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Sensorveiledning til teorioppgave, dag 2, eksamen våren 2006, Masterstudiets annen avdeling, UiO. 

1. Innledning 

Oppgaven lyder: 

«Gjør kort rede for det grunnleggende innholdet i legalitetsprinsippet som krav til lovhjemmel  
for  forvaltningsvedtak,  og  begrunnelsen  for  dette.  Gjør  deretter  kort  rede  for  
grunnprinsippene  i  læren  om  adgangen  til  å  stille  vilkår  ved  begunstigende  
forvaltningsvedtak. Drøft forholdet mellom legalitetsprinsippet og grunnlaget for vilkårslæren 
og ta herunder standpunkt til om vilkårslæren utgjør et sedvanerettslig kompetansegrunnlag». 

Oppgaven er en mindre deloppgave for denne eksamensdagen, hvor det på oppgavearket er oppgitt 
at antatt tidsforbruk er 3 timer og at oppgaven i teller 3/8. Slik oppgaven er formulert, hvor det for 
de to første spørsmålene er bedt om korte redegjørelser, og for det siste spørsmålet er bedt om en 
drøftelse, må det forventes at kandidatene disponerer besvarelsene i henhold til  de føringer som 
ligger i oppgavens ordlyd. 

Veiledningen tar ikke mål av seg å foreta noen fullstendig gjennomgang av den materielle jus som 
oppgaven omhandler, idet jeg her nøyer meg med å viser til standardlitteraturen. Jeg vil konsentrere 
meg om det som kandidatene må forventes å ha med i besvarelsen ut fra de krav som følger av 
læringskravene for faget,  hvor både legalitetsprinsippet og vilkårslæren ligger innenfor det som 
kandidatene  skal  ha  «god  kjennskap til»,  hensyntatt  hvordan  dette  er  behandlet  i  den  oppgitte 
(hoved)litteraturen for faget. 

Hovedlitteraturens  behandling  av  legalitetsprinsippet:  (Eckhoff/Smith,  Forvaltningsrett,  7.  utg. 
(2003), kapittel 23, side 307-327; Graver, Alminnelig forvaltningsrett, 2, utg. (2002), kapittel 13, 
side 206-248; Boe, Innføring i juss, bind 2 (1993), kapittel 42 (med videre henvisninger til andre 
kapittel  i  boka),  side  647  flg.  Vilkårslæren:  Eckhoff/Smith,  kapittel  25,  side  372-380;  Graver, 
kapittel 15, side 271-285; Boe, kapittel 42 (42.6), side 721-729.

Veiledningen er skrevet før eksamensdagen, uten spesiell kjennskap til hvordan undervisningen i 
faget har lagt opp behandlingen av oppgavens tema, men baseres i hovedsak på de hovedlæremidler 
som står på pensumlisten. Jeg har heller ikke konferert med kursansvarlig om veiledningen. Det bør 
derfor være rom for forbedringer etter mulige innspill under sensormøtet. 

2. Til oppgavens enkelte deler:

2.1 «Gjør kort rede for det grunnleggende innholdet i legalitetsprinsippet som krav til lovhjemmel  
for forvaltningsvedtak, og begrunnelsen for dette.»

Standardlitteraturen fremhever legalitetsprinsippet dels som rettsregel med krav om formell lov som 
hjemmelsgrunnlag  for  inngrep  overfor  borgeren  (gjøre,  tåle,  unnlate).  Undertiden  behandles 
legalitetsprinsippet også som et  tolkningsprinsipp ved fastleggelsen av en lovbasert rettsregel på 
legalitetsprinsippets  område,  hvor  den  sentrale  problemstillingen  er  holdbarheten  av  utvidende 
tolkning i forhold til hva som følger av en naturlig språklig forståelse av lovens ordlyd. 

Oppgavens  ordlyd  og  kontekst  etterlater  tvil  om  hvilken  side  av  legalitetsprinsippet  som 
kandidatene skal behandle. Jeg viser til at det spørres om krav «til» lovhjemmel, ikke krav «om» 
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lovhjemmel,  hvilket  kan  indikere  at  det  er  legalitetsprinsippet  som  tolkningsprinsipp  som  er 
spørsmålets tema. Idet legalitetsprinsippet som problemfelt i tilknytning til vilkår i hovedsak reiser 
seg i tilknytning til lovfestede kompetansehjemler i relasjon til dispensasjoner (eller ved positive 
ytelser innenfor den offentlige velferd), hvor lovgiver har gitt forvaltningen en skjønnsmargin («fritt 
skjønn»),  vil  kandidatene  senere  i  besvarelsen  uansett  måtte  komme innom begge  aspekter  av 
legalitetsprinsippet.  Jeg antar  derfor  at  man på  dette  stadiet  av oppgaven skal  utøve  et  relativt 
romslig skjønn med hensyn til hvordan kandidaten velger å legge opp fremstillingen, forutsatt at 
han makter å fatte seg i korthet. 

Forventningen  til  kandidaten  må  være  at  han  på  dette  stadiet  av  besvarelsen  får  frem  at 
legalitetsprinsippet på forvaltningsrettens område er en ulovfestet rettsregel av grunnlovs rang som i 
sin kjerne forutsetter at inngrep overfor borgerne bare kan foretas der den utøvende myndighet har 
fått kompetanse til inngrepet av den lovgivende forsamling, og at legalitetsprinsippet i dag – som i 
1814 - er en grunnleggende forutsetning for vår forståelse av at vår samfunnsordning bygger på 
demokratiske grunnprinsipper. I den grad alternative rettsgrunnlag bringes inn i drøftelsen, må det 
forventes  av  de  flinkere  kandidatene  at  de  makter  å  relatere  holdbarheten  av  slike  til  dette 
grunnleggende demokratiske utgangspunktet. 

Hva  særlig  gjelder  legalitetsprinsippet  som  krav  om  at  Stortingets  normative  standpunkt  ved 
påleggelse av byrder kommer til utrykk i formell lovs form, bør kandidatene fremheve at dette i sin 
kjerne har en side mot et grunnleggende hensyn om forutberegnelighet. Kravet om at Stortingets 
vilje må komme til uttrykk i formell lov kan etter omstendighetene lede til at man til tross for en 
fastlagt uttalt eller antatt hypotetisk lovgivervilje som innebærer en mer omfattende belastende regel 
enn hva som følger av slutninger fra ordlyden, likevel finner å legge avgjørende vekt på ordlyden 
som bæreren lovgiverens dispositive utsagn. Noen rene eksempler på dette er vanskelig å finne i 
rettspraksis, men for prinsippets vedkommende er det vanlig at kandidatene viser til Rt. 1995 side 
530. 
 
Denne delen av oppgaven må det forventes at den jevne kandidat har kontroll på, dog slik at det er 
en utfordring å få med det vesentlige på en kortfattet måte. Kandidater som ikke makter å fremstille 
det grunnleggende innholdet av legalitetsprinsippet og de hensyn det hviler på, stiller svakt ved 
karakterfastsettelsen.

2.2 « Gjør deretter kort  rede for grunnprinsippene i  læren om adgangen til  å stille vilkår ved  
begunstigende forvaltningsvedtak»

Kandidatene må innledningsvis forventes å kunne plassere vilkårslæren inn i den kontekst den hører 
hjemme; dvs.  at  det  dreier  seg om å introdusere tyngende betingelser (gjøre,  tåle,  unnlate)  ved 
begunstigende vedtak der den materielle avgjørelseskompetanse typisk er nedfelt i formell lov – 
herunder  særlig  dispensasjon  fra  lovsatte  forbud  –  der  forvaltningen  ut  fra  en  tolkning  av 
dispensasjonshjemmelen har en diskresjonær kompetanse («fritt skjønn») til å nekte å gi tillatelsen. 

Kandidaten må videre forventes å kunne angi at vilkårslærens hovedtema i denne situasjonen angår 
tre hovedspørsmål;  dels hvorvidt forvaltningen, som alternativ til å avslå en søknad kan knytte en 
tyngende betingelse til  tillatelsen/ytelsen,  dels hvilken type vilkår  som generelt  kan stilles  med 
grunnlag i den aktuelle bestemmelse, og endelig hvorvidt et saklig vilkår i den konkrete situasjonen 
fremstår som forholdsmessig. Kandidatene kan neppe høres med at det ut fra oppgavens ordlyd er 
holdbart å avgrense behandlingen til bare det første spørsmålet. 
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Den orienterte kandidat vil videre formodes å kunne fremheve at vilkårslæren som «lære» angår 
situasjoner der loven er taus med hensyn til vilkår. Har lovgiver i loven eller i forarbeidene forutsatt 
at  det  kan  stilles  vilkår,  eventuelt  også  gitt  føringer  for  hvilke  vilkår  som  kan  stilles  og 
omstendighetene  rundt  vilkårsstillelsen,  blir  det  forfeilet  om rettsanvenderen  deretter  sensurerer 
lovgiver  gjennom  vilkårslæren.  På  den  annen  side  vil  loven  i  en  alminnelig  rettskildemessig 
kontekst kunne tolkes i lys av synspunkter fra vilkårslæren.

Den orienterte kandidat vil formodes å ville fremheve at vilkårslæren som «lære» er læresetninger 
oppstilt  av teorien på et noe spinkelt autorativt grunnlag, og at det ikke nødvendigvis er gitt at 
Høyesterett vil anse læren i ett og alt å samsvare med gjeldende rett, sml. eksempelvis Høyesterett 
holdning til teoriens standpunkt om dom for realitet, Rt. 2001 s. 995.  Slik oppgaven er formulert og 
med den tid som står til rådighet, synes det imidlertid å være lite rom for kildekritiske utlegninger 
om fundamentet for vilkårslæren på dette stadiet av oppgaven. 

Også denne delen av oppgaven må det forventes at den jevne kandidat har noenlunde kontroll på, 
selv  om  det  nok  må  forventes  at  besvarelene  av  dette  er  litt  mer  rufsete  med  hensyn  til 
gjennomføringen. Den jevne kandidat bør imidlertid kunne få frem under hvilke omstendigheter 
vilkårsproblematikken melder seg, og de grunnleggende saklighets- og forholdsmessighetskrav som 
teorien har stilt opp. 

2.3 «Drøft  forholdet  mellom legalitetsprinsippet  og grunnlaget  for vilkårslæren og ta herunder  
standpunkt til om vilkårslæren utgjør et sedvanerettslig kompetansegrunnlag»

Oppgavens  hovedspørsmål  stiller  kandidaten  overfor  klare  kunnskapsmessige  og  metodiske 
utfordringer, idet spørsmålet om vilkårslærens fundament synes å være mindre omstridt i teorien i 
dag enn for 20-30 år siden, slik at nyere fremstillinger enten er nærmest intetsigende knappe om 
dette spørsmålet (Eckhoff/Smith side 377), eller er deskriptivt tilbakeskuende i petitavsnitt (Graver 
side  278).  Med forbehold  om at  spørsmålet  om vilkårslæren  som et  eventuelt  «sedvanerettslig 
kompetansegrunnlag» er undergitt en vesentlig mer omfattende behandling i undervisningen enn i 
fagets  hovedlitteratur,  må det  påregnes at  selv de flinkere kandidatene vil  ha problemer med å 
kunne besvare det spørsmålet som er stilt. 

Det må imidlertid kreves at kandidatene – også de svakere – ser at vilkårslæren har en side til 
legalitetsprinsippet, idet den åpner opp for at forvaltningen, uten eksplisitt forankring i lovteksten, 
introduserer en byrde som vilkår for å oppnå et gode. Den jevne kandidat bør i tilegg se at dette 
dreier seg om lovbestemmelser som etter sin art gjennomgående ikke er på legalitetsprinsippets 
område,  slik  at  det  alene  er  introduksjonen  av  vilkåret  som  reiser  spørsmål  i  forhold  til 
legalitetsprinsippet. 

Oppgaven gir på dette punktet flinkere kandidater rikelig anledning til å vise at man har studert 
faget  og  for  øvrig  har  evnen  til  å  reflektere  over  ulike  aspekter  av  vilkårslæren  i  lys  av 
legalitetsprinsippet.  En  side  av  dette  er  det  tilsynelatende  paradoksale  i  at  friheten  fra  direkte 
domstolskontroll ikke bare skal gi forvaltningen anlending til selv å ha det siste ord med hensyn til 
dispensasjoner o.l, men at forvaltningen i tillegg selv skal ha anledning til å introdusere ytterligere 
vilkår  for  at  borgeren skal  kunne oppnå godet.  Flinkere kandidater  kan i  forlengelsen av dette 
formodes å kunne trekke veksler på uttalelser i Rt 1995 side 530 (om klarhetskravet), og fremheve 
at  de  begrensninger  som  vilkårslæren  selv  introduserer  med  hensyn  til  vilkårets  saklighet  og 
forholdsmessighet i lys av de legitime behov et vilkået skal ivareta, kan hevdes å ivareta sentrale 
hensyn  som  ligger  til  grunn  for  for  legalitetsprinsippet.  Dette  bare  for  å  nevne  noen  mulige 
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innfallsvinkler. Det sentrale er om kandidaten viser evne til å resonnere på en metodisk holdbar 
måte.

3. Bedømmelsen

Bedømmelsen av besvarelsene bør for det første hensynta at oppgaven ikke kan anses som noen 
enkel oppgave, til tross for at det er sentralt stoff som omhandles. De to første spørsmålene bør den 
jevne kandidat kunne besvare på en forstandig måte, mens drøftingsdelen må antas å by på større 
utfordringer, også for den noe bedre delen av bunken. I tillegg kommer at oppgaven er en begrenset 
del-oppgave, hvor faktultetet har angitt antatt tidsbruk til 3 timer og vektingen i forhold til resten av 
eksamensdagen til 3/8-deler. 

Bedømmelsen av besvarelsene bør under henvisning til det ovenstående ha for øyet om kandidaten 
gjennom besvarelsen kan skilte med å ha forstått det grunnleggende og ha evne til å formidle dette 
på en noenlunde poengtert og metodisk forsvarlig måte. 

Oslo, 29. mai 2006

Richard Saue


