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SUPLLERENDE STØTTESKRIV NR. 2 

TIL 

BORGARTING LAGMANNSRETT 

 

Borgarting lagmannsretts sak 19-177624AST-BORG/04  

Den offentlige påtalemyndighet mot Arne Viste og Plog AS 

 

*** 

Det vises til tidligere støtteskriv og supplerende støtteskriv. 

Til anførselen relatert til Grunnloven § 110 skal det legges til: En tradisjonell tilnærming om at 

"vage" grunnlovsbestemmelser ikke gir individuelle rettigheter må undergis en kritisk vurdering 

ut fra dagens forhold. Dette er godt illustrert gjennom Borgarting lagmannsretts dom 23. januar 

2020 (LB-2018-60499) i det såkalte klimasøksmålet. Saken gjaldt det rettslige innholdet av 

§ 112, ikke § 110. Også § 110 fortjener en slik inngående rettslig analyse som det lagmannsretten 

der foretok i punkt III.2 for § 112.  

Videre er det viktig at domstolene selvstendig og kritisk tar stilling til om de regler som er gitt i 

utlendingsloven og –forskriften om rett til arbeid er forenlig med overordnede normer som følger 

av de menneskerettighetsbestemmelsene som er inkorporert gjennom menneskerettsloven. Som 

fremholdt av professor Graver i en kommentar1 til den såkalte NAV-saken: 

Når straff beror på at underliggende forvaltningslovgivning er overtrådt, må politiet, 

påtalemyndigheten og domstolene i utgangspunktet kunne gå ut fra at forvaltningens tolkning og 

anvendelse er riktig. Men denne antagelsen baserer seg på at alle statsorganene så godt de kan søker 

å oppfylle rettsstatens grunnsetninger. 

 

Når dette svikter, slik som der forvaltningen ser sin oppgave som å tøye reglene for å utnytte et 

handlingsrom, kan ikke de vanlige spillereglene gjelde. Da blir rettsapparatet det eneste vernet for 

rettssikkerheten. Dette vernet svikter om rettsapparatet legger forvaltningens oppfatning uprøvd til 

grunn. 

 

 
1 Kronikk i Morgenbladet 8. november 2019 – Rettsstatens kriseberedskap 
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For Viste og Plog AS har det stor betydning å få ankesaken behandlet av lagmannsretten. Ikke 

minst gjelder det for å få nødvendig rettsavklaring av hensyn til ulike andre straffesaker som er 

rettet mot Viste og Plog AS.  

 

 

Oslo, 5. februar 2020 

 

 

Christian Reusch 

advokat 

 

 
 


