
IKKE-JURISTER SOM RETTSANVENDERE. RSOS 2802/4802 

– VÅR 2012. 
 

Lærere: professor Knut Papendorf, professor Thomas Mathiesen,  

Prosjektrevisor Herbjørn Andresen, seniorrådgiver Jacob Kringen. 

 
 

Sted:Rom  i Domus Nova: rom 770 (St. Olavsgt. 5) Periode: 17. februar til 20. april. Tid: 

fredag 10.15-12 (med unntak 23.2.: torsdag !!! kl 12.15-14 !!!) 

 

En stor del av rettsanvendelsen i norsk forvaltning generelt foretas av ikke-jurister. Det kan 

ses som en svakhet ved forvaltning. Men det kan også ses som en styrke når andre får slippe 

til. Dette vil være kursets sentrale problemstilling. 

 

I seminaret holdes det noen generelle forlesninger av lærerne, men for det meste skal 

studentene legge fram og redegjøre for sentrale deler av pensum i diskusjon med lærerne og 

medstudenter. Nedenfor er nevnt de delene av pensum som vil bli satt i fokus. 

 

Fredag 17. februar. Professor  Knut Papendorf og Professor Thomas Mathiesen: En 

generell innføring i emnet. Forelesning. 

 

Torsdag 23. februar. Professor Knut Papendorf: Om rettsliggjøring. Forelesning. 

 

Fredag 2. mars. Professor Thomas Mathiesen: Om rettspluralisme. Forelesning. 

 

Fredag  9. mars. Regulering av risiko i oljeindustrien. Seniorrådgiver Jacob 

Kringen. 

 

Fredag 16. mars  Div. undersøkelser på feltet:  

Fylkesmannen i Vestfold (2005): ”Rettssikkerhet i kommunene” 

Fjell og Ring, ”Juristenes i forvaltningen”; 

Gording Stang (2007) og Kristoffersen/Mathisen (2010): 

”Barnevernet” 

Studenter legger fram til diskusjon 

(Knut Papendorf) 

 

 

Fredag 23. mars.  Sosialarbeideren som jurist:  

Eriksen/Terum; ”Frontlinjebyråkratene mellom fag og politikk” 

Terum; ”Portvakt i velferdsstaten” 

Ohnstad, ”Rettssikkerhet i helse- og sosialtjenesten sett i lys av 

den rettslige regulering av tjenesteyternes posisjon som 

henholdsvis myndighets- og profesjonsutøvere” 

Studenter legger fram til diskusjon 

(Knut Papendorf) 

 

 



Fredag 13. april. Herbjørn Andresen: Om ”Fra rettsstat til automatstat”, ”Den 

kontrollerende forvaltning” og ”Elektronisk forvaltning som 

utfordring for forvaltningsretten”. Forelesning. 

 

    

Fredag 20. april. 1. time: Christie, ”Konflikt som eiendom” 

Studenter legger fram til diskusjon 

2. time: Professor Knut Papendorf, Professor Thomas 

Mathiesen: Oppsummering og avslutning av kurset. 

 


