle fall i de 

148 Se blant annet Schartum (2008). 
149 Informasjonsarkitektur kan forstås som en beskrivelse av hvilke elementer informasjonen er bygget opp av, 

og hvordan disse settes sammen. Disse elementene kan på mange måter forstås som data, jf. avsnitt 2.3.4. 
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tilfellene der det er ønskelig å etablere elektronisk samhandling. En annen tilnærming er hvordan 

informasjonsarkitekturen møter de eksisterende størrelsene i regelverkene, det vil si hvilket samsvar 

det er mellom begrepsbeskrivelsene i regelverket og de opplysningene som faktisk foreligger i den 

nasjonale felleskomponenten, jf. avsnitt 2.3.4. Jeg har ikke betraktet dette konkret i mine 

undersøkelser, men vil likevel angi noen sammenhenger. 

I innledningen til masteroppgaven skriver jeg om hvordan personer er tilknyttet geografiske områder, 

hvor jeg påpeker de mange flyttinger som statistikken gir uttrykk for. Det er klart at det i dag gir liten 

mening å karakterisere folk som enten bonde eller nomade når det gjelder deres tilknytning til et 

geografisk område. De aller fleste individene i en befolkning er med andre ord i en bevegelse, både 

innenfor et land og på tvers av landegrensene. Det betyr at informasjonsarkitekturen må bidra til at 

opplysningene er mer nyansert enn disse to størrelsene som jeg har titulert masteroppgaven med. 

Etter min mening er det vesentlig hvordan informasjonsarkitekturen faktisk utformes med tanke på 

målbildet om at opplysninger skal kunne gjenbrukes. 

Om presiseringer skal utformes ved hjelp av moduler, som jeg omtaler ovenfor, er det en forutsetning 

at informasjonsarkitekturen tilpasses denne måten å definere på. Det vil si at opplysningene beskrives 

slik at de representerer nyansene i tilstrekkelig grad. Det vil gi potensiale for gjenbruk av de 

opplysningene som er knyttet til kjernen i definisjonen, samtidig som det gir mulighet for å gjøre 

selvstendige bearbeidelser eller tilføyelser i henhold til de særegne forholdene som da foreligger. Med 

andre ord er det viktig at abstraksjonsnivå på opplysningene ikke er for høyt. Eksempelvis vil det være 

vanskelig å bruke opplysningstypen «bosatt» hvor verdiene er «ja» eller «nei». Det gir ingen muligheter 

for å gjøre bearbeidelser om det foreligger nyanser i de rettslige betydningene.  
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III. Vedlegg 

A. Programkode for makro og et eksempel på resultatet 

I boksen under har jeg gjengitt den programkoden som er benyttet for at en makro har formatert 

rettskildene maskinelt. 

 

Resultatet av denne makroen vises nedenfor. Eksempelet er hentet fra skatteloven § 15-4. Den illustrer 

også at lovgiver varierer ordbruken, innenfor samme bestemmelse i samme lovtekst. 
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B. Lover og forskrifter som ikke inneholder uttrykket «bosatt i Norge» 

I forbindelse med den første problemstillingen avdekket jeg noen «falske positiver». Det vil si at 

rettskildene var med på resultatlisten uten at de egentlig inneholder uttrykket «bosatt i Norge» slik 

som jeg har lagt til grunn i masteroppgaven. Den første tabellen viser lovene og den andre tabellen 

viser forskriftene. 

Lover 

Referanse Tittel 

LOV-1930-02-21 Lov om skifte [skifteloven]. 

LOV-1965-06-18-4 Lov om vegtrafikk (vegtrafikkloven). 

LOV-1979-12-21-77 Lov om jordskifte o.a. (jordskifteloven). 

LOV-1992-07-17-100 Lov om barneverntjenester (barnevernloven). 

LOV-1993-06-18-109 Lov om autorisasjon av regnskapsførere [regnskapsførerloven]. 

LOV-2000-03-24-16 Lov om foretakspensjon (foretakspensjonsloven). 

LOV-2000-11-24-81 Lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven). 

LOV-2005-06-03-37 Lov om utdanningsstøtte. 

LOV-2013-12-13-106 Lov om tjenestepensjon (tjenestepensjonsloven) 

Forskrifter 

Referanse Tittel 

FOR-1967-03-28-9350 Forskrift om bruk av utenlandsk motorvogn i riket og om særskilt registrering av motorvogn 
for midlertidig bruk. 

FOR-1980-10-23-8798 Forskrifter om fjernsynsmottakere 

FOR-1997-04-15-316 Forskrift om bortfall av rett til dekning av utgifter til helsetjenester mv på grunn av 
gjensidighetsavtale med annet land. 

(7) Personfradrag gis bare når skattyteren enten 
a. 

er bosatt i riket,8 eller 
 

b. 
har begrenset skatteplikt for arbeid utført i riket etter § 2-3 første ledd d og annet ledd. 

 

(8) Har skattyteren vært bosatt i riket bare en del av året, reduseres personfradraget slik at det gis 

personfradrag svarende til det antall hele eller påbegynte måneder skattyteren har vært bosatt i riket. 

Tilsvarende gjelder for person som har begrenset skatteplikt for arbeid utført i riket etter § 2-3 første ledd 

d og annet ledd ved opphold i riket en del av året.9 

(9) Personer og boer som ikke har krav på personfradrag, skal settes i skatteklasse 0. Personer som må bo i 

utlandet på grunn av tjeneste i den norske stat, følger samme regler om klasseansettelse som personer 

bosatt i Norge. 
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Referanse Tittel 

FOR-1997-12-17-1400 Forskrift til utfylling og gjennomføring av reglene i lov om skatt på honorar til utenlandske 
artister mv. 

FOR-2001-12-21-1563 Forskrift til åndsverkloven (lov av 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk m.v.) 

FOR-2003-12-19-1755 Forskrift om dekning av reise- og oppholdsutgifter ved ambulant kjeveortopedtjeneste i 
Nord-Norge. 

FOR-2006-01-04-6 Forskrift om innmelding i og utmelding av Den norske kirke. 

FOR-2007-05-14-506 Forskrift om lokalstyrevalg i Longyearbyen 

FOR-2010-06-25-937 Forskrift til varemerkeloven (varemerkeforskriften) 

C. Lover og forskrifter som inneholder uttrykket «bosatt i Norge» 

I forbindelse med den første problemstillingen kom jeg frem til at det totalt sett er 125 rettskilder som 

inneholder uttrykket «bosatt i Norge» slik jeg har lagt til grunn i masteroppgaven. I den første tabellen 

viser jeg en oversikt over alle lovene, og i den andre tabellen viser jeg en oversikt over alle forskriftene. 

Lover 

ID Referanse Tittel 

L1 LOV-1915-08-13-5 Lov om domstolene (domstolloven). 

L2 LOV-1925-08-07 Kongelig resolusjon [bergverksordning for Svalbard]. 

L3 LOV-1931-06-12-1 Lov i henhold til konvensjonen mellem Norge og Sverige om visse spørsmål vedrørende 
vassdragsretten av 11 mai 1929. 

L4 LOV-1934-11-19 Konvensjon mellem Norge, Danmark, Finnland, Island og Sverige om arv og dødsboskifte. 

L5 LOV-1946-12-13-21 Lov om krigspensjonering for militærpersoner. 

L6 LOV-1946-12-13-22 Lov om krigspensjonering for hjemmestyrkepersonell og sivilpersoner. 

L7 LOV-1952-12-19-2 Lov om adgang til rekvisisjon av skip m.v. under krig eller kriseforhold. 

L8 LOV-1954-03-01 Konvensjon om den sivile prosess av 1 mars 1954. 

L9 LOV-1954-11-26-3 Lov om stønad ved krigsskade på person [krigsskadestønadsloven]. 

L10 LOV-1955-06-30-20 Lov om når norsk tenestemakt kan halda brudvigjing i utlandet og utenlandsk tenestemakt 
i Noreg. 

L11 LOV-1957-06-28-12 Lov om pensjonstrygd for fiskere [fiskerpensjonsloven]. 

L12 LOV-1961-05-12-2 Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven). 

L13 LOV-1961-06-12 Overenskomst mellom Norge og Storbritannia om gjensidig anerkjennelse og fullbyrdelse 
av dommer i sivile saker. 

L14 LOV-1964-06-19-14 Lov om avgift på arv og visse gaver (arveavgiftsloven). 

L15 LOV-1966-12-16-9 Lov om anke til Trygderetten [trygderettsloven]. 

L16 LOV-1970-01-16-1 Lov om folkeregistrering [folkeregisterloven]. 

L17 LOV-1975-03-21-9 Lov om nordisk vitneplikt. 

L18 LOV-1977-06-10-71 Lov om anerkjennelse og fullbyrding av nordiske dommer på privatrettens område. 
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ID Referanse Tittel 

L19 LOV-1981-04-08-7 Lov om barn og foreldre (barnelova). 

L20 LOV-1981-05-29-38 Lov om jakt og fangst av vilt (viltloven). 

L21 LOV-1983-03-11-8 Lov i henhold til konvensjon av 3. juni 1981 mellom Norge og Finland om bygging av 
reingjerder og andre tiltak for å hindre at rein kommer over grensen mellom de to riker. 

L22 LOV-1986-02-28-8 Lov om adopsjon [adopsjonsloven]. 

L23 LOV-1989-02-17-2 Lov om bidragsforskott (forskotteringsloven). 

L24 LOV-1991-07-04-47 Lov om ekteskap [ekteskapsloven]. 

L25 LOV-1992-05-15-47 Lov om laksefisk og innlandsfisk mv. (lakse- og innlandsfiskloven). 

L26 LOV-1993-06-11-101 Lov om luftfart (luftfartsloven). 

L27 LOV-1994-06-24-39 Lov om sjøfarten (sjøloven). 

L28 LOV-1996-06-07-31 Lov om Den norske kirke (kirkeloven). 

L29 LOV-1996-11-29-68 Lov om skatt til Svalbard [Svalbardskatteloven]. 

L30 LOV-1996-12-13-87 Lov om skatt på honorar til utenlandske artister m.v. [artistskatteloven]. 

L31 LOV-1997-02-28-19 Lov om folketrygd (folketrygdloven). 

L32 LOV-1997-06-13-44 Lov om aksjeselskaper (aksjeloven). 

L33 LOV-1997-06-13-45 Lov om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven). 

L34 LOV-1998-06-26-41 Lov om kontantstøtte til småbarnsforeldre (kontantstøtteloven). 

L35 LOV-1999-03-26-14 Lov om skatt av formue og inntekt (skatteloven). 

L36 LOV-1999-03-26-15 Lov om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven). 

L37 LOV-1999-06-25-43 Lov om særlige tiltak mot Den føderale republikken Jugoslavia. 

L38 LOV-1999-06-25-46 Lov om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven). 

L39 LOV-2001-06-15-59 Lov om stiftelser (stiftelsesloven). 

L40 LOV-2002-03-08-4 Lov om barnetrygd (barnetrygdloven). 

L41 LOV-2002-05-03-13 Lov om utenrikstjenesten. 

L42 LOV-2002-06-07-19 Lov om personnavn (navneloven). 

L43 LOV-2002-06-28-57 Lov om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgloven) 

L44 LOV-2003-03-14-15 Lov om beskyttelse av design (designloven). 

L45 LOV-2005-04-29-21 Lov om supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg. 

L46 LOV-2005-05-20-28 Lov om straff (straffeloven). 

L47 LOV-2005-06-10-44 Lov om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. 
(forsikringsvirksomhetsloven) 

L48 LOV-2005-06-10-51 Lov om norsk statsborgerskap (statsborgerloven). 

L49 LOV-2005-06-17-67 Lov om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven). 

L50 LOV-2005-06-17-90 Lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven). 

L51 LOV-2007-06-15-40 Lov om reindrift (reindriftsloven) 

L52 LOV-2007-06-29-81 Lov om samvirkeforetak (samvirkelova) 
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L53 LOV-2008-05-15-35 Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven). 

L54 LOV-2009-06-19-58 Lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) 

L55 LOV-2010-03-26-8 Lov om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven) 

L56 LOV-2010-03-26-9 Lov om vergemål (vergemålsloven) 

L57 LOV-2012-01-20-4 Lov om pågriping og overlevering til og frå Noreg for straffbare forhold på grunnlag av ein 
arrestordre (arrestordreloven) 

L58 LOV-2012-08-24-64 Lov om bustøtte (bustøttelova) 

Forskrifter 

ID Referanse Tittel 

F1 FOR-1925-08-07-3767 Bergverksordning for Spitsbergen (Svalbard) fremlagt av den norske regjering. 

F2 FOR-1925-12-18-9838 Forskrift om hvad der skal henføres til skattepliktig formue og inntekt samt bestemmelser 
om utførelse av skatteligningen for Svalbard. 

F3 FOR-1956-09-14-3 Forskrift for vigsel ved sjømannsprest utsendt av Den norske Sjømannsmisjon. 

F4 FOR-1956-11-09-5 Forskrifter om stiftelse og organisasjon av gjensidige sjøtrygdelag. 

F5 FOR-1970-12-18-2 Forskrift om utlevering for å få iverksatt vedtak om frihetsinngrep i annet nordisk land. 

F6 FOR-1971-07-01-1 Forskrift om beregning og trekk av sjømannskatt m.v. 

F7 FOR-1974-04-01-3 Forskrift om trafikktrygd m.v. 

F8 FOR-1986-12-12-2187 Forskrift til mesterbrevloven 

F9 FOR-1992-07-30-592 Forskrift om registrering av skip i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) 

F10 FOR-1992-07-30-593 Forskrift om registrering av skip i norsk ordinært skipsregister 

F11 FOR-1992-11-05-979 Forskrift om når en utenlandsk statsborger skal anses å være fast bosatt i Norge i 
forbindelse med prøving av ekteskapsvilkår 

F12 FOR-1993-12-23-1251 Forskrift om pensjonsberegning, om tilståelse og beregning av barnetillegg og 
barnepensjon og om gjennomføringa av folketrygdlovens bestemmelser om 
inntektsprøving i tilfelle som omfattes av EØS-avtalen. 

F13 FOR-1995-11-03-875 Forskrift om tinglysing 

F14 FOR-1996-06-28-678 Forskrift om norske kredittinstitusjoners virksomhet i annen stat i Det europeiske 
økonomiske samarbeidsområde 

F15 FOR-1997-04-15-314 Forskrift om unntak fra medlemskap i folketrygden for person som er omfattet av eller 
mottar ytelser etter utenlandsk trygdelovgivning mv og vedkommendes 
familiemedlemmer 

F16 FOR-1997-07-01-658 Forskrift om formidling av landsdekkende postsendinger. 

F17 FOR-1998-03-04-173 Forskrift om regulering av fiske i farvann utenfor noen stats fiskerijurisdiksjon. 

F18 FOR-1998-03-13-195 Forskrift om regulering av fiske med norske fartøyer i Antarktis (CCAMLR-området). 

F19 FOR-1998-09-16-890 Forskrift om dagpenger under arbeidsløshet 

F20 FOR-1999-06-30-1499 Forskrift om registrering og rapportering ved fiske i farvann utenfor noen stats 
fiskerijurisdiksjon. 

F21 FOR-1999-11-19-1158 Forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 

F22 FOR-1999-11-30-1194 Forskrift om formidling av innenlandsadopsjon der foreldre samtykker til adopsjon. 
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F23 FOR-1999-11-30-1195 Forskrift om krav til organisasjon som formidler barn fra fremmed stat med sikte på 
adopsjon. 

F24 FOR-2000-12-08-1280 Forskrift om vilkår for å få mesterbrev. 

F25 FOR-2001-05-21-1308 Forskrift for vigsel ved norsk utenrikstjenestemann 

F26 FOR-2001-06-14-631 Forskrift om opplysningsplikt til folke- og boligtelling 2001. 

F27 FOR-2001-12-21-1476 Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Dødsårsaksregisteret 
(Dødsårsaksregisterforskriften) 

F28 FOR-2002-04-25-423 Forskrift om arbeid og utplassering av ungdom på norske skip 

F29 FOR-2002-11-15-1276 Forskrift til gjennomføring av konvensjon 3. mars 1973 om internasjonal handel med 
truede arter av vill flora og fauna (CITES) 

F30 FOR-2003-06-20-736 Forskrift om åpning for fiske etter anadrome laksefisk (åpningsforskriften) 

F31 FOR-2003-07-04-882 Forskrift om stedlig virkeområde for lov om elektronisk kommunikasjon vedrørende 
Svalbard, Jan Mayen, Bilandene og Antarktis 

F32 FOR-2003-09-19-1164 Forskrift om prikkbelastning 

F33 FOR-2003-12-11-1500 Forskrift om frivillig registerordning for utøvere av alternativ behandling. 

F34 FOR-2004-01-19-298 Forskrift om førerkort m.m. 

F35 FOR-2004-02-05-393 Forskrift om registrering av luftfartøy m.m. 

F36 FOR-2004-03-08-515 Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning 

F37 FOR-2004-12-01-1558 Forskrift om bokføring 

F38 FOR-2005-04-20-341 Forskrift om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere 

F39 FOR-2005-12-21-1720 Forskrift om forvaltning av tilskudd til sysselsetting av sjøfolk 

F40 FOR-2006-06-30-756 Forskrift om erverv og tap av norsk statsborgerskap (statsborgerforskriften) 

F41 FOR-2007-08-20-987 Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske på statsgrunn utenfor statsallmenning 

F42 FOR-2007-11-09-1268 Forskrift om folkeregistrering 

F43 FOR-2007-12-14-1417 Forskrift til patentloven (patentforskriften) 

F44 FOR-2007-12-21-1766 Forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven 
(skattebetalingsforskriften) 

F45 FOR-2008-04-16-362 Forskrift om grunnutdanning og etterutdanning for yrkessjåfører (yrkessjåførforskriften) 

F46 FOR-2008-08-18-942 Forskrift om arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret 

F47 FOR-2008-12-17-1502 Forskrift til lov om toll og vareførsel (tollforskriften) 

F48 FOR-2008-12-18-1436 Forskrift om manntal for fiskarar og fangstmenn 

F49 FOR-2008-12-19-1480 Forskrift om valg til Sametinget 

F50 FOR-2009-02-13-205 Forskrift om tuberkulosekontroll 

F51 FOR-2009-03-03-259 Forskrift om krav til minstealder og båtførerbevis mv. for fører av fritidsbåt 

F52 FOR-2009-06-25-904 Forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon mv. (våpenforskriften) 

F53 FOR-2009-09-07-1168 Forskrift om tilskudd til audiovisuelle produksjoner 

F54 FOR-2009-10-15-1286 Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) 

F55 FOR-2009-11-03-1334 Forskrift om tilskudd til manuskriptutvikling og utdanningsrettede tiltak 
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F56 FOR-2009-12-17-1759 Forskrift om etterhåndstilskudd til kinofilm 

F57 FOR-2010-11-22-1466 Forskrift om stønad til helsetjenester mottatt i et annet EØS-land 

F58 FOR-2010-12-10-1605 Forskrift om utskrivning og verneplikt (vernepliktforskriften) 

F59 FOR-2011-03-01-214 Forskrift om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv. 

F60 FOR-2012-06-28-794 Forskrift om gjennomføring av Europeisk avtale om kjøre- og hviletid m.v. for mannskap 
på kjøretøy i internasjonal vegtransport (AETR-avtalen) 

F61 FOR-2012-08-29-842 Forskrift om fastlegeordning i kommunene 

F62 FOR-2013-02-11-208 Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2013-2014 

F63 FOR-2013-02-14-199 Forskrift om narkotika (narkotikaforskriften) 

F64 FOR-2013-04-26-412 Forskrift om miljøvern og sikkerhet i Antarktis 

F65 FOR-2013-04-29-422 Forskrift om Arbeids- og velferdsetatens kompetanse til å fastsette pensjonsgivende 
inntekt og trygdeavgift 

F66 FOR-2013-09-17-1092 Samleforskrift om tredjeparters opplysningsplikt 

F67 FOR-2014-02-05-107 Forskrift om visse forhold vedrørende de politiske partiene (partilovforskriften) 

D. Lover og forskrifter som inneholder en presisering 

I forbindelse med den første problemstillingen kom jeg frem til at det var 19 rettskilder som innehold 

en eller annen form for presisering av meningsinnholdet for uttrykket «bosatt i Norge». I tabellen 

under viser jeg en oversikt over disse rettskildene. 

ID Referanse Tittel 

F11 FOR-1992-11-05-979 Forskrift om når en utenlandsk statsborger skal anses å være fast bosatt i Norge i 
forbindelse med prøving av ekteskapsvilkår 

F25 FOR-2001-05-21-1308 Forskrift for vigsel ved norsk utenrikstjenestemann 

F40 FOR-2006-06-30-756 Forskrift om erverv og tap av norsk statsborgerskap (statsborgerforskriften) 

F42 FOR-2007-11-09-1268 Forskrift om folkeregistrering 

F44 FOR-2007-12-21-1766 Forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven 
(skattebetalingsforskriften) 

F47 FOR-2008-12-17-1502 Forskrift til lov om toll og vareførsel (tollforskriften) 

F49 FOR-2008-12-19-1480 Forskrift om valg til Sametinget 

F65 FOR-2013-04-29-422 Forskrift om Arbeids- og velferdsetatens kompetanse til å fastsette pensjonsgivende 
inntekt og trygdeavgift 

F66 FOR-2013-09-17-1092 Samleforskrift om tredjeparters opplysningsplikt 

L1 LOV-1915-08-13-5 Lov om domstolene (domstolloven). 

L30 LOV-1996-12-13-87 Lov om skatt på honorar til utenlandske artister m.v. [artistskatteloven]. 

L31 LOV-1997-02-28-19 Lov om folketrygd (folketrygdloven). 

L34 LOV-1998-06-26-41 Lov om kontantstøtte til småbarnsforeldre (kontantstøtteloven). 

L35 LOV-1999-03-26-14 Lov om skatt av formue og inntekt (skatteloven). 
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L40 LOV-2002-03-08-4 Lov om barnetrygd (barnetrygdloven). 

L42 LOV-2002-06-07-19 Lov om personnavn (navneloven). 

L43 LOV-2002-06-28-57 Lov om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgloven) 

L45 LOV-2005-04-29-21 Lov om supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg. 

L58 LOV-2012-08-24-64 Lov om bustøtte (bustøttelova) 

E. Forklaring til notasjoner 

I flere av figurene i masteroppgaven benytter jeg syntaks som er hentet fra UML. I tabellen nedenfor 

viser jeg de viktigste symbolene som benyttes for å vise sammenhenger mellom de ulike størrelsene, 

samt gir en forklaring for hva symbolet betyr. 

Symbol Forklaring 

 

Det vil si at objektet er en del av objektet det peker til. Eksempelvis at objektet «hjul» er en 

del av objektet «bil». Hovedelement og delelementer. 

 

Aggregering. Denne notasjonen betyr at to eller flere objektet er sammensatt til ett objekt. 

Eksempelvis objektet «hopp» og objektet «langrenn» er sammensatt til objektet 

«kombinert». Det innebærer en sterk avhengighet, slik at objektet «kombinert» ikke kan 

opptre uten de øvrige. Dersom man ikke har «langrenn», så har man heller ikke «kombinert». 

 Denne notasjonen betyr at det er en relasjon mellom to objekter, uten at det er spesifisert 

nærmere hva relasjonen innebærer. 

 Denne notasjonen betyr at det foreligger en generalisering og arv. Det vil si at objektet har 

fellestrekk med et annet, slik at det arver egenskaper fra det objektet som pilen peker mot. 

Eksempelvis vil objektet «land utenfor EØS/EFTA» arve alle egenskapene som er knyttet til 

objektet «land». 
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