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Oppgave: 

1. I pensumlitteratur og undervisning på emnet DRI1001 brukes begrepet "selvbetjent 

forvaltning" for å betegne en viss arbeidsdeling i forvaltningen ved hjelp av IKT. 

a) Forklar hva selvbetjent forvaltning er.  I forklaringen skal det både inngå 

beskrivelse av selve arbeidsdelingen og av hvordan IKT kan brukes for å 

oppnå selvbetjening. 

b) Drøft om selvbetjente forvaltningsløsninger (jf a) kan sies å gi rettssikker 

saksbehandling.  Angi eventuelle forutsetninger for at konklusjonene dine er 

holdbare. 

2. Forutberegnelighet regnes som en viktig del av rettssikkerhetsidealet. 

a) Forklar hva kravet om forutberegnelighet går ut på. 

b) Forklar og drøft hvilken betydning forutberegnelighet har ved utvikling og 

bruk av rettslige beslutningssystemer som leder fram til enkeltvedtak. 

 

Presiseringer av oppgaven: 

 Det er en klar fordel dersom du bruker virkelige eller konstruerte eksempler og 

figurer for å illustrere poengene i besvarelsen. 

 Delene 1 og 2 av oppgaven teller omtrent likt ved sensur. 

 

 

Tillatt hjelpemiddel: 

 Norsk ordbok 

 

 

 

Lykke til! 
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Oppgåve: 

2. I pensumlitteratur og undervisning på emnet DRI1001 bruker ein omgrepet 

"sjølvbetjent forvaltning" som nemning for ei viss arbeidsdeling i forvaltninga ved 

hjelp av IKT. 

c) Forklar kva sjølvbetjent forvaltning er.  I forklaringa skal det både inngå 

beskriving av sjølve arbeidsdelinga og av korleis IKT kan nyttast for å oppnå 

sjølvbetjening. 

d) Drøft om sjølvbetente forvaltningsløysingar (jf a) kan seiast å gi rettssikker 

saksbehandling.  Angi eventuelle føresetnadar for at konklusjonane dine er 

haldbare. 

3. Forutberegnelighet vert rekna som ein viktig del av idealet om rettstryggleik. 

c) Forklar kva kravet om forutberegnelighet går ut på. 

d) Forklar og drøft kva tyding forutberegnelighet har ved utvikling og bruk av 

rettslege avgjerdssystem som leier fram til enkeltvedtak. 

 

Presiseringar av oppgåva: 

 Det er ein klar fordel dersom du bruker verkelege eller konstruerte døme og figurar 

for å illustrere poenga i svaret. 

 Del 1 og 2 av oppgåva tel omtrent likt ved sensur. 

 

 

Tillatne hjelpemiddel: 

 Norsk ordbok 

 

 

 

Lykke til! 
 


