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Denne boken omfatter samtlige norske lover som har alminnelig praktisk betydning. Lovtekstene inkluderer
tekniske noter. Ellers inneholder boken forord, leseveiledning, emneregister og systematisk register.Det er
Stortinget som utgir Norges lover.
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Boken er en generell fremstilling av norsk husleierett, og gir en grundig innføring i regelverket for leie av
bolig og lokale. Forfatterne tar for seg avtaleinngåelse, gyldighet og tolkning av husleieavtaler. Deretter
behandles husleiens størrelse og endring av husleien, ulike former for sikkerhetsstillelse, leietid,
overlevering og mangelspørsmål. Videre drøftes partenes forpliktelser mens leieforholdet består, blant
annet bruk av husrommet, vedlikeholdsansvar, misligholdssanksjoner og personskifte.
De forskjellige opphørsmåter er behandlet, blant annet utløp av tidsbestemt leieavtale, reglene for
oppsigelse og heving. Også prosessuelle spørsmål er behandlet, både inndriving av pengekrav, reglene
om avgjørelser av takstnemnd og husleietvistutvalg, og tvangsfravikelse. En rekke andre viktige spørsmål
er også drøftet, blant annet obligasjonsleieretter og leieavtalers stilling ved konkurs.
Line Andreassen Parelius er cand.jur. og advokat i Advokatfirmaet Stadheim Vollen Parelius og tidligere
advokat i Huseiernes Landsforbund, foreleser på BI og kursleder og foreleser ved Det juridiske fakultet,
Universitetet i Oslo. Hun brukes også som sensor samme sted.
Sverre Bragdø-Ellenes er cand.jur. og har drevet advokatvirksomhet i Kristiansand siden 2006. Han har
tidligere jobbet som juridisk konsulent i Huseiernes Landsforbund, advokatfullmektig i Advokatfirmaet
BAHR, og vært stipendiat ved Nordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo.
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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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Boken er ment som oppslagsbok for praktiserende revisorer, lærebok for revisorstudenter og
opplysningskilde for andre som ønsker mer kunnskap om regelverket for revisjon og revisorer. Boken er
også relevant for medlemmer av styrer og revisjonsutvalg som ønsker mer kunnskap om hvilke oppgaver
og ansvar som knytter seg til disse rollene.
Boken inneholder fyldige kommentarer til hver av bestemmelsene i revisorloven og til
revisjonsforordningens artikler. Kommentarene til revisjonsforordningen er begrenset til de delene som
gjelder revisjon av foretak av allmenn interesse og oppgavene til styrer og revisjonsutvalg i slike foretak.
Lovteksten og de norske versjonene av revisjonsdirektivet og revisjonsforordningen er vedlagt. Som
vedlegg følger også et lovspeil.
Roger Kjelløkken er statsautorisert revisor og partner i PwCs fagavdeling og har tidligere vært ansatt i
flere revisjonsfirmaer og som fagsjef i Revisorforeningen. Han har også vært regnskapssjef. Roger er
ansatt som seniorforeleser ved NHHs Masterprogram i regnskap og revisjon (MRR). Han har skrevet en
rekke artikler om revisjonsfaglige emner, er medlem av DnRs revisjonskomité og er mye brukt som
foreleser. Terje Granvang er advokat og partner i Arntzen de Besche Advokatfirma AS. Han har bred
erfaring som prosessfullmektig i store og kompliserte tvistesaker og har representert revisorsiden i flere av
de største revisoransvarssakene i Norge. Terje underviser mastergradsstudenter ved NHH i revisorloven
og var medlem av underlovutvalget til revisorloven. Han har i mer enn 20 år forelest i erstatningsrett for
studenter ved Det juridiske fakultet i Oslo. Barbro Bruu er statsautorisert revisor og ansatt i PwCs
fagavdeling. Hun har tidligere erfaring fra flere revisjonsfirmaer. Hun har vært ansatt i DnR, hvor hun også
var styremedlem og hadde ansvar for foreningens kvalitetskontroll. Hun har også vært konserncontroller.
Barbro er medforfatter av boken Økonomisk kriminalitet, trusler og tiltak og har skrevet flere artikler om
revisjonsfaglige emner. Hun er mye brukt som foreleser. Anders Ellefsen er statsautorisert revisor og
partner i PwC. Han er oppdragsansvarlig revisor for en variert portefølje av mellomstore og større
selskaper, med hovedvekt innen handel, industri og prosjektbasert virksomhet. Anders er ansvarlig for
gjennomføring av interne kvalitetskontroller i PwCs norske revisjonsvirksomhet.Eirik Nakstad er advokat i
Arntzen de Besche Advokatfirma AS. Han arbeider hovedsakelig med store og komplekse tvistesaker,
særlig innen styre- og revisoransvar. Eirik underviser mastergradsstudenter ved NHH i revisorloven. Han
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Boken gir kommentarer til bestemmelsene i bokføringsloven av 2004 med forskrifter. I kommentarene
omtales forarbeider, bokføringsstandarder og uttalelser om god bokføringsskikk, uttalelser fra
Skattedirektoratet og Finansdepartementet, relevante artikler og andre kilder. Tredje utgave er oppdatert
med bokføringsreglene pr. januar 2020. I tillegg er omtalen på enkelte områder utvidet.
Bokføring danner grunnlaget for finansiell rapportering, herunder årsregnskap, skattemeldinger for formuesog inntektsskatt mv., skattemeldinger for merverdiavgift og a-meldinger på lønnsområdet.
Av den grunn er bokføringsreglene sentrale for interne regnskapsfunksjoner og for eksterne
regnskapsførere. Revisorer skal på sin side se til at foretakene oppfyller plikten til ordentlig og oversiktlig
registrering og dokumentasjon i samsvar med bokføringsreglene. Ved offentlig etterkontroll kreves det at
kontrollørene har inngående bokføringskompetanse. Studenter som skal lære seg regnskapsføring,
revisjon eller annet kontrollarbeid har på samme måte behov for å tilegne seg kunnskaper om
bokføringsreglene.
Jan Terje Kaaby er siviløkonom, statsautorisert revisor og autorisert regnskapsfører. Han arbeider som
Senior Manager i Fagavdelingen i BDO AS, etter flere år som fagansvarlig innenfor bokføring i blant annet
Regnskap Norge og Deloitte AS.
Han har også vært sekretær i Bokføringsstandardstyret, medlem av Regnskapsstandardstyret, leder av
NRS Fagutvalg små foretak, sekretær i Bransjestandardutvalget for god regnskapsføringsskikk og sekretær
i lovutvalget som utredet ny revisorlov (NOU 2017: 15) og ny regnskapsførerlov (NOU 2018: 9).
Han er mye brukt som artikkelforfatter og foreleser innenfor bokføringsregelverket, blant annet av
Revisorforeningen, Regnskap Norge og Skattebetalerforeningen.

6

Bestill vurderingseksemplar: www.fagbokforlaget.no/pensum

Jus | Lovkommentarer

Helsepersonelloven
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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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Arbeidsmiljøloven med kommentarer ble anmeldt i Juristkontakt, 2 utg. ( ) én av de viktigste
kommentarutgavene til arbeidsmiljøloven i bokform.
Ole André Oftebro Advokat, partner i Advokatfirma Ræder DA
Arbeidsmiljøloven med kommentarer gir fyldige og detaljerte kommentarer til alle bestemmelsene i
arbeidsmiljøloven av 17. juni 2005 nr. 62 med senere endringer i lov- og forskriftsverket og rettspraksis.
Boken omtaler og gir referanser til rettsutviklingen internasjonalt innen EU/EØS-systemet, EMK mv. Boken
er oppdatert per august 2016.
Du finner utførlige kommentarer til de nye bestemmelsene om utvidet adgang til midlertidige ansettelse,
viktige endringer i lovens arbeidstidsregler, de nye regler om aldersgrenser, og bestemmelsene i nytt
kapittel 14 A om konkurranseklausler mv, som innebærer vesentlig endring av tidligere rettstilstand.
Tillitsvalgtbegrepet, og sentrale begreper som arbeidsgiver, arbeidstaker og virksomhet, herunder
konsernproblematikken, er gitt bred omtale.
Boken retter seg mot praktiserende advokater, dommere og jurister. Boken er aktuell for alle som står
overfor arbeidsrettslige spørsmål, så som tillitsvalgte, bedriftsledere, personalansvarlige og studenter. Det
er lagt vekt på at boken skal være grei å bruke i praksis, samtidig som den er utfyllende, balansert og
presis.
Boken er skrevet av over 35 advokater og andre praktiserende jurister.
Forfatterne er:
Aase C. Løne
Aili Kristin Stenseth
Alex Borch
Anita Hegg
Anne Amanda Norendal
Anniken Astrup
Cathrine Prahl Reusch
Claude A. Lenth
Elizabeth Ege
Else Leona McClimans

Gunn Kristin Olimstad
Harald Pedersen
Helga Aune
Henning Jakhelln
John Aage Hvardal
Kari Gimmingsrud
Katrine Rygh Monsen
Kristine Fremstad Moen
Lill Christin Egeland
Lise Johansen
Liv Torill Evenrud
Marita Lien
Marit B. Frogner
Monica Haugedal
Nina Kroken
Ole Kristen Øverberg
Per Benonisen
Preben H. Mo
Rannveig Arthur
Rune Bård Hansen
Stian Hasli-Hansen
Stig Åkenes Johnsen
Tina Storsletten Nordstrøm
Torbjørn Stokke
Tor Kielland
Trond Erik Kvalsnes
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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,
10
har forfattet bokens del II kapittel 10.
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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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Denne boken er en generell fremstilling av norsk husleierett, og gir en grundig innføring i regelverket for leie
av bolig og lokale. Forfatterne tar for seg avtaleinngåelse og gyldighet og tolkning av husleieavtaler.
Deretter behandles husleiens størrelse og endring av husleien, ulike former for sikkerhetsstillelse, leietid,
overlevering og mangelspørsmål. Videre drøftes partenes forpliktelser mens leieforholdet består, herunder
bruk av husrommet, vedlikeholdsansvar, misligholdssanksjoner og personskifte. De forskjellige
opphørsmåter er behandlet, blant annet utløp av tidsbestemt leieavtale, oppsigelse og heving. Også
prosessuelle spørsmål er behandlet, både inndriving av pengekrav, reglene om avgjørelser av takstnemnd
og husleietvistutvalg, og tvangsfravikelse. En rekke andre viktige spørsmål er drøftet, blant annet
obligasjonsleieretter og leieavtalers stilling ved konkurs.Line Andreassen Parelius er cand.jur. og advokat i
Huseiernes Landsforbund. Hun har vært foreleser på BI og kursleder ved Det juridiske fakultet,
Universitetet i Oslo. Hun brukes også som sensor samme sted.Sverre Bragdø-Ellenes er cand.jur. og
advokat/partner i Advokatfirma Wangensteen, Wigemyr & Co DA. Han har tidligere jobbet som juridisk
konsulent i Huseiernes Landsforbund, advokatfullmektig i advokatfirmaet BA-HR, og vært stipendiat ved
Nordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo.
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Terje Hernes Pettersen, Hans Jacob Bull
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Boken inneholder grundige kommentarer til skipssikkerhetsloven av 2007 med senere endringer, først og
fremst bygget på forarbeidene og praksis. Loven fremstår på mange måter som en rammelov, og boken har
derfor også en gjennomgang av det omfattende og komplekse forskriftsverket som er hjemlet i loven. Siden
loven har sin bakgrunn i et bredt internasjonalt regelverk, fastsatt av IMO, ILO og EU, redegjør boken
dessuten detaljert for dette.Terje Hernes Pettersen er seniorrådgiver i Nærings- og handelsdepartementet,
og har tidligere arbeidet i Sjøfartsdirektoratet. Han var medlem av Skipssikkerhetslovutvalget, oppnevnt av
direktoratet, og hadde hovedansvaret i departementet for utarbeidelsen av lovproposisjonen.Hans Jacob
Bull er professor ved Nordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo, og var leder av
Skipssikkerhetslovutvalget. Han er forfatter av en rekke bøker, først og fremst innenfor sjørett,
forsikringsrett og sjøforsikringsrett.
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Hardshipklausuler er en type kontraktsklausuler som søker å regulere konsekvensene av at det inntrer
endringer i oppfyllelsesrelevante omstendigheter i et løpende kontraktsforhold. Det særegne trekket ved
klausulene er at de foreskriver reforhandlingsplikt for partene fremfor direkte virkninger for partenes
hovedforpliktelser. Boken Hardshipklausuler inneholder en grundig analyse av konsekvensene av å
inkorporere slike klausuler i kontrakter underlagt norsk rett. Analysens hovedformål er å undersøke om
klausulene er egnet til å oppfylle de formål som de må antas å være bærere av. Hovedvekten i
fremstillingen er derfor lagt på en sammenligning med – og forholdet til – bakgrunnsrettens regulering av
betydningen av endrede oppfyllelsesomstendigheter. Av bakgrunnsrettens rettsgrunnlag er det særlig
erstatningsansvarsreguleringer, læren om bristende forutsetninger, avtaleloven § 36, og adgangen til å
kreve naturaloppfyllelse som får oppmerksomhet.Hardshipklausuler skiller seg på mange måter fra
bakgrunnsrettens rettsgrunnlag – både på rettsfakta- og rettsvirkningssiden. Klausultypen har tidligere i
liten grad vært analysert i norsk og nordisk rett. Fremstillingen tar derfor utgangspunkt i bredt utformede
hardshipklausuler og fokuserer på de mest praktiske grenseflatene mellom klausulene og bakgrunnsrettens
mest generelle rettsgrunnlag. Dermed får man en bredt anlagt analyse av klausulene i en norsk rettslig
kontekst, men også et nytt lys på mange av bakgrunnsrettens tradisjonelle rettsgrunnlag. Herman Bruserud
er Ph.D. og advokat i Kluge Advokatfirma DA i Oslo. Boken er forfatterens avhandling for den juridiske
ph.d.-grad, skrevet mens han var stipendiat ved Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo.
Avhandlingsprosjektet hadde finansiering fra Norges forskningsråd.
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Utlendingsloven regulerer utlendingers adgang til Norge og deres opphold her. Loven inneholder blant
annet regler om asyl, arbeidsinnvandring og familieinnvandring. Den gir også hjemmel for negative
reaksjoner, som bortvisning, utvisning og straff. Det dreier seg om et komplisert og dynamisk rettsområde,
hvor forholdet til folkeretten ofte spiller inn.Asyl- og innvandringsspørsmål har lenge vært blant de mest
omdiskuterte og kontroversielle politikkområdene i Norge. Spesielle enkeltsaker og hendelser har fått stor
oppmerksomhet. Mullah Krekar-saken, Vanunu-saken og den såkalte UDI-skandalen er eksempler på det.
Disse kan – i likhet med andre utvalgte saker som har vært behandlet av UNEs stornemnd, Høyesterett
eller internasjonale rettsinstanser – være illustrerende for problemstillinger knyttet til utlendingers
rettsstilling. Denne boken er i utgangspunktet en tradisjonell lovkommentar som behandler utlendingsloven
i stort og smått. Boken kommenterer også noen viktige endringer i den nye utlendingsloven som ble vedtatt
i mai 2008 og som er forventet å tre i kraft i 2010. Dr. juris Terje Einarsen er lagdommer i Gulating
lagmannsrett, p.t. postdoktor ved Universitetet i Bergen. Einarsen er medlem av Den norske
dommerforeningens menneskerettsutvalg, fast medlem av UNEs stornemnd og har blant annet utgitt
Retten til vern som flyktning (Cicero Publisher 2000) og Flyktningers rettsstilling i Norge (Fagbokforlaget
1997).
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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.

16

Bestill vurderingseksemplar: www.fagbokforlaget.no/pensum

Jus | Lovkommentarer

FORFATTERE

........................................................ 10
Anne Kjersti Befring ................................................ 4,7
Alice Kjellevold
Bente Ohnstad
Eirik Nakstad

....................................................... 7,7
............................................................. 5

Helga Aune ............................................................. 8,8
Herman Bruserud .................................................... 14
Jon Petter Rui Johansen ......................................... 16
Marianne Jenum Hotvedt ........................................ 11
Nina Kroken ............................................................ 8,8
Roger Kjelløkken ....................................................... 5
Terje Einarsen ......................................................... 15
Terje Hernes Pettersen ...................................... 11,13

Anders Ellefsen ......................................................... 5
Barbro Bruu ............................................................... 5
Claude A. Lenth ...................................................... 8,8
................................................. 11,13
Henning Jakhelln .................................................... 8,8
Jan Terje Kaaby ........................................................ 6
Hans Jacob Bull

.................................................... 3,12
Markus Hoel Lie ...................................................... 16
Roald M. Engeness ................................................. 11
Line A. Parelius

Sverre Ellenes
Terje Granvag

...................................................... 3,12
........................................................... 5

Thorbjørn Riise Haagensen

.................................... 16

18

TITLER

Arbeidsmiljøloven med kommentarer ........................ 8
Hardshipklausuler .................................................... 14

Bokføringsloven ......................................................... 6
Helse- og omsorgstjenesteloven ............................. 10

................................................... 7

Husleieavtaler .......................................................... 12
Lov om alternativ behandling .................................... 4

Helsepersonelloven

Kommenterte høyesterettsavgjørelser i forv...
16
Norges Lover 1687-2022 ........................................... 2
Skipsarbeidsloven ................................................... 11
Utlendingsloven ....................................................... 15

Revisorloven og revisjonsforordningen ..................... 5
Skipssikkerhetsloven ............................................... 13

19

