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1 Innledning  
1.1 Tema og problemstilling 
Hvert år avsier Trygderetten omkring tre til fire tusen kjennelser.1 Rundt én av fire som anker 
saken sin dit får helt eller delvis medhold.2 Trygderetten er dermed en viktig aktør for å sikre 
at borgerne får oppfylt sine trygderettslige rettigheter. Dette er avgjørelser som gjerne vil 
være av stor betydning for den enkeltes økonomiske og sosiale forhold.  
 
Menneskerettslige kilder har fått økt innflytelse på norsk rett de seneste tiårene. De har også 
en sentral plass i vår konstitusjon. Grunnloven vår setter skranker for både lovgiver og retts-
anvendere, samt gir rettigheter til den enkelte borger. Disse rettskildene vil kunne ha betyd-
ning ved avgjørelsen av trygderettslige spørsmål og de er til dels tett vevd sammen. Samlet 
sett betyr dette at det er et bredt og sammensatt rettskildebilde som ligger til grunn for trygde-
feltets rettigheter.3  
  
Temaet for denne oppgaven er Trygderettens bruk av menneskerettslige og grunnlovsmessige 
kilder sett i et rettssikkerhetsperspektiv. Spørsmålet som vil forsøkes besvart er i hvilken grad 
borgernes grunnlovfestede og menneskerettslige rettigheter ivaretas gjennom Trygderettens 
kjennelser. For å finne svaret på denne problemstillingen vil det arbeides ut fra to under-
spørsmål: Det første er om kilder av denne karakter blir brukt av Trygderetten. Det gjelder 
både der de er påberopt av den ankende part, men også om retten bruker disse på eget initia-
tiv. Dette spørsmålet strekker seg også til om retten anser å ha den formelle kompetansen til å 
benytte kildene. Det neste knytter seg til hvordan kildene brukes. Går Trygderetten inn i selv-
stendige vurderinger eller gjøres det en svært kort behandling? Herunder ligger også et 
spørsmål om de ulike kildene anvendes på samme måte, eller om det finnes variasjoner.     
 
Jeg har ikke funnet noe litteratur som berører problemstillingen. Jeg har heller ikke funnet 
noen tidligere gjennomgang og analyse av Trygderettens bruk av grunnlovsmessige og men-
neskerettslige kilder. Etter min mening er temaet viktig fordi det handler om legitimiteten til 
Trygderetten og om retten er i stand til å oppfylle sin rolle i rettsvesenet. Det kan sies at dette 
er et utfordrende rettslig landskap for Trygderetten. Ved hjelp av en grundig gjennomgang av 
praksis ønsker denne oppgaven å bidra til en systematisk tilnærming til rettens kildebruk i 
saker som berører spørsmål av grunnlovsmessig eller menneskerettslig karakter. Den pågåen-
de NAV-saken om muligheten for å ta med trygdeytelser til andre EØS-land har i stor grad 

                                                
1  Trygderettens årsrapport 2018 (2019) s. 9  
2  Trygderettens årsrapport 2018 (2019) s. 13 
3  Ikdahl og Strand (2016) s. 23 og 24  
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preget mediebildet den siste tiden.4 Denne alvorlige saken kan være med på å understreke 
viktigheten av å ta i bruk hele rettskildebildet, også når det gjelder trygderettslige spørsmål.  
   
1.2 Avgrensninger 
Når det gjelder Trygderetten som organ, vil fremstillingen begrenses til å gi den informasjon 
som er nødvendig sett i sammenheng med problemstillingen. Oppgaven avgrenses også i for-
hold til hvilke menneskerettslige og grunnlovsmessige kilder som undersøkes. Jeg har valgt ut 
noen sentrale rettigheter for grundig analyse. I det følgende vil tilbakevirkning, eiendomsvern, 
diskriminering, barnekonvensjonen og rettferdig rettergang behandles inngående.5 EØS-rett er 
holdt helt utenfor oppgaven, med ett unntak: likestillingsdirektivet. Bakgrunnen for at dette 
direktivet er tatt med er den sterke forbindelseslinjen til det grunnlovsmessige og menneske-
rettslige diskrimineringsvernet. Det bemerkes at den pågående NAV-saken omhandler trygde-
forordningen 883/2004 som ikke har vært en del av denne oppgaven.   
 
1.3 Metode og kildebildet 
For å finne svar på problemstillingen vil den sentrale kilden være Trygderettens kjennelser. 
Jeg har gjennomgått 136 av Trygderettens kjennelser fra tidsrommet 2013 til 2018. Jeg har 
vurdert det dit hen at et femårsperspektiv gir meg et tilstrekkelig datagrunnlag uten at det blir 
altfor omfattende. Grunnen til at det er valgt en tidsperiode frem til 2018, og ikke dags dato, 
er fordi i fra 1.1.2019 har Trygderetten gått over til å kun publisere et utvalg på 20 prosent av 
kjennelsene. I tillegg tar det rundt tre til fire måneder før en avsagt kjennelse er tilgjengelig 
for søk i Lovdata.6 Av Trygderettens publiserte kjennelser i 2019 er det ikke funnet noen som 
er aktuelle for oppgavens problemstilling.  
 
De aktuelle kjennelsene er funnet ved hjelp av søk i Lovdata. Det er gjort omfattende søk med 
inkludering av åpen endelse og synonymer, og ved å benytte flere ulike søkeord i separate 
søk: grunnlov, grl, Den europeiske menneskerettighetsdomstol, Den europeiske mennesker-
ettsdomstol, EMD, Den europeiske menneskerettighetskonvensjon, Den europeiske menneske-
rettskonvensjonen, EMK, menneskerett, konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle ret-
tigheter, ØSK, konvensjon om sivile og politiske rettigheter, SP, kvinnediskrimineringskon-
vensjonen, kvinnekonvensjon, konvensjon, likestillingsdirektiv, barnekonvensjon, eiendoms-

                                                
4  Se for eksempel Klausen (2019)  
5  Disse områdene er valgt ut etter at jeg hadde lest igjennom alle kjennelsene. Bakgrunnen for valget er for det 

første at rettens rettskildebruk på disse områdene gir grunnlag for gode diskusjoner og sammenlikning. For 
det andre var det her jeg fant flest kjennelser slik at datagrunnlaget fremstår som tilfredsstillende. Som ek-
sempel kan det nevnes at i tilknytning til alle FNs øvrige konvensjoner, fant jeg totalt bare tre saker. Også i 
tilknytning til legalitetsprinsippet var det for få saker av betydning, selv om det kunne vært interessant å se 
nærmere på dette også. 

6  Trygderettens årsrapport 2018 (2019) s. 15 
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vern, eiendomsrett og FN. Det er også gjort søk fra de ulike bestemmelsene ved å se på hvilke 
av Trygderettens kjennelser som Lovdata har knyttet til for eksempel Grunnloven (Grl) § 97 
om tilbakevirkning og Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) art. 14 om 
diskriminering.  
 
Det finnes noen metodiske utfordringer i forbindelse med utvelgelsen av kjennelser. Det er 
ikke gitt at alle relevante kjennelser knyttet til de aktuelle paragrafene og artiklene er fanget 
opp i søkene. Dette er forsøkt unngått ved å søke bredt og ved å se til henvisninger gjort i 
kjennelsene. For eksempel er Omregnings-kjennelsen som blir behandlet i avsnitt 3.1 funnet 
ved hjelp av henvisninger i andre kjennelser.  
 
En ulempe er at de omfattende søkene førte til at mange kjennelser dukket opp i flere av søke-
resultatene. Det har vært en stor jobb å skille ut overlappende kjennelser i de forskjellige sø-
kene. Noen søk innebar også mange irrelevante treff. Spesielt ved søket som omfattet FN, 
hvor målet var å inkludere alle treff på en av FNs konvensjoner, kom det opp mange treff som 
ikke var aktuelle for oppgavens tema. Det kunne for eksempel vært brukt ord som «FN-
soldat» eller «tjeneste i FN». Selv om arbeidet med søkingen er foretatt etter beste evne og 
med en systematisk og skjematisk struktur, kan det ikke utelukkes at noen kjennelser har falt 
ut ved denne silingen av doble søketreff. Den helt optimale metoden ville vært å lese igjen-
nom samtlige kjennelser fra Trygderetten i den aktuelle femårsperioden. Kun på denne måten 
kan en forsikre seg om at ingen aktuelle avgjørelser har falt igjennom under søkingen. Dette 
har det ikke vært anledning til å gjøre da omfanget er altfor stort.  
 
Det ville vært interessant å undersøke om det finnes saker hvor grunnlovsstrid eller konven-
sjonsbrudd ikke påberopes av den ankende part og heller ikke kommenteres av retten, selv om 
saksforholdet burde tilsi en slik behandling. Slike kjennelser vil ikke dukke opp i søkene nett-
opp fordi de ikke vil inneholde søkeordene som er brukt. Det er derfor ingen mulighet til å si 
noe klart om hvorvidt Trygderetten unnlater å berøre spørsmålet selv om det kanskje kunne 
eller eventuelt burde vært gjort. I noen kjennelser, spesielt knyttet til Grl § 97, finnes det alli-
kevel noen eksempler. Disse er funnet fordi ankemotparten har brukt ord som «grunnlovs-
strid» eller liknende. Det var spesielt i relasjon til diskriminering at denne problemstillingen 
kom på spissen. Jeg tenkte det ikke nødvendigvis var gitt at den ankende part hadde funnet 
frem til den riktige paragrafen eller artikkelen. Det kunne dermed tenkes at vedkommende i 
stedet hadde brukt ord for å uttrykke hva hun eller han mente var feil. Jeg foretok derfor utvi-
dede søk med søkeordene diskriminering, likestilling og forskjellsbehandling. Treffene i den 
valgte tidsperioden ble henholdsvis 134, 1 174 og 172 kjennelser. Disse er ikke gjennomgått 
på grunn av det store omfanget.    
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Målet med analysen av kjennelsene er å vurdere hvordan Trygderetten forholder seg til de 
grunnlovsmessige og menneskerettslige kildene. Fremstillingen vil sentreres rundt prinsipp-
kjennelser og andre særlig betydningsfulle kjennelser i relasjon til oppgavens problemstilling. 
Det vil også bli gitt en oversikt over antallet avgjørelser innenfor hvert område, samt trukket 
frem kjennelser som både bygger på prinsippkjennelsene og som avviker fra disse. Det vil 
også bli foretatt en viss sammenlikning mellom kjennelser.  
 
1.4 Fremstillingen videre  
Først vil jeg i kapittel 2 presentere noen trekk ved Trygderetten som er viktig å ha med seg for 
videre lesning. Kapittel 3 vil gi en gjennomgang og analyse av praksis knyttet til de utvalgte 
områdene. Funnene som gjøres her vil diskuteres nærmere i kapittel 4. Rettssikkerhetsper-
spektivet vil da være gjennomgående for drøftelsen. Det siste kapittelet samler noen tråder og 
kommer med noen avsluttende synspunkter på oppgavens problemstilling.  
 

2 Trygderetten  
2.1 Formål 
Trygderetten har som oppgave å behandle tvister mellom en borger og et forvaltningsorgan 
om en trygde- eller pensjonsytelse.7 Institusjonen ble opprettet ved lov om anke til Trygderet-
ten – trygderettsloven – av 16. desember 1966 nr. 9 (trrl). En sentral bakgrunn for opprettel-
sen var etterkrigstidens rettssikkerhetsdebatt.8 Trygderetten skulle etablere en særlig god retts-
sikkerhet i saksbehandlingen sett hen til hvor viktig denne type velferdsytelser ofte vil være 
for den enkelte.9 I forbindelse med en endringsproposisjon til loven, Ot.prp. 52 (1986-87), ble 
rettssikkerheten igjen understreket: «Behandlingen i Trygderetten er innrettet på å gi de tryg-
dede en særdeles høy grad av rettssikkerhet».10 Et høringsnotat om revisjon av trygderettslo-
ven fra 2014 gir uttrykk for at denne holdningen nå er endret. Blant annet trekkes det frem at 
den enkeltes bevissthet om egne rettigheter, samt evnen og viljen til å fremme disse, er i bety-
delig grad styrket. Videre nevnes det at brukeren er representert av advokat i 40 prosent av 
sakene og at det er innført en nasjonal klageinstans. Det uttales også at «[d]et bildet som An-
kelovutvalget tegnet av den ressurssvake pensjonist eller pensjonssøker er derfor etter hvert 
blitt mindre treffende.»11 Etter ny formålsbestemmelse med ikrafttredelse fra april 2016 skal 
loven nå fremme «en betryggende, rask og tillitsskapende behandling av trygde- og pensjons-
tvister av en uavhengig og upartisk Trygderett», se § 1 første ledd. Som Østenstad fremhever, 

                                                
7  Øie (2010) s. 11  
8  Kjønstad (2018) s. 64 
9  Østenstad (2015) s. 11 
10  Ot.prp. nr. 52 (1986-1987) s. 2. Se også Østenstad (2015) s. 11 andre fotnote 
11  Arbeids- og sosialdepartementet (2014) s. 11. Se også Østenstad (2015) s. 11 andre fotnote  
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er det tidligere utgangspunktet med et særlig fokus på rettssikkerheten nå gjennomgående blitt 
tonet ned.12 
 
2.2 Saklig virkeområde og kompetanse  
Trygderettens saklige virkeområde er angitt i trrl § 2. Etter første ledd kan vedtak om indivi-
duelle rettigheter og plikter etter et nærmere angitt regelverk i bokstav a til f ankes inn. Her 
nevnes blant annet folketrygdloven (ftrl) i bokstav a og bestemmelser for supplerende pen-
sjonsordninger fastsatt ved lov eller vedtak av Stortinget i bokstav d. Det er videre gitt en for-
skriftshjemmel i forhold til supplerende pensjonsordninger i andre ledd og tilsvarende for 
tilleggstrygder i tredje ledd. Fjerde og femte ledd avgrenser negativt vedtak som ikke kan an-
kes inn. Det gjelder blant annet vedtak som kan bringes inn for annen ankeinstitusjon eller 
vedtak truffet av statsråd eller departement.  
 
Forholdet til Grunnloven og menneskerettsloven (mrl) er ikke omtalt i trrl § 2. Det kan sies at 
det uansett ville vært overflødig å ta dette med ettersom de er en del av det juridiske metode-
bildet og ikke knyttet til spesielle rettsområder. Skal man løse et rettslig spørsmål må man 
bruke hele rettskildebildet. Grl vil i kraft av å være lex superior gå foran regler av lavere rang 
ved en eventuell motstrid. Mrl § 3 gir flere sentrale menneskerettslige konvensjoner forrang 
ved eventuell motstrid med bestemmelser av annen lovgivning. Som vi skal se, kan imidlertid 
trrl § 2 bli brukt som begrunnelse for å ikke vurdere spørsmål om grunnlovsstrid eller konven-
sjonsbrudd. I noen saker velger Trygderetten å lese denne bestemmelsen som at bare de opp-
listede rettskildene skal benyttes. Det kan være problematisk om dette betyr at retten i mindre 
grad er åpen for argumenter hentet fra andre rettskilder.    
 
Øie uttrykker at man i dag kan legge til grunn at Trygderetten har formell kompetanse til å 
prøve grunnlovsmessigheten av lover.13 Første gang Trygderetten tok stilling til det var i 
TRR-1985-1686. I denne syvmedlemskjennelsen inntok retten det standpunkt at Trygderetten 
har adgang til å prøve lovers grunnlovsmessighet, og at dette dermed faller inn under rettens 
saklige myndighetsområde etter trrl § 2. Dette har senere blitt lagt til grunn i andre saker. Øie 
viser blant annet til to kjennelser fra 199214 og 1993,15 hvor retten i begge sakene innledet 
sine bemerkninger med at: «[d]et er i saken ikke reist tvil om Trygderetten har adgang til å 
prøve om en lov er i strid med Grunnloven.» Begge disse kjennelsene ble bragt inn for de 
alminnelige domstoler hvor Høyesterett behandlet sakene i plenum.16 Det ble der nevnt at 

                                                
12  Østenstad (2015) s. 11 andre fotnote 
13  Øie (2010) s. 95  
14  TRR-1992-299  
15  TRR-1993-1599 
16  Rt. 1996 s. 1415 (Borthen) og Rt. 1996 s. 1440 (Thunheim) 
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Trygderetten hadde ansett seg kompetent til å prøve grunnlovsmessigheten uten at Høyesterett 
tok avstand fra dette syn. Heller ikke senere har Høyesterett tatt avstand fra denne oppfat-
ningen, se for eksempel Rt. 2006 s. 262 som også Øie viser til. Den sistnevnte reiste også 
spørsmålet om avslaget var i strid med EMK første tilleggsprotokoll (TP) nr. 1 art. 1.   
 
En annen ting som er verdt å merke seg når det gjelder Trygderettens formelle kompetanse er 
at lovforarbeidene forutsetter at med mindre begrensninger er uttrykkelig fastsatt, vil prø-
vingsadgangen omfatte alle sider av de vedtak som Trygderetten kan prøve.17 Dette kommer 
til uttrykk i trrl § 20 første ledd og innebærer at Trygderetten prøver rettsanvendelsen, bevis-
bedømmelsen og andre vurderinger, herunder også det «frie» forvaltningsskjønn. Trygderet-
ten har også anledning til å prøve forvaltningens saksbehandling og oppheve vedtaket på 
grunnlag av feil ved behandlingen.18 Retten kan dessuten gå utover partenes påstander dersom 
dette er til gunst for den ankende part, jf. trrl § 20 annet ledd. Retten skal også av eget tiltak 
anvende gjeldende rettsregler jf. fjerde ledd. Dette innebærer at retten kan måtte ta opp 
spørsmål om grunnlovsmessighet eller aktuelle internasjonale forpliktelser, selv om dette ikke 
er påberopt eller berørt av den ankende part.  
 
Når man ser hen til det som ble nevnt i avsnitt 2.1, vil omlag 60 prosent av sakene ankes til 
Trygderetten uten at det benyttes advokat som prosessfullmektig. Det kan være utfordrende 
for en person uten juridisk kunnskap å finne frem til alle aktuelle bestemmelser i Grunnloven 
og kanskje spesielt håndtere den store mengde av ulike traktater og konvensjoner. I et ved-
taksbrev fra forvaltningen vil begrunnelsen vise til de regler vedtaket bygger på, jf. forvalt-
ningsloven (fvl) § 25 første ledd. De aktuelle materielle reglene vil det derfor normalt ikke by 
på utfordringer for søkeren å gjøre seg kjent med. Vedtaksbrevet vil derimot ikke inneholde 
aktuelle grunnlovsmessige og menneskerettslige bestemmelser som eventuelt kan påberopes i 
en klageomgang. Bestemmelsen i trrl § 20 fjerde ledd kan derfor være av ekstra stor betyd-
ning i saker som berører disse problemstillingene.  
 
Det er grunn til å kommentere forholdet mellom trrl § 2 om saklig virkeområde og § 20 fjerde 
ledd om at retten av eget tiltak skal anvende gjeldende rettsregler. Den førstnevnte bestem-
melsen kan ses på som en inngangsport for å få saken behandlet av Trygderetten. Saken må 
gjelde et vedtak om individuelle rettigheter og plikter etter det angitte regelverk. Når den der-
imot først har sluppet inn til behandling, må retten se på alle relevante rettsregler for saksfor-
holdet, jf. § 20 fjerde ledd. Alle kilder som kan kaste lys over hva som er riktig forståelse av 
rettsgrunnlaget må trekkes inn. Det gjelder også Grunnloven og menneskerettslige kilder.  

                                                
17  Ot.prp. nr. 5 (1966-1967) s. 16-17. Se også Øie (2010) s. 94 
18  Øie (2010) s. 94  
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2.3 Krav til begrunnelse  
Kjennelser fra Trygderetten skal begrunnes som dommer med mindre retten finner det klart at 
anken ikke kan føre frem, jf. trrl. § 21 andre ledd. Denne bestemmelsen viser til at tvisteloven 
(tvl) § 19-6 gjelder så langt det passer. Etter tvl § 19-6 femte ledd siste punktum kan overord-
nede domstoler i sin begrunnelse henholde seg helt eller delvis til de underordnede domstolers 
begrunnelse i saken. Dette fører til at Trygderetten gjerne slutter seg til ankemotpartens frem-
stilling og rettslige vurderinger der retten kommer til det samme resultat.  
 
Det er usystematiske variasjoner når det gjelder hvordan ankemotparten forholder seg til de 
grunnlovsmessige og menneskerettslige kildene. Statens pensjonskasse har lagt seg på en nes-
ten unntaksfri linje som går ut på at de ikke prøver grunnlovsmessigheten av lover. En mye 
brukt standardformulering er: «[d]et er ikke opp til Statens Pensjonskasse å vurdere grunn-
lovsmessigheten av en lovendring.»19 NAV Klageinstans er stort sett tilbakeholdene når det 
gjelder å benytte grunnlovsmessige eller menneskerettslige kilder, men her er det betydelig 
flere unntak. For eksempel når det gjelder barnekonvensjonen så uttales det i én kjennelse at 
«[b]arnekonvensjonen ligger utenfor vårt myndighetsområde. Vi kan ikke ta stilling til andre 
lovverk utenfor folketrygden.»20 Men i flere andre saker21 hvor konvensjonen anføres av den 
ankende part, vurderer NAV spørsmålet og har en klar oppfatning av hvorfor hensynet til bar-
nets beste ikke skal tillegges vekt. Et annet eksempel finner vi i en sak om supplerende stø-
nad. NAV Klageinstans uttaler at de ikke har «myndighet til å ta stilling til om regelendringen 
i «lov om supplerende stønad» vil være i strid med prinsippene i Grunnloven eller prinsippene 
som måtte fremkomme av EMK.»22 Allikevel kommer Klageinstansen rett etterpå med utta-
lelser om hvorvidt de anser supplerende stønad for å være en opptjent rettighet eller ikke, og 
hvorfor de mener at det ikke er tale om en tilbakevirkning. Når det gjelder tilbakevirknings-
spørsmålet er det også varierende hvordan NAV forholder seg til Grunnloven. I en sak uttales 
det at «NAV kan ikke gå utover folketrygdlovens bestemmelser23, men andre saker24 kan il-
lustrere at klageinstansen tar stilling til grunnlovsstriden. Jeg har imidlertid ikke funnet noen 
eksempler på at ankemotparten anvender grunnlovsmessige og menneskerettslige kilder på en 
svært grundig måte.  
 
                                                
19  Se f.eks. TRR-2015-1639 s. 4 og TRR-2016-1069 s. 4. Bemerkning: Kjennelser fra Trygderetten inneholder 

ikke nummerering av avsnitt eller sidetall. Når det i det følgende henvises til sidetall i kjennelsene, er dette 
sidetallet etter en standard utskrift fra Lovdata.  

20  TRR-2017-3845 s. 4 
21  Se TRR-2013-2385, TRR-2015-3244 og TRR-2016-1939  
22  TRR-2017-626 s. 7 
23  TRR-2014-609 s. 3 
24  TRR-2013-1281 s. 3 og 4 og TRR-2015-1549 s. 3 
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Det kan sies å være et spenningsforhold mellom det at Trygderetten skal være selvstendig, 
samtidig som den fort viser til ankemotpartens begrunnelse. Sett hen til at ankemotparten i 
stor grad er svært tilbakeholden med å prøve spørsmål relatert til grunnlovsmessighet og kon-
vensjonsbrudd, kan det problematiseres om dagens ordning med begrunnelse er tilfredsstil-
lende sett i et rettssikkerhetsmessig perspektiv. Om retten er enig i ankemotpartens resultat og 
derfor henviser til dens begrunnelse, kan det skje at de grunnlovsmessige og menneskerettsli-
ge kildene ikke får sin nødvendige gjennomgang.25  
 
2.4 Domstolskontroll med Trygderettens kjennelser  
Nøyaktig hvor Trygderetten er plassert i landskapet mellom forvaltningen og domstolene er 
gjenstand for ulike syn og vanskelig å gi et kort svar på.26 Uansett hva man konkluderer med 
på det spørsmålet, «erstatter» Trygderetten tingretten på sitt saksområde. Kjennelsene kan 
bringes inn for de ordinære domstoler og saken vil da starte direkte i lagmannsretten, jf. trrl 
§ 26 første ledd. Ifølge Trygderettens egne opplysninger skjer dette bare i omkring to prosent 
av sakene.27 Man kan spørre seg om alle de rundt 98 prosentene som ikke anker saken videre 
er fornøyd med utfallet etter behandlingen i Trygderetten, eller om det også er andre faktorer 
som spiller inn. En viktig forskjell mellom behandling i Trygderetten og i lagmannsretten er 
sakskostnadsspørsmålet. I praksis er det gratis å anke en sak inn for Trygderetten. Det er bare 
hvis anken er fremsatt åpenbart uten grunn at den ankende part kan bli pålagt å bære anke-
motpartens utgifter helt eller delvis, se trrl § 29 annet ledd. Jeg har ikke i mitt materiale funnet 
noen tilfeller hvor denne bestemmelsen om saksomkostninger er tatt i bruk, og ordet «åpen-
bart» viser at listen legges høyt. Ved tap i lagmannsretten vil hovedregelen derimot være at 
man må dekke både sine egne og ankemotpartens sakskostnader, jf. tvl kapittel 20. Dette kan 
bli betydelige summer. Det er nærliggende å tro at en stor andel av de som har fått avslag på 
sitt vedtak knyttet til pengeytelser vil være i en anstrengt økonomisk situasjon. Det er derfor 
ikke gitt at alle vil ta den risikoen som en anke til lagmannsretten kan innebære.  
 

                                                
25  Se nærmere om rettskildesløyfer i Ikdahl (2016) 
26  Se nærmere f.eks. Øie (2010) s. 23 til 29 og 147 til 150. Han mener Trygderetten i realiteten er en domstol. 

Kjønstad definerer Trygderetten som «et forvaltningsorgan med et sterkt domstolspreg», se Kjønstad (2018) 
s. 65. Dette syn uttrykkes også av Johs. Andenæs som kaller Trygderetten et forvaltningsorgan som ligger 
nært opp til domstolene i sammensetning og arbeidsformer, se Andenæs (1990) s. 346. Under utarbeidelsen 
av trrl ble spørsmålet om Trygderettens status tatt opp. Mye på grunnlag av en uvilje i juriststanden til å opp-
rette særdomstoler, ble Trygderetten gitt status som et frittstående forvaltningsorgan. På prinsipielt grunnlag 
mente man allikevel at det forelå sterke grunner for å opprette en spesialdomstol, men at statusspørsmålet 
burde utredes nærmere, se Øie (2010) s. 23. 

27  Trygderetten (u.å)  
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3 En tematisk gjennomgang av praksis 
3.1 Tilbakevirkning  
Av de totalt 74 kjennelsene som er et resultat av søkene knyttet til Grunnloven, dreier 54 seg 
helt eller delvis om tilbakevirkning etter Grunnlovens § 97. Det store antallet i perioden 2013 
til 2018 kan i stor grad forklares med pensjonsreformen som trådte i kraft i 1.1.2011 og uføre-
reformen gjeldende fra 1.1.2015. Mange uføretrygdede og pensjonsmottagere ønsket å få an-
keinstansen til å vurdere beregningen og lovligheten av endringene. Ingen av sakene som di-
rekte knyttet seg til Grl § 97 endte med at den ankende part fikk medhold i at det forelå grunn-
lovsstridig tilbakevirkning.  
 
TRR-2013-1882 (Hagen) er en sentral femmedlemskjennelse knyttet til Grl § 97 og den illus-
trerer en grundig behandling av tilbakevirkningsspørsmålet. Saken gjaldt regulering av al-
derspensjon fra pensjonsordningen for stortingsrepresentanter. Etter nytt regelverk skulle pen-
sjonen ikke lenger utgjøre 66 prosent av den til enhver tid gjeldende stortingsgodtgjørelse, 
men reguleres i samsvar med lønnsveksten og deretter reduseres med 0,75 prosent. Den an-
kende part, Hagen, mente denne endringen var i strid med forbudet mot tilbakevirkende kraft 
etter Grl § 97. En enstemmig Trygderett ga ankemotparten medhold og kom til at vedtaket 
skulle stadfestes. I det følgende vil jeg se nærmere på rettens begrunnelse for dette resultatet.  
 
Retten kommer ganske tidlig i sine bemerkninger med et spørsmål om pensjonsmottakeren i 
det hele tatt har et rettskrav på regulering av pensjon. Det blir dermed et spørsmål om det i det 
hele tatt kan være snakk om noen grunnlovsbeskyttelse. Det gjøres i den forbindelse en vurde-
ring på bakgrunn av en utredning om trygderettigheters grunnlovsvern, utviklingen og end-
ringer knyttet til stortingspensjonen, virkeområdet til Grl § 97 og tidligere rettspraksis. Retten 
konkluderer deretter med at «spørsmålet om regulering av pensjon ligger i ytterområdet av 
hva som er beskyttet av grunnloven, og at det som en følge av dette skal mer til før man kan si 
en endring bryter med grunnloven.»28 Her gjør retten altså en selvstendig vurdering av hvor 
langt den finner at grunnlovsvernet rekker, og hva som ligger i vernet. Lovteksten i § 97 har 
en svært generell utforming: «Ingen lov må gis tilbakevirkende kraft». Forbudet er opprinne-
lig begrunnet i allmenne rettferds- og rettssikkerhetshensyn og tar sikte på å sikre forutbereg-
nelighet og beskytte mot overgrep og vilkårlighet.29 Imidlertid har det skjedd en klar utvikling 
de seneste tiår som har gått i retning av å gi borgerne økt beskyttelse mot tilbakevirkning.30 Vi 
ser av Hagen-saken at retten gjør en vurdering av hvor yttergrensen til dette vernet kan tenkes 
å gå. Retten synes å ha et bevisst forhold til at bestemmelsen ikke rekker ubegrenset.  

                                                
28  TRR-2013-1882 s. 14 og 15 
29  Rt. 2010 s. 1445 avsnitt 145  
30  Skoghøy (2011) avsnitt 1 
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Jeg går nå over til å vurdere slutningene som retten foretar i Hagen-dommen. Lovteksten i 
Grunnloven er altså generell og bestemmelsen har sparsomt med forarbeider. Den primære 
kilden blir her høyesterettspraksis. I de senere tiår har rettspraksis knyttet til Grl § 97 gått i 
retning av en interesseavveining og forholdsmessighetsvurdering.31 Dette var en utvikling 
som startet med Borthen-saken, en avgjørelse retten i Hagen-kjennelsen bygger på. Etter nor-
men utviklet i den nevnte høyesterettsdom er det avgjørende for om det kan gjøres endringer 
med sikte på pensjonsrettigheter som allerede er opptjent, om tilbakevirkningen er klart uri-
melig eller urettferdig.32 Retten i Hagen-saken lener seg i stor grad på uttalelser fra vår øvers-
te domstol og formulerer på den bakgrunn en liste med momenter for vurderingen: det må 
vurderes hvilken virkning lovendringen fikk for den ankende part sammenliknet med de tidli-
gere reglene, om den rammet en gruppe særlig hardt, hvor plutselig virkningen inntrådte, hvor 
betydelig/tyngende den var og hvilke samfunnsmessige behov som tilsa at endringen burde 
gjøres.33 
 
Når det gjelder vekten av disse ulike momentene gjør Trygderetten en utførlig vurdering av 
hvert enkelt. Det vurderes både hva som trekker i retning av et særlig vern av pensjonens re-
guleringsmåte, og hva som ikke gjør det. Retten gjør flere steder gode vurderinger av hva en 
virkning eller et argument tilsier isolert sett, før det gjøres en bredere avveining og ses hen til 
om det er noe som medfører at vekten svekkes. Som eksempel kan nevnes at når retten vurde-
rer hvilke samfunnsmessige behov som begrunnet lovendringen i denne saken, ble det trukket 
frem at stortingspensjonistene med en løpende ytelse er en begrenset gruppe. På den bakgrunn 
ville en innstramming for denne gruppen i seg selv ikke få store konsekvenser for det samlede 
offentlige budsjett. Retten uttrykker at «[d]ette argumentet tilsier isolert sett at det ikke var 
noe samfunnsøkonomisk behov for lovendringen.»34 Retten går deretter over til å se på lovgi-
vers handlefrihet, tiden pensjonsordningen ble utformet i og bakgrunnen for at den valgte be-
regningsmåten opprinnelig ble innført. Dette er eksempel på en slik interesseavveining og 
forholdsmessighetsvurdering som Høyesterett gjør i spørsmål rundt Grl § 97.35  
 
I tillegg til å benytte momentene hentet fra høyesterettspraksis, vurderer retten også anførsle-
ne fra den ankende part. Det må i den forbindelse nevnes at Hagen kom med svært mange 
inngående begrunnede anførsler. Disse er gjengitt i kjennelsen. I Trygderettens sammenheng 
fremstår disse anførslene fra den ankende part som mye mer omfattende enn i normalsakene. 

                                                
31  Skoghøy (2011) avsnitt 4 
32  TRR-2013-1882 s. 14 og 15  
33  TRR-2013-1882 s. 15  
34  TRR-2013-1882 s. 17  
35  Se f.eks. HR-2016-389-A, særlig avsnitt 88 til 116  
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Dette kan ha en sammenheng med at Hagen er godt kjent med lovgivningsprosesser, sam-
funnsstyring og samfunnsforholdene for øvrig etter en lang fartstid som stortingspolitiker. 
Etter at retten har foretatt helhetsvurderingen på bakgrunn av de relevante momenter og Ha-
gens anførsler, konkluderes det med at virkningen av lovendringen «kan etter rettens syn ikke 
ha en slik gjennomslagskraft i forhold til de tungtveiende samfunnsmessige hensyn som lå 
bak de senere års gjennomgåelse av pensjonssystemene».36 Også avslutningsvis ser vi dermed 
at interesseavveiningen og forholdsmessighetsvurderingen er helt sentral.  
 
En annen kjennelse jeg også vil trekke frem fordi den viser rettens selvstendige og grundige 
vurdering av Grl § 97, er TRR-2015-1639 (Aldersgrense). Dette er også en femmedlemskjen-
nelse, og den er avsagt under dissens 4-1. I denne saken måtte retten ta stilling til om endring 
av aldersgrensen for rett til uførepensjon i tjenestepensjonsordningen kom i strid med tilbake-
virkningsforbudet etter Grl § 97. Med virkning fra 1. januar 2015 ble aldersgrensen for om-
regning av uførepensjon til alderspensjon fra Statens pensjonskasse endret fra 70 til 67 år. 
Dette fikk som konsekvens at enkelte medlemmer kunne miste inntil tre års tjenestetid i for-
bindelse med alderspensjonen. Rettens flertall stadfestet ankemotparten, Statens pensjonskas-
se, sitt vedtak.  
 
Her gjør retten ingen vurdering av om vi har å gjøre med en grunnlovsbeskyttet rettighet. Det 
kan nok ha sammenheng med at retten viser til Høyesteretts behandling av den nevnte Hagen-
saken. Etter det uttrykkes det at «når det gjelder statspensjoners stilling under Grunnloven 
§ 97 legges det til grunn at det foreligger et sterkere vern mot inngrep enn det som gjelder for 
trygderettigheter og sosiale rettigheter for øvrig.»37 Høyesterett så ikke ut til å dele synspunk-
tet Trygderetten inntok i sin behandling av Hagen-saken om at regulering av pensjoner ligger 
i ytterområdet av hva som er beskyttet, med den følge at det skal mer til for å konstatere 
grunnlovsstrid.  
 
Når det gjelder slutningsomgangen i denne saken har den mange likhetstrekk med Hagen-
kjennelsen. Det utledes vurderingsmomenter fra høyesterettspraksis. Det trekkes også ut ar-
gumenter fra forarbeidene til lovendringen, selv om disse ikke berørte forholdet til Grunnlo-
ven. Lovgiver hadde vurdert rimeligheten av lovendringen og omtalt de konsekvenser lovend-
ringen medførte.38   
 
Når det gjelder vekten av de ulike momentene, foretok flertallet en vurdering av konsekven-
sen for medlemmet og konkluderte med at den ikke var klart urimelig eller urettferdig. I mot-
                                                
36  TRR-2013-1882 s. 18  
37  TRR-2015-1639 s. 7  
38  TRR-2015-1639 s. 7 og 8 



12 
 

setning til hva som var tilfellet ved behandlingen av Hagen-kjennelsen, blir det her ikke sagt 
noe om at lovgiver må ha fleksibilitet på dette området eller noe om de samfunnsmessige hen-
syn og virkningene. Å motvirke at uføretrygdede fikk lengre tjenestetid enn den gjennomsnitt-
lige yrkesaktive, som tar ut pensjon rundt 66 år, virket som det styrende hensyn bak denne 
lovendringen.  
 
Den ankende part i denne saken har begrenset med egne argumenter. I det hele tatt nevnes 
ikke Grl § 97 eller tilbakevirkning i hennes anførsler. Hun uttrykker at det har manglet infor-
masjon om lovendringen og at hun mener det er merkelig at den nye ordningen rammer også 
dem som allerede har innvilget pensjon. Hun stiller også spørsmålstegn ved om det er juridisk 
holdbart å bryte den allerede inngåtte avtalen.39 Dette står i kontrast til hva som var tilfellet i 
Hagen-kjennelsen hvor retten måtte vurdere mange argumenter fra den ankende part. Alders-
grense-saken kan med det vise at retten også gjør utførlige drøftelser av spørsmålet selv om 
den ankende part ikke påberoper seg grunnlovsstrid direkte.  
 
Rettens mindretall (1) var ikke enig i at det var grunnlag for å redusere uførepensjonen eller 
avkorte løpetiden for denne. Mindretallet pekte på forskjeller mellom Hagen-saken og den 
foreliggende. Det som er mest interessant knyttet til mindretallets behandling er at det ikke 
foretas en vurdering av normen om «klart urimelig og urettferdig» tilbakevirkning. Det nev-
nes bare avslutningsvis at bortfall av retten til løpende uførepensjon etter omstendighetene 
representerer et uforholdsmessig inngrep. Mindretallet finner i stedet grunn til å konkludere 
med at uførepensjonen fra Statens pensjonskasse er en ytelse med et vesentlig sterkere grunn-
lovsvern enn hva som var tilfellet for ytelsene etter ftrl i Borthen og Thunheim-sakene. Sånn 
jeg forstår mindretallet her, menes det at grunnlovsvernet er så sterkt i den foreliggende saken 
at det ikke trenger å vurderes hvordan tilbakevirkningen har rammet den ankende part og 
gruppen hun representerer. I tillegg ble det vektlagt at endringen av omregningstidspunktet for 
uførepensjonen ikke hadde målbare konsekvenser for pensjonsreformen.  
 
Både Aldersgrense-saken og kjennelsen om Hagens stortingspensjon er hyppig sitert i andre, 
liknende kjennelser fra Trygderetten.40 Det at begge to er avsagt med fem rettsmedlemmer 
indikerer at de var ment å være bestemmende for praksis på saksområdet, jf. trrl § 7 tredje 
ledd, noe de også kan sies å ha blitt.     
 
I det hele virker Trygderetten svært fortrolig med å foreta grundige og selvstendige analyser i 
tilknytning til Grunnlovens forbud mot tilbakevirkning. Det foretas mange gode og utførlige 

                                                
39  TRR-2015-1639 s. 3 og 4  
40  Se f.eks. TRR-2014-2734, TRR-2016-688, TRR-2016-1143 og TRR-2016-2049. 
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drøftelser i flere av kjennelsene (se vedlegg 1). Det fremstår klart at Trygderetten anses å ha 
full kompetanse til å vurdere dette spørsmålet. I en kjennelse, som riktig nok gjaldt et annet 
saksforhold, uttalte retten således at «det er klart at Trygderetten har både rett og plikt til å 
prøve spørsmålet om grunnlovsstrid»41 i tilknytning til Grl § 97. Det kan også nevnes at § 97 
er en bestemmelse som har mye rettspraksis fra Høyesterett slik at Trygderetten gjerne vil 
kunne finne støtte for sine argumenter i dommer fra en høyere instans. Det mest interessante 
knyttet til denne bestemmelsen er kanskje derfor de sakene hvor spørsmålet ikke kommer på 
spissen, selv om saksforholdet ligger til rette slik at det like gjerne kunne ha gjort det.  
 
Ett godt eksempel på at Trygderetten ikke direkte vurderte spørsmålet om grunnlovsstrid i en 
sak hvor temaet for så vidt var aktuelt, er TRR-2016-493 (Omregning). Retten var satt med tre 
medlemmer jf. trrl § 7 andre ledd bokstav c. Saken er i flere senere kjennelser42 omtalt som en 
prinsippkjennelse i tilknytning til spørsmål om Grl § 97 – til tross for at denne saken ikke 
nevner bestemmelsen én eneste gang. I Aldersgrense-saken ble det uttalt: «I Trygderettens 
ankesak nr. 16/00493 [TRR-2016-493] ble det avsagt en kjennelse som ut fra rettens sammen-
setning (tre jurister) må oppfattes som prinsipiell. (...) Forholdet til Grunnloven § 97 var ikke 
bragt inn som tema av noen av partene i saken. Saken har allikevel store likhetstrekk med den 
foreliggende saken.»43  
 
Omregning-kjennelsen gjaldt overgang fra gammel til ny uførepensjon i en tjenestepensjons-
ordning. Det var gitt en overgangsforskrift som skulle sørge for at de som allerede var motta-
gere av uføretrygd ble sikret en pensjon før skatt som var lik den de hadde mottatt etter gam-
melt regelverk. Denne garantien i overgangsforskriften gjaldt imidlertid bare frem til det 
skjedde en endring i ytelsen som den ankende part mottok fra folketrygden. I denne saken 
fikk den ankende part stanset arbeidsavklaringspengene hun hadde ved siden av den graderte 
uføretrygden fordi hun gjenopptok sitt deltidsarbeid. Garantien fra overgangsforskriften var 
dermed ikke lenger gjeldende og det nye uføreregelverket kom fullt ut til anvendelse.  
 
Retten kom først med en utførlig oppsummering av bakgrunnen for regelverket sammen med 
en oversikt over någjeldende beregningsmåter. Når det gjelder slutningen, tolker retten de 
sentrale rettskildene i denne saken – forskrift, forarbeider og etterfølgende uttalelser fra Ar-
beids- og sosialdepartementet. Retten kommer etter det til at overgangsregler må tolkes i lys 
av at de helst ikke bør være mer omfattende eller ha lengre varighet enn strengt talt nødven-
dig. Formålet var å sikre at endringen ikke ga store utslag ved overgangen til ny ordning, men 

                                                
41  TRR-2015-1542 s. 13  
42  Se f.eks. TRR-2016-1069, TRR-2016-812 og TRR-2016-732  
43  TRR-2015-1639 s. 7  
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garanterte ikke mot dette ved senere endringer i tilstanden. Etterfølgende uttalelser fra depar-
tementet samsvarte med rettens syn her.44 
 
Det fremstår uklart hvorfor Grunnlovens § 97 ikke nevnes i denne saken når det blir gjort i 
flere liknende saker. At Omregning-kjennelsen allikevel er tatt til inntekt for å konstatere at 
endring i en løpende ytelse av denne karakter ikke fører til grunnlovsstrid, kan være fordi det 
sluttes at når grunnlovsspørsmålet ikke ble nevnt så var det fordi det uansett ikke var tale om 
noen grunnlovsstrid. Det kan ha sammenheng med at det var gitt en overgangsforskrift som 
tok sikte på at de som allerede var mottagere skulle beholde samme bruttobeløp. Det var først 
etter eventuelle endringer i ytelsene at det nye regelverket kom fullt ut til anvendelse. Slik sett 
var det ikke snakk om en egentlig tilbakevirkning av de nye reglene. I denne kjennelsen gjør 
dessuten retten en utførlig drøftelse av virkefeltet til de materielle reglene, noe som indikerer 
at de har gått dypt inn i materien. Etter mitt skjønn ville det vært klarere for den uprofesjonel-
le part å forstå at denne dommen viser at bestemmelsene ikke er i strid med tilbakevirknings-
forbudet dersom dette hadde blitt uttalt uttrykkelig.    
 
Det finnes flere kjennelser hvor spørsmålet om tilbakevirkning ikke har blitt berørt selv om 
sakene har sterke likhetstrekk til andre saker hvor spørsmålet nettopp kom på spissen. Jeg 
finner ikke grunn til å presentere alle disse, men nøyer meg med noen overordnede hovedlin-
jer. Jeg vil minne om det som ble sagt i avsnitt 1.3 om at de foretatte søkene ikke gir mulighet 
til å gi en fullstendig oversikt over om eller hvor ofte spørsmål om grunnlovsstrid ikke berøres 
selv om saksforholdet legger opp til det. Av materialet jeg har gjennomgått i perioden 2015 til 
2018, har jeg vurdert 11 kjennelser til å befinne seg i denne kategorien (se vedlegg 1). Kjen-
nelsene omhandler spørsmål knyttet til pensjonsreformen og endringene i uføreregelverket. 
Når det ikke er påberopt grunnlovsstridsstridig tilbakevirkning av den ankende part, kan det 
tenkes og forsvares at retten utelater å nevne spørsmålet fordi det har vært behandlet i liknen-
de saker. Det kan dermed være klart at det uansett ikke kan føre frem.  
 
På den andre siden finnes det flere saker hvor den ankende part ikke påberoper grunnlovsstrid, 
men retten allikevel har tatt det opp til en kort behandling (se vedlegg 1). Dette gjelder også 
primært saker som har sterke likhetstrekk med allerede avsagte kjennelser. Like mange kjen-
nelser, 11 stykker, har jeg plassert i den kategorien. I disse saken blir spørsmålet gjerne bare 
kort behandlet ved å henvise til en kjennelse hvor spørsmålet har vært diskutert. Etter mitt syn 
fremstår det noe inkonsekvent og tilfeldig om problemstillingen blir nevnt eller ikke når man 
ser hen til hvor like mange av sakene er. 
   

                                                
44  TRR-2016-493 s. 5  
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Det er også verdt å nevne at omfanget av begrunnelsen knyttet til grunnlovsstrid varierer. Det 
har sine forståelige grunner all den tid spørsmålet har ulik betydning i de enkelte saker. I det 
ligger det også at noen saker er nærmere «grensen» for grunnlovsstrid enn andre. I andre sa-
ker igjen kan det være åpenbart at det ikke foreligger noen grunnlovsstrid eller at spørsmålet 
har vært grundig behandlet i en tilnærmet lik sak. Jeg vil kort trekke frem en sak hvor den 
ankende parts anførsel om grunnlovsstrid ikke ble begrunnet av retten. I TRR-2016-669 som 
handlet om egenandel ved ortopediske sko etter en yrkesskade, viste den ankede part til Grl 
§ 97. Han hadde tidligere fått en brosjyre fra Rikstrygdeverket med informasjon om at han 
skulle få dekket fullt ut nødvendige utgifter knyttet til yrkesskaden. Han var derfor uenig i at 
det kunne kreves egenandel for skoene. Det kan nok sies det var klart at denne anførselen ikke 
kunne føre frem, men retten gir ingen begrunnelse for hvorfor den mener dette. Retten uttryk-
ker bare kort «[d]et regelverket som danner grunnlaget for NAVs vedtak, kommer heller ikke 
i strid med Grunnloven § 97.»45 Selv om dette viser at retten har vurdert partens anførsel, sier 
det ikke noe om hvorfor den har kommet til det resultatet. Etter min mening kan dette være en 
mangelfull oppfyllelse av trrl § 21 om begrunnelse av kjennelser da det ikke gjøres rede for 
rettsanvendelsen knyttet til Grl.    
 
I den gjennomgåtte tidsperioden er det kun én sak hvor den ankende part har fått medhold i et 
spørsmål relatert til tilbakevirkning. Den finner vi i TRR-2016-1685. Saken gjaldt begjæring 
om å få gjenopptatt en kjennelse. Det var innført nye regler som slo fast at det gjaldt en seks 
måneders frist på å begjære gjenopptak. Etter de ulovfestede reglene hadde det ikke vært noen 
slik frist. Spørsmålet i saken var dermed hvordan denne fristen skulle beregnes overfor en 
privat part som tidligere hadde hatt en ulovfestet adgang til å kreve gjenopptak uten frist. Av 
forarbeidene sluttet retten at spørsmålet om tilbakevirkning ikke var behandlet som en erkjent 
eller villet følge. Fra høyesterettspraksis forsto retten at manglende holdepunkter for at lov- 
eller forskriftsgiver tok sikte på å utfordre skrankene for tilbakevirkning, talte mot en tolkning 
av overgangsreglene som fører til at en slik utfordring oppstår. Retten uttalte: 
 

«Dette vil imidlertid fremstå som en innskjerping av den rett den private part har hatt, dersom 
det per 1. april 2016 innføres en frist som gis virkning for et kunnskapstidspunkt som ligger mer 
enn seks måneder tilbake i tid for lovendringens ikrafttredelse. Selv om dette nok ikke vil være 
grunnlovsstridig, vil det ha et problematisk element at tilbakevirkning til ugunst i seg. (...) For å 
unngå et element av tilbakevirkning som retten finner uheldig og uhensiktsmessig, har retten 
kommet til at den nevnte seksmånedersfristen tidligst kan løpe fra 1. april 2016.»46 (min uthe-
ving).     

 
 

                                                
45  TRR-2016-669 s. 4  
46  TRR-2016-1685 s. 4 og 5 
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Denne kjennelsen er et eksempel på at retten går langt i å bruke Grunnloven som et tolknings-
argument, selv om den ikke anses som en skranke. Vi kan se av denne kjennelsen at retten 
ikke stiller som noe absolutt vilkår at det må være tale om grunnlovsstrid for at tilbakevirk-
ning kommer på spissen. Det har her betydning at det dreide seg om å fastsette virkningstids-
punktet for den nye lovregelen – ikke underkjenne den som sådan. Det må også bemerkes at 
det var tale om et område som hadde vært ulovfestet tidligere. Det er bør derfor ikke være 
grunn til å gi denne kjennelsen status og rekkevidde utenfor det konkrete sakstilfellet.  
    
Når det gjelder omlegging av praksis til ugunst for den private part, har retten godtatt dette. I 
to av de gjennomgåtte kjennelsene har spørsmålet blitt tatt opp.47 Det er her viktig å under-
streke at det gjaldt en praksis fra Statens pensjonskasse som satt medlemmene i en bedre posi-
sjon enn det lovverket krevde. Retten konkluderer i den ene saken med at «en slik omlegging 
av praksis, som bringer Statens pensjonskasse på linje med alle andre AFP-tilbydere, så vidt 
retten kjenner til, ikke er i strid med Grunnlovens § 97 om at ingen lov må gis tilbakevirkende 
kraft.»48 Det ble heller ikke satt som krav at slik omlegging av praksis forutsatte et varsel. 
Den ankende part ble ikke hørt med at praksisen hadde vært godt kjent og at hun hadde innret-
tet seg etter denne.   
 
Vi ser etter dette at Trygderetten gjerne begir seg inn i utførlige drøftelser av om det forelig-
ger en grunnlovsstrid etter Grl § 97. Det gjelder både ved lovendringer, nye lover som avløser 
ulovfestet rett og omlegging av praksis. Av sakene jeg har gjennomgått kan vi trekke ut at 
spørsmålet stort sett behandles inngående og eksplisitt første gang et nytt saksforhold er oppe 
til behandling, da med unntak av Omregning-kjennelsen. Det må kunne sies at det er varie-
rende hvorvidt spørsmålet kommenteres eller ikke neste gang et tilsvarende saksforhold 
kommer opp. Jeg vil se nærmere på betydningen av dette i avsnitt 4.4. 
 
3.2 Eiendomsvernet  
Eiendomsrettens beskyttelse på det trygderettslige område er forankret i EMK TP1 art. 1. 
Konvensjonen er gitt forrang gjennom mrl § 3. Etter ordlyden i artikkelen er det possessions 
(eiendom) som er beskyttet, men begrepet har utviklet seg over tid. Praksis fra Den europeis-
ke menneskerettighetsdomstol (EMD) har slått fast at sosial- og trygdeytelser også faller inn 
under artikkelens rekkevidde.49 Det er normalt ikke tale om noen eiendomsrett før det er truf-
fet et vedtak som gir den enkelte rett på en ytelse, med mindre det er tale om en ytelse som 

                                                
47  TRR-2014-3124 og TRR-2014-3350  
48  TRR-2014-3124 s. 7 
49  Se f. eks Stec and Others v. the United Kingdom  
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hviler på klare vilkår og søkeren oppfyller disse.50 Vurderingene etter artikkelen er ikke alltid 
lett eller nødvendig å skille fra vurderingene som gjøres etter Grl § 97.   
 
Det at bestemmelsen gjerne henger sammen med Grl § 97 kan illustreres med Hagen-
kjennelsen. Retten viste der til en uttalelse fra Borthen-dommen som fant at det økte vern for 
individuelle rettigheter i relasjon til EMK var hensyntatt ved at pensjonistenes behov for 
trygghet og forutberegnelighet ble trukket inn i grunnlovsvurderingen. Trygderetten fant at 
EMDs praksis skulle inngå i den norm som ble anvendt etter Grl § 97. Fra denne praksis trakk 
retten ut at begrensede tiltak må anvendes på en ikke-diskriminerende måte og at inngrepene 
må undergis en proporsjonalitetsvurdering. I denne vurderingen må det tas stilling til om det 
er en rimelig balanse mellom inngrepet i rettigheten og inngrepets formål. Hvor hardt lovgiv-
ningen rammet Hagen i denne saken ble sentralt i forholdsmessighetsvurderingen. Retten utta-
ler deretter kort at «[d]enne vurderingen er etter rettens syn gjort i grunnlovsvurderingen.»51  
 
Av de 136 kjennelsene jeg har vurdert, har ti omhandlet spørsmål knyttet til eiendomsretten i 
større eller mindre grad. Ingen av sakene har endt med at vedtaket fra underinstansen har blitt 
omgjort på dette grunnlag. Det er få av kjennelsene hvor spørsmålet blir inngående behandlet.  
 
I tre nærmest likelydende kjennelser om gjenlevendepensjon og manglende trygdetid blir 
spørsmål tilknyttet eiendomsretten forholdsvis grundig behandlet.52 Siden saksforholdet og 
argumentasjonen er lik i alle tre, forholder jeg meg bare til den ene i det følgende. I TRR-
2017-2851 (Trygdetid) måtte retten ta stilling til om en spansk statsborger som hadde arbeidet 
på norskregistrerte skip i utenriksfart fra 1967 til 1987 hadde krav på alderspensjon fra folke-
trygden. Kravet var avslått under henvisning til manglede trygdetid. Den ankende part ved sin 
prosessfullmektig anførte at norsk lovgivning var i strid med internasjonale forpliktelser og da 
særlig EMK. Det var primært anført at spanjolen var diskriminert på grunn av sin nasjonalitet. 
EMK art. 14 om diskriminering kommer bare til anvendelse innenfor konvensjonens virkeom-
råde og retten måtte dermed vurdere om forventningen om alderspensjon falt innunder virke-
området til EMK TP1 art. 1.   
 
Retten slår raskt fast at i denne saken «er det ikke tale om å redusere en løpende ytelse eller ta 
fra ham en opptjent ytelse. Det kreves derfor en nærmere vurdering av om vi har å gjøre med 
en «eiendom» («possessions»)».53 Retten går deretter over til å se på praksis fra EMD og ut-
leder etter det at begrepet også omfatter legitime forventninger om en trygdeytelse. Retten 
                                                
50  Aall (2015) s. 321 
51  TRR-2013-1882 s. 18  
52  TRR-2017-2851, TRR-2017-2854 og TRR-2017-2860  
53  TRR-2017-2851 s. 4  
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finner at EMD legger opp til at det må foretas en test som går ut på at en person anses å ha en 
legitim forventing om en trygdeytelse, og herunder en «eiendom», dersom personen ville hatt 
krav på ytelsen hvis vilkåret for rettigheten som pretenderes å være i strid med EMK art. 14 
tenkes bort.  
 
Det som er interessant å se på i forhold til rettens syn på denne testen, er etter min mening to 
ting: for det første uttrykker retten at «[s]elv om testen ikke tidligere har blitt anvendt på per-
soner som verken har bodd eller arbeidet i det landet de krever ytelser fra, legger retten til 
grunn at testen skal anvendes også i denne saken.»54 Vi ser at retten gjør en selvstendig vurde-
ring av hvordan testen kan anvendes. Trygderetten er altså ikke redd for å utlede egne vurde-
ringer av praksis fra EMD. For det andre går retten i mot en tidligere oppfatning fra tingretten. 
Det må i den forbindelse nevnes at den ankende part i denne kjennelsen tidligere hadde vært 
med å anlegge et massesøksmål for Oslo tingrett angående to brev fra Arbeids- og sosialde-
partementet i samme saksforhold. Kort oppsummert mente partene i massesøksmålet at disse 
brevene var å anse som enkeltvedtak, og at de var ugyldige som følge av brudd på Norges 
internasjonale forpliktelser og/eller Grunnloven. Tingretten frifant staten da den ikke fant at 
det var fattet noe enkeltvedtak. Det ble bemerket at avslagene på alderspensjon kunne bringes 
inn for Trygderetten. Tingretten hadde allikevel funnet grunn til å vurdere forholdet mellom 
ftrl og EMK og Grl, slik at den også hadde gjort en vurdering av denne testen. Tingretten 
hadde da kommet til at det kun var vilkåret (den diskriminerende bestemmelsen) som skulle 
tenkes bort, ikke følgene av den eventuelle diskrimineringen (at sjøfolkene uansett ikke ville 
hatt rett til alderspensjon fordi de ikke hadde betalt trygdeavgift). Etter at Trygderetten har 
oppsummert tingrettens syn uttales det: «[d]enne rett kan ikke se at en slik oppfatning er i tråd 
med EMDs praksis.»55 Dette viser igjen at retten her foretar en egen vurdering av EMK og 
ikke blindt ser hen til uttalelser fra tingretten angående spørsmålet. Det viser også en form for 
faglig integritet og autonomi fra Trygderetten når den mener at den kan vurdere EMDs prak-
sis like godt som en annen domstol.    
 
Bare i tilknytning til spørsmålet om eiendomsrett ser retten her i Trygdetid-kjennelsen hen til 
fem dommer fra EMD. Denne saken fremstår som en kjennelse hvor EMD-praksis er veldig 
sentral. Retten trekker ut ulike momenter fra de forskjellige dommene og bruker det i sin ar-
gumentasjon. Det kan kanskje sies at retten her er nærmest tvunget til å gjøre en vurdering av 
EMD-praksis fordi sakens kjerne nettopp var om bestemmelsene i ftrl var i strid med de inter-
nasjonale forpliktelsene. Allikevel er kjennelsen et eksempel på en sak hvor praksis fra EMD 
blir inngående vurdert.     

                                                
54  TRR-2017-2851 s. 5 
55  TRR-2017-2851 s. 5  
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På samme måte som tilfellet er for Grl § 97, fremstår det etter dette klart at Trygderetten fin-
ner at den formelle kompetansen strekker seg til å avgjøre rettsspørsmål i relasjon til EMK 
TP1 art. 1. Selv om spørsmålet ofte behandles kort, har retten ikke tatt avstand fra å vurdere 
artikkelens rekkevidde i noen av kjennelsene som er gjennomgått. Det jeg finner mest interes-
sant i materialet knyttet til eiendomsvernet, er at spørsmålet ikke nødvendigvis tas opp. Det er 
i den forbindelse verdt å gå tilbake til Hagen-kjennelsen.  
 
Etter at retten i Hagen-saken har vurdert forholdet til Grl § 97 inngående og konkludert med 
at endringen ikke innebar noen krenkelse av tilbakevirkningsforbudet uttaler retten: «[s]elv 
om ikke Ap [ankende part, Hagen] har anført det, må det også vurderes om bestemmelsen (...) 
strider mot EMKs første tilleggsprotokoll artikkel 1 hvor Den europeiske menneskerettskon-
vensjon setter en norm for beskyttelse av eiendom.»56 (min tilføyelse og utheving). Grunnen 
til at dette er interessant, er fordi jeg ikke har funnet noen andre saker relatert til Grl § 97 hvor 
retten nevner dette. Jeg har heller ikke funnet noen andre saker relatert til tilbakevirkning i 
tidsperioden jeg har gjennomgått hvor annet grunnlag enn § 97 har vært anført og tatt stilling 
til. Med andre ord er Hagen-saken den eneste kjennelsen i tidsperioden 2013 til 2018 hvor det 
gjøres en eksplisitt vurdering av EMK TP1 art. 1 i relasjon til Grl § 97. Det fremstår derfor litt 
overraskende og underlig at retten bruker formuleringen må. Det kan tenkes at retten i de øv-
rige sakene har bakt vurderingen sammen med den som gjøres etter Grunnloven uten å si dette 
direkte, men det er etter min mening ingen holdepunkter for å legge det til grunn i alle sakene. 
I det hele fremstår det sjelden at spørsmålet blir satt eksplisitt på spissen. I andre sakstyper 
enn de som omhandler tilbakevirkning finner vi noen tilfeller hvor den ankende part viser til 
EMK.   
 
Som et eksempel kan vi kort se på to kjennelser angående supplerende stønad for personer 
med kort botid i Norge.57 Prosessfullmektigen er den samme i begge sakene. Det ble anført at 
en lovendring som fratok stønaden fra de ankende parter grep inn i beskyttede rettigheter og 
forventninger om egen inntektssikring. Dette ble begrunnet med internasjonale menneskeret-
tigheter etter EMK, men uten å vise til en bestemt artikkel. Det må forstås som en henvisning 
til eiendomsvernet. Retten deler ikke synspunktet. Det kommenteres at endringen gjelder 
fremover i tid og at retten til supplerende stønad uansett ikke er en opptjent rettighet med sær-
skilt vern. På bakgrunn av dette finner retten det klart at den aktuelle lovendringen ligger in-
nenfor rammene Grunnloven setter. Retten kommenterer altså ikke forholdet EMK TP1 art 1, 
og argumentasjonen virker å være utelukkende forankret i Grunnloven.    

                                                
56  TRR-2013-1882 s. 18  
57  TRR-2017-626 og TRR-2017-628  
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En litt annen variant finner vi i tre saker som alle gjaldt fysikalsk behandling i utlandet.58 Pro-
sessfullmektigen var også her den samme i alle tre sakene. I anførslene viser han til EMK 
TP1 art. 1 om beskyttelse av eiendomsretten og derunder berettigede forventninger om eien-
domsrett. Prosessfullmektigen finner grunn til å kommentere at det i norsk rett er riktigere å 
se berettigede forventninger som et reelt hensyn eller et ulovfestet forvaltningsprinsipp. Alli-
kevel søker prosessfullmektigen videre støtte for sitt argument i en dom fra EMD. I rettens 
bemerkninger blir det tatt stilling til den ankende parts anførsel om berettiget forventning, 
uten at forholdet til EMK kommenteres. Her velger altså retten å holde seg til den generelle 
forvaltningsretten. Retten fant at det aktuelle refusjonskravet knyttet seg til enkeltstående be-
handlinger som krevede egne vedtak og mente derfor det ikke dreide seg om omgjøringer av 
tidligere vedtak. 
 
Som en oppsummering kan vi slå fast at Trygderetten gjerne behandler spørsmålet om lovgiv-
ningen er innenfor rammene til EMK TP1 art. 1. Det er ingen tilfeller i materialet jeg har 
gjennomgått hvor retten uttrykkelig har sagt at den ikke vil prøve dette. Vurderingene kan gli 
over eller forankres i andre bestemmelser og rettsprinsipper. Dette vil behandles nærmere i 
avsnitt 4.4 sammen med uttalelsene i Hagen-saken. 
 
3.3 Diskriminering  
I tidsperioden jeg har gjennomgått er det 14 saker som kan knyttes til forbudet mot diskrimi-
nering etter Grl § 98, EMK art. 14 og/eller likestillingsdirektivet. Ingen av avgjørelsene har 
endt med at det er konstatert ulovlig diskriminering. Det som kjennetegner diskriminerings-
forbudet slik det er nedfelt i disse kildene, er at det er tverrgående. Det er generelt og gjelder 
på alle rettsområder. Vernet stiller krav til utformingen og praktiseringen av den øvrige lov-
givningen og legger seg utenpå andre rettsregler.59  
 
Trygderetten har behandlet flere saker60 om foreldrepenger hvor den ankende part anfører at 
det foreligger diskriminering. Det er gjerne mors aktivitetskrav etter ftrl. § 14-13 som kommer 
på spissen. En prinsippkjennelse angående dette er TRR-2015-1542 (Mors aktivitet). Sakens 
kjerne var at en nybakt far hadde fått avslag på foreldrepenger da barnets mor ikke oppfylte 
aktivitetskravet i ftrl § 14-13. Utdanningen hun tok ble ikke ansett å være på heltid. Den an-
kede part ga uttrykk for hvorfor han mente at vilkårene i ftrl var oppfylt, men anførte også 
subsidiært at avslaget var i strid med forpliktelsene etter likestillingsdirektivet og Grl § 98. Da 

                                                
58  TRR-2015-1484, TRR-2015-1521 og TRR-2015-1522  
59  Strand (2016) s. 136 
60  Se TRR-2015-2010, TRR-2016-809, TRR-2016-1688, TRR-2016-3421 og TRR-2018-2821  
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retten bare delvis fant at kravet førte frem etter bestemmelsene i ftrl, ble også spørsmålet om 
diskriminering vurdert.  
 
Når det gjelder forholdet til EØS-retten, ses det i denne saken først hen til praksis fra EU-
domstolen. Retten finner at aktivitetskravet i ftrl § 14-13 «i stor grad» synes å tilsvare et gresk 
regelverk som domstolen hadde funnet å være i strid med likestillingsdirektivet.61 Retten måt-
te dermed gjøre en selvstendig vurdering av hvilken betydning dette skulle få. Det ser i den 
forbindelse ut til å legges avgjørende vekt på at det ikke er konstatert at bestemmelsen i ftrl 
innebærer et brudd på likestillingsloven eller direktivet. Samtidig sies det at det er «tvilsomt» 
om aktivitetskravet i er forenlig med de samme diskrimineringsforbud.62 Slik det er mulig å 
forstå dette, mener retten her at det egentlig er gode grunner for å konkludere med at det fore-
ligger ulovlig diskriminering i strid med EØS-retten, men at det ikke kan bli resultatet fordi 
EU-domstolens sak ikke omhandlet den norske bestemmelsen.  
 
Det sistnevnte må imidlertid modifiseres noe. Retten i Mors aktivitet-saken viser til en tidlige-
re avsagt kjennelse hvor det også var påberopt at trygdelovgivningen var i strid med likestil-
lingsdirektivet.63 En viktig forskjell er at det i den tidligere saken nettopp var slått fast av EF-
TA-domstolen at den aktuelle reglen i saken brøt med de forpliktelsene Norge hadde påtatt 
seg gjennom EØS-avtalen. Det ble videre vist til høyesterettspraksis som anså det som en lov-
giversak å bringe loven i overensstemmelse med EØS-retten. Trygderetten fant ikke grunn til 
å gi den ankende part medhold. Når det gjelder EØS-regler av generell karakter, mente retten i 
denne tidligere saken at det vanskelig kan utledes et bestemt krav på en ytelse eller hvordan 
likestillingen skal gjennomføres.64 Dette kan etter mitt syn være med å forsvare hvorfor retten 
finner det vanskelig å konkludere med at det foreligger ulovlig diskriminering i Mors aktivi-
tet-saken. Situasjonen må imidlertid kunne karakteriseres som uheldig for den ankende part 
som så og si får medhold i det at han er diskriminert, men ikke medhold i at han har krav på 
ytelsen allikevel.  
 
Siden likestillingsdirektivet er inntatt i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett gjennom 
transformering i nasjonal lovgivning, går retten i Mors aktivitet-saken videre over til å se på 
dagjeldende likestillingslov. Retten ser hen til tidligere avsagte kjennelser hvor det ble vurdert 
hvilken gjennomslagskraft likestillingslovens forbud mot kjønnsdiskriminering har på trygde-
området. Det poengteres også at likestillingsloven ikke er nevnt som en del av det saklig 
myndighetsområde i trrl. Retten finner videre at likestillingsloven kan påvirke rettigheter og 
                                                
61  TRR-2015-1542 s. 8 
62  TRR-2015-1542 s. 11 
63  Se TRR-2009-174  
64  TRR-2015-1542 s. 9 
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plikter etter ftrl, først og fremst som tolkningsfaktor, men potensielt også som lex superior 
etter EØS-loven § 2. Deretter kommer retten med en interessant uttalelse: «Det bør imidlertid 
ikke være opp til Trygderetten å konstatere brudd på likestillingsloven i første omgang. At 
Trygderetten ikke er rette instans for dette, følger av Trygderettsloven § 1 [nå § 2], men synes 
også å måtte følge av en mer helhetlig systembetraktning.»65 (min tilføyelse og utheving). 
Denne systembetraktningen retten viser til, kan antagelig forstås som at det er egne organer 
som utelukkende jobber med å behandle diskrimineringsspørsmål. Denne silotankegangen 
kan imidlertid ha enkelte uheldige konsekvenser, noe jeg vil behandle nærmere i avsnitt 4.6. 
Det er allerede grunn til å påpeke at det kan sies å foreligge et spenningsforhold mellom be-
stemmelser av forrang og Trygderettens saklige virkeområde.  
 
Når det kommer til Grunnloven § 98, gjør retten i Mors aktivitet-saken en nøye vurdering av 
bestemmelsens forarbeider. Etter dette finner retten at bestemmelsen utgjør en skranke for 
lovgiver og en rettighet for den enkelte. Innholdet må i hovedsak fastlegges ut fra diskrimine-
ringslovgivningen forøvrig, både ved nasjonalt regelverk og gjennom internasjonale forplik-
telser. Deretter uttales det:  
 

«Også når det gjelder Grunnloven § 98 stiller retten seg tvilende til om det bør være opp til Trygderetten å 
vurdere om det foreligger brudd på likestillingslovgivningen. Retten til å ikke bli diskriminert i Grunnlo-
ven § 98, som i all vesentlighet forutsettes å sammenfalle med diskrimineringslovgivningen for øvrig, 
skiller seg fra for eksempel forbudet mot tilbakevirkende lover i Grunnloven § 97, som står på egne ben 
(...). Uansett kan retten ikke se at Grunnloven § 98 gir grunnlag for å tilsidesette folketrygdloven § 14-
13»66 (min utheving).   

 
Mors aktivitet-kjennelsen gir holdepunkter for å mene at Trygderetten er tilbakeholden til å 
konstatere brudd på diskrimineringsforbudene. Det synes å legges større vekt på at det er 
andre instanser som skal behandle spørsmål om diskriminering, og mindre vekt på at likestil-
lingsdirektivet og Grunnloven er en del av det totale rettskildebildet som da gjelder på tvers 
av alle rettsområder. Vi ser på tross av dette at retten går forholdsvis grundig inn i kildemate-
rialet. Den siste setningen i sitatet ovenfor gjør bildet litt ekstra uklart, da det ser ut til at retten 
inntar en konklusjon på grunnlovsspørsmålet selv om den har stilt seg tvilende til om den skal 
vurdere det. Etter mitt syn kan dette fremstå som et paradoks som det kan være vanskelig for 
den ankende part å svelge.     
 
En annen sak hvor retten etter mitt syn også er tilbakeholden til diskrimineringsspørsmålet, er 
TRR-2018-2821 (To mødre). Saken dreide seg om to gifte kvinner som hadde født hvert sitt 
barn med tre måneders mellomrom. Etter gjeldende regelverk faller perioder med foreldre-

                                                
65  TRR-2015-1542 s. 11 og 12  
66  TRR-2015-1542 s. 13  
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penger som ikke er avviklet bort ved oppstart av en ny stønadsperiode. Spørsmålet var dermed 
om det forelå en fortsatt rett til foreldrepenger etter at medmor hadde nedkommet med sitt 
eget barn. Fra den ankende part ved sin prosessfullmektig var det anført at lovverket virket 
indirekte diskriminerende for lesbiske par og i strid med blant annet Grunnloven § 98. Rettens 
bemerkninger i denne saken utgjør kun en halv side. Det sies ikke noe om forholdet til Grunn-
loven eller øvrig diskrimineringslovgivning. Det fremstår noe uheldig etter mitt syn, da dette 
nettopp var det anførselen fra den ankende part bygde på. Retten ser det slik at et hvilket som 
helst ektepar som for eksempel først adopterer et barn, innvilges foreldrepenger og deretter får 
eget barn tre måneder senere, vil komme i samme situasjon. «Om det skulle være en særregel 
for to kvinner som er gift med hverandre, måtte i tilfelle komme til uttrykk som en klar lovgi-
vervilje.»67 Retten problematiserer ikke her det samme som den gjorde i Mors aktivitet-saken, 
nemlig om den anså seg som rett instans for å vurdere grunnlovsspørsmål i tilknytning til 
§ 98. I stedet virker det nesten som om det hoppes bukk over spørsmålet ved å unnlate å 
kommentere anførslene fra den ankende part.    
 
Jeg finner det interessant å nevne en kjennelse hvor retten ikke fremstår tilbakeholden til å 
prøve spørsmålet. I Trygdetid-saken som ble presentert i avsnitt 3.2, var diskriminering det 
sentrale spørsmål. Når det gjelder forholdet til EMK art. 14, gjør retten en vurdering godt for-
ankret i praksis fra EMD. Det konkluderes med at bestemmelsene om trygdetid og medlem-
skap i ftrl ikke er i strid med artikkelen. Det blir ikke nevnt noe om rettens manglende formel-
le kompetanse til å prøve diskrimineringsspørsmålet. Det samme gjelder i forhold til Grl § 98. 
At retten ikke nevner kompetansespørsmålet her, ser for meg ut til å kunne ha en sammen-
heng med at det fremstår mer åpenbart at den ankende parts anførsel ikke kunne føre frem.   
 
Det må etter dette kunne sies at Trygderetten har en noe forsiktig og ulik tilnærming til dis-
krimineringsforbudene. Materialet er for spinkelt til at det kan trekkes noen klare konklusjo-
ner. Det kan imidlertid virke som om det er en tendens til at retten har lettere for å konkludere 
i spørsmålet der det fremstår klarere at det ikke kan være tale om å konstatere at diskrimine-
ring foreligger, enn i tvilstilfeller. Det er noe påfallende at retten er mest usikker på sin for-
melle kompetanse i den kjennelsen hvor lovverket kanskje var nærmest å være konvensjons-
stridig, nemlig i Mors Aktivitet-kjennelsen. Det fremstår også som at Trygderetten gir diskri-
mineringsforbudene noe ulik betydning avhengig av om det er forankret konstitusjonelt, EØS-
rettslig eller menneskerettslig. Dette kan føre til litt ulike vurderinger. Det at likestillingsdi-
rektivet er transformert til norsk rett gjennom nasjonalt lovverk, virker å være en viktig faktor 
når Trygderetten uttrykker at den ikke er rett instans for å prøve spørsmålet. Det blir da lagt 
vekt på at det ikke følger av mandatet i trrl. Likestillingsloven og direktivet synes i hovedsak 

                                                
67  TRR-2018-2821 s. 4  
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å utgjøre en tolkningsfaktor for Trygderetten. Noe tilsvarende synspunkt har jeg ikke funnet i 
saker hvor diskrimineringsspørsmålet er forankret i EMK. Når det gjelder Grunnloven § 98, er 
det litt varierende om retten finner at den er egnet til å prøve spørsmålet. Det kan vi se i Mors 
aktivitet-kjennelsen hvor retten er usikker på om den er rett instans, og det allikevel blir kon-
kludert med at Grl § 98 ikke gir grunnlag for å tilsidesette eller bortfortolke aktivitetskravet. I 
Trygdetid-kjennelsen ble det på den andre siden ikke sagt noe om den formelle kompetansen 
til å prøve spørsmålet, ei heller i To Mødre-saken.  
 
3.4 Barnets beste 
At barnets beste skal være et grunnleggende hensyn ved alle handlinger og avgjørelser som 
berører barn, fremkommer både av Grl § 104 og barnekonvensjonen (BK) art. 3 punkt 1. Det 
er i all hovedsak BK som har vært påberopt i de sakene jeg har undersøkt. Totalt dreier det 
seg om 14 saker. Det er ingen av sakene som skiller seg ut som klare prinsippkjennelser, og 
jeg velger derfor å presentere rettens bruk av konvensjonens artikkel mer samlet.  
 
Noe av det som skiller seg ut i forbindelse med denne artikkelen, er at det er like mange saker 
hvor retten ikke direkte kommenterer partens anførsel om å vektlegge hensynet til barnets 
beste, som det er saker hvor retten vurderer anførselen (se vedlegg 4). Det kan imidlertid ikke 
reises særlig kritikk mot at retten ikke alltid vurderer forholdet der det er påberopt. I flere av 
sakene har ankemotparten vurdert forholdet til barnekonvensjonen og retten har sluttet seg til 
ankemotpartens rettslige vurderinger.68 Den ankende parts henvisning til BK art. 3 kan dess-
uten fremstå som ganske grunnløs, for eksempel når artikkelen brukes som begrunnelse for å 
unngå et tilbakebetalingskrav etter en feilutbetalt ytelse.69 Det samme må sies å være tilfelle 
der det er klart at vilkårene for en ytelse etter ftrl ikke er oppfylt, og retten av den grunn ikke 
ser hen til den ankende parts anførsel.70 Det er en forutsetning for å se hen til barnets beste at 
det finnes mer enn ett tolkningsalternativ. Når det gjelder forholdet mellom barnets beste og 
annen lovgivning, er det antatt å være på det rene at artikkelen ikke fører til at lovbestemte 
vilkår skal settes til side og erstattes av en barnets beste-vurdering.71 
 
I de sakene hvor retten tar spørsmålet opp, blir det behandlet kort (se vedlegg 4). Det at artik-
kelen behandles kort trenger imidlertid ikke være ensbetydende med at det ikke er grundig 
nok. En vurdering av barnets beste etter BK art. 3 skiller seg litt fra de øvrige bestemmelsene 
som har vært presentert til nå. Når for eksempel forbudet mot tilbakevirkende lover eller dis-
kriminering skal vurderes, kan det lett tenkes at det kreves både en omfattende og grundig 
                                                
68  TRR-2013-2385, TRR-2015-3244 og TRR-2016-1939  
69  TRR-2017-2020 s. 3  
70  TRR-2017-235  
71  Sandberg (2016) s. 63 og 64 
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argumentasjon pro kontra for å avgjøre om det foreligger brudd på rettigheten. Gjerne må det 
ses hen til uttalelser i forarbeider eller rettspraksis. Etter BK art. 3 er det tale om å legge vekt 
på et hensyn. I det ligger det at spørsmålet om barnets beste først må gjøres gjennom en vur-
dering av hva som er barnets beste i denne saken. Deretter må dette hensynet vektes opp mot 
andre for å avgjøre hvilken betydning barnets beste skal ha i den enkelte saken. Hvor utfyl-
lende denne prosessen blir, vil avhenge fra sak til sak.    
 
Hva som er barnets beste kan være uklart. For eksempel i TRR-2016-2222 ble det vanskelig 
for retten å vurdere hva som nettopp var barnets beste fordi det manglet opplysninger fra et 
barn bortført til utlandet. Det uttales at: «[d]et er dessuten vanskelig å ha en velfundert opp-
fatning om hva som er barnets beste, uten å kjenne til hva barnet selv ønsker, i hvert fall hvor 
barnet har nådd en viss alder.»72 Det ble allikevel gjort en vurdering av barnets beste hvor 
retten la til grunn at det hadde hatt lite kontakt med far etter at det ble bortført av mor som 
treåring. Det ble da ansett som sannsynlig at barnet hadde fått solide røtter i landet og nærmil-
jøet det nå oppholdt seg i. Retten synes imidlertid å ha avgjort saken på bakgrunn av lovens 
formål, ordlyd og forarbeider. Hensynet til barnets beste nevnes ikke i den avsluttende be-
grunnelsen for resultatet.  
 
Det kan også være klarere hva som er barnets beste, men at dette hensynet ikke har nok tyng-
de for å bli utslagsgivende. Det kan sies å være tilfellet i en sak knyttet til kjøreopplæring for 
en mor med bevegelsesproblemer. Her uttrykkes det at «[e]tter rettens oppfatning veier hen-
synet til barn tungt, men det må også foretas en helhetlig betraktning av hvordan den ankende 
part og hennes familie får løst transportbehovet.»73 I denne saken kom retten til at transport-
behovet var løst på en annen måte, og det ble derfor ikke aktuelt å gå nærmere inn i barne-
konvensjonen. 
 
En sak skiller seg litt ut. TRR-2016-3035 gjaldt krav om pleiepenger for en gutt med et sam-
mensatt sykdomsbilde, der særlig fatigue og diabetes 1 var fremtredende. De ankende parter 
fremholdt at gutten fylte vilkåret i dagjeldende § 9-11 i ftrl om svært alvorlig og ustabil syk-
dom. Avslutningsvis i anken ble det anført at barnets situasjon måtte vurderes etter BK art. 3. 
Retten var ikke enig og det ble uttalt: [r]etten bemerker at saken skal behandles etter folke-
trygdlovens regler.»74 Isolert fremstår dette sitatet som et uttrykk for at retten verken kan eller 
vil prøve BK når det dreier seg om vedtak på folketrygdens område. Dette syn harmonerer 
imidlertid dårlig med alle de øvrige sakene hvor retten nettopp vurderer BK art. 3 i relasjon til 
et vedtak etter ftrl (se vedlegg 4). Videre uttales det at «[a]nførslene om at saken ikke er vur-
                                                
72  TRR-2016-2222 s. 7  
73  TRR-2013-2213 s. 7 
74  TRR-2016-3035 s. 9  
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dert etter barnekonvensjonen artikkel 3 (...), kan utvilsomt ikke føre frem, og retten finner 
ikke grunn til å gå nærmere inn på dette.»75 Det ser altså samtidig ut til at retten har gjort seg 
opp en mening om at hensynet til barnets beste ikke kan få betydning for resultatet i denne 
saken. Det er derfor litt uklart hva retten mener her. Etter mitt syn er det lite som skulle tilsi at 
BK art. 3 ikke kan vurderes i denne kjennelsen når det gjøres i flere andre saker relatert til 
vedtak om individuelle rettigheter, selv om det kan være klart at det ikke fører frem.76 Dess-
uten kan det sies at vilkåret om svært alvorlig og ustabil sykdom åpner opp for en viss grad av 
skjønn. Etter min mening hadde det vært hensiktsmessig om retten begrunnet hvorfor den 
mente at barnekonvensjonen ikke kunne føre frem i denne saken.  
 
Spørsmålet om barnets beste og barnekonvensjonen ser ut til å være mest aktuelt der det er 
bestemmelser som legger opp til en skjønnsutøvelse og der den ikke får direkte betydning for 
et vedtak om ytelse. Av de gjennomgåtte kjennelsene er det én sak hvor det uttales at hensynet 
til barnets beste etter BK art. 3 må veie tungt.77 Saken gjaldt den skjønnsmessige bestemmel-
sen i ftrl § 2-8 andre ledd om frivillig medlemskap. Denne bestemmelsen inneholder ikke no-
en angivelse av hvilke momenter som skal vektlegges ved vurderingen av «særlige grunner». 
Retten fant da at det var rimelig å legge vekt på blant annet nettopp barnekonvensjonen. Også 
denne saken er imidlertid et eksempel på at retten gjerne foretar en kort behandling av artikke-
len, for den ble bare omtalt i én setning. BK trakk her i samme retning som rettens øvrige ar-
gumentasjon, slik at det ikke var tale om at den hadde selvstendig betydning. I denne saken er 
det verdt å merke seg at retten tok opp artikkelen på eget initiativ. 
 
Etter å ha gjennomgått kjennelsene, fremstår det klart at retten anser seg kompetent til å vur-
dere om barnets beste er et hensyn å ta og om det skal vektlegges i den enkelte sak. Vurde-
ringene er kortfattet. Det er variasjon med tanke på om anførselen uttrykkelig kommenteres 
av retten eller ikke. Det er kun én sak hvor retten virker noe tilbakeholden til å benytte kon-
vensjonen og det er bare én sak hvor retten uttalte at hensynet veide tungt.      
 
3.5 Rettferdig rettergang  
Retten til en rettferdig rettergang etter EMK art. 6.1 er trukket frem i ti saker for Trygderetten 
i perioden 2013 til 2018. Det dreier seg da om at avgjørelsen ikke har vært avsagt innen rime-
lig tid eller at den ankende part krever muntlig behandling i Trygderetten. Ingen av sakene har 
endt med at den ankende part har fått medhold i sin anførsel. Som vi skal se, anser retten at 
den formelle kompetansen bare strekker seg til å prøve deler av artikkelen.  
 
                                                
75  TRR-2016-3035 s. 9  
76  Se særlig TRR-2014-3181 og TRR-2016-3275  
77  TRR-2016-2486 s. 14  
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3.5.1 Rimelig tid  
Etter EMK art. 6.1 første punktum skal avgjørelser om blant annet økonomiske rettigheter bli 
avsagt «within a reasonable time». For Trygderetten kom spørsmålet på spissen i TRR-2015-
2521 (Rimelig tid). Saken dreide seg om et tilbakebetalingskrav etter samordningsloven 
(samordl) § 29. Denne loven er en av de opplistede i trrl § 2. Det sentrale i denne sammen-
heng er at den ankende part hadde inngitt anken til Statens pensjonskasse i 2011, men den ble 
først oversendt til Trygderetten i 2015. Den ankende part anførte etter det at pensjonskassen 
hadde brutt EMK art. 6.1 fordi saksbehandlingen hadde tatt mer enn rimelig tid.   
 
Retten uttrykte at det var sterkt kritikkverdig at anken ble liggende ubehandlet i så lang tid 
uten grunn, men fant at det i seg selv ikke ga grunnlag for å nedsette tilbakebetalingskravet. 
Retten bemerket at det ikke var nedlagt noen påstand om erstatning for det eventuelle bruddet 
på EMK, og uttaler videre: [r]etten anser seg for alle tilfeller ikke kompetent til å vurdere dette 
spørsmålet.»78 (min utheving). Det ble videre vist til trrl hvor det fremgår at Trygderettens 
saklige virkeområde er begrenset til vedtak om individuelle rettigheter og plikter etter de lover 
som der er angitt.  
 

«Dette innebærer etter denne retts vurdering at retten ikke har kompetanse til å fatte noen avgjørelse om 
erstatning etter eventuelt brudd på EMK, og heller ikke noen fastsettelsesavgjørelse over eventuelle brudd 
på EMK der det ikke er nedlagt påstand om erstatning. Retten viser til at slike avgjørelser ikke vil om-
handle vedtak om individuelle rettigheter og plikter etter noen av de lover angitt i trygderettsloven § 1 [nå 
§ 2].»79 (min tilføyelse).    
 

Vi ser av denne uttalelsen at retten bruker trrl § 2 om saklig virkeområde som begrunnelse for 
hvorfor den ikke anser seg kompetent til å prøve spørsmålet. Retten kan altså oppfatte denne 
bestemmelsen som en skranke som legitimerer at det ikke ses hen til menneskerettslige for-
pliktelser. Dette er det samme som ble gjort i Mors aktivitet-saken om diskriminering. Jeg vil 
behandle dette nærmere i avsnitt 4.6.  
 
I flere andre gjennomgåtte saker80 som omhandler EMK art. 6.1 og «rimelig tid», har retten 
unngått å omtale artikkelen direkte. Disse sakene har knyttet seg til omgjøring av begunsti-
gende vedtak hvor den ankende part har innrettet seg etter innholdet. Spørsmålet har da blant 
annet vært hvor lenge etterpå et vedtak kan omgjøres. I sakene er det ankemotparten som har 
vist til en uttalelse fra Sivilombudsmannen angående spørsmålet. Ankemotparten har deretter 
kommentert spørsmålet relatert til EMK art. 6.1 om rimelig tid, som også Sivilombudsmannen 
viste til i den aktuelle uttalelsen. Retten på sin side har ikke kommentert forholdet til EMK, 

                                                
78  TRR-2015-2521 s. 5  
79  TRR-2015-2521 s. 5  
80  Se TRR-2014-1530, TRR-2014-2102, TRR-2015-1853, TRR-2017-2663 og TRR-2018-992   
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men omtaler gjerne tidsaspektet allikevel. Den gjennomgåtte praksis viser at Trygderetten 
ikke anser seg som rett instans til å vurdere spørsmålet om saken er avgjort innen rimelig tid 
etter EMK art. 6.1.   
 
3.5.2 Muntlig behandling  
I TRR-2014-3162 (Muntlig behandling) ba den ankende part om at saken skulle behandles 
muntlig i Trygderetten. Etter trrl § 19 første ledd er hovedregelen at tvisten behandles på 
grunnlag av den skriftlige fremstillingen og sakens øvrige opplysninger. Andre ledd åpner for 
et unntak – rettsmøte holdes hvis særlige grunner taler for det. I Muntlig behandling-saken 
viste retten til at praksis fra EMD knyttet til EMK art. 6.1 om «fair and public hearing» legger 
til grunn at prosessen må inneholde elementer av muntlighet i minst en instans. Retten gjør så 
en utførlig drøftelse av om muntlighet skal godkjennes i den foreliggende sak. Det vises blant 
annet til at Sverige i en rekke dommer er dømt av EMD på grunn av hovedregelen om muntlig 
behandling i deres forvaltningsdomstoler. Det nevnes også at EMD har vektlagt om det er 
fremmet begjæring om muntlig saksbehandling. Det gjøres også en vurdering av de særlige 
forhold som gjelder for denne konkrete saken.81 Retten kommer deretter til at anførslene knyt-
tet til EMK artikkel 6 ikke kan føre frem. Dette begrunnes med at EMD ikke sier noe om 
hvilken instans muntligheten må foregå i, og at det like godt kan være på et lavere nivå enn 
Trygderetten. Retten legger til grunn at den ankende part har vært i flere møter med NAV og 
der fått forklart sin sak, og at han dessuten også vil få muntlig behandling om han anker vide-
re til lagmannsretten.82   
 
Som vi kan se av denne kjennelsen, anser Trygderetten seg kompetent til å prøve spørsmålet 
om muntlig behandling er tilfredsstilt etter EMK art. 6.1. Retten gjør en utførlig og selvsten-
dig drøftelse av spørsmålet hvor det ses hen til praksis fra EMD. Retten var satt med to med-
lemmer etter trrl § 7 første ledd, men begge var juridisk kyndige. Saken ser ut til å ha vært 
bestemmende for praksis angående spørsmålet, og den er vist til i andre saker som berører 
spørsmålet.83 
 

4 Er rettssikkerheten ivaretatt?  
4.1 Innledende kommentar 
Etter å ha sett hvordan Trygderetten anvender utvalgte menneskerettslige og grunnlovsmessi-
ge kilder, er det grunn til å se disse funnene i et rettssikkerhetsmessig perspektiv. Som vist 
gjennom kapittel 3 er det mulig å påvise variasjoner med tanke på om disse kildene kommer 

                                                
81  TRR-2014-3162 s. 4  
82  TRR-2014-3162 s. 5  
83  Se TRR-2016-1516 og TRR-2016-1518  
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til anvendelse i den enkelte sak og hvordan disse kildene brukes. Hvordan harmonerer dette 
med en rettssikkerhetstankegang? Riktig nok kan det som forklart i avsnitt 2.1 fremstå som at 
rettssikkerhetsperspektivet ikke er like fremtredende for Trygderetten nå som det opprinnelig 
var tiltenkt å være. Allikevel må det kunne legges til grunn at et domstolslignende forvalt-
ningsorgan skal arbeide etter rettssikkerhetsprinsipper og oppnå økt rettssikkerhet på sitt om-
råde.  
 
Rettssikkerhet er vanskelig å definere skarpt, men kjernen i begrepet kan sies å være at avgjø-
relser fra domstolene og forvaltningen skal være mest mulig rettferdige og forutsigelige.84 I 
denne sammenheng vil det vurderes i hvilken grad Trygderetten ivaretar rettssikkerheten ved 
måten den forholder seg til Grunnloven og menneskerettigheter på. En rettsriktig avgjørelse 
vil kreve at også disse kildene er gitt den rolle de skal ha. Det er ikke rettssikkerhet i en avgjø-
relse som ser bort i fra det overordnede regelverket eller andre relevante regler.    
 
4.2 Betydningen av å bruke prosessfullmektig 
Ved analysen av kjennelsene er det forsøkt å finne svar på om det gjennomgående er forskjel-
lig rettskildebruk i saker med prosessfullmektig og saker uten. Grunnen til det bygger på hva 
som fremkom i avsnitt 2.2 om at det ikke kan være gitt at enhver på egenhånd greier å finne 
frem til alle aktuelle bestemmelser i Grunnloven og ulike internasjonale kilder. Når vi også 
har sett at det er til dels store variasjoner med tanke på om Trygderetten tar opp disse kildene 
av eget initiativ og hvordan de forholder seg til dem, kan det spørres om det er av betydning 
for kildebruken og utfallet om saken er ført av en prosessfullmektig med juridisk utdannelse.  
 
Når det gjelder Grl § 97 kan vi se av vedlegg 1 at det er benyttet prosessfullmektig i forholds-
vis få av sakene. Ni av de 46 sakene inntatt i tabellen ble ført av advokat. Kun fire av de 24 
sakene hvor tilbakevirkningsspørsmålet både ble påberopt av den ankende part og vurdert av 
retten, gikk med prosessfullmektig. Min tanke om dette er at innholdet i Grl § 97 antagelig er 
ganske godt kjent i befolkningen. Vi ser også at det kun er én sak hvor forholdet ble påberopt 
av den ankende part, men ikke vurdert av retten. Denne saken kan imidlertid tjene som et ek-
sempel på at en advokat heller ikke alltid er spissformulert i sine anførsler om grunnlovsstrid. 
Om ankegrunnen sies det at «[d]et anses at avgjørelsen om å frata ham ytelsen i ettertid med-
fører brudd med både forvaltningsrettslige prinsipper, trygderettslige regler og vern om rettig-
heter etter både Grunnloven og EMK.»85 (min utheving).   
 

                                                
84  Gisle og Molven (2019) 
85  TRR-2017-951 s. 3 
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Vi kan også se av tabellen i vedlegget at det er tre saker ledet av en prosessfullmektig hvor 
Grl § 97 ikke er påberopt selv om dette kunne vært aktuelt. Dette kan illustrere at det ikke 
alltid anføres selv om det benyttes en prosessfullmektig. En må imidlertid ta høyde for at ad-
vokatene i disse sakene kan ha vurdert forholdet til Grunnloven under sitt arbeid, men kon-
kludert med at dette ikke vil kunne føre frem. Hagen-kjennelsen sammenliknet med Alders-
grense-saken illustrerer at det uansett kan være svært stor forskjell i anførslene fra den anken-
de part når det ikke benyttes prosessfullmektig. Selv om Hagen kom med veldig mange fler 
og velbegrunnede argumenter i forbindelse med Grl § 97, ble spørsmålet nærmest like grun-
dig vurdert av retten i Aldersgrense-saken. Dette kan indikere at når retten først finner grunn 
til å vurdere spørsmålet inngående, så er det av mindre betydning om saken er ført med eller 
uten prosessfullmektig, og om den ankende part selv kommer med mange argumenter.  
 
Når det gjelder kjennelser knyttet til EMK TP1 art. 1 om eiendomsvernet, ser vi av vedlegg 2 
at hele ni av ti saker ble ført av en prosessfullmektig. Dette kan muligens forstås som at det er 
vanskelig for den private part å finne denne rettskilden og at det derfor i hovedsak er advoka-
ter som påberoper denne. Den ene saken som ikke har en advokat i spissen skiller seg imidler-
tid ikke negativt ut hva gjelder rettens kildebruk. Dette er Hagen-saken, og som gjennomgått i 
avsnitt 3.2, tok retten her opp EMK på eget initiativ. Dette er også den eneste saken jeg har 
funnet i tidsperioden hvor retten tar opp EMK TP1 art. 1 av eget tiltak.  
 
Også i forbindelse med diskrimineringsspørsmål er prosessfullmektiger involvert i flertallet 
av sakene. Det dreier seg om åtte av 14 saker (se vedlegg 3). Det kan ikke ses noen systema-
tiske forskjeller mellom rettskildebruken og prosessfullmektig her. Det finnes ett eksempel på 
at den prosessfullmektige ikke anfører diskrimineringsgrunnlag selv om saksforholdet ligger 
til rette for det. Det er også flere eksempler på at retten tar disse kildene opp på eget initiativ i 
saker uten prosessfullmektig.   
 
Når det gjelder hensynet til barnets beste er, det igjen overvekt i antall saker ført av en pro-
sessfullmektig. Nærmere bestemt dreier det seg om ti av 14 saker (se vedlegg 4). Den saken 
hvor retten var mest tilbakeholden til å benytte barnekonvensjonen, ble ført av en prosess-
fullmektig. Det er også verdt å nevne at den ene saken hvor hensynet til barnets beste ble an-
sett å veie tungt ble ført av en prosessfullmektig, men retten benyttet her konvensjonen av 
eget initiativ. Her er det dessuten like mange saker med og uten prosessfullmektig hvor for-
holdet påberopes, men allikevel ikke vurderes av retten. Det kan etter dette ikke påvises noen 
sammenhenger.  
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Det er også i tilknytning til EMK art. 6.1 et klart flertall av saker hvor prosessfullmektig be-
nyttes. Det er snakk om syv av ti saker totalt (se vedlegg 5). Også her kan vi finne ett eksem-
pel på at retten benytter artikkelen på eget initiativ, og den saken var en av de få uten prosess-
fullmektig.      
     
Med unntak av Grl § 97, er det benyttet prosessfullmektig i flertallet av sakene hvor disse 
kildene blir tatt opp av partene eller av retten. Til tross for dette kan det konkluderes med at 
det gjennomgåtte materialet ikke gir noen klar indikasjon på at det kan ses en sammenheng 
mellom bruk av prosessfullmektig og rettens anvendelse av grunnlovsmessige og menneske-
rettslige kilder. Muligens er unntaket EMK TP 1 art. 1. Dette begrunnes med at det ikke er 
noe tydelig mønster med tanke på om og hvordan retten benytter disse kildene i saker med 
eller uten prosessfullmektig. Sett i et rettssikkerhetsmessig perspektiv er det etter min mening 
et ønskelig resultat. Det hadde vært mindre heldig om det kunne påvises klare variasjoner, da 
spesielt med tanke på at disse rettskildene kan være ukjente for noen og at de ikke vises til i 
vedtaket sammen med de materielle reglene. Det minnes imidlertid om at de foretatte søkene 
ikke gir grunnlag for å si noe bestemt om det finnes saker hvor advokater ikke benytter denne 
type kilder, eller at retten burde tatt i bruk disse kildene på eget initiativ.    
 
4.3 Trygderettens vilje til å diskutere grunnlovsmessige og 

menneskerettslige kilder  
Et spørsmål jeg har stilt meg underveis i arbeidet, er om Trygderetten viser større vilje til å 
diskutere forholdet til disse kildene i tilfeller der retten kommer frem til at de ikke får avgjø-
rende betydning. Det kan spørres om Trygderettens bruk av Grunnloven og menneskerettslige 
kilder er preget av tilbakeholdenhet på kontroversielle felt, og om de i større grad diskuteres 
eksplisitt der de får lite betydning for resultatet. Jeg har ikke grunnlag for å si noe om motiva-
sjonen og tankesettet til rettsmedlemmene, men vil peke på noen linjer jeg har sett i det gjen-
nomgåtte materialet.   
   
I forhold til Grl § 97 har vi sett at Trygderetten er helt klar på at den kan avgjøre om det fore-
ligger grunnlovsstrid. Det er imidlertid ingen eksempler på at en slik grunnlovsstrid har blitt 
konstatert i den gjennomgåtte tidsperioden. At terskelen for å anse tilbakevirkningen som 
grunnlovsstridig er høy, kan ikke anses som omtvistet. Spesielt gjelder det innenfor det so-
sialpolitiske området hvor det er ansett at lovgiver må ha et betydelig økonomisk spillerom. 
Benedikte Høgberg har studert denne bestemmelsen inngående og også skrevet doktorgrad 
om tilbakevirkningsforbudet. Hun har kommet med et interessant syn i tilknytning til Høyes-
teretts norm om at det kun er klart urimelig eller urettferdig tilbakevirkning som rammes: 
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«[s]lik synes helhetsvurderingen å bli et narrespill som ingen andre enn lovgiver kan vinne.»86 
Det kan nesten vanskelig tenkes at det vil kunne oppstå et tilfelle hvor trygderettslig lovgiv-
ning anses å komme i strid med Grl § 97. Om Trygderetten har dette i bakhodet, vil det nær-
mest være et spill for galleriet når det gjøres utførlige drøftelser knyttet til denne bestemmel-
sen. Det bør riktig nok i denne sammenheng nevnes at Trygderettens behandling av den sene-
re så kjente Thunheim-saken, endte med at retten anså regelendringen for å være i strid med 
Grl § 97.87 Dette resultatet ble imidlertid ikke delt av lagmannsretten eller Høyesterett.88 Selv 
om denne saken ble avsagt 20 år før tidsperioden jeg har valgt å forholde meg til, kan den vise 
at Trygderetten har, eller i alle fall hadde, både tilstrekkelig formell kompetanse og en slik 
uavhengig stilling at den kan fastslå grunnlovsstrid.  
 
I Mors aktivitet-saken var retten som nevnt tvilende til om den var rett instans til å vurdere om 
det forelå brudd på Grl § 98, men kom allikevel til at bestemmelsen ikke ga grunnlag for å 
tilsidesette ftrl § 14-13. Dette ble blant annet begrunnet med at domstolene er «tilbakeholdne 
med å sette lover til side på grunn av grunnlovsstrid, og det er uklart hvorvidt velferdslovgiv-
ningen, som folketrygdloven, vil bli satt til side.»89 Det ble videre uttrykt at domstolene er 
tilbakeholdne med å prøve Stortingets sosialpolitiske og økonomiske avveininger. Retten ser 
altså her ut til å i noen grad lene vurderingen sin på at det skal svært mye til for å konstatere 
grunnlovsstrid. Selv om det blir vanskelig å si noe sikkert om dette, er jeg ikke overbevist om 
at retten ville vurdert og konkludert i forhold til Grl § 98 om saksforholdet innebar en svært 
alvorlig svekkelse eller undergraving av ikke-diskrimineringsprinsippet. Da kan det tenkes at 
den hadde lent seg enda mer på systembetraktningen om at andre organer skal behandle dette 
spørsmålet. Noe av begrunnelsen for at jeg mener dette, kan også hentes ut av Mors aktivitet-
saken. Når det gjaldt forholdet til likestillingsdirektivet, anså retten det tvilsomt om aktivitets-
kravet i ftrl § 14-13 var forenelig med dette. Sett i sammenheng med praksisen fra EU-
domstolen og at EFTAs overvåkningsorgan 15. november 2017 konkluderte med at aktivi-
tetskravet i den norske foreldrepengeordningen er i strid med likestillingsdirektivet90, var det-
te muligens med god grunn. I forbindelse med likestillingsdirektivet, var retten tydelige på at 
det ikke var opp til Trygderetten å konstatere brudd på dette regelverket i første omgang. Ret-
ten kom ikke her med den samme vurderingen som etter § 98, hvor det til tross for usikkerhe-
ten ble konkludert med at bestemmelsen ikke ga grunnlag for tilsidesettelse av aktivitetskra-
vet. Etter mitt syn kan det være mulig å forstå dette som at Trygderetten er mer tilbøyelig til å 
bruke konstitusjonelle og menneskerettslige kilder der det ikke blir tale om å konstatere brudd 

                                                
86  Høgberg (2010) s. 322  
87  TRR-1993-1599 
88  LE-1995-1871 og Rt. 1996 s. 1440 
89  TRR-2015-1542 s. 13  
90  Regjeringen (2018) 
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på bestemmelsen. Dette synpunktet kan også finne en viss støtte i Trygdetid-saken hvor retten 
nettopp ikke var tilbakeholden med å prøve spørsmålet om det forelå diskriminering etter 
EMK art. 14 eller Grl § 98. Som nevnt i avsnitt 3.3 er det etter mitt syn klarere at det ikke 
forelå diskriminering i den saken, kontra hva som var tilfellet i Mors Aktivitet-kjennelsen.        
 
Når det gjelder det å ivareta rettssikkerheten til borgerne, er dette spesielt viktig i saker hvor 
det er en mulighet for at nettopp rettssikkerheten ikke er tilstrekkelig ivaretatt. Disse kildene 
er særlig viktig dersom det er fare for at lovgivningen er i strid med det som har forrang, og 
det vil kunne gi grunnlag for ekstra grundige vurderinger av disse spørsmålene. Når man ser 
Mors aktivitet-kjennelsen opp mot Trygdetid-saken, gir det grunn til å tenke etter om det er 
tilfellet. Det virker noe paradoksalt at de sakene hvor kildene kan tenkes å ha størst betydning 
også er de sakene hvor de ikke har blitt behandlet eller ikke blitt tatt stilling til. Antallet saker 
er imidlertid for lavt til at det er mulig å konkludere her.   
    
4.4 Ulik rettskildebruk i liknende saker  
Et aspekt ved rettssikkerhetsbegrepet er at like saker skal behandles likt. Vilkårlighet og ulik 
behandling skal ikke forekomme. Når det gjelder det om de grunnlovsmessige og menneske-
rettslige kildene brukes i alle saker som likner på hverandre, kan dette besvares negativt. Det 
er grunn til å gjøre en nærmere vurdering av hva det har å si for rettssikkerheten. 
 
Når det gjelder Grl § 97, ble det i avsnitt 3.1 vist til at det gjennomgåtte materialet inneholder 
11 saker hvor retten tar opp spørsmålet om tilbakevirkning på eget initiativ. Det var også 11 
saker hvor retten ikke tok det opp til behandling, selv om saksforholdet var tilnærmet likt i 
disse sistnevnte sakene. Dette kan sies å være uheldig og lite konsekvent, men i en rettssik-
kerhetsmessig sammenheng ville det neppe utgjort noen forskjell for den ankende part om 
spørsmålet hadde blitt tatt opp i disse sakene også. Dette er fordi saksforholdet var tilsvarende 
som i saker hvor grunnlovsspørsmålet allerede var vurdert, og det er ingen grunn til at retten 
skulle konkludert annerledes. Det eneste unntaket jeg har funnet er Omregningskjennelsen. 
Her ble grunnlovsspørsmålet som nevnt ikke vurdert ved den første behandlingen av saksfor-
holdet. Med tanke på at listen for grunnlovsstridig tilbakevirkning er svært høy på dette områ-
det og at saksforholdet var nært beslektet til andre saker hvor grunnlovsspørsmålet allerede 
var kommentert, er det imidlertid ikke sannsynlig at resultatet ville blitt noe annerledes om 
spørsmålet hadde blitt kommentert i denne saken. Senere praksis91 har da også vist at denne 
regelendringen og overgangsforskriften ikke var i strid med Grl § 97.    
 

                                                
91  Se f.eks TRR-2016-812 
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Når det gjelder eiendomsvernet er det en ting som er spesielt interessant sett fra en rettssik-
kerhetsmessig vinkel. Det dreier seg om hva som blir uttalt i Hagen-saken, nemlig at det må 
vurderes om regelendringer som kan tenkes å være i konflikt med Grl § 97 også krever en 
vurdering etter EMK TP1 art. 1. Vi har sett at det i den gjennomgåtte tidsperioden kun er ret-
ten i Hagen-saken som gjør en slik ekstra vurdering. Dette kan i aller høyeste grad sies å stri-
de mot tanken om at vilkårlighet og ulik behandling ikke skal forekomme. Ved første øyekast 
må dette kunne sies å være kritikkverdig. Noe som imidlertid kan legitimere at retten ikke 
gjør en tilsvarende vurdering i andre, likende saker er at retten i Hagen-saken gjør en svært 
kort prosess ut av EMK TP1 art. 1. Retten finner at denne artikkelen ikke tilfører noe nytt 
utover den vurdering som allerede er gjort etter Grl § 97. Når retten her konkluderer med at 
forholdsmessighetsvurderingen som skal gjøres etter EMK TP1 art. 1 allerede er foretatt i 
grunnlovsvurderingen, kan dette muligens leses som at det ikke er nødvendig å gjøre en slik 
ekstra vurdering i andre saker heller.  Det er i alle fall svært lite trolig at en vurdering av EMK 
TP1 art. 1 i for eksempel Aldersgrense-saken ville ført til et annet resultat.  
 
I to av de øvrige saksforholdene som ble presentert i avsnitt 3.2, om supplerende stønad og 
fysikalsk behandling, så vi at EMK TP1 art 1 ble påberopt av den ankende part, men retten 
forankret ikke sin vurdering direkte i EMK. Retten så i stedet hen til en annen bestemmelse 
eller et annet rettsprinsipp. Både for supplerende stønad og fysikalsk behandling fant retten at 
det dreide seg om fremtidige vedtak uten et særskilt vern. Etter mitt syn hadde det vært heldig 
om retten uttalte seg om forholdet til EMK og hvorfor den fant at ytelsen ikke var beskyttet. 
Jeg har under noe tvil kommet til at det ikke kan reises særlig kritikk mot at dette ikke ble 
gjort. Dette begrunner jeg med at retten tar kort stilling til om vi har å gjøre med en beskyttet 
rettighet eller en berettiget forventing, selv om det ikke vises uttrykkelig til EMK. Det sentra-
le innholdet antas derfor å være vurdert, selv om det forankres annensteds. Rettssikkerhets-
messig er det ikke sikkert at det får betydning for den ankede part om eiendomsvernet forank-
res i EMK, Grl § 97 eller i en berettiget forventning etter forvaltningsretten.  
 
Av de gjennomgåtte sakene knyttet til diskriminering er det ikke så mange som kan kategori-
seres som like saker. De sakene som omhandler mors aktivitetskrav etter ftrl § 14-13 er be-
handlet likt og det er ingen forskjell i rettskildebruken her. Om vi utvider til å se alle sakene 
som handler om diskriminering som liknende, så er det Trygdetid-kjennelsen som skiller seg 
mest ut. Det er på bakgrunn av at retten ikke gir uttrykk for at den anser seg mindre kompe-
tent til å prøve diskrimineringsspørsmål etter EMK art. 14 og Grl § 98. Heller ikke i To Mød-
re-kjennelsen sa retten noe om sin kompetanse i tilknytning til Grl § 98, selv om spørsmålet 
ikke direkte ble kommentert. Vi så imidlertid i Mors Aktivitet-kjennelsen at retten var tvilen-
de til om den var rett instans til å prøve spørsmål etter Grl § 98. Allikevel ble det gjort i denne 
saken. Det gjennomgåtte materialet kan etter dette gi et mulig uttrykk for at retten prøver dis-
krimineringsspørsmål i tilknytning til Grl § 98 og EMK art. 14, men ikke diskriminerings-
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spørsmål forankret i likestillingsdirektivet eller likestillings- og diskrimineringsloven. Slik 
sett er det ikke grunn til å konkludere med at like saker behandler diskrimineringsspørsmål 
ulikt. Noe av Trygderettens utfordring med diskrimineringsspørsmål kan etter det sies å ligge 
i at vernet er spredd i flere rettslige grunnlag. Det at vernet mot diskriminering er forankret 
flere steder gjør at disse må ses i sammenheng. Oppgaven kan dermed bli praktisk vanskelig, 
men det er ikke noe argument i seg selv mot å vurdere det. Den lovtekniske løsningen her kan 
ikke begrunne at man ikke ser på det aktuelle regelverket.  
 
Som allerede berørt i avsnitt 3.4 om barnets beste, er det her vi finner størst variasjon med 
tanke på om retten kommenterer den ankende parts påstand om å se hen til rettskilden. Disse 
sakene omhandler forskjellige bestemmelser i ftrl og saksforholdet er ulikt. Saken om pleie-
penger er som nevnt den som skiller seg mest ut. Det hadde vært hensiktsmessig om retten 
begrunnet hvorfor BK ikke kunne føre frem i denne saken. Siden retten viser at den har vur-
dert forholdet til konvensjonen, er det imidlertid ikke grunnlag for å reise særskilt kritikk mot 
dette sett i en rettssikkerhetsmessig sammenheng. Også i de øvrige sakene hvor retten ikke 
kommenterte den ankende parts anførsel om å vektlegge barnets beste, hadde jeg helst sett at 
dette ble nevnt. For den ankende part ville det vist at anførselen er vurdert og det ville vært 
med på å avklare konvensjonens status på trygdeområdet. Det er imidlertid ikke grunnlag for 
å si at det ville hatt noen betydning for utfallet i sakene, jf. hva som allerede er nevnt i forbin-
delse med barnets beste-vurdering i kombinasjon med klare vilkår.  
 
I sakene som berører EMK art. 6.1 om rimelig tid og muntlig behandling, kan rettskildebru-
ken karakteriseres som lik i de sakene som har fellestrekk. 
   
4.5 Forskjell mellom bestemmelser  
Vi kan legge til grunn at Trygderetten har noe ulik tilnærming til forskjellige grunnlovsbe-
stemmelser og menneskerettigheter. Når det gjelder om disse kildene blir brukt av retten, har 
vi sett at den gjerne prøver spørsmål knyttet til tilbakevirkning, eiendomsvern, barnets beste 
og kravet om muntlig behandling. Her anser retten seg for å ha full kompetanse til å avgjøre 
spørsmålet. Når det gjelder diskriminering og det at avgjørelsen skal avsies innen rimelig tid, 
er retten mer tilbakeholden og anser seg mindre kompetent til å avgjøre spørsmålet. Sett i et 
rettssikkerhetsmessig perspektiv kan dette fremstå noe problematisk. Grunnloven, EMK og 
likestillingsdirektivet har formelt sett forrang uavhengig hvilke av paragrafene eller artiklene 
som kommer til anvendelse. Det er ikke slik at man kan skille ut at noen av bestemmelsene 
skal ha større forrang enn andre.   
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Noe annet er at det kan oppstå uklarhet om hvilket innhold rettighetene i de overordnede kil-
dene har. Det kan også reises spørsmål om rettighetsbestemmelsene kan håndheves av dom-
stolene, eventuelt hvor langt de kan gå i sin håndhevelse av rettighetene.92 Den enkelte ordlyd 
må tolkes for å finne svaret på dette. Dette kan føre til at noen bestemmelser har større gjen-
nomslagskraft i møtet med annen lovgivning, men forrangen vil fortsatt være den samme. Det 
kan på denne bakgrunn problematiseres om Trygderetten gjør det rett i å henvise til saklig 
virkeområde og en helhetlig systembetraktning når det ikke ses hen til overordnede kilder.     
 
4.6 Saklig virkeområde og en helhetlig systembetraktning 
Vi har sett at Trygderetten bruker trrl § 2 om saklig virkeområde som begrunnelse for at retten 
ikke er riktig instans til å prøve alle spørsmål relatert til diskriminering og EMK art. 6.1 om 
rimelig tid. Det er en forskjell mellom saksforholdene som er med på å legitimere rettens kil-
debruk i det ene tilfellet, men som ikke gjør seg gjeldende i det andre.   
 
Når det gjelder EMK art. 6.1 om rimelig tid, har retten inntatt det standpunkt at den ikke har 
kompetanse til å fatte avgjørelse om erstatning eller fastsettelsesdom over eventuelle brudd på 
EMK. Dette begrunnes med en henvisning til trrl § 2. Som tidligere nevnt er Trygderetten 
plassert et sted mellom forvaltningen og de ordinære domstoler. Retten skal behandle vedtak 
om individuelle plikter og rettigheter etter nærmere angitt regelverk. Det bør derfor være kor-
rekt at retten ikke skal gi noen ren fastsettelsesdom over brudd på EMK eller tilkjenne erstat-
ning på dette grunnlag.  
 
Noe som skiller Rimelig Tid-saken fra kjennelsene knyttet til diskriminering, er den inng-
angsporten som ble nevnt avslutningsvis i avsnitt 2.2. Å få en fastsettelsesdom eller erstatning 
etter EMK oppfyller ikke vilkårene oppstilt i trrl § 2. Det er først når man har kommet gjen-
nom denne porten at alle gjeldende rettsregler skal tas i bruk etter § 20 fjerde ledd. Selve til-
bakebetalingsvedtaket i saken har naturlig nok kommet gjennom inngangsporten. Retten tok 
da også stilling til tidsaspektet, men fant grunn til å bemerke at det gikk kort tid fra feilutbeta-
lingen fant sted til den ankende part ble varslet og vedtaket om tilbakekreving ble fattet. Ret-
ten vektla videre at han dermed hadde fått anledning til å rette seg etter feilen kort tid etter, og 
led ikke et unødig tap ved at tiden før anken ble sendt inn trakk ut.93 Det er ikke sikkert at 
EMK hadde tilført noe utover denne vurderingen. Jeg kan uansett ikke se at rettens kildebruk i 
denne saken er feil når det avgrenses mot spørsmålet om rettigheter og plikter etter EMK. Når 
det er sagt, er det heller ikke noe i veien for at EMK trekkes inn som en tolkningsfaktor, selv 
om retten ikke kan avsi en fastsettelsesdom eller tilkjenne erstatning i saken. Samordningslo-

                                                
92  Høgberg (2016) 
93  TRR-2015-2521 s. 5 
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ven sier ikke noe selv om betydningen av tidsaspektet. Når den ankede part viste til at pen-
sjonskassen hadde brutt EMK kan det også leses som at det var ønskelig å gi plass og ekstra 
tyngde til tidsmomentet.           
 
I Mors Aktivitet-saken har vi sett at retten la vekt på at nasjonal diskrimineringslovgivning 
ikke er av de opplistede lover i trrl § 2. Her kan vi imidlertid ikke bruke den samme begrun-
nelsen for å legitimere rettskildebruken. I Mors Aktivitet-kjennelsen hadde vedtaket om av-
slag på foreldrepenger kommet inn gjennom inngangsporten. Vedtaket gjaldt rettigheter og 
plikter etter lovverket opplistet i trrl § 2. Den ankende part fant det lovbestemte aktivitetskra-
vet kjønnsdiskriminerende. Her ser vi altså at hele saksforholdet er gjennom porten i § 2. Det 
er rett nok at det saklige virkeområdet til Trygderetten ikke er å håndheve diskrimineringslo-
ver, men når retten i denne saken skal håndheve ftrl må det minnes om at diskrimineringslov-
givningen er tverrgående. Når saken først tilfredsstiller kravene i § 2, skal retten anvende 
gjeldende rettsregler, jf. § 20 fjerde ledd. Dette gjelder da også diskrimineringslovgivningen.  
 
I Rimelig Tid-saken er jeg altså enig i hvordan retten begrenser rettskildematerialet den tar 
stilling til ved å vise til det saklige virkeområdet. I Mors Aktivitet-kjennelsen mener jeg ar-
gumentet om saklig virkeområde trekkes for langt.  
 
Retten begrunner også sin manglende kompetanse i diskrimineringsspørsmål med en henvis-
ning til en helhetlig systembetraktning. Det er nærliggende å forstå dette som en henvisning til 
at Diskrimineringsnemnda er rett instans for å behandle spørsmål angående dette. Eventuelt at 
saken må ankes videre i det ordinære domstolsystemet. Også her mener jeg at retten trekker 
argumentet i § 2 for langt. Diskrimineringsnemnda kan ikke overprøve vedtak på folketryg-
dens område. Hvis saken bringes inn dit vil derfor ikke den ankende part kunne få omgjort det 
påklagede vedtak. Nemnda vil ha samme «problem» som Trygderetten, nemlig at virksomhe-
ten begrenses av en lovbestemmelse. Virkeområdet til diskrimineringsombudsloven gjelder 
ikke for ftrl eller Trygderettens øvrige område, jf. § 1. I lovens § 14 er det dessuten uttrykke-
lig presisert at nemnda ikke kan treffe vedtak om at andre forvaltningsorganers vedtak inne-
bærer brudd på bestemmelser i de lover som nemnda håndhever. I slike saker kan nemnda 
bare gi en rådgivende uttalelse, se annet ledd. Det kan derfor spørres om det blir et slags tom-
rom som faller utenfor Trygderetten og utenfor Diskrimineringsnemnda. Vi kan se det som to 
sirkler av kompetansefelt som ikke er helt overlappende.94  Det kan fremstå uheldig og som 
en svekkelse av rettssikkerheten for dem som måtte mene å ha fått et feilaktig og diskrimine-
rende vedtak på trygderettens område ettersom de ikke kan få en fullstendig overprøving hos 

                                                
94  Hvorvidt Diskrimineringsnemnda faktisk håndhever diskrimineringsvernet i møte med andre lover, er et 

spørsmål som faller utenfor denne fremstilling. Se gjerne f.eks. Strand (2016) s. 135 – 166.   
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Trygderetten eller hos Diskrimineringsnemnda. Selv om saken kan bringes inn for de ordinæ-
re domstolene, bør det minnes om sakskostnadsspørsmålet ved behandling i domstolsappara-
tet. Særlig hvis det er snakk om mindre summer i vedtaket, kan denne risikoen tenkes å bli for 
stor for mannen i gata.  
 
 

5 Avsluttende refleksjoner  
 
Denne oppgaven ønsket å sette fokus på Trygderettens bruk av grunnlovsmessige og mennes-
kerettslige kilder. Innledningsvis stilte jeg spørsmålet om Trygderetten bruker disse kildene. 
Svaret må bli ja, men ikke alltid. Jeg stilte også spørsmålet om hvordan kildene behandles. 
Også her er bildet noe uklart og varierende. Kanskje er det et mønster at retten er mer tilbake-
holden der det er tydeligere spenninger mellom lovene opplistet i trrl § 2 og andre regelsett. 
Når det gjelder den overordnede problemstillingen, i hvilken grad borgernes grunnlovfestede 
og menneskerettslige rettigheter ivaretas gjennom Trygderettens kjennelser, må svaret bli at 
rettighetene ivaretas i noen grad. I en del saker er rettssikkerheten godt ivaretatt, mens det i 
noen saker er vanskelig å lese ut av kjennelsene at det er tatt tilbørlig hensyn til disse kildene. 
 
Jeg mener Trygderetten gjør feil ved å henvise til saklig virkeområde i diskrimineringsspørs-
mål. Sakene gjelder vedtak om plikter og rettigheter etter folketrygdloven, jf. trrl § 2.  Trrl 
§ 20 fjerde ledd er svaret på kompetansespørsmålet Trygderetten stiller. Det er ingenting her 
som tilsier at retten ikke skal ta hensyn til alle andre relevante lovregler. Retten skal ikke bare 
anvende gjeldende rettsregler, men til og med gjøre dette av eget tiltak. Jeg mener derfor det 
er holdepunkter for å adressere dette som et praksisproblem fremfor et formelt kompetanse-
problem. Lovverket gir tilstrekkelig grunnlag for å anvende Grunnloven og menneskerettslige 
kilder. Trygderetten har altså den formelle kompetansen til å gjøre det. Foreløpig ser det ikke 
ut til å være tilstrekkelig systematisk eller konsekvent gjennomført.  
 

Selv om jeg ikke oppfatter den manglende bruken av disse kildene som et kompetansepro-
blem, kunne en mulig løsning på utfordringene vi har sett være å fremheve disse kildene i 
lovverket. Trrl kunne for eksempel presisert at Grunnloven og menneskerettslige kilder skal 
anvendes av retten. Likestillings- og diskrimineringsloven kunne også eventuelt blitt nevnt. 
Trygderetten skal behandle vedtak om individuelle rettigheter og plikter etter angitt trygder-
ettslig lovgivning. Det bør derfor ikke være fare for at arbeidsområdet til andre organer over-
lappes. I fremtiden vil det kunne oppstå nye rettslige problemstillinger som berører de nevnte 
rettskildene. Sånn situasjonen er i dag, kan det forekomme at Trygderetten kvier seg for å 
behandle spørsmål på bakgrunn av det som betegnes som det saklige virkeområdet eller en 
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helhetlig systembetraktning. Om trrl tydelig fremhevet betydningen av Grunnloven og men-
neskerettslige kilder, kunne kanskje en slik potensiell og fremtidig situasjon blitt unngått.  
 
Det kommer jevnlig påfyll av kilder som er gitt forrang og som skal gjelde for alle deler av 
statens virksomhet. Dette skaper stadig større utfordringer for spesialiserte organer. Forvalt-
ningen i Norge er sektororganisert. Vi kan se det som en slags silotankegang hvor ulike orga-
ner har sine egne ansvarsfelt. Sett fra en rettssikkerhetsmessig vinkel kommer de sentrale 
problemstillingene på spissen når vi har å gjøre med sektorovergripende regler som gjelder på 
alle områder og som også er gitt forrang. Om ulike organer er for opptatt av å se på sitt eget 
regelverk, kan det bli til hinder for å ivareta de tverrgående rettighetene.   
 
Dette rettslige landskapet er krevende å forholde seg til. Vi har imidlertid gjennom den siste 
tids debatter i media knyttet til saker om utenlandsopphold, sett at feil ved anvendelsen av 
internasjonale kilder kan få svært store konsekvenser. Det er derfor all grunn til å gi kilder 
utover folketrygdloven og de øvrige nasjonale bestemmelsene fokus på trygderettens område.  
 
Funnene som er gjort her kan mulig adresseres som et generelt problem hos sektororganer og 
dermed strekke seg utover de funnene som er gjort for Trygderettens vedkommende. Vi må 
også ha med oss at saker ofte stopper i forvaltningssystemet og sjelden finner veien helt opp i 
de ordinære domstolene. Underveis i oppgavens litteratursøk ble jeg overrasket over hvor lite 
systematisk forskning det virker å være på sektororganene og deres forhold til grunnlovsmes-
sige og menneskerettslige kilder. Den spinkle litteraturen og forskningen på området samsva-
rer etter min mening ikke med viktigheten av temaet. En rettslig analyse av ulike organer og 
hvordan disse forholder seg til det større rammeverket håper jeg å kunne finne i fremtiden.  
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VEDLEGG 1: Skjema – kjennelser knyttet til Grl § 97 (tilbakevirkning) 
 

Dap = den ankende part  

PF = prosessfullmektig i saken 

G = grundig prøving 

H = retten tar stilling til spørsmålet, men i hovedsak gjennom henvisning til tidli-

gere kjennelse(r) 

K = kortfattet prøving 

M = medhold for dap 

 

Påberopt av dap og 

vurdert av retten 

Påberopt av dap, 

men ikke uttrykkelig 

vurdert av retten 

Ikke (direkte) påberopt  

av dap, men vurdert av 

retten likevel 

Ikke påberopt og 

ikke vurdert selv om 

det kunne vært aktuelt 

TRR-2013-1281, H 

TRR-2013-1882, G 

TRR-2013-2308, PF, K 

TRR-2014-178, H 

TRR-2014-609, H 

TRR-2014-2734, H 

TRR-2014-2902, K 

TRR-2014-3124, PF, K 

TRR-2015-1507, G 

TRR-2015-2042, H 

TRR-2015-2834, H 

TRR-2015-3530, H 

TRR-2016-669, K 

TRR-2016-688, H/G 

TRR-2016-732, H 

TRR-2016-846, G 

TRR-2016-1143, H  

TRR-2016-1150, G 

TRR-2016-2049, H 

TRR-2016-2201, H 

TRR-2017-951, PF 

(vag anførsel)  

TRR-2013-2848, H 

TRR-2015-1639, G 

TRR-2016-275, H 

TRR-2016-812, H 

TRR-2016-1069, H 

TRR-2016-1079, PF, H 

TRR-2016-1082, H 

TRR-2016-1160, H 

TRR-2016-1549, H/G 

TRR-2016-1855, H 

TRR-2017-850, H 

 

TRR-2015-2316 

TRR-2015-3016  

TRR-2015-3201 

TRR-2015-3205, PF 

TRR-2015-3234  

TRR-2016-132 

TRR-2016-140 

TRR-2016-493 

TRR-2016-953  

TRR-2016-1923 

TRR-2016-2023, PF 

 



 
 

TRR-2016-2720, K 

TRR-2017-626, PF, K 

TRR-2017-628, PF, K 

TRR-2017-2569, G 

 

 

Retten sier eksplisitt at den ikke vil prøve (fra tabellen): Ingen  

 

Hevingskjennelser/avgjort på annet grunnlag:  

- TRR-2014-3350: saken avgjort på annet grunnlag. M.  

- TRR-2015-1337: ikke klage på vedtak om rettigheter og plikter  

- TRR-2016-254: henvist til videre behandling i SPK uten at retten vurderte forholdet til 

Grl § 97 før forskriftsendringen 

- TRR-2017-141: saken hjemvist til ny behandling pga. forskriftsendring. PF 

- TRR-2017-581: saken hjemvist til ny behandling pga. en ny forskrift. PF  

- TRR-2017-753: saken hjemvist til ny behandling pga. forskriftsendring. PF    

- TRR-2017-782: saken hjemvist til ny behandling pga. en ny forskrift. PF  

- TRR-2017-1764: saken hjemvist til ny behandling pga. forskriftsendring.  

 

 

Andre:  

- TRR-2016-1685: Tilbakevirkningselement, men ikke § 97. «Selv om dette nok ikke 

vil være grunnlovsstridig, vil det ha et problematisk element av tilbakevirkning til 

ugunst i seg». PF, G, M. Ikke anført av dap, men tatt stilling til av retten.   

  

 

 
 

 

 

 



 
 

 

VEDLEGG 2: Skjema – kjennelser knyttet til EMK TP1 art. 1  

(eiendomsrett) 

 
Dap = den ankende part  

PF = prosessfullmektig i saken 

G = grundig prøving 

H = retten tar stilling til spørsmålet, men i hovedsak gjennom henvisning til 

tidligere kjennelse(r) 

K = kortfattet prøving 

M = medhold for dap 

 

Påberopt av dap og  

vurdert av retten 

 

Påberopt av dap, 

men ikke uttrykkelig 

vurdert av retten 

Ikke (direkte) påbe-

ropt av dap, men  

vurdert av retten  

likevel 

Ikke påberopt og ikke  

vurdert selv om det  

kunne vært aktuelt 

TRR-2015-1484, PF, K 

TRR-2015-1521, PF, K 

TRR-2015-1522, PF, K 

TRR-2017-626, PF, K 

TRR-2017-628, PF, K 

TRR-2017-2851, PF, G 

TRR-2017-2854, PF, G 

TRR-2017-2860, PF, G 

 

TRR-2017-951, PF  

(vag anførsel) 

TRR-2013-1882, K 

 

Alle kjennelsene  

som omhandler Grl 

§ 97 med unntak av 

Hagen, jf. uttalelse i 

Hagen saken?  

 

 

Retten sier eksplisitt at den ikke vil prøve (fra tabellen): Ingen  

 

 

 

 



 
 

VEDLEGG 3: Skjema – kjennelser knyttet til Grl § 98, likestillingsdirekti-

vet og EMK art. 14 (diskriminering) 

 

Dap = den ankende part  

PF = prosessfullmektig i saken 

G = grundig prøving 

H = retten tar stilling til spørsmålet, men i hovedsak gjennom henvisning til tidli-

gere kjennelse(r) 

K = kortfattet prøving 

M = medhold for dap 

 
 

Påberopt av dap og  

vurdert av retten 

Påberopt av dap,  

men ikke uttrykkelig  

vurdert av retten 

Ikke (direkte) påberopt  

av dap, men vurdert av  

retten likevel 

Ikke påberopt og  

ikke vurdert selv om  

det kunne vært aktuelt 

TRR-2015-1542, G 

TRR-2015-2010, PF, H 

TRR-2015-2042, K  

TRR-2016-809, G 

TRR-2016-3421, G/H 

TRR-2017-628, PF, K 

TRR-2017-1584, PF, K 

TRR-2017-2851, PF, G 

TRR-2017-2854, PF, G 

TRR-2017-2860, PF, G 

TRR-2018-2821, PF, G 

 TRR-2015-3925, H 

TRR-2016-1405, H  

TRR-2016-1688, PF, G 

 

 

 

 

Retten sier eksplisitt at den ikke vil prøve (fra tabellen): TRR-2015-1542, TRR-2015-

3925, TRR-2016-809, TRR-2016-1688, TRR-2016-3421 (ved henvisning). 

 



 
 

VEDLEGG 4: Skjema – kjennelser knyttet til barnekonvensjonen art. 3 og 

Grl § 104 (barnets beste) 

 

Dap = den ankende part  

PF = prosessfullmektig i saken 

G = grundig prøving 

H = retten tar stilling til spørsmålet, men i hovedsak gjennom henvisning til tidli-

gere kjennelse(r) 

K = kortfattet prøving 

M = medhold for dap 

 

 

 

Påberopt av dap og  

vurdert av retten 

Påberopt av dap, men  

ikke uttrykkelig vurdert  

av retten 

Ikke (direkte) påberopt av  

dap, men vurdert av retten  

likevel 

Ikke påberopt og ikke  

vurdert selv om det  

kunne vært aktuelt 

TRR-2013-879, PF, K 

TRR-2013-2213, K 

TRR-2014-3181, PF, K 

TRR-2016-977, PF, K 

TRR-2016-1939, PF, K 

TRR-2016-3035, PF, K 

 

TRR-2013-2385  

TRR-2015-3244, PF 

TRR-2016-3275  

TRR-2017-235, PF 

TRR-2017-2020, PF 

TRR-2017-3845 

 

TRR-2016-2222, PF, K 

TRR-2016-2486, PF, K, M 

 

 

 

Retten sier eksplisitt at den ikke vil prøve (fra tabellen): TRR-2016-3035?  

 

 

 

 

 



 
 

VEDLEGG 5: Skjema – kjennelser knyttet til EMK art. 6.1 (rettferdig ret-

tergang: rimelig tid og muntlig behandling) 

 

Dap = den ankende part  

PF = prosessfullmektig i saken 

G = grundig prøving 

H = retten tar stilling til spørsmålet, men i hovedsak gjennom henvisning til tidli-

gere kjennelse(r) 

K = kortfattet prøving 

M = medhold for dap 

 

 

Rimelig tid 

 
Påberopt av dap og  

vurdert av retten 

Påberopt av dap, men  

ikke uttrykkelig vurdert  

av retten 

Ikke (direkte) påberopt  

av dap, men vurdert av  

retten likevel 

Ikke påberopt og  

ikke vurdert selv om  

det kunne vært aktuelt 

TRR-2015-2521, PF, K 

 

 TRR-2013-1118, K TRR-2014-1530, PF 

TRR-2014-2102  

TRR-2015-1853 

TRR-2017-2663, PF  

TRR-2018-992, PF 

 

 

Retten sier eksplisitt at den ikke vil prøve (fra tabellen): TRR-2015-2521  

 

 

 

 

 

 



 
 

Muntlig behandling 
 

Påberopt av dap og  

vurdert av retten 

Påberopt av dap,  

men ikke uttrykkelig  

vurdert av retten 

Ikke (direkte) påberopt  

av dap, men vurdert av  

retten likevel 

Ikke påberopt og  

ikke vurdert selv om  

det kunne vært  

aktuelt 

TRR-2014-3162, PF, G 

TRR-2016-1516, PF, H 

TRR-2016-1518, PF, H 

 

   

 

 

Retten sier eksplisitt at den ikke vil prøve (fra tabellen): Ingen  

 
 


