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Forvaltningspraksis som 
rettskildefaktor - demokratisk og 

konstitusjonell gåte?

• «Jeg føyer til at det etter min oppfatning 
må stilles særlige krav til fastheten og 
varigheten av ligningspraksis når det som 
her ikke bare er tale om praksis som 
hjelpemiddel ved tolking av en 
skattebestemmelse hvis innhold er 
tvilsom, men om anvendelse av praksis 
som grunnlag for en fremgangsmåte som 
klart er i strid med skatteloven»

Rt 
1975 

s. 
992:



Rettslig utgangspunkt

• Stortinget som lovgiver

• Høyesterett dømmer i siste instans

• Utøvende makt hos Kongens råd (regjeringen)

Grunnlovens 
maktfordeling

• Gjennomføring og håndheving av Stortingets vedtak

• Ikke lovgivende eller dømmende kompetanse

• Hvorfor blir virksomheten (praksisen) til den 
utøvende makt og dens forvaltningsapprat ansett
som rettslig relevante argumenter? 

Utøvende 
makt



Om opplegget

Innledningene 
avklaringer

Forvaltningspraksis 
i forvaltning

Forvaltningspraksis 
i domstolene



Innledende avklaringer

1. Hva menes med «forvaltningspraksis»?

2. Forvaltningspraksis som rettslig argument

3. Avgrensninger

4. Forvaltningspraksis i rettskildelitteraturen



Hva menes med «forvaltningspraksis»?

• Forvaltningens enkeltvedtak, 

• Forvaltningens styring av underliggende 
organer gjennom instrukser, rundskriv og 
veiledninger mv. (styringsverktøy)

• Særskilte klageorganers avgjørelser 
(nemder mv.) 

• Forvaltningens formelle tolkningsuttalelser

• Andre avgjørelser 

• Særlig om Sivilombudsmannens uttalelser

Rettslige 
argumenter 
som bygger 

på:



Juristers argumentasjon

• Lov

• Forarbeider

• Rettspraksis 

• ….

• Og Regjeringens og den øvrige forvaltningens virksomhet

Når jurister setter 
frem utsagn for å 
styrke eller svekke 

standpunkt til 
rettsspørsmål vises 

det til

• Likhetstrekk i juristers argumentasjon – uttrykk for 
rettskildeprinsipper?

• For jurister, uansett egenverdi å vite hvordan andre jurister 
har vurdert relevansen og vekten av argumenter som 
bygger på forvaltningspraksis. 

• Høyesterett og forvaltningens bruk av forvaltningspraksis 
har særlig interesse

• Bør Høyesteretts rettskildebruk akspeteres? 

Hvilken rettslig 
betydning har 

argumenter som 
bygger på regjeringens 

og forvaltningens 
virksomhet



Avgrensninger

• Forvaltningen har kompetanse til å 
treffe vedtak (enkeltvedtak og forskrift)

• Forvaltningens kompetanse til å utøve 
skjønn

• Forvaltningens skjønnsutøvelse 

• Rettsvirkninger av forvaltningens 
utøvelse av kompetanse

• Domstolskontroll med forvaltningen

Avgrensninger 
mot spørsmål 

om  



Kort om forvaltningspraksis i 
rettskildelitteraturen

• Kritikken av styringsverktøy i eneveldet og den norske forfatningsstaten

• Kort om sedvanerettAubert 1876

• Sedvanerett

• Betydning av forvaltningspraksis  beror på om vilkårene for sedvanerett er 
oppfylt

Blant annet Platou 1915, 
Augdahl 1949 og 1961 

• Forvaltningspraksis  som argument (rettskildefaktor)

• Hvilke forhold har betydning for argumenter som utledes fra 
forvaltningspraksis ?

Eckhoff 1971

• Rettssosiologiske undersøkelser (Bing, Harboe, Eckhoff & Graver mfl.)

• Analyser av særskilte former for forvaltningspraksis (Holgersen, Øie mfl)

• Debatter (Aarbakke, Eckhoff, Boe, Bergo mfl.)

Kort om rettskildeteori 
etter 1971



Forvaltningens bruk av 
forvaltningspraksis

Om opplegget

• Generelle rettslige rammer for bruk av 
forvaltningspraksis

• Særtrekk og variasjoner ved forvaltningens 
rettskildebruk

• Underordnet organer

• Overordnete organer

• Spesielle kontroll- og håndhevingsorganer

• Departementenes tolkningsuttalelser



Generelle rettslige rammer for 
forvaltningens bru

• Forvaltningen har ikke  kompetanse til endelig 
å avgjøre rettsspørsmål

• Forvaltningen har ikke kompetanse til å 
fastsette normer i strid med lov, eller normer 
som krever hjemmel i lov



Forvaltningens bruk av egen praksis

• Forvaltningen har ikke  
kompetanse til endelig å avgjøre 
rettsspørsmål

• Forvaltningen har ikke 
kompetanse til å fastsette 
normer i strid med lov, eller 
normer som krever hjemmel i lov

Generelle 
rettslige 
rammer I



Forvaltningens bruk av egen praksis

• Alminnelig krav til juridisk metode

• Forvaltningshierarkiet

• Skranker for bruk av 
forvaltningspraksis

• Særlig om bindende
forvaltningspraksis og
likebehandling ved rettsanvendelse

Generelle 
rettslige 
rammer 

II



Bindende forvaltningspraksis og krav til 
likebehandling

• Forvaltningen kan bli bundet til bestemte rettslige standpunkt på den måten at 
praksisendring krever lovendring – se Rt 2001 s. 1444.

• Spørsmål om praksisen har blitt bindende kan også formuleres som et spørsmål
om forvaltningen i rettsanvendelsen er bundet av krav til likebehandling

Bindende
forvaltningspraksis

• Staten anført i Rt 2007 s. 302 at «læra om usakleg forskjellsbehandling gjeld 
avgjerder der forvaltninga skal utøve eit skjønn, og at det ikkje er plass for denne 
læra i saker der det er tale om rettsbruksskjønn». 

Forbud mot usaklig 
forskjellsbehandling –
bare for forvaltningens 

skjønnsutøvelse?

• I Rt 2007 s. 302, førstvoternde med tilslutning av flertallet «Etter mitt syn kan det 
ikkje vere tvil om at det gjeld eit krav om likebehandling også i andre saker enn 
dei som gjeld fritt skjønn.» (56).

Forbud mot usaklig 
forskjellsbehandling 

også ved 
rettsanvendelse 



Underinstansenes bruk av egen praksis

• Alminnelig krav til juridisk metode

• Kravet til likebehandling ved rettsanvendelse 

Rettslige 
rammer

• Underinstansens egen praksis har vesentlig betydning

• Ser ut som det var mer vanlig å spørre kollegaer eller 
overordnete enn å tolke loven selv 

• Betydning av eldre undersøkelse for «digitaliseringens 
tid»?

Faktisk 
bruk



Underinstansenes bruk av overordnets  
praksis

• Med mindre praksis er nedfelt i styringsverktøy, ingen 
særlig plikt til bruk av overordnet organs praksis

• Hensyn til effektivitet og forutberegnelighet tilser at  
overordnete organers praksis bør ha en viss vekt

Rettslige rammer

• Undersøkelser indikerer store lokale variasjoner i 
betydning av overordnetes praksis

Faktisk bruk av 
overordnetes 

praksis:

• Desentralisert klageinstans (fylkesmenn)

• Sentraliserte klageinstanser

• Nemder, kontroll- og tilsynsorganer  

Forskjellige typer 
overordnete 

organer



Underinstansens bruk av 
styringsverktøy

•Bindende styringsverktøy: Organisatoriske bestemmelser og 
instrukser innenfor Grunnlov og lovs rammer 

• Ikke-bindende styringsverktøy: veiledere, styringssignaler mv. 

•Kombinasjoner av ulike typer styringsverktøy

Rettslige 
rammer

•Undersøkelser viser at bindende og ikke bindende 
styringsverktøy har stor faktisk betydning for underinstanseneFaktisk bruk

•Undersøkelser viser at rundskriv (med kombinasjoner av 
styringsverktøy) har hatt vesentlig betydning for flere 
underinstansenes overveielser på flere rettsområder  

Særlig om 
rundskriv mv.



Overordnete organers bruk av 
forvaltningspraksis

Variasjoner fra forvaltningsområde til 
forvaltningsområde

Generelt inntrykk er at det brukes forholdsvis 
smalt spekter av rettskildefaktorer (sjelden 

forarbeider og rettspraksis)

Spør oftere om tolkningsuttalelser enn 
underinstanser



Særskilte organers bruk av 
forvaltningspraksis - forskjeller mellom 
organers kompetanse og organisering

Trygderetten Utlendingsnemnda



Lovavdelingens bruk av  
forvaltningspraksis i tolkningsuttalelser

• Justisdepartementets lovavdeling formelt underlagt 
statsrådens instruksjonsmyndighet

• Reelt sett normalt uavhengig ved tolkningsuttalelser

• Betydning av om uttalelsen undertegnes ev 
Lovavdelingens ekspedisjonssjef og om den forelegges 
statsråden 

Rettslige 
rammer

• Eckhoffs undersøkelse viser at Lovavdelings stort sett 
anvender alminnelig juridisk metode – men legger 
større vekt på lovgivers mening (sin egen) når det 
gjelder lover som avdelingen selv har deltatt i 
forberedelsen av

Faktisk 
rettskildebruk



Domstolenes bruk av 
forvaltningspraksis

• «forvaltningspraksis»

• «departementets praksis»

• «ligningspraksis»

• «nemdas praksis»

• «direktoratets praksis»

• «kommunens praksis» 

• «lovavdelingens uttalelser»

• «departementets veileder»

Forvaltningens 
virksomhet i 
Høyesteretts 
premisser:



Uttalte kriterier for vurdering av
forvaltningspraksis

•“langvarig, konsekvent, omfattende og velkjent”

•“langavrige, omfattende og konsekvente”

•“fast og konsistent”

•“fast forvaltningspraksis”

Ofte uttrykte 
kriterier:

•Varighet

•Omfang

•Konsekvens

•Tilgjnegelighet

•Klarhet

•Private parters interesser og berettigede forventninger

•Praksisens innhold

•Type forvaltningspraksis 

•Særlig om praksis fra Stortingets. Sivilombudsmannen og Lovavdelingern

Kriterier som 
anvendes mer 
eller mindre 

eksplisitt: 



Noen terminologiske bemerkninger

• «Etter mitt syn må avgjørelser 
av Trygderetten tillegges vekt i 
den utstrekning de kan tas 
som uttrykk for eller har gitt 
seg utslag i en fast og 
konsistent praksis.» Gjentatt i 
flere senere avgjørelser

Skyggekjennelsen 
Rt 2005 s. 1997 -

«Fast og 
konsistent 
praksis» 



Krav til varighet

• «Trygderetten har behandlet spørsmålet i til sammen 18 saker, hvorav anken i 
de 6 siste sakene ble nektet fremmet fordi ankeutvalget enstemmig fant at 
anken ikke ville føre frem. Den forvaltningspraksis som trygdemyndighetene her 
har fulgt, har - i de 24 år som den aktuelle lovbestemmelse ble anvendt - fått 
virkning for et meget stort antall stønadsmottakere. For året 1992 har 
Rikstrygdeverket beregnet antallet til ca 46.600. Den langvarige, omfattende og 
konsekvente forvaltningspraksis som her foreligger, må i seg selv tillegges 
betydelig vekt ved fortolkningen av barnetrygdloven § 2 annet ledd.»

Rt 1995 s. 54 
– langvarig 

praksis tillagt 
betydelig vekt

• «En eventuell praksis som måtte ha utviklet seg i denne korte tiden, kan ikke ha 
noen vekt som tolkningsfaktor»

Rt 2006 s. 991 
– kortvarig 

praksis 
underkjent

https://lovdata.no/pro/


Krav til omfang

• «Den praksis som foreligger om dette spørsmålet fra 
Brønnøysundregistrenes side, kan ikke tillegges noen større betydning. 
Det er opplyst at tvangsoppløsning på grunnlag av manglende 
innsendelse av regnskap bare har skjedd tre ganger, inklusive kjennelsen 
om Nordpol. Det er åpenbart en for spinkel praksis. 
Brønnøysundregistrenes rettsoppfatning på dette punkt kan heller ikke 
tillegges særlig vekt»

Rt. 2007 s. 801 –
tre tilfeller avvist 
som åpenbart for 

spinkel praksis

• «Dermed gjenstår bare fire vedtak, som ikke dekker en spesielt lang 
tidsperiode. I seg selv er dette etter mitt syn ikke tilstrekkelig til at vi har å 
gjøre med en fast og konsistent praksis. Men alle vedtak inneholder 
generelle begrunnelser hvor det gis uttrykk for samme syn på forståelsen 
av § 63 som staten har gjort gjeldende i foreliggende sak. Jeg oppfatter 
det dessuten slik at ankemotpartene ikke har bestridt at det faktisk er tale 
om en fast og etablert praksis. På den bakgrunn finner jeg å kunne legge 
noe vekt på den praksis som er presentert for Høyesterett.»

HR-2016-2017-A 
– fire tilfeller 

tillagt noe vekt



Krav til konsekvens

• «Slik eg har forstått statens argumentasjon, er praksis i Trygderetten trekt fram 
nærast ut frå at praksisen avbøter dei vanskane statens grunnleggjande syn 
inneber. Men slik eg ser det, kan Trygderettens praksis ikkje vektleggjast i så 
måte. Praksis er uklar og svært skjønnsmessig, og han er heller ikkje utan 
unntak. Ut frå rettstryggleiksomsyn finn eg det vanskeleg å byggje på denne 
praksisen. Det vil vere svært vanskeleg for private partar og for deira rådgivarar 
å kunne finne ut av når nye omstende blir omsynstekne av Trygderetten og når 
dei ikkje blir det. Og som eg straks kjem til, kan det valet Trygderetten gjer, få 
materiell verknad for den private parten.»

Rt 2008 s. 688 
– uklar praksis

med unntak

• «Den ligningspraksis som det her er tale om, og som kan betegnes som 
tilnærmet fast, strakte seg således over høyst 7-8 år. Og heller ikke i dette 
tidsrom var praksis entydlg, tvert imot er det påvist viktige unntak. Jeg anser det 
for utvilsomt at den ikke hadde en slik karakter at den var blitt bindende for 
ligningsmyndighetene»

Rt 1975 s. 992 
– ikke entydig 
praksis med 

viktige unntak



Om fordel/ulempe privat part

• Det må etter min mening anses klart at ligningspraksis får større vekt når 
fravikelse av denne praksis vil være til skade for skattyteren. Hensynet til 
forutberegnelighet tilsier dette. Innrettelseshensynet gjør seg etter min mening 
klart gjeldende også når det gjelder en praksis av varighet som i vår sak. På den 
annen side kan det selvsagt pekes på betenkeligheter ved at 
ligningsmyndighetene avskjæres fra å korrigere en praksis som ved fornyet 
overveielse anses for å være i strid med en riktig forståelse av skatteloven. 
Imidlertid foreligger jo alltid muligheten for å bringe spørsmålet om endring 
frem for lovgiver.

Rt-2001-1444  større 
vekt når fravikelse av 

denne praksis vil 
være til skade for 

skattyteren

• Mindretallet: «Det er imidlertid ikke tale om en praksis som har den kvalitet, 
omfang og varighet som eventuelt måtte til for at det skulle bli aktuelt å tillegge 
den en selvstendig vekt som rettskilde, i strid med lovgivers uttrykkelige 
forutsetninger og til skade for den private part»

HR-2016-2017-A –
spinkel praksis tillagt 

noe vekt for 
tilbakekall av 

oppholdstillatelse



Tilgjengelighet

• Selv om forvaltningen hadde fulgt en bestemt praksis, og praksisen hadde vært 
kjent i forvaltningen fikk den ikke avgjørende vekt. Høyesterett viste til at 
praksisen ikke hadde vært «gjort alminnelig kjent, f.eks ved rundskriv i Norsk 
Lovtidend», og kom til at forvaltningen på grunnlag av en «ukjent praksis ikke 
kan kreve vesentlig høyere avgiftsberegning enn det som følger av klar 
lovhjemmel. 

Rt 1963 s. 61. Ukjent 
praksis liten vekt når 
ugunst for privat part

• Selv om skattemyndighetene hadde tolket skatteloven på en måte som 
Høyesteretts selv omtalte som den kanskje mest nærliggende tolkningen, la 
Høyesterett likevel avgjørende vekt på tidligere upublisert forvaltningspraksis. 
Den aktuelle praksisen var ikke gjort direkte kjent for ligningskontorene gjennom 
Dommer og uttalelser m.v. i skattesaker og skattespørsmlå, Lignings ABC eller 
rundskriv. Men det ble likevel lagt til grunn at praksisen hadde innvirkning på 
skatterettsadvokater, revisorer og andre bedriftsrådgiveres syn, og at det den 
var omtalt i en artikkel av en tidligere ekspedisjonssjef i departementet i et 
tidsskrift. 

Rt 2001 s. 1444, Når 
praksis taler til gunst 
for den private part 

stilles mindre strengt 
krav til tilgjengelighet. 



Type forvaltningspraksis

• Høyesterett vurderte om lokale tollsteders godkjenning av 
importsertifikater hadde etablert en bindende forvaltningspraksis. 
Ved vurderingen av dette spørsmålet viste førstvoterende med 
tilslutning av de fire øvrige dommere til flere momenter, blant at 
praksisen var «utøvd av underordnete myndigheter» og konkluderte 
med at praksisen ikke hadde betydning for tolkingsspørsmålet. 

Underordnete 
organers praksis alene 
har ofte mindre vekt -

Rt. 2002 s. 618 

• I saken la Høyesterett avgjørende vekt på forvaltningspraksis som 
hadde utviklet seg hos sentrale myndigheter, gjennom uttalelser fra 
Finansdepartementet, Skattedirektoratets Lignings ABC og en 
kjennelse av Riksskattestyret. På det grunnlag ble det uttalt at det 
må «kunne forutsettes at den oppfatning som så entydig og over et 
så langt tidsrom er uttalt av de sentrale skattemyndighetene, i alle 
fall i det vesentlige har slått igjennom i ligningspraksis.»

Overordnete organers 
praksis nedfelt i 
styringsverktøy 

tillegges oftere større 
vekt - Rt. 1983 s. 979. 



Forholdet mellom forvaltningspraksis 
og andre rettskildefaktorer

• Argumenter som bygger på forvaltningspraksis har 
først og fremst stor vekt som hjelpemidler ved 
lovtolkning. 
– Når loven kan tolkes på flere måter kan forvaltningspraksis 

veie mer enn ordlyd, forarbeider mv. – se Rt 1992 s. 1263. 

– Forholdet mellom forvaltningspraksis og 
høyesterettspraksis
• Praksis som Høyesterett har ansett for å være lovstridig, vil ikke 

bare være uten vekt, den vil også være ulovlig. 

• Men har praksis over tid har utviklet seg i strid med en 
enkeltavgjørelse fra Høyesterett, kan det ikke utelukkes at 
forvaltningspraksis blir ansett for å veie tyngre enn Høyesteretts 
praksis. Se Rt 2002 s. 683. 



Forholdet mellom forvaltningspraksis 
og andre rettskildefaktorer

• Forvaltningspraksis gir ikke hjemmel for inngrep jf Grunnloven §113
– Høyesterett har likevel lagt til grunn at private parter kan ha visse 

plikter på grunnlag av lokal praksis, for eksempel plikt til renhold 
utenfor boliger.  Se Rt. 1967 s. 524.

• Lovgivningen setter rammer for bruk av forvaltningspraksis som 
rettskildefaktor. 
– Skal svært mye til for at lovstridig forvaltningspraksis kan tillegges vekt

• Forvaltningen er bundet av Stortingets lovvedtak, og skal ikke treffe avgjørelser 
som er i strid med lovgivningen. Den relevante statsråden er også 
konstitusjonelt ansvarlig for forvaltnings lovbrudd. 

– Høyesterett har likevel akseptert at forvaltningspraksis kan være i strid 
med loven. I Rt 1975 s. 992 antyder førstvoterende at et 
forvaltningsorgan kan bli bundet av sin egen praksis, selv om praksisen 
er lovstridig. 



• Takk for oppmerksomheten!


