KATALOG
Jus
Kommentarer

Jus | Kommentarer

Barnevernsloven 2023
Med forskrifter og forarbeid
Øystein Stette
(red.) Øystein Stette

ISBN
Pris
Forlag
Utgitt
Utgave
Sider

:
:
:
:
:
:

9788283722222
489,Fagbokforlaget
2023
2
300

Den forrige barnevernloven ble 30 år.
Den nye barnevernsloven skal øke rettssikkerheten for familiene som mottar hjelp fra barnevernet, og gi
enda flere barn en trygg oppvekst.
Den nye loven speiler dagens familiemønstre og et flerkulturelt Norge, setter barns behov i sentrum og er
skrevet med enklere språk og struktur enn den forrige.
Ny lov styrker barns rettigheter og rettssikkerhetøker kompetansekraveneforventer mer forebyggingøker
kravene til dokumentasjon og begrunnelservil ha mer lokal styring og ledelse endrer samværsreglene i tråd
med føringer fra Høyesterett og den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) ivaretar barn som har
foreldre som ikke bor sammenøker kravene til kvalitet i barnevernsinstitusjoner
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Ny barnevernslov skal etter planen gjelde fra 1. januar 2023. Denne boka er et hjelpemiddel for alle som
skal sette seg inn i bestemmelsene i den nye loven.Den nye loven inneholder 169 paragrafer.
107 paragrafer viderefører paragrafer fra gammel lov, men med språklige endringer og presiseringer for å
gjøre innholdet mer tilgjengelig.34 paragrafer inneholder nye bestemmelser.28 paragrafer viderefører
paragrafer fra den gamle loven, men er utvidet med en eller flere nye bestemmelser.
For å gjøre det enkelt for deg å se hva som er nytt i ny lov har vi:
laget et lovspeil under hver paragraf som viser forholdet mellom paragrafer i den nye barnevernsloven og
paragrafer i barnevernloven av 1992.uthevet de nye paragrafene med en egen farge.lagt inn merknadene
fra lovproposisjonen under hver ny paragraf og under de paragrafene som inneholder nye ledd.
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Lov om alternativ behandling trådte i kraft i 2004 og erstattet kvaksalverloven av 1936. Loven er en
straffelov og setter rettslige skranker for hvordan alternativ behandling kan utøves.
Kommentarutgaven gir en god oversikt over hvordan alternativ behandling er regulert i norsk lovgivning.
I loven er det rettslige skranker for hvilke metoder som kan benyttes av alternative utøvere, og hvilke
sykdommer som kan behandles.
Det er et generelt forbud mot å behandle alvorlige sykdommer. I loven er det noen unntak som dreier seg
om andre aktiviteter enn målrettet behandling, og ved samforståelse med lege. Loven er utformet på
bakgrunn av hensynet til valgfrihet og hensynet til å etablere et vern om alvorlige syke.
Loven pålegger alternative utøvere taushetsplikt, og den stiller krav til markedsføring. Med loven etableres
det en frivillig registerordning som skal bidra til større grad av forutsigbarhet for dem som orienterer seg om
alternative utøvere. For den enkelte utøver innebærer det å være registrert visse plikter og rettigheter, blant
annet en viss tittelbeskyttelse.
Kommentarutgaven inneholder en systematisk redegjørelse for lovens bestemmelser. Den tar for seg
bestemmelsene i lovens rekkefølge, og kommentarene er basert på hvordan bestemmelsen anvendes i
praksis og er begrunnet i flere rettskilder.
Anne Kjersti Befring har doktorgrad i rettsvitenskap og er førsteamanuensis ved Juridisk fakultet i Oslo,
med et særskilt ansvar for helserett og life science. Hun har bidratt med flere bøker innenfor dette
rettsfeltet. Befring var medlem av Alternativ medisin-utvalget (Aarbakke-utvalget) som utarbeidet en
innstilling. Denne ligger til grunn for loven. Hun har lang erfaring fra helseforvaltningen.
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En sentral lov innenfor helseretten er helsepersonelloven som trådte i kraft i 2001. Plikter til forsvarlighet,
taushet og dokumentasjon omfattes av denne loven. Den speiler mange av rettighetene i pasient- og
brukerrettighetsloven, er viktig ved fortolkning av plikter for helsevirksomheter. Loven inneholder
reguleringer av autorisasjonsordningen for helsepersonell, og disiplinærordninger mot helsepersonell.
Klageordningen Statens helsepersonellnemnd gjelder for helsepersonell og er regulert av
helsepersonelloven.Forfatterne av denne boken var sentrale i arbeidet med å utarbeide loven. De har
tidligere gitt ut Helsepersonelloven med kommentarer, som erstattes av en ny kommentarutgave. Boken er
lagt opp etter hver enkelt bestemmelse i helsepersonelloven, og brukes som oppslagsverk.
Anne Kjersti Befring er utdannet jurist, har vært advokat og direktør i Legeforeningen. Hun er i dag ansatt
som forsker ved juridisk fakultet, UIO, og har skrevet doktoravhandling om genetisk kartlegging som ledd i
persontilpasset medisin.
Bente Ohnstad er utdannet jurist, er advokat og arbeider som førsteamanuensis i juss på Høgskolen i
Lillehammer. I tiden 2007-2011 var hun valgt rektor samme sted.
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Den 1. januar 2018 fikk vi to nye lover som tydeliggjør og styrker vernet mot diskriminering:- likestillings- og
diskrimineringsloven- diskrimineringsombudsloven
Boka Likestilling og diskriminering inneholder begge lovene og fire forskrifter. Vi har knyttet forarbeider og
kommentarer fra stortingsbehandlingen opp mot den enkelte paragraf. Dette utdyper lovverket og gjør det
lettere å forstå. Stikkordsregister gjør det enkelt å finne frem.
Det nye lovverket gjelder barnehager, skoler og ellers all annen virksomhet i vårt samfunn. Boka er spesielt
nyttig for ledere, og ellers alle som arbeider med personalsaker (som ansettelse og oppsigelse),
undervisning, IKT-løsninger og likestilling og diskriminering generelt.
Den nye likestillings- og diskrimineringsloven erstatter fire tidligere lover:- diskrimineringsloven om seksuell
orientering- likestillingsloven - diskrimineringsloven om etnisitet - diskriminerings- og tilgjengelighetsloven
Følgende diskrimineringsgrunnlag får nå samme beskyttelse etter loven: · kjønn · graviditet, permisjon ved
fødsel eller adopsjon · omsorgsoppgaver · etnisitet, religion, livssyn · funksjonsnedsettelse · seksuell
orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk · alder og andre vesentlige forhold ved en person
Nye bestemmelser:Blant de nye bestemmelsene er en utvidet plikt til universell utforming av IKT som
omfatter utdannings- og opplæringssektoren. Loven inneholder også en ny bestemmelse om at læremidler
og undervisning i barnehager og skoler skal bygge på lovens formål. Det stilles i tillegg nye krav til
arbeidsgivers redegjørelsesplikt om likestillingstiltak. Loven forbyr trakassering av alle slag. Arbeidsgivere
og ledelsen i utdanningsinstitusjoner er pålagt å forebygge og forhindre all form for trakassering og å
utforme retningslinjer for varsling.
Den nye diskrimineringsombudsloven angir en tydeligere rollefordeling mellom ombud og nemnd.
Likestillings- og diskrimineringsombudet skal være pådriver for økt likestilling i samfunnet, mens en ny
diskrimineringsnemnd skal håndheve lovgivningen og kan ilegge oppreisning og erstatning.
Bokas innhold: · Forord · Likestillings- og diskrimineringsloven - Kapittel 1: Innledende bestemmelser Kapittel 2: Forbud mot å diskriminere - Kapittel 3: Universell utforming og individuell tilrettelegging - Kapittel
4: Aktivt likestillingsarbeid - Kapittel 5: Særlige regler i arbeidsforhold - Kapittel 6: Håndheving, bevisbyrde
og reaksjoner - Kapittel 7: Avsluttende bestemmelser · Forskrift om utsendte arbeidstakere - utdrag ·
Forskrift om representasjon av begge kjønn i statlige utvalg, råd, delegasjoner m.v. · Forskrift om universell
utforming av IKT-løsninger

· Diskrimineringsombudsloven - Kapittel 1: Generelle bestemmelser - Kapittel 2: Likestillings- og
diskrimineringsombudet - Kapittel 3: Diskrimineringsnemnda - Kapittel 4: Forskrift - Kapittel 5: Ikrafttredelse
og overgangsregler · Forskrift om organisasjon, oppgaver og saksbehandling for Diskrimineringsnemnda ·
Vedlegg (Oppnevning av ledere og medlemmer til Diskrimineringsnemnda og utdrag fra
arbeidsmiljøloven) · Stikkordsregister
Oppdatert per 1. januar 2018.
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Helse- og omsorgstjenesteloven trådte i kraft 1. januar 2012. Fra samme tidspunkt ble
kommunehelsetjenesteloven av 1982 og sosialtjenesteloven av 1991 opphevet.Helse- og
omsorgstjenesteloven regulerer kommunenes ansvar for helse- og omsorgstjenester som ikke er
spesialisthelsetjenester. Loven understreker kommunenes helhetsansvar for både helsetjenester og
omsorgstjenester. Med omsorgstjenester forstås også slike tjenester som ble benevnt som sosiale tjenester
i den opphevete sosialtjenesteloven.
Kommunenes ansvar er formulert som et «sørge for»-ansvar. Det er kommunenes plikter som reguleres i
loven, mens pasienter, brukere og pårørende sine rettigheter er regulert i pasient- og brukerrettighetsloven.
Helse- og omsorgstjenesteloven er således en «plikt-lov» eller en «tjeneste-lov».
Boken er inndelt i fire hoveddeler. I del I presenteres loven, dens bakgrunn og begrunnelse samt de
sentrale rettskildene.
Del II, som er bokens hoveddel, er inndelt i 13 kapitler tilsvarende kapitlene i helse- og
omsorgstjenesteloven. Det gis en oversikt over hva som reguleres i det enkelte kapittel, og grundige
kommentarer til de enkelte bestemmelser. Innledningsvis i kapittel 9 som regulerer tvang og makt overfor
enkelte personer med psykisk utviklingshemning, og kapittel 10 som regulerer tvangstiltak overfor
rusmiddelavhengige, er det gitt viktig bakgrunnsinformasjon om regelutviklingen.
Del III består av sentrale, aktuelle artikler som er skrevet av forfatteren og medforfattere. Disse artiklene er
tidligere publisert i tidsskrifter.
Del IV viser referanser og stikkord.
Boken henvender seg til alle som har ansvar for eller arbeider innenfor den kommunale helse- og
omsorgstjenesten, samt samarbeidspartnere, pasienter, brukere og pårørende.
Bokens hovedforfatter er Alice Kjellevold. Hun er professor i helserett ved Universitetet i Stavanger,
Institutt for helsefag. Professor Bjørn Henning Østenstad, Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, har
forfattet bokens del II kapittel 9. Professor Karl Harald Søvig, Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen,
har forfattet bokens del II kapittel 10.

Bestill vurderingseksemplar: www.fagbokforlaget.no/pensum

8

Jus | Kommentarer

Skipsarbeidsloven
Med kommentarer
Terje Hernes Pettersen, Roald M. Engeness, Hans Jacob Bull,
Marianne Jenum Hotvedt

ISBN
Pris
Forlag
Utgitt
Utgave
Sider
Vekt

:
:
:
:
:
:
:

9788245015393
1 359,Fagbokforlaget
2014
1
680
1405

Boken inneholder kommentarer til skipsarbeidsloven av 2013 med tilhørende endringer i
skipssikkerhetsloven. Sammen fastsetter de det arbeidsrettslige vernet til sjøs. Viktige elementer fra
sjømannsloven er videreført, samtidig som løsningene langt på vei er de samme som i arbeidsmiljøloven.
Boken bygger på forarbeidene, på relevant rettspraksis fra sjømannsloven og arbeidsmiljøloven og på det
internasjonale regelverket i Maritime Labour Convention (MLC).Terje Hernes Pettersen er advokat i
Sjømannsorganisasjonene og tidligere underdirektør i Nærings- og Fiskeridepartementet. Han var medlem
av Skipsarbeidslovutvalget og hadde hovedansvaret i departementet for utarbeidelse av
lovproposisjonen.Roald M. Engeness er ekstraordinær lagdommer i Frostating lagmannsrett og tidligere
advokat, med praksis fra bl.a. skipsarbeidsretten. Han var medlem i Skipsarbeidslovutvalget og hadde et
medansvar i departementet for lovproposisjonen.Hans Jacob Bull er professor emeritus ved Nordisk
Institutt for Sjørett, Universitetet i Oslo. Han var leder av Skipsarbeidslovutvalget.Marianne Jenum Hotvedt
er stipendiat ved Institutt for Privatrett, Universitetet i Oslo og var tidligere ansatt i Lovavdelingen, Justis- og
beredskapsdepartementet. Hun var sekretær i Skipsarbeidslovutvalget.
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Boken inneholder utvalgte dommer og kjennelser fra forvaltningsretten med kommentarer. Utvalget strekker
seg fra avgjørelser som omhandler tradisjonelle forvaltningsrettslige emner, som grensen mellom fritt og
lovbundet skjønn og adgangen til å forhåndsbinde forvaltningsmyndighet til nyere tema, for eksempel
forholdet til Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK).Målgruppen er jusstudenter, men
domssamlingen er også nyttig for praktiserende jurister ettersom den inneholder henvisninger til ytterligere
avgjørelser og juridisk litteratur.Jon Petter Rui Johansen er stipendiat ved Det juridiske fakultet ved
Universitetet i Tromsø. Markus Hoel Lie er stipendiat ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø.
Thorbjørn Riise Haagensen er advokatfullmektig hos kommuneadvokaten i Tromsø.
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