
JUR OFF 1201 

 

FORVALTNINGSRETT OG LITT OM STATSRETT OG 

JURIDISK METODE/RETTSTENKNING 

 

v/adv. Per Helset 

 
- Presentasjon (meg/dere) 

 

- Gjennomgang av læringskrav  

 

- Litt om disposisjonen og opplegget 

 

- De to lærebøkene:  

Boe Grunnleggende juridisk metode – heretter ”Grunnleggende” 

(punktene 1 og 3) 

Boe Innføring i juss bind 2 – heretter ”Innføring” (punktene 2 og 4 flg. i 

disp.)  

 

- Lover det vises til i bøkene/undervisningen: 

Lovsamling eller særtrykk. Lovdata 
 

 

 

Innhold: 
 

 

A. Juss og rettstenkning (side 2) 

 

B. Litt statsrett (side 3) 

 

C. Rettskildelære (side 4 til 6) 

 

D. Forvaltningsrett (side 7 til 39) 
 

 

 



Forelesning i forvaltningsrett v/Per Helset 2 av 39 

U:\Studieseksjonen\Undervisningsplanlegging\Valgemner\H13\Emner\JUROFF1201\Fullstendig disp for Juroff 1201 revidert 12. juni 2012. PH docx.docx  26.08.13 

 

 

A. Juss og rettstenkning  
 

(Boe Grunnleggende side 13-77) 

 

1. Juss og rettsanvendelse 

 

- Rettsregler: Mer enn lov… 

- Hvem er regelprodusenter? 

- Hvem er rettsanvendere? 

- Gjeldende rett er rettsanvenderens perspektiv 

- Rettsskapelse er regelprodusentens perspektiv 

 

 

2 Ulike rettsregler. Rettssystemet 

 

     - Regeltyper: 

 - Lovbaserte/ikke-lovbaserte rettsregler (skrevne/uskrevne rettsregler) 

 - Pliktregler: forbud, påbud, tillatelser og fritakelser 

 - Kompetanseregler: personelle, prosessuelle og materielle – hvem, hvordan og hva 

- Primærregler (plikt/kompetanse), sekundærregler (ansvar/ugyldighet), tertiærregler 

(prosess) og kvartiærregler (fullbyrdelse) 

- Rettighet eller skjønn (skjønnsmessige ord og ”fritt skjønn”) 

  

- Oppbygning: Fragmentarisme og trinnhøyde. Regelpyramiden: Grl., lover og 

forskrifter 

- Privatrett og offentlig rett: Eksempler 

- Norsk rett og folkeretten: Dualisme 

 

 

3. Rett og adferd 

 

- “Law in books” og “law in action” 

- Rett og makt: Retten binder makten, men gir også muligheter 

- Støttefag og tilgrensende fag som fokuserer på adferd: Rettssosiologi, kriminologi, 

statsvitenskap, offentlig administrasjon mv. 

 

 

4. Juss og andre normer 

 

- Moral – forholdet mellom jus og moral. En figur 

- Skikk og bruk – høflighet, tiltale mv. 

- Politiske normer – grensen mellom juss og politikk 

- Hva kjennetegner rettsregler? Kompetansekravet 
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B.  Litt statsrett  
 

(Boe Innføring kap. 21-22, kap. 26-27 (delvis), kap. 29-30 (delvis)) 

 

 

1. Statsmaktene:  

 

- Utøvende, lovgivende og dømmende makt 

- Forholdet mellom organ og funksjon. ”Funksjonskrysning” 

 

 

2. Den utøvende makt: Regjeringen  

 

(Boe Innføring side 438-72, dog ikke side 453-64 , ca 30 sider) 

 

-  Begrepene ”Kongen” og ”Regjeringen” i lovspråket 

- Organisering: Regjeringskonferanser, regjeringsutvalg og statsråd 

- Saksbehandling: Foredrag og vedtak (kgl.res.), Grl. §§ 27-31 

- Oppgaver: 

a) Lovgivningsoppgaver: Foreslå og sanksjonere lover (Grl. §§ 76-79), vedta 

forskrifter (fvl kap VII) og provisoriske anordninger (Grl. § 17) 

b) Forvaltningsoppgaver: Lede statsforvaltningen – internt og eksternt 

 

- Intern forvaltningsvirksomhet (instrukser, organisatoriske bestemmelser mv) 

- Ekstern forvaltningsvirksomhet (enkeltvedtak, avtaler, traktater  mv.) 

- Forholdet til Stortinget: Stortingskontroll og parlamentarisme. Riksrevisjonen og 

Sivilombudsmannen 

 

 

3. Den dømmende makt: Særlig om Høyesterett  

 

(Boe kap 29-30 ca. 9 sider) 

 

- Organisering: Tingrettene, lagmannsrettene og Høyesterett (avdelinger, storkammer og 

plenum, domstolloven 13. aug. 1915 § 5). Særdomstoler, for eksempel Riksretten 

- Saksbehandling: Tvisteloven 17. juni 2005, straffeprosessloven 22. mai 1981, 

domstolsloven 13. august 1915 mv. 

- Uavhengighet: Personelt (Grl. § 22), funksjonelt (6. grunnsetning) og organisatorisk 

(Grl. kap.D) 

- Oppgaver:  

a) Konfliktløsning (mellom private og mellom private og det offentlige) og  

b) Rettskapelse (Høyesteretts særstilling.”Funksjonskrysning”. Eksempler: Rt 1952 

side 1217, To mistenkelige personer, Rt. 1973 side 433, Passbåt, Rt 1977 side 

1035, Legejournal) 

 

- Prøvelsesretten/domstolskontroll: Overfor lover og overfor forvaltningsvedtak 

 

 



Forelesning i forvaltningsrett v/Per Helset 4 av 39 

U:\Studieseksjonen\Undervisningsplanlegging\Valgemner\H13\Emner\JUROFF1201\Fullstendig disp for Juroff 1201 revidert 12. juni 2012. PH docx.docx  26.08.13 

 

C. Rettskildelære  
 

(Boe Grunnleggende side 79-171) 

 
1. Begreper 

 

- Rettskildelære: ”Bygger på” og ”resonnerer” 

- Rettskildefaktorer: Lovtekst, forarbeider, rettspraksis, forvaltningspraksis, privates 

praksis, rettsoppfatninger/juridisk litteratur, folkerett, utenlandsk rett, reelle hensyn 

(rettslige vurderinger) m.v. 

- Rettskildeprinsipper/rettskildenornmer: Relevansnormer, slutningsnormer og 

vektnormer (harmoniseringsnormer) 

- Rettsanvendelsesprosessen: Forholdet mellom jus og faktum 

- Rettskildekonstellasjoner: Faktorharmoni, ”rettskildenød” og faktorkonflikt 

 

 

2. Lovteksten 

 

- Begrepet lov. Avgrensning til formelle lover 

- Den normale lovgivningsprosessen: NOU, Prop.L. Innst.L. (før: Ot.prp. og Innst. O.) 

- Vedtak, kunngjøring og ikrafttredelse 

- Relevante lovtekster: Tekster i Grunnloven, formell lover, forskrifter og  provisorisk 

anordninger 

- Lovtolkning  

- I snever forstand: Slutning 

- I vid forstand: Harmonisering (vekt) 

 

 

3. Forarbeider 

 

- Begrep 

- Relevante forarbeider til formelle lover  

- ”Forarbeidsdissens”  

- Vekt:  

- Bør forarbeider tillegges vekt: Lovgiverviljen, likhet, klarhet, tidsfaktoren, 

tilgjengelighet, avgiver/adressat 

- Blir forarbeider tillagt vekt: Av forvaltningen og av domstolene (Rt. 1930 side 222 

Turnforening, Rt. 1973 side 433 Passbåt og Rt. 1979 side 1079 Sinnsykes anke) 

- Litt om ”etterarbeider” 

 

 

4. Formål 

 

- Begrep 

- Relevante formål: Formål som skal fremmes/ikke fremmes 

- Hvor finner vi formålet? – Slutning 

- Vekt: kilden ofte avgjørende 

- Tolkningsresultater: Presiserende (”vedtak”, ”Kongen”), innskrenkende (Rt. 1922 side 

41 Kyrre Grepp), utvidende/analogisk (Rt. 1973 side 433 Passbåt), antitetisk (fvl. § 
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41: Ikke antitetisk, dvs. ikke automatisk ugyldig ved saksbehandlingsfeil som har 

innvirket på resultatet) 

 

5. Rettspraksis 

 

- Domstolspraksis – her særlig HR-praksis 

- Relevante rettsavgjørelser: Avgjørelser fra alminnelige domstoler, særdomstoler og 

voldgiftsretter 

- Virker ”bakover” og ”fremover”: Prejudikatlære og rettsskapende virksomhet 

- Prejudikatlæren: HRs dommer bindende for alle andre enn HR selv (eks. Rt. 1973 side 

433 Passbåt) 

- Vekt: Generelt om rettsavgjørelsers vekt: Instansen, dissens, ”ratio decidendi” og 

”obiter dicta”, en eller flere avgjørelser? Sprik? 

- Rettsskapende virksomhet: Begrep, typetilfeller (prejudikatfravik, rettstomt område, 

utvidende og innskrenkende tolkning, gradvis utvikling), eks. fra forvaltningsretten 

(myndighetsmisbrukslæren, domstolenes prøvelse av fovaltningsvedtakenes 

lovmessighet  m.v.) 

- Vekselvirkning mellom HR og lovgiveren (Rt. 1973 side 433 Passbåt, Rt 1995 side 

1734 Elvebåt og Rt. 1977 side 1035 Legejournal) 

- Kamuflasje i praksis, eks. Rt. 1977 side 1035 Hvorfor? 

 

 

6. Forvaltningspraksis 

 

- Begrep: Vedtakspraksis og handlemønstre 

- Relevans og vekt – for forvaltningen og for domstolene: 

- Forvaltningen legger ofte avgjørende vekt på egen og overordnede organers praksis, 

jf. Rt. 1936 side 566 (Advokat) – dog ekstrem 

- Domstolene følger lovtekst ofte tross motsatt praksis: Rt. 1975 side 992 

(Likningsdom) og Rt. 1961 side 212 (Tanntekniker) 

- Vektmomenter: Fasthet, varighet, utbredelse, kvalitet m.v. 

 

 

7. Rettslige vurderinger (reelle hensyn) 

 

- Begrep: Subjektiv rettskilde – rettsanvenderens egne vurderinger 

- Problemstillinger: Hvem, hva, hvordan og hvorfor? 

- Typer av vurderinger, for eksempel: Rimelighet (Rt. 1921 side 406 Bidrag – dog 

ekstrem), interesseavveining (Rt. 1977 side 1035 Legejournal), likhet/forskjell (Rt. 

1979 side 1079 Sinnsykes anke), formål (Rt. 1973 side 433 Passbåt, jf. 1966 – dom 

vedr formålet), rettssikkerhets- og demokratihensyn (Rt. 1979 side 1079 og 

domstolenes prøvelsesrett) 

- Relevante vurderinger: Relevansspørsmålet kommer ”på spissen” – Irrelevant er som 

regel rase, religion, partipolitikk m.v. Relevant er vurderinger ved skjønnsmessige ord 

og uttrykk (”urimelig”, ”vesentlig”, ”god forvaltningssikk” m.v.) 

- Slutning: ”Kortslutning” 

- Vekt: Er en subjektiv faktor – viker normalt for objektive faktorer. HRs særstilling 
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8. Tolkningsresultater 

 

- Utgangspunkt: Loven tas på ordet, Rt. 1961 side 212 (Tannteknikner, ”syke i kur”) 

- Presiserende tolkning (Ord: ”Kongen” og setninger: Rt. 1954 710 Hund som går løs) 

- Innskrenkende tolkning (Rt. 1930 side 222 Turnforening, Rt. 1022 side 41 Kyrre 

Grepp) 

- Utvidende/analogisk tolkningsresultat (Rt. Rt. 1952 side 989 Telefonsjikane, Rt 1973 

side 433 Passbåt og Rt. 1995 side 1734 Elvebåt) 

- Antitetisk tolkningsresultat (hevdsloven § 2, forvaltningsloven § 41, avtaleloven § 32) 

 

 

9. Motstrid mellom rettsregler 

- Motstrid: Total eller partiell? Uforenlige rettsfølger. En figur 

- Motstrid løses ved hamonisering (t1) eller tilsidesettelse (t2) 

- Kollisjonsprinsippene – som tolkningsprinsipper og ved tilsidesettelse 

- Lex superiorprinsippet: Rettsregler av ulik trinnhøyde – den med høyest rang går foran 

- Lex posteriorprinsippet: Trinnlike rettsregler – nyeste går foran eldre 

- Lex specialisprinsippet: Trinnlike konflikter – spesiell går foran generell 

- Harmonisering: Bortfortolke motstrid (Rt. 1978 side 1072, Leserbrev (Strl. § 135a 

tolkes restriktivt med Grl. § 100 som ”bakgrunn og ledetråd”) 

- Tilsidesettelse: Anvendelse av kollisjonsprinsippene – særlig lex superior (Rt. 1976 

side 1, Kløfta, men noe uklart om det er harmonisering eller delvis tilsidesettelse av 

lovens §§ 4 og 5 på basis av Grl. § 105) 

- Konflikt mellom kollisjonsprinsippene: Lex superior har forrang, men hva med 

trinnlike konflikter: Gis en gammel spesialbestemmelse forrang fremfor en generell, 

nyere bestemmelse? 

 

 

10. Oppsummering – de mest tungtveiende rettskildefaktorene 

 

- Lovteksten er alltid utgangspunktet, og er ofte avgjørende 

- Forarbeidene er viktige, men mister normalt vekt etter hvert 

- Rettspraksis er viktig, HR-praksis i tilsvarende tilfeller som regel avgjørende 

(prejudikater) 

- Forvaltningspraksis er viktig i forvaltningsretten – særlig for forvaltningen selv 

- Rettsoppfatninger 

(i) Juridisk teori er ikke mer tungtveiende enn argumentenes tyngde, men det er 

”godt å ha ryggdekning hos Eckhoff ”.  

(ii) Ombudsmannsuttalelser er viktige i forvaltningsretten.  

(iii) Alminnelige rettsoppfatninger er nok viktigere i privatretten 

- Utenlandsk rett og folkerett - særlig i form av EØS-rett og menneskerettigheter - har 

fått større betydning 

- Reelle hensyn er ofte et nødvendig supplement, men må som regel vike for objektive 

kilder - dog ikke i samme grad når Høyesterett resonnerer 
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D. Forvaltningsrett  

 
(Boe Innføring del 5 unntatt kap. 39 og kap. 44-46) 

 

 

Del 1: Innledning – Grunnbegreper 

 

(Boe Innføring kap. 21, 22, 38 og 40) 

 

 

1. Presentasjon av forvaltningsretten 

 

1.1 Rettslig plassering 

 

 Del av den offentlige rett: Statsrett, folkerett, strafferett mv. 

 Grensen mot statsretten:  

 Statsretten: De høyeste statsmaktene 

 Forvaltningsretten: Den utøvende makt – også kommunesektoren 

 

1.2 Forvaltningsorganer og forvaltningsvirksomhet 

 

 Typiske forvaltningsorganer 

 Begrepet "forvaltningsvirksomhet": Uskarpe grenser mot lovgivning og 

dømmende virksomhet. 

 

1.3 Myndighetsutøvelse, tjenesteytelser og næringsvirksomhet 

 

 Myndighetsutøvelse  

 Næringsvirksomhet 

 Tjenesteytelser 

 En figur 

 Grensen mellom:  

 Næringsvirksomhet og tjenesteytelser 

 Myndighetsutøvelse og tjenesteytelser 

 

 

2. Forvaltningens oppgaver og virkemidler 

 

2.1 Innledning 

 

 Oppgavene (målene)  

 Virkemidlene (midlene) 

 

2.2 Noen viktige oppgaver 

 

 Regulering 

 Fordeling 

 Konfliktløsning 
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2.3 Noen av virkemidlene (reguleringsmåter) 

 

 Generelle påbud og forbud. Forskrifter 

 Individuelle påbud og forbud. Enkeltvedtak 

 Generelle forbud med individuelle tillatelser ("speilvending"). Vilkår 

 Økonomiske støtteordninger. Vilkår 

 Avtaler – som alternativ til ensidig regulering 

 

 

3. To grunnbegreper: Offentlig myndighet og privat autonomi 

 

 Privat autonomi: Binde seg selv ved løfter og avtaler 

 Offentlig myndighet: Binde andre ved vedtak m.v. 

 Hvem har privat autonomi? 

 Hvem har offentlig myndighet? 

 Offentlige organer med privat autonomi. Eks. 

 Private rettssubjekter med offentlig myndighet.Eks. 

 

 

4. Verdier som forvaltningen bør eller skal fremme. Særlig om rettssikkerhet og 

effektivitet 

 

4.1 Rettssikkerhet 

 

4.1.1 Elementer i begrepet rettsikkerhet 

 

- Prosessuell rettsikkerhet: Krav til hvordan vedtak treffes  

- Materiell rettsikkerhet: Krav til vedtakenes innhold 

 

4.1.2 Prosessuell rettsikkerhet 

 

- Vedtak må treffes upartisk og saklig: Inhabilitetsregler og 

myndighetsmisbruksregler 

- Saksbehandlingen må være forsvarlig og betryggende: Regler om varsel, innsyn, 

taushet/personvern, kontradiksjon, utredning, arkivering mv. 

- Saksbehandlingen bør være hensynsfull og rask: Regler om veiledning, vedtak 

innen frister mv. 

- Direkte berørte må gis partsrettigheter: Regler om innsyn, klage mv. 

- Den eksterne kontrollen med forvaltningsvedtakene må være uavhengig og 

betryggende: Regler om ombudsmannsklage, domstolsprøvelse, stortingskontroll 

mv. 

 

4.1.3 Materiell rettsikkerhet 

 

-  Grl. og EMK stiller krav til vedtakenes innhold: Grl. §§ 96, 97, 100, 105 mv. samt 

EMK art 4,5,9-11 mv. 

- Tradisjonelle krav: Lovhjemmel for inngrep, ytringsfrihet, privatlivets fred mv. 

- Velferdsstatens krav: Minimum av sikkerhet og tjenester mht sosiale og 

helsemessige goder mv 
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4.2 Effektivitet 

  

Kan tale for: 

- Standardisert behandling (ikke individuell) 

- ”Lukket” behandling (ikke åpenhet og kontradiksjon) 

- En instans (ingen klagerett) 

- Rask behandling (ikke så grundig) 

 

 

4.3      Effektivitet og rettssikkerhet 

 

- Ole Brumm: ”Ja takk, begge deler”. Ikke alltid lett å få til i praksis … 

- Begge krav stilles gjerne samtidig til vedtaksorganet – som regel umulig å 

imøtekomme begge fullt ut 

- Kravene må avveies og ”kompromisser” må inngås - event. må effektivitet eller 

rettsikkerhet gis forrang 

- Hvert rettsområde bør vurderes for seg: 

- Tildeling av bostøtte: Raskt og standardisert 

- Tillatelse til stort byggearbeid: Grundig og individuelt 

 

  

 

Del 2: Forvaltningsapparatet og tjenestemennene 

 

 Statlige og kommunale organer 

 Sentrale, regionale og lokale organer 

 Et "skjema" 

 

(Boe Innføring side 348-50 og 442-47 samt side 349-50 og 845-48) 

 

 

5. Sentralforvaltningen 

 

5.1 Regjeringen, 

 

Se punkt B.2 ovenfor 

 

5.2 Departementene 

 

 Organisering 

 Oppgaver 

 Saksbehandling 

 

5.3 Direktoratene 

 

 Begrepet 

 Oppgaver 

 Saksbehandling 
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5.4 "Kollegiale organer"  

 

 Styrer for direktorater m.v. 

 Tvistløsningsorganer 

 Kontrollorganer 

 Utredningsorganer 

 Koordinerings- og kontaktutvalg 

 

 

6. Lokalforvaltningen  

 

6.1 Regional og lokal statsforvaltning 

 

 Fylkesmannen 

 Fylkesskattestyret, fylkeslegen, veikontoret m.v. 

 Lokal statsforvaltning: ligningskontorer, NAV mv. 

 

6.2 Kommuner og fylkeskommuner 

 

 Egne rettssubjekter, jf. legalitetsprinsippet 

 Formannskapslovene av 1837 

 Lov av 25. september 1992 nr. 107 (kommuneloven) 

 Høyeste organ: Kommunestyret og fylkestinget 

 Formannskapet og fylkesutvalget 

 Ordføreren og fylkesordføreren 

 Utvalg, komiteer, styrer m.v. 

 Administrasjonssjefer/rådmenn 

 Kommunale og fylkeskommunale oppgaver: Skoler, helsevesen, veier, 

infrastruktur m.v. 

 Lokale vedtekter 

 Kommunenes Sentralforbund (KS) 

 

 

7. Offentlige tjenesteforhold  

 

7.1 Oversikt 

 

 Embetsmenn, jf. Grl. §§ 21, 22, 28 og 92 

 Tjenestemenn. Tjenestemannsloven av 4. mars 1983 gjelder statstjenestemenn og 

(i noen grad) også embetsmenn. Kommuneloven 25. september 1992 kap 4 gir 

visse regler om kommunale tjenestemenn 

 Offentlig tjenestemenn er definert i fvl. § 2 første ledd d): Embetsmann eller annen 

ansatt i statens eller kommunenes tjeneste 

 

 

7.2 Tjenestemannsloven – gjelder statstjenestemenn 

 

 Ansettelse (§§ 2 flg.) 

 Prøvetid, oppsigelse, ordensstraffer, avskjed, suspensjon mv. (§§ 7 flg) 
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 Forbud mot gaver i tjenesten ( § 20) 

 

 

7.3      Tjenestemennenes lojalitetsplikt og ytringsfrihet (Kort) 

 

 Utgangspunktet: Lojalitetsplikt overfor organet/overordnede 

 Hjemmel: Praksis og reelle hensyn 

 I arbeidssituasjonen: Hovedregelen er lydighetsplikt, unntak vedr. umoralsk 

og/eller ulovlig adferd, men ikke vedr. politisk uenighet. Interne motforestillinger 

– tillatt og ønskelig. Pressetalsmenn tar seg ofte av eksterne uttalelser, jf. 

reglement av 9. okt. 1970 § 13 nr. 3 vedr. dept. 

 På fritiden: Frihet til politisk aktivitet og ytringsfrihet som andre borgere, men 

identifikasjonsfare foreligger ved uttalelser/adferd som berører eget organs 

saksområde. Ledernes ytringsfrihet mer begrenset enn lavere tjenestemenns og – 

særlig – ansatte i ytre etaters ytringsfrihet om sentrale organers virksomhet 

 Alm. begrensninger av ytringsfriheten gjelder: Strl. §135a om rasediskriminering, 

§ 247 m.v. om ærekrenkelser, § 130 om villedende påstander m.v. om 

myndigheters handlemåte m.v. 

 Ofte ”selvsensur” i praksis 

 

7.4 Straff og disiplinære sanksjoner ved tjenesteforsømmelser mv. 

 

- Straff: Strl. §§ 110 flg. (misbruk, forsømmelse mv. i den offentlige tjeneste). 

Subjektive og objektive straffbarhetsvilkår. Forseelser: Strl. §§ 324 og 325 

- Disiplinære sanksjoner: Ordensstraff, avskjed eller suspensjon etter 

tjenestemannsloven §§ 14-16. Suspensjon (midlertidig fjerning fra stillingen) når 

avskjed er aktuelt. 

 

 

 

8. Instruksjons- og organisasjonsmyndighet 

 

(Boe Innføring side 850-58, 466-67, 656-57, 702-04 mv.) 

 

8.1 Innledning 

 

 Den hierarkiske organiseringen 

 Over- og underordningsforholdet 

 

8.2 Begrepene 

 

 Organisatoriske bestemmelser: Oppretter, plasserer, omorganiserer og nedlegger 

organer 

 Instrukser er pliktregler (påbud og forbud) 

 Instrukser verken gir eller begrenser myndighet 

 Instrukstyper: 

 Spesielle og generelle instrukser 

 Prosessuelle og materielle instrukser 

 En "firefeltstabell" 
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 Form: Lov, andre stortingsvedtak, kgl. res., rundskriv m.v. 

 

8.3 Organisasjonsmyndighet 

 

 Stortinget: Generell myndighet til å organisere forvaltningen ved lov eller 

plenarvedtak 

 Regjeringen: Generell myndighet til å organisere forvaltningen (grl. § 3) og 

spesiell myndighet til å organisere departementene (grl. § 12 tredje ledd) 

 Konkurrerende kompetanse for Stortinget og Regjeringen 

 Departementene m.v.: Generell organisasjonsmyndighet 

 

8.4 Stortingets instruksjonsmyndighet 

 

 Hjemmel. Sammenhengen med parlamentarismen 

 Stortinget: Generell instruksjonsmyndighet på forvaltningsområdet (§ 3-området) 

 Begrensninger på prerogativområdet, dvs. forvaltningsområder hvor instruksjons- 

og/eller organisasjonsmyndigheten til Stortinget er utelukket/begrenset 

 Særlig om Grl. § 19 

 Særlig om Grl. § 21 

 Særlig om Grl. §§ 25 og 26 

 Instruksjonsadgangen i plenum kan begrenses ved formell lov 

 Tolkningsspørsmål: Instruks eller meningsytring? 

 Form: Lov eller annet stortingsvedtak er påkrevet 

 Komitéuttalelser er ikke nok 

 Stortingsmeldinger (vedtak og "vedlegges protokollen") 

 Adressaten: Normalt Regjeringen 

 

8.5 Forvaltningsorganenes instruksjonsmyndighet 

 

 Regjeringen kan normalt instruere, jf. Grl. § 3 

 Departementer, direktorater m.v. kan instruere underordnede organer 

 Instruksjonsmyndigheten kan begrenses av Stortinget ved lov 

 

8.6 "Uavhengige" forvaltningsorganer 

 

 Begrep: Organer som helt eller delvis er unntatt fra instruksjons- eller 

organisasjonsmyndighet ved lov eller andre stortingsvedtak 

 Trygderetten, jf. lov av 16. desember 1966 nr. 9 

 Riksadvokaten, jf. straffeprosessloven 22. mai 1981 nr. 25 § 56 annet ledd (bare 

"Kongen i statsråd" kan instruere) 

 

8.7 Virkning av instruksbrudd 

 

 Instruksbrudd er pliktbrudd, og kan medføre straff, erstatning m.v. 

 Instruksbrudd får bare unntaksvis virkning for gyldigheten av det vedtak som er 

truffet i strid med instruksen 
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9. Delegasjon 

 

(Boe Innføring side 475-81, 622-49 mv.) 

 

9.1 Innledning 

 

 Begrepet: Kompetansetildeling 

 Delegasjon og subdelegasjon 

 Faktisk og rettslig delegasjon 

 "Kompetansetildelingskompetanse" 

 "Kompetansefratakelseskompetanse" 

 En illustrasjon/figur 

 

9.2 Delegasjon av Stortingets myndighet 

 

 Hensyn for og i mot 

 Hjemmel: Trad. teori. Opsahl: Bare grenser i Grl. og konstitusjonell sedvanerett 

 Delegasjon av lovgivningsmyndighet, jf. Grl. § 75 a. Ca. 800 lover og 10-15.000 

forskrifter 

 Begrensninger i delegasjonsadgangen mht. lovgivning: Grl.og konstitusjonell 

sedvanerett, herunder Grunnlovens system og forutsetninger om maktfordeling, 

”den sentrale lovgiver” mv. 

 Delegasjon av beskatningsmyndighet, jf. Grl. § 75 a. Tolltariffen 

 Delegasjon av bevilgningsmyndighet, jf. Grl. § 75 d. Bevilgningsreglementet § 11 

første ledd 

 

9.3 Regjeringens og departementenes delegasjonsadgang 

 

 Utgangspunktet: Regjeringen kan delegere når myndighet er lagt til "Kongen" 

 Delegasjonsbegrensninger i Grunnloven (f.eks. § 28) 

 RG 1964 s 337 Smebye-saken ("Snø" og "aust") – en kuriositet 

 Delegasjonsbegrensninger ved lov eller annet stortingsvedtak: Ordlyd (f.eks. 

straffeprosessloven § 56) og forarbeider (f.eks. Ot.prp. nr. 71 (1993-94) s 9 vedr. 

barnevernloven § 2-4 annet ledd) 

 Departementene kan delegere innenfor rammer i lov, andre stortingsvedtak, kgl. 

res. m.v. 

 

9.4 Intern delegasjon 

 

 Begrep: Kompetansetildeling innen ett og samme organ 

 Hierarkiske organer (departement m.v.): Delegasjonsadgang foreligger innen 

rammen av "ansvarlig saksbehandling" 

 Er myndigheten lagt til personen eller organet? (f.eks. Helsedirektøren, 

Politimesteren og Fylkesmannen) 

 Kollegiale organer (Regjeringen, råd, utvalg m.v.): Normalt ikke adgang til å 

delegere vedtaksmyndighet til formann, sekretariat eller utvalgte medlemmer 

 

 

10. Bevilgningsmessige rammer for forvaltningsvirksomheten (Utgår)  
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Del 3: Det rettslige grunnlaget for forvaltningens virksomhet 

 

 

11. Legalitetsprinsippet 

 

(Boe Innføring side 649-76, 590-611 mv., men side 590 flg. er ikke pensum) 

 

11.1 Karakteristikk  

 

 Positiv angivelse (Andenæs m.fl.) 

 Negativ avgrensning (Eckhoff m.fl.) 

 Skranke og tolkningsprinsipp (Graver) 

 

11.2 Begrunnelse 

 

 Rettssikkerhetshensynet: Motvirke vilkårlighet, stimulere forutberegnelighet m.v. 

 Demokratihensynet: Folkesuvereniteten, opposisjonens kritikkmuligheter m.v. 

 

11.3 Hjemmel 

 

 På forvaltningsrettens område: Konstitusjonell sedvanerett 

 På strafferettens og straffeprosessens område: Grl. §§ 96 og 99 

 EMK, SP m.v. 

 

11.4 Legalitetsprinsippets innhold på forvaltningsrettens område 

 

 "offentlige myndigheter": Stortinget, forvaltningen og domstolene 

 "inngrep": Rettslige og faktiske inngrep. Eksempler. Rt. 2010 side 612 Huleboer 

vedr. faktisk inngrep (vasking mv.) 

 "private rettssubjekter": Fysiske og juridiske personer. Kommuner og 

fylkeskommuner 

 "trenger": Domstolskontroll, ugyldighet, straff, erstatning m.v. 

 "hjemmel i .... lov", eks. politiloven § 7 

 "hjemmel ..... i medhold av lov": Forskriftshjemmel 

 "lov": Grunnlov, formell lov, provisorisk anordning, plenarvedtak 

(statsskattevedtak) 

 Legalitetsprinsippets relativitet: Klar hjemmel ved tyngende inngrep. Rt. 1964 s. 

534 (Kornforretningsdommen) og Rt. 1995 side 530 Fjordlaks (nevner momenter: 

saksområdet, inngrepstype, hvor hardt man rammes). Boes jojoprinsipp 

 Adgangen til utvidende og analogisk lovtolkning 

 Alternative hjemler: Samtykke, instruks, sedvanerett, eierrådighet m.v. 

 

11.5 Domstolskontrollen: Legalitetsprinsippet effektiviseres 
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12. Skjønnsutøvelse og myndighetsmisbruk 

 

(Boe Innføring side 687-715 mv) 

 

12.1 Oversikt 

 

 Punkt 11 ovenfor: Grunnlaget for myndigheten (lov, avtale, sedvanerett m.v.) - Er 

lov nødvendig? (Nødvendighetsspørsmålet) 

 Punkt 12 nedenfor: Hvor langt rekker myndigheten? - Er den påberopte 

kompetansen tilstrekkelig? (Tilstrekkelighetsspørsmålet). Det er et 

tolkningsspørsmål 

 Tolkning av loven: Bundet eller fri kompetanseutøvelse? (Lovbundne vedtak eller 

"fritt skjønn"?) 

 

 

12.2 Tolkning av loven 

 

 Loven må alltid tolkes for å konstatere om kompetansen er ”lovbundet” eller 

overlater skjønn til forvaltningen  

 

 

12.3 Nærmere om "lovbundet" kompetanse og "fritt skjønn" 

 

(Boe Innføring side 687-701) 

 

12.3.1 Innledning 

 

 Fritt skjønn: Friheten relaterer seg til domstolskontrollen: Rettsanvendelse prøves 

normalt fullt ut, men en viss forsiktighet, Rt. 2008 side 1155 Biomar. Unntak 

subsumsjon vedr. svært skjønnsmessige uttrykk m.v. Fritt skjønn ("kan-skjønnet") 

prøves ikke. Unntak: Myndighetsmisbruk 

 Illustrasjon av forholdet mellom tolkningsskjønn og ”fritt skjønn” 

 Bakgrunn: Arbeidsdeling mellom domstoler og forvaltning. Hvem er egnet til hva? 

(Domstolene: Rettsanvendelse. Forvaltningen: Virkemiddelvalget: Skjønns-

utøvelsen 

 Avgjørende er domstolens egnethet til å prøve skjønnet 

 

12.3.2 Fritt skjønn mht om-spørsmålet og hva-spørsmålet 

 

 Fritt skjønn refererer seg til enten "om-spørsmålet" eller til "hva-spørsmålet" 

 Om-spørsmålet: Kan forvaltningen velge mellom å treffe vedtak eller la være? 

 Er myndigheten kombinert med plikt til å bruke den? 

 Generelle bestemmelser: Normalt ingen plikt til å bruke myndigheten 

 Individuelle vedtak: Oftere plikt til å bruke myndigheten 

 Hva-spørsmålet: Kan forvaltningen – hvis vedtak treffes – fritt bestemme 

innholdet? 

 Frihet til å bestemme avgjørelsens innhold. Typetilfeller: 

 Lovbundne vedtak: Hvis vilkårene er oppfylt, er resultatet gitt 
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 Fritt skjønn: Forvaltningen bestemmer vedtakets innhold. Begrensninger: 

Myndighetsmisbruk mv. 

 I realiteten bare snakk om ”frihetsgrader” – skjønnet er aldri helt fritt 

 

12.3.3    Vage og skjønnsmessige ord 

 

 Hovedregel: Rettsanvendelsesskjønn prøves fullt ut, f.eks. Rt. 1934 s. 330 

(Solemskogen-dommen) 

 Ikke prøvet: f.eks.: Rt. 1954 s. 989 (Vergerådsdommen - "tilstrekkelig grunn") og 

Rt. 1949 s. 564 (Ekspropriasjonsdommen - "nødvendig") ble ikke prøvet.  

 Prøvet: "Uskikket" prøvet i Rt. 1906 s. 316 og uttrykket "grovt uverdig forhold" 

prøvet i Rt. 1956 s. 234 (Lærer-dommen og Krigspensjons-dommen). Også prøvet 

i Rt.2005 side 117 (Troll) 

 Rt. 2007 side 257 Trallfa (ikke prøvet) nevner kriteriene for prøving/ikke prøving 

knyttet til domstolenes egnethet til å overprøve forvaltningen 

 

 

12.4 Myndighetsmisbrukslæren 

 

 Begrep: Domstolskapte skranker for utøvelsen av det frie skjønn 

 Tre typetilfeller: Utenforliggende hensyn, usaklig forskjellsbehandling og sterkt 

urimelig resultat. Forholdsmessighetskrav muligens et fjerde typetilfelle, jf. 

nærmere nedenfor. 

 Historikk: Fransk rett og Knophs avhandling (1921) 

 

12.4.1 Utenforliggende hensyn som myndighetsmisbruk: Spørsmål om hvilke hensyn som er 

relevante/saklige 

 Betydningen av lovens formål. Statiske og dynamiske formål, jf. Rt. 1934 s. 625 

og Rt. 1936 s. 801 (Ildfarlighetsdommene) 

 

 Typer av utenforliggende hensyn. Kasuistikk: 

 Ivaretakelse av tjenestemannens egne interesser 

 Personlige kjennetegn ved parten 

 Særlig om ansettelser, jf. Rt. 1976 s. 614 (Vaktmesterdommen) 

 Klanderverdig adferd fra bevillingssøker m.v., jf. Rt. 1933 s. 548 

(Raadhushospitsdommen) 

 Politiske hensyn, parti- og organisasjonslojalitet m.v. jf. Rt. 1965 s. 712 (Georges-

dommen) 

 Økonomiske hensyn, f.eks. myndighetsutøvelse som middel til å skaffe det 

offentlige økonomisk vinning, jf. RG 1969 s. 325 (Tjøme-dommen) 

 Sammenheng mellom mål og midler, jf. Rt. 1957 s. 86 (Frogner Hospits-dommen) 

 

12.4.2 Vilkårlighet som myndighetsmisbruk: Tilfeldige vedtak og "ubalanserte" vedtak. Rt 

1990 side 861 og Rt. 1994 side 60 

 

12.4.3 Sterkt urimelige vedtak som myndighetsmisbruk: Rt. 1951 s. 19 (Mortvedt-dommen), 

men anførsel om urimelighet fører sjelden fram (f.eks. Rt. 1995 s. 738 Tett og lim) 

 



Forelesning i forvaltningsrett v/Per Helset 17 av 39 

U:\Studieseksjonen\Undervisningsplanlegging\Valgemner\H13\Emner\JUROFF1201\Fullstendig disp for Juroff 1201 revidert 12. juni 2012. PH docx.docx  26.08.13 

12.4.4 Brudd på proporsjonalitetsprinsippet (forholdsmessighet mellom mål og midler) som 

myndighetsmisbruk: Tvilsomt om dette er et selvstendig grunnlag, dog gjelder det på 

EØS-rettens område. Rt. 1973 side 460 (Hønsefarm): 13 dagers frist for retting var 

uforholdsmessig når avvikling var virkning av for sen retting 

 

12.4.5 Usaklig og vilkårlig forskjellsbehandling (diskriminering) som myndighetsmisbruk: 

Rt. 1956 s. 29 (Drosjesøknadsdommen – vilkårlig) og Rt. 1974 s. 149 (Sauda-dommen 

– usaklig). Også Rt. 1998 side 1328 Ferrari ”varebil”. To krav: Forskjellsbehandling 

og usaklighet/urimelighet knyttet til den 

 

 

13. Avtalekompetanse (kort) 

 

 Sondring mellom privatrettslige og offentligrettslige avtaler 

 Privatrettslige avtaler ("eieravtalene") er oftest uproblematiske 

 Avtaler som binder offentlig myndighetsutøvelse (offentligrettslige avtaler) er 

problemet 

 Temaet er vanskelig og forfølges ikke her (Boe Innføring kap 46, om avtaler mv., 

er ikke pensum) 

 

 

14. Kort og generelt om konsesjoner og andre tillatelser 

 

14.1 Oversikt 

 

 "Speilvending" er vanlig: Generelle forbud med individuelle tillatelser 

 Betegnelser som "bevilling", "konsesjon", "løyve" m.v. brukes synonymt med 

tillatelse 

 Konsesjonsordninger for erverv av eiendom, se f.eks. lov av 31. mai 1974 nr. 19 

 Konsesjonsordninger for å utøve næringsvirksomhet, se f.eks. lov av 14. juni 1985 

nr. 68 vedr. fisk og skalldyr m.v. 

 Tillatelser til spesielle transaksjoner m.v., se f.eks. lov av 13. desember 1946 nr. 29 

og 30 om eksport- og importlisens 

 Bevillingsordninger som kontroll av kvalifikasjoner, se f.eks. lov av 13. august 

1915 nr. 5 kap. 11 vedr. advokater 

 

14.2 Betingelsene for å få tillatelse 
 

 Lovbundet: Den som består førerprøven har krav på å få sertifikat 

 Tillatelsen beror på skjønn, se f.eks. den tidligere statsborgerloven § 6 (fritt skjønn 

og rettsanvendelsesskjønn) 

 Tillatelsene er som hovedregel "personlige", og kan ikke overføres til andre ved 

salg, arv, leie m.v. uten særskilt hjemmel 

 

14.3 Konsekvenser av handlinger uten nødvendig tillatelse 
 

 Når individuell tillatelse mangler, gjelder det generelle forbudet 

 Overtredelse av forbudet er som regel straffbar, jf. straffeloven § 332 og regler i 

ulike særlover 
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15. Støtte, tjenesteytelser og ”minstestandarder”/”minstekrav” 

 

(Boe Innføring kap 44, om tjenesteyting, er ikke pensum, men side 715 flg om krav 

minstestandard er pensum) 

 

15.1 Temaet 

 

 Myndighetsutøvelse består av å utstede forbud, påbud, tillatelser m.v. ("pisken"), 

og det å tildele penger, tjenester m.v. ("gulroten") 

 Spørsmålet er hvilke rettslige rammer som gjelder ved tildeling av penger og 

tjenester (trygd, sosial hjelp, helse- og undervisningstjenester, transporttjenester 

m.v.) 

 

 

15.2 Fordelingsspørsmål og ”minstekrav” iht. Fusadommen 

 

 Lovbundne vedtak: Visse tjenester har private krav på. Kasuistikk: 

 Opplæringsloven 17.juli 1998: Barn har rett og plikt til å gå i grunnskolen 

 Folketrygdens ytelser: Den som fyller lovens vilkår har krav på alderstrygd, 

uførepensjon m.v. 

 Etter lov om sosiale tjenester av 13. desember 1991 nr. 81 har private krav på visse 

tjenester, se f.eks. §§ 4-3 og 5-1 

 Lov av 19. november 1982 nr. 66 om kommunehelsetjenesten gir enhver rett til 

"nødvendig helsehjelp" 

 

 Minstekravslæren: Rt. 1990 side 874 (Fusa): Hjemmehjelpsytelser til 

funksjonshemmet kvinne etter daværende sosialomsorgslov fra 1964 måtte 

tilfredsstille et visst minstekrav mht omfanget på basis av bl.a. en tolkning av 

lovens rettighetsbegrep og rundskriv om loven 

 

 Ikke lovbundnes vedtak: Visse prinsipper om fordeling må gjelde. Kasuistikk: 

 Fordeling etter kø-prinsippet, "først i tid, best i rett", f.eks. ventelister utenfor 

øyeblikkelig hjelp-tilfellene 

 Behovskriterier ved opptak til barnehager m.v. godtas hvis de praktiseres 

konsekvent 

 Ved tildeling av støtte står forvaltningen friere, jf. dog myndighetsmisbrukslæren 

 

 

 

16. Tyngende vilkår til begunstigende vedtak (tillatelser m.v.) 

 

(Boe Innføring side 721-29) 

 

16.1 Vilkårsbegrepet 

 

 Begrepet "vilkår" brukes om tyngende plikter til et ellers begunstigende vedtak, 

f.eks. en tillatelse 

 Adgangen til å sette slike vilkår er temaet i punkt 16 
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16.2 Vilkårsadgangen når det finnes lovhjemmel for å sette vilkår: Lovhjemlede vilkår 

 

 Kasuistikk: 

 Spesifiserte bestemmelser: Oppregningene er normalt uttømmende, men kan være 

supplert med et "generelt tillegg", se f.eks. samferdselsloven § 13 nr. 3 

 Generelle bestemmelser: Konsesjonsloven av 31. mai 1974 nr. 19 § 9 - vilkår som 

finnes påkrevd ut fra lovens formål, f.eks. at erververen pålegges bo- og driveplikt 

 Grenser for vilkårsadgangen blir lovens formål og proporsjonalitetskravet: Vilkåret 

må ikke være utenforliggende eller uforholdsmessig tyngende i forhold til det som 

oppnås 

 

16.3 Vilkårsadgangen når loven mangler "vilkårs-bestemmelse": Ulovfestet vilkårsadgang 

 

 Lovbundne vedtak: Det er ikke adgang til å supplere lovbundne tillatelser med 

uhjemlede vilkår, f.eks. bostedskrav for advokatbevilling 

 

 Ikke-lovbundne vedtak: I teori og praksis er vilkår godtatt. Alm. adgang på visse 

vilkår. Hjemmel og kasuistikk: 

 Loven som grunnlag: Når man kan gjøre "det mer" (avslå), må man kunne gjøre 

"det mindre" (innvilge med vilkår) 

 Rettspraksis:  

 Rt. 1961 s. 297 (Glacier Blue-dommen): Tillatelse til å kjøpe begravelsesbil 

forutsatte at bilen ble brukt som sådan. Etterfølgende vilkår om sortlakkering 

godtatt av HR. 

 Rt. 1961 side 1049 (Huttaheiti): Vilkår om avsidesliggende drosjeholdeplass var 

”uforholdsmessig”. Vedtaket ble underkjent av HR. Og tilvarende:  

 Rt. 1979 side 994 (Karlsen og Storvik): Vilkår for fritak fra tilslutning til 

drosjesentralat bevillingen opphørte ved 70 år, 3 år før ordinært løyveopphør, var 

”uforholdsmessig” ifølge HR. 

 Rt. 1964 side 209 (Mimi Halvorsen): Vilkåret om salg av tilleggsjord til naboen lå 

utenfor jordkonsesjonslovens formål., men fremmet jordlovens formål (sikre 

naboen bærekraftig bruk). Godtatt av HR 

 Rt 2003 side 764 (Sykkelvei): Vilkåret om å påkoste sykkelvei var påregnelig og 

forholdsmessig. Vilkåret ble godtatt av HR. 

 

 Oppsummering – to krav til vilkåret:  

a) Saklig sammenheng (vilkåret må fremme formålet med ordningen/loven), jf. 

dommene om Mimi Halvorsen (1964) og sykkelveien (2003), og 

b) vilkåret må ikke være uforholdsmessig tyngende (proporsjonalitetskravet), jf. 

dommene om Huttaheiti  (1961) samt Karlsen og Storvik (1979) 

 

 

16.4 Etterfølgende vilkår 

 

 Spørsmål om adgang til å fastsette nye vilkår eller å lempe/skjerpe eksisterende 

vilkår 

 Spørsmålet må løses ut fra fvl. § 35 om omgjøring av vedtak, jf. punkt 30 nedenfor 
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Del 4: Alminnelige regler om forvaltningens saksbehandling og virksomhet 

 

(Boe Innføring side 572-79, 613-19, 629-43 og 730-89) 

 

 

17. Generelle krav til forvaltningens virksomhet 

 

17.1 Innledning 

 

 Tidligere: Personelle og materielle spørsmål 

 Nå: Særlig de prosessuelle spørsmålene (saksbehandlingen), forvaltningsloven av 

10. februar 1967 

 

17.2 Kryssende interesser ved utforming av saksbehandlingsregler 

 

 Effektivitet versus rettssikkerhet 

 Offentlige versus private interesser i saksbehandlingen 

 Åpenhet versus lukkethet i saksbehandlingen 

 Standardisert versus variert saksbehandling 

 

 

17.3 Uskrevne normer om god forvaltningsskikk 

 

 Lovreglene suppleres med uskrevne normer om forsvarlig, hensynsfull og 

kontradiktorisk saksbehandling 

 Rt. 1977 s. 1035 (Legejournal) og Rt. 1990 side 424 (Lervik) viser at 

forvaltningsloven ikke er uttømmende 

 

17.4 Forvaltningslovens regler som gjelder for all forvaltningsvirksomhet og lovens 

anvendelsesområde 

 

 Fvl § 1 jf. §§ 3, 41 og 42: Fvl §§ 1-15 gjelder for all forvaltningsvirksomhet - 

Fvl §§ 16-42 gjelder i utgangspunktet bare "vedtak" 

 Fvl § 1 første punktum 

 Fvl § 1 annet punktum: Institusjonelle forvaltningsorganer, jf. avgrensningene i 

lovens § 4 

 Fvl § 1 tredje punktum: Funksjonelle forvaltningsorganer, f.eks. råfisklaget iht. lov 

av 14. desember 1951 nr. 3 

 

 

17.5 Plikten til å veilede og yte bistand 

 

 Fvl § 11: Den alminnelige veilednings- og bistandsplikt 

 Forvaltningslovforskriften av 15. des. 2006 nr. 1456 kap. 2 gir utfyllende 

veiledningsregler 

 Sanksjoner ved overtredelse: Ugyldighet og/eller erstatning, jf. Rt. 1972 s. 431 

(Dommen om den britiske tråleren) 
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17.6 Saksbehandlingens tempo 

 

 Fvl § 11a: Tempo i saksforberedelsen, foreløpige svar m.v. 

 Sanksjoner ved overtredelse: Erstatningsansvar, jf. f.eks. Rt. 1977 s. 1069 

(Byggesøknadsdommen) 

 
 

18. Inhabilitet 

 

(Boe Innføring side 629-46) 

 

18.1 Innledning 
 

 Begrepet: Inhabilitet ("ugildhet") innebærer at det foreligger forhold som er egnet 

til å svekke tilliten til tjenestemannens upartiskhet når vedtak m.v. forberedes og 

treffes 

 Generell habilitet: Bestemmelser som utelukker visse stillingskombinasjoner o.l., 

jf. f.eks. politiloven av 4. august 1995 nr. 53 § 22 annet ledd 

 Spesiell habilitet: Forhold som svekker tilliten i den enkelte saken, jf. temaet i 

punkt 18 

 Hjemmel: Fvl kapittel II (§§ 6-10) og særregler, f.eks. i ligningsloven av 13. juni 

1980 nr. 24 § 3-8 

 Hensyn:  

 Hensyn for inhabilitetsregler: Fare for partiskhet, publikums tillit og beskyttelse av 

tjenestemennene 

 Hensyn mot strenge inhabilitetsregler: Praktiske problemer (små steder, små 

miljøer m.v.) og forsinkelse i saksbehandlingen 

 

18.2 Hvem og hva som omfattes av inhabilitetsreglene 
 

 Fvl § 10: Offentlige tjenestemenn og andre  med verv m.v. 

 Statsråder: Som departementssjefer og som regjeringsmedlemmer iht. rettspraksis 

(RG 1975 s. 708 (Hoem-dommen)), Støresaken (2012): Som departementssjef 

 Stortinget: Unntatt fra forvaltningslovens regler, jf. § 4 

 Fvl § 6 første ledd: Treffe avgjørelse og tilrettelegge 

 "Avgjørelse": Enkeltvedtak, forskrift og avtale. Uttalelse? Unnlatelse? 

 

18.3 De absolutte inhabilitetsbestemmelsene i § 6 første ledd 
 

 Selv er part i saken, jf. bokstav a) 

 Slekt eller svogerskap med part, jf. bokstav b) 

 Ektefeller, forlovede og fosterforhold, jf. bokstav c) 

 Partens verger og fullmektiger, jf. bokstav d) 

 Leder o.l. i selskap m.v. som er part, jf. bokstav e) 

 

18.4 Den relative inhabilitetsregelen i § 6 annet ledd 
 

 Forholdet til § 6 første ledd 

 Forholdet til domstollovens § 108 

 Betydningen av publikums tillit til upartiskheten 
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 Kravet om "særegne forhold". Kasuistikk: 

 Særegne forhold av samme art som i første ledd 

 Særegne forhold av annen art enn i første ledd. Kasuistikk: 

 Nært/klart vennskap eller uvennskap, jf. Støresaken (2012): Hvor nær venn var 

Tschudi? 

 Naboforhold 

 Konkurranseforhold 

 Tidligere befatning med saken 

 Sakens art: Kurante eller skjønnsmessige avgjørelser? 

 Retningslinjene i annet og tredje punktum: Særlig fordel tap eller ulempe. 

Innsigelse reist av en part 

 

18.5 "Inhabilitetssmitte": Inhabilitet for underordnede 
 

 Fvl § 6 tredje ledd: Inhabilitetssmitte for underordnede grunnet tilknytningen og 

avhengighetsforhold 

 Rammer ikke underordnedes tilretteleggelse og underordnede i "sidelinjen" 

 

18.6 Unntaket for "kurante" avgjørelser 
 

 Fvl § 6 fjerde ledd: Ikke inhabilitet tross tilknytning til saken eller partene dersom 

det er åpenbart at dette ikke kan påvirke standpunktet og verken offentlige eller 

private interesser tilsier inhabilitet 

 Åpenbart 

 Offentlige eller private interesser 

 

18.7 Virkning av inhabilitet og avgjørelse av habilitetsspørsmål 
 

 Den inhabile må "vike setet" ved avgjørelse og tilretteleggelse 

 Unntak fvl § 7: Hastesaker 

 Fvl § 8: Avgjørelse av habilitetsspørsmål tas av tjenestemannen, eventuelt 

overordnet 

 Fvl § 8 annet ledd: Særregler for kollegiale organer 

 Fvl § 8 tredje ledd: Tilkalling av varamann 

 Avgjørelse av habilitetsspørsmål kan ikke påklages særskilt, men som saks-

behandlingsfeil ved overprøving av enkeltvedtak, jf. fvl § 41 

 

 

19. Forvaltningslovens grunnbegreper 

 

(Boe Innføring side 733-45) 

 

19.1 Vedtak 
 

 Fvl. § 2 første ledd a) 

 Legaldefinisjonen angir hva "vedtak" er. Enkeltvedtak og forskrift er undergrupper 

av "vedtak" 

 Et "enkeltvedtak" må tilfredsstille vilkårene i bokstavene a) og b) 

 En "forskrift" må tilfredsstille vilkårene i bokstavene a) og c) 
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 Bokstav a) oppstiller krav knyttet til følgende stikkord: 

 "avgjørelse" 

 "private personer" 

 "bestemmende" – problem kan ligge her! 

 "rettigheter eller plikter" 

 "under utøving av offentlig myndighet" – problemet ligger ofte her! 

 

19.2 Enkeltvedtak 

 

 Fvl. § 2 første ledd b) jf. a) 

 Vilkårene i bokstav a) må foreligge 

 Dessuten må "vedtaket" gjelder "en eller flere bestemte personer", jf. bokstav b) 

 

19.3 Forskrift 

 

 Fvl.§ 2 første ledd c) jf. a) 

 Vilkårene i bokstav a) må foreligge 

 Dessuten må "vedtaket" gjelde "en ubestemt krets av personer", jf. bokstav c) 

 

19.4 Part 

 

 fvl § 2 første ledd e) 

 Den avgjørelsen "retter seg mot" – formell avgrensning 

 Den avgjørelsen "ellers direkte gjelder" – materiell avgrensning 

 Kasuistikk: Adressatene, naboer?, konkurrenter?, og arbeidstakere? 

 Forholdet til begrepet "rettslig klageinteresse" i fvl § 28: Naboer, konkurrenter 

m.v. vil normalt kunne klage over vedtaket selv om de ikke er parter i saken 

 

 

20 Utredningsplikten 

 

(Boe Innføring side 747-51) 

 

20.1 Den alminnelige utredningsplikten  

 

- fvl. § 17 første ledd 

 

20.2 Juss , faktum og skjønn skal undersøkes/utredes 

 

- ”så godt som mulig”, men må tilpasses saken 

- Partens bidrag – er nærmest til å vite om… 

- Tredjemanns undersøkelser mv. 

- Hvor langt går forvaltningens selvstendige plikt til utredning/undersøkelser? 

- Viktigheten – for parten(e), for andre private og for forvaltningen 

- Kompleksitet, kostnader, tid til rådighet mv. 

 

20.3 Gjennomføring 

 

- Befaring 
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- Egne arkiver 

- Opplysninger fra andre 

- Granskning 

- Sakkyndiges undersøkelser/utredninger 

 

 

21      Forhåndsvarsel 

 

(Boe Innføring side 751-53) 

 

21.1 Kontradiksjonsprinsippet  

 

 Innspill fra parten 

 

21.2 Plikten til å varsle,  

 

- fvl. § 16 første ledd 

- Søknadssaker 

- Andre saker 

 

21.3 Når skal varsel gis? 

 

- fvl. § 16 første ledd 

- Før vedtak treffes 

- Rt. 1977 side 405 – i ”god nok tid” før… 

 

21.4 Hva skal varselet inneholde? 

 

- § 16 annet ledd 

- Forarbeidene 

 

21.5 Formkrav 

 

- fvl. § 16 annet ledd: Normalt skriftlig 

- Unntak 

 

 

21.6 Unntak fra varslingsplikten,  

 

- fvl.§16 tredjeledd 

- Kontrolltiltak mv., bokstav a) 

- Ukjent adresse mv., bokstav b) 

- Åpenbart unødvendig å varsle, bokstav c)  

 

 

22  Løpende underretningsplikt 

 

22.1 Skal-regelen, : Forvaltningen skal underrette parten(e)om visse forhold: 

 

- fvl. § 17 annet ledd 
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- Opplysninger om parten(e) mv. 

- Forarbeidene om bakgrunnen 

- Bare partsoffentlige opplysninger 

- Unntakene i § 17 annet ledd annet punktum bokstavenea) til c) 

 

22.2 Bør-regelen, Forvaltningen bør underrette parten(e), men kan la være: 

 

- fvl. § 17 tredje ledd: 

- Opplysninger om annet en parten(e) mv.  

- Eksempler 

- Opplysninger av vesentlig betydning mv. 

- Retningslinjen i § 17 tredje ledd annet punktum 

 

 

23 Dokumentinnsyn 

 

(Boe Innføring side 756-73 (foreldet om offl), Graver kap 20 om offl. På JURROFF 

1201s hjemmeside) 

 

 

23.1 Oversikt 

- partsoffentlighet, fvl. §§ 18-21 

- allmennoffentlighet, offl. 2006 (før: offl. 1970) 

-  meroffentlighet, offl. 2006 § 11 og fvl. § 18 annet ledd 

 

 

23.2 Sentrale begreper og forskjeller mht innsyn offl. /fvl. 

- taushetsplikt 

- taushetsrett/opplysningsrett 

- opplysningsplikt 

- innsynsrett etter offl. og fvl. En figur (tre sirkler) 

- de viktigste forskjellene mellom offls og fvls innsynsregler. En tabell 

 

 

23.3    Allmennoffentlighet 

(Boe Innføring side 767-73, dog foreldet og erstattet med kopi fra Gravers bok, kap. 20)  

 

23.3.1 Grunnloven § 100 femte ledd 

 

- innsynsrett 

- begrensninger i lov 

 

23.3.2 Offentlighetsloven av 19. mai 2006 

 

- utvidelse av innsynsretten 

- mer presise unntak 

 

23.3.3 Hovedregelen i § 3 og lovens øvrige system 
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- alle kan kreve innsyn 

- hos vedkommende organ 

- saksdokument m.v. 

- regler om opplysningsplikt, taushetsplikt og taushetsrett 

- meroffentlighet (§ 11) 

 

 

23.3.4 Lovens anvendelsesområde (§ 2) 

 

- stat og kommune 

- andre som treffer vedtak 

- hovedsakelig næringsdrift 

 

23.3.5 Dokumentbegrepet (§ 3  jf. §§ 4 og 5)  

 

- gjenstand for offentlighet (§ 3) 

- saksdokument (§ 4) 

- bestemt sak og saker av bestemt art (§ 28) 

- postjournaler (§ 2) 

- møtekart (§ 16) 

 

23.3.6 Når innsynsrett inntrer. Gjennomføring 

 

- straks saksdokument foreligger, dog § 5 

- gjøres kjent iht. forsvarlig saksbehandling (§ 30 jf. § 8) 

 

23.3.7 Unntak for opplysninger undergitt taushetsplikt (§ 13) 

 

- lov eller i medhold av lov. Instruks 

- bare taushetsbelagte opplysninger 

- samtykke 

 

23.3.8 Mulige unntak basert på taushetsrett (§§ 14 flg.) 

 

- taushetsrett, ikke taushetsplikt 

- skadekriteriet (§§ 15, 20, 21 m.v.) 

- dokument eller opplysning unntatt 

- allment kjente opplysninger 

- interne opplysninger (§ 14, organinterne dokumenter, ett og samme organ, 

Regjeringen og departementene, kommunene (§16)) 

- Uttalelser utenfra (§ 15) 

- Unntak pga opplysningenes innhold (§§ 20-25) 
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23.4 Partsoffentlighet 

 

(Boe Innføring side 756-67, delvis foreldet mht innhold. Ny lovstruktur 2006) 

 

23.4.1 Innledning 

 

- Begrunnelse: Kontradiksjon og tillit 

- Fvl. §§ 18-21 ble revidert i 2006 

- Forholdet til allmennoffentligheten, jf. punktene 23.2 og 23.3 ovenfor 

 

 

23.4.2 Hovedregel: Parten har innsyn i sakens dokumenter (§ 18) 

 

- Utgangspunkt: § 18 første ledd: Innsyn må kreves, unntak fra innsynsrett i §§ 18-19 

- Innsynsrettens varighet: § 18 første ledd tredje pktm 

- Meroffentlighet: § 18 annet ledd 

- Vilkårene for innsyn: 

a) part, jf. § 2 første ledd e) 

b) dokument, jf. § 2 første ledd f) 

c) dokument i samme sak – samme avgjørelsesprosess 

 

 

23.4.3 Unntak for ”interne dokumenter (§§18a og 18b) 

 

- Organinterne dokumenter (§18a første ledd) 

- Eksterne dokumenter fra underordnet organ/annet dept. (§ 18b første ledd) 

- Deler av eksternt dokument med råd/vurdering av organets opptreden (§ 18b annet 

ledd) 

 

 

23.4.4 Partsoffentlighet mht. faktiske opplysninger i ”interne” dokumenter (§ 18c) 

 

- Begrunnelse for partsoffentligheten mht faktum 

- Tilsvarende innsynsrett for ”enhver” finnes ikke i offl. Hvorfor? 

-  Hva er partoffentlig? 

a) Faktiske opplysninger 

b) Sammendrag av faktum 

c) Annen bearbeidelse av faktum – også sammenstillinger, vurderinger og 

karakteristikker iht forarbeidene 

 - vurderingspregede karakteristikker 

 - beregninger av tap/vinning 

 - vurdering av årsaksforhold 

 - ikke innsyn i vurderinger av hva som skal gjøres i saken mv. 

 

 

23.4.5 Partsoffentlighet mht ”interne” dokumenter i kommunesektoren (§18d) 
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23.4.6 Ansettelsessaker 

 

- Forvaltningslovforskriften av 15. des. 2006 nr 1456 kap 5: 

- § 14: Unntatt fra fvl § 18 

- Søkeren kan kreve: utvidet søkerliste (§15), visse opplysninger om seg selv (§ 16), 

visse opplysninger om andre (§ 17), referat fra intervju (§ 18) og innstilling fra 

ansettelsesmyndigheten (§ 19) 

 

 

23.4.7 Unntak fra partsinnsyn mht visse opplysninger (§19) 

 

- Taushetsrett mht opplysninger om: 

- utenriks- og sikkerhetsinteresser, første ledd a) 

- forretningshemmeligheter, første ledd b) 

- visse forskningsideer/forskningsprojekter, førdte ledd c) (NY) 

- partens helseforhold mv. når det er ”utilrådelig”, første ledd d) 

-  andres helseforhold, forutsatt at opplysninger om slike helseforhold ikke av ”vesentlig 

betydning” for parten, annet ledd a) 

- ”sensitive forhold” ellers (”sekkebestemmelse”), forutsatt at opplysninger om det 

sensitive forholdet ikke er av ”vesentlig betydning” for parten, annet ledd b) 

 

 

23.5 Gjennomføring av innsyn, klage mv 

- fvl. §§ 20-21 vedr. partsinnsynet 

- offl. §§ 31-32 vedr. allmennoffentligheten 

 

 

24. Taushetsplikt 

 

(Boe Innføring side 770-72 mv) 

 

24.1 Begrep og hjemmel 

 

- Opplysningene skal vernes mot innsyn  

- Begrunnelse: Offentlige eller private hensyn/interesser (rikets sikkerhet, helseforhold 

mv) 

- Hjemmel: Lov, instruks eller avtale.  

- Fvl. § 13-13 f og særlovgivningen 

 

24.2 Hvem har taushetsplikt? 

 

- ”enhver som utfører tjeneste eller arbeid”, § 13 første ledd 

- Stillinger/verv, fast/leilighetsvis 

-  ansatte i institusjonelle eller funksjonelle forvaltningsorganer, jf. for eksempel fvl § 1 

i.f 

 

24.3 Overfor hvem gjelder taushetsplikten? 

 

- ”andre” i § 13 første ledd: Privatpersoner, andre offentlige organer mv., dog § 13b nr. 

5 og 6 
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24.4 Taushetspliktens varighet 

 

Også etter arbeidets/oppdragets avslutning, § 13 tredje ledd 

 

 

24.5 Hvilke opplysninger er taushetsbelagt?  

 

-  Hovedreglene i fvl. § 13: 

- Noens personlige forhold (helse, sosiale forhold, økonomi mv), § 13 første ledd nr.1. 

Forholdet til annet ledd 

- Forretningshemmeligheter (konkurransesensitive opplysninger – økonomi, resepter, 

kunder, markedsstrategi mv.), § 13 første ledd nr.2 

 

24.6 Begrensninger i taushetsplikten 

 

-  § 13 a: Intet beskyttelsesbehov, for eksempel samtykke (nr 1), anonymiserte eller 

allment kjente opplysninger (nr 2 og 3)  

- § 13 b: Private eller offentlige interesser, for eksempel sakens parter får opplysninger 

(nr 1) eller meddelelse til andre forvaltningsorganer (nr 5) 

 

 

25 Vedtakets form 

 

- fvl. § 23: Utgangspunktet er skriftlighet. Unntak 

 

 

 

26 Begrunnelsesplikten 

 

26.1 Hovedregel: Enkeltvedtak skal begrunnes,  

 

- fvl. § 24 første ledd 

- av eget tiltak 

- samtidig med vedtaket 

 

26.2 Begrunnelsens innhold: Jus, fakta og skjønnsmomenter  

 

- fvl. § 25 

- Jussen: Vise til reglene vedtaket bygger på, første ledd 

- Faktum: redegjøre for faktum vedtaket bygger på, annet ledd 

- Skjønn: Hovedhensyn ved skjønnsutøvelsen, tredje ledd 

 

26.3 Unntak fra hovedregelen om samtidig begrunnelse fra forvaltningen side: 

 

26.3.1 Unntak som innskrenker eller opphever begrunnelsesplikten 

 

- Ansettelsesvedtak trenger ingen begrunnelse, fvl. § 3 annet ledd annet pktm. 

- Begrunnelse kan unnlates:  
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a) hvis § 19-opplysninger ellers må røpes, § 24 tredje ledd, eller  

- b)  hvis vedk. førsteinstansvedtak fordeler goder/innvilger søknader, § 24 annet 

ledd annet pktm., men da kan etterfølgende begrunnelse kreves (tredje pktm.) 

 

26.3.2 Unntak som utvider begrunnelsesplikten/krever mer utførlig begrunnelse 

 

-  Rt. 1981side 745 (Isene): Særlig inngripende vedtak må begrunnes bedre enn fvl. § 25 

krever. Tilsvarende følger også av senere praksis, for eksempel Rt. 2000 side 156 

(Gausi) 

 

 

27 Underretningsplikten 

 

- fvl.§ 27 

- Underretning til parten skal skje ”så snart som mulig”, første ledd 

- Formkrav: Skriftlig underretning, første ledd fjerde pktm 

- Innhold: 

a) Begrunnelsen gis normalt i underretningen, annet ledd 

b) Underretningen skal opplyse om klageadgang, klagefrist og klageinstans 

(tredje ledd) og event. om veildningsplikt mv. (fjerde ledd) 

 

28 Konsekvenser av brudd på reglene i fvl.  §§ 23 flg. (Utgår)  

 

 

29 Klagereglene 

 

(Boe Innføring side 871-80) 

 

29.1  Innledning 

 

-  Forvaltningsvedtak: Overprøvingsmuligheter – klage §§ 28-34, omgjøring § 35, 

sivilombudsmannen, domstolene 

-  oversikt over kap. VI: klageretten § 28, klagefristen §§ 29-31, klagens adressat og 

utforming § 32, saksbehandlingen § 33, klageinstansens myndighet § 34 

 

29.2    Vilkår for klagebehandling: 

 

-   Generelt: Enkeltvedtak fra en med klagerett innen fristen. Hvis ikke: Avvisning, § 33 

annet ledd og § 34 første ledd 

 

-   Hva kan påklages?  

- Enkeltvedtak, jf. § 2 første ledd b) og a). 

- Særregler, for eksempel § 21 annet ledd om avslag på innsynbegjæring 

- Ikke klageinstansens vedtak, dog avvisning, § 28 tredje ledd. 

- Unntaksvis begrensninger i forskrift, jf. § 28 i.f. 
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-  Hvem klages det til?  

- Nærmest overordnet, § 28 første ledd jf. annet ledd og tredje ledd i.f. for 

kommunesektoren 

- Klagens adressat er likevel underinstansen, § 32 første ledd a) 

 

 

-  Hvem kan klage? 

 - Part, § 28 første ledd, jf. § 2 første ledd e) 

- Annen med rettslig klageinteresse, § 28 første ledd, jf. tvisteloven §§ 1-3 og 1-4: 

Naboer, konkurrenter, interesseorganisasjoner etc. 

 

-  Klagefrist  

- tre uker fra underretning er kommet frem til parten, § 29 første ledd første punktum, 

jf. § 27 

- særregler om kunngjøring, tilfeller med manglende underretning, tilståelse av   

rettighet og etterfølgende begrunnelse samt forlenget klagefrist i § 29 for øvrig 

- oppreisning for fristforsømmelse i § 31 

 - part/fullmektig kan ikke lastes, bokstav a) 

 - særlige grunner, bokstav b). For eksempel klage over vedtakets lovlighet 

 

- Klagens form og innhold, § 32 

 - underinstansen er som nevnt adressat, første ledd bokstav a) 

- normalt skriftlig (email, § 32 i.f.), skal være undertegnet og nevne vedtak/endring, 

første ledd b)-d). Små krav. Retting, § 32 tredje ledd, jf. § 11 annet ledd b) 

 

 

29.3  Klagebehandlingen 

 

-  Saksbehandling iht. § 33 første ledd: §§ 16-27 b gjelder. Undersøkelser foretas 

og motpart varsles, annet og tredje ledd 

-  Underinstansen avviser hvis klagerett mangler, og kan oppheve og endre til 

gunst, § 33 annet ledd, eller sende saken til klageinstansen, § 33 fjerde ledd 

-  Klageinstansen utreder saken, § 33 i.f. jf. § 17 første ledd 

 

 

29.4  Klageinstansens myndighet 

 

-  Avvisning skjer hvis klagerett mangler, § 34 første ledd jf. § 28 tredje ledd og 

§ 2 tredje ledd  

-  Ved ev. realitetsbehandling kan alle sider av saken prøves, lovtolkning, 

faktum, skjønnsutøvelse m.v., ubundet av hva klageren har påberopt, § 34 

annet ledd 

-  begrenset adgang til endring til skade, § 34 tredje ledd: Offentlige eller private 

interesser må tilsi det og melding må gis innen tre måneder 

-  utfallet av klageinstansens behandling: Endring til gunst/unntaksvis skade, 

oppheving, hjemsendelse, § 34 i.f. 
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30 Omgjøring uten klage 

 

(Boe Innføring side 880-886) 

 

30.1  Forholdet mellom klage og omgjøring 

 

 

30.2  Vedtaksorganets omgjøringsrett  

 

-  § 35 første og siste ledd 

- til gunst for parten, bokstav a) 

-  omgjøring før underretning kommet frem, bokstav b) 

-  vedtaket ugyldig, bokstav c) 

-  gyldige vedtak kan mao. normalt bare endres til gunst eller før underretning kommet 

frem av vedtaksorganet 

-  utvidet omgjøringsrett kan følge av annen lov, vedtaket selv eller ”alminnelige 

forvaltningsrettslige regler”, § 35 siste ledd, jf. punkt 30.4 nedenfor 

 

 

30.3  Overordnet organs omgjøringsrett 

 

-  § 35 annet og tredje ledd 

- Overordnet har samme myndighet som vedtaksorganet, annet ledd, og kan endre til 

gunst, før underretning er kommet frem etc. Dog særregler for kommunale organer 

m.v. etter fjerde ledd 

-  Overordnet har utvidet omgjøringsmyndighet etter tredje ledd: Gyldige vedtak kan 

endres til skade hvis (i) andre interesser veier tyngre enn partens, (ii) melding er sendt 

innen tre uker og (iii) omgjøring skjer innen tre måneder 

 

30.4    Omgjøring etter alminnelige forvaltningsrettslige regler 

 

-  fvl. § 35 siste ledd 

- ulovfestede omgjøringsregler basert på praksis og juridisk teori 

- to typetilfeller:  

a) Saken vurderes på nytt – med nytt utfall (for eksempel strengere syn på utslipp 

iht tillatelse) 

b) Nye fakta, nye omstendigheter, bristende forutsetninger eller irregulær 

utvikling (for eksempel at utslipp medfører større skade på miljøet enn antatt på 

vedtakstidspunktet) 

 

-   Retningslinjer: 

 

a) tungtveiende samfunnsmessige grunner må tilsi omgjøring. Sikkerhetsventil. 

Snever endringsadgang iht dette. 

b) Interesseavveining: det må skje en interesseavveining mellom partens og 

samfunnets/andres interesser 

c) Ny vurdering/nytt faktum: nye vurderinger, endrede forhold eller nye 

opplysninger kan tilsi endring 

d) helhetsvurdering av alle hensyn/interesser må forets 
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-  Momenter: 

 

a) innrettelse (investeringer, ansettelser, avtaleinngåelser med kunder og 

leverandører mv.) 

 b) tidsmomentet. Innrettelse i lang eller kort tid? 

 c) politisk sensitivt vedtak (våpeneksport, asylpolitikk mv.) 

d) sakens kompleksitet (tillatelse til lite påbygg vs. tillatelse til oppføring av 

industrianlegg mv) 

e) omgjøringens omfang og følger (Skal hele tillatelsen eller bare vilkåret endres? 

Skal tillatelsen tilbakekalles helt eller bare endres/justeres?) 

f) impliserte interesser (Taler bare offentlige interesser for endring? Kommer 

private interesser i tillegg? For eksempel nabointeresser i tillegg til kommunale 

hensyn.) 

g) huskeregel? ISOTIP (Innrettelse, Sakens kompleksitet, Omgjøringens omfang, 

Tidsmomentet, Impliserte interesser, Politisk sensitivitet) 

 

-  Eksempler fra praksis:  

 

- Rt.1959 side 546 (Leieregulering): Høyeste lovlige leie ble nedsatt etter krav 

fra leietakerne (mao. omgjøring) pga. endret vurdering av strøket. HR: Ikke 

adgang til omgjøring 

- Nastysaken (1967): Norsk skipsverft hadde lisens på levering av 6 

motortorpedobåter til Hellas. Kunne lisensen for det resterende skipet 

tilbakekalles pga militærkuppet i 1967? Justisdept. i tvil. Trolig 

omgjøringsadgang – politisk sensitiv sak, jf moment c) ovenfor 

- Rt.1976 side 1376 (Byggetillatelse): Bygningsrådet hadde adgang til å stanse 

byggearbeidet pga nye vurderinger av byggekonstruksjonenes holdbarhet – 

tross tidligere tillatelse. HR: Ingen erstatning pga stansen 

 

 

 

31 Ugyldighet 

 

(Boe Innføring side 824-38) 

 

31.1 Innledning 

 

-  Oversikt: Litt forenklet er det fem typer feil: 1) Feil juss, 2) feil faktum, 3) feil skjønn, 

4) feil organ og 5) feil saksbehandling 

 

- Grunnleggende synspunkter vedr. ugyldighet: 

 a)  Typen feil er viktig: 

 - Innholdsfeil (feil juss/hjemmelsmangel): Utgangpunktet er ugyldighet, men 

mulige unntak ved ugyldighet til skade når lang tid har gått mv. 

 - Tilblivelsesfeil (feil organ, feil fremgangsmåte, utenforliggende hensyn og 

usaklig forskjellsbehandling): Ugyldighet bare i visse tilfeller:  

b) Feilen må være ”vesentlig” ved tilblivelsesfeil, dvs. det må være mulig at feilen 

har endret vedtakets innhold, altså gjort vedtaket uriktig 

c) Bare ugyldighet til gunst for parten ved tilblivelsesfeil. (En godtroende part 

som har innrettet seg etter en tillatelse får oftest beholde den etc.) 
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c) Ugyldighet beror på en helhetsvurdering i det enkelte tilfellet (jf. for eksempel 

punkt 31.6 3 nedenfor og såkalte flerpartsforhold). Særlig ved tilblivelsesfeil, 

men også ved innholdsfeil 

 

31.2   Feil jus: Vedtaket er ulovlig eller mangler hjemmel (materiell kompetansesvikt) 

 

- Hjemmelsmangler: Feil regel, feil tolkning, feil subsumsjon, hjemmel mangler (i strid 

med legalitetsprinsippet) eller vedtaket er lovstridig   

- Den ”store” hovedregel: Vedtaket er ugyldig – også til skade for part som har innrettet 

seg. Uttalt i Rt. 2002 side 19 (Legerefusjon) at ugyldighet her er hovedregelen 

- Eksempel: Rt. 1965 side 181 (Tapetserer), hvor håndverksprøver for 18 tapetserere ble 

underkjent etter 8 år 

 

31.3 Feil faktum: Det faktiske grunnlaget for skjønnsutøvelsen er feil 

 

- Feil faktum er en selvstendig ugyldighetsgrunn 

- Minstevilkår: Såpass vesentlig faktumfeil at den kan ha endret vedtakets innhold 

- Ugyldighet til gunst for parten, men neppe til skade for den som har innrettet seg 

- Eksempel: Rt. 1960 side 1374 (drosjeeier): Søknad om fornyet drosjeløyve avslått pga 

manglende vedlikehold av bilparken. Ugyldig fordi vedlikeholdet var OK. 

- Rt 1982 side 241 (Sviktende prognose): Bare ugyldighet hvis prognosen var 

uforsvarlig på vedtakstidspunktet  

 

 

31.4 Feil skjønn: Myndighetsmisbruk 

 

31.4.1 Utenforliggende hensyn (tilblivelsesfeil) 

 

- Eksempel: Rt 1933 side 548 Raadhushospitset 

- Kan være selvstendig ugyldighetsgrunn 

- Minstevilkår: Usakligheten er såpass vesentlig at den kan ha endret vedtakets innhold 

(For eksempel: Flertallet av formannsskapsmedlemmene saken om Raadhushospitset 

kan ha lagt vekt på at streikebrytere ble benyttet…) 

- Ugyldighet til gunst for parten, men neppe til skade for part som har innrettet seg 

 

31.4.2 Usaklig forskjellsbehandling (tilblivelsesfeil) 

       

- Eksempel: Rt 1956 side 29 Drosjesøknadene 

- Kan være selvstendig ugyldighetsgrunn 

- Minstevilkår: Forskjellsbehandlingen er såpass vesentlig at den kan ha endret 

vedtakets innhold 

- Ugyldighet til gunst for parten, men neppe til skade for den som har innrettet seg. Ofte 

flerpartsforhold ved forskjellsbehandling: Fordel for en part må veies mot ulempe for 

annen part/andre parter 

 

31.4.3 Vilkårlige eller sterkt urimelige vedtak (innholdsfeil) 

 

- Eksempel: Rt 1990 side 861 (Vilkårlighet) og Rt 1951 side 19 (Urimelighet- 

Mortvedt) 

- Selvstendig ugyldighetsgrunn, men strenge krav for slike skjønnsfeil 
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- Ugyldighet bare til gunst for parten, med forbehold om flerpartsforhold mv. 

 

 

31.5 Feil organ - personell kompetansesvikt  

 

-  Selvstendig ugyldighetsgrunn 

- Tilblivelsesfeil 

- Hovedregel: Ugyldig vedtak når feilen kan ha virket inn på innholdet 

- Ugyldighet til gunst, men antakelig ikke til skade for den som har innrettet seg i god 

tro 

- Type organ som feilaktig treffer vedtak er etter praksis av betydning: 

a) Overordnet organ treffer feilaktig vedtaket: Ikke ugyldighet – kunne oftest 

instruert det kompetente organ, Rt 1950 side 278 (kommunestyret vs, 

formannskapet) 

b) Sideordnet/underordnet organ treffer feilaktig vedtaket: Oftere ugyldighet, jf. Rt 

1952 side 722 (drosjeløyve) og Rt 2002 side 683 (vedtak etter plan- og 

bygningsloven) 

- Feilen kan også være ”rettet opp” ved at det korrekte organet har godtatt vedtaket  

 

 

31.6  Feil fremgangsmåte (saksbehandling) 

 

Oversikt over problemstillingene 

 

31.6.1  Saksbehandlingsfeilen: Inhabilitet, manglende varsel/innsyn, mangelfull utredning 

mv. 

 

31.6.2  Gyldig - tross feilen, fvl. § 41  

 

-  Dette er en gyldighetsregel – den avgjør ikke ugyldighetsspørsmålet 

- Må antas at feilen ikke kan ha virket bestemmende for innholdet 

-  Momenter i gyldighetsvurderingen: Skjønnsfrihet, type feil, tidsaspektet, avhjelp av 

feil 

-  Konklusjon 

 

31.6.3 Ugyldighet iht ugyldighetslæren 

 

-  Feilen kan ha påvirket innholdet. Momenter:  

- Skjønnsfriheten,  

- Feilens art  

- Feilens grovhet 

 

-  Helhetsvurdering ut fra bl.a.: 

- hensynet til de(n) private part(er) 

- inngrepets art,  

- ugyldighet til gunst eller skade,  

- kan parten eller forvaltningen klandres,  

- tidsaspektet 

- innrettelseshensynet 
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31.7 Ugyldighetsvirkningen 

 

- Ofte erstatning ved ugyldighet, men ingen automatikk, jf. punkt 32 nedenfor 

 

31.7.1 Hel eller delvis ugyldighet? 

 

- Hovedregel: Ugyldigheten rekker ikke lenger enn ugyldighetsgrunnen tilsier. (Hvis et 

vedtak inneholder to forbud, er det ulovhjemlede forbudet ugyldig, mens det 

lovhjemlede opprettholdes) 

- Unntak: Sammenhengen mellom deler av vedtaket tilsier hel ugyldighet.  (Eks. de to 

forbudene henger så nøye sammen at begge ”ryker”) 

 

31.7.2 Nullitet eller angripelighet? 

 

- Hovedregler: Ugyldig påbud og forbud er en nullitet (vedtaket faller automatisk bort), 

mens ugyldige tillatelser eller fritakelser bare er angripelige (dvs. virksomheten kan 

drives straffritt videre inntil forvaltningen eller en domstol kjenner det ugyldig) 

- Unntak: og presiseringer:  

- Neglisjerer man et vedtak skjer det på egen risiko 

- Selvtekt (eks. rive en sperring) er ikke tillatt 

- Lydighetsplikt foreligger overfor politi mv., dog Rt.1949 side 797 (Mann som ventet 

på trikken pålagt å fjerne seg av politiet. Påbudet fra politiet skyldtes misforståelse) 

 

 

 

32 Erstatningsansvar 

 

(Boe Innføring side 838-45) 

 

32.1  Innledning 

 

- Historikk: Fra uaktsomhetsansvar (Rt 1925 side 526, Konsul) til arbeidsgiveransvar 

(Rt. 1970 side 1154, Tirranna) 

- Alminnelige ansvarsgrunnlag (uaktsomhetsansvar, ulovfestet objektivt ansvar og 

bilansvar) aktuelle 

- Særregler om pasientskadeansvar (pasientskadeloven 15. juni 2001), vegansvar, 

forurensningsansvar m.v. aktuelle på spesielle områder 

- Arbeidsgiveransvar (skl. kap. 2) mest aktuelt 

 

32.2  De vanlige tre vilkårene for erstatning 

 

-  Erstatningsmessig tap 

-  Ansvarsgrunnlag 

- arbeidsgiveransvaret, skl 13. juni 1969 kap. 2 

- rent objektivt ansvar for ugyldige vedtak? 

-  Adekvat årsakssammenheng, Rt.1995 side 781 
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32.3  Utgangspunkt. Kasuistikk 

 

-  Skl § 2-1: Tap som er voldt forsettlig/uaktsomt i tjenesten – skadelidtes forventninger 

skal det tas hensyn til 

 

32.3.1 Feil tjenestehandling – ofte mildere krav til service, bistand etc.: 

 

- Fyrtjeneste: Rt 1970 side 1154 Tirranna. Skadelidtes forventninger innen 

bevilgninger. Betydelig avvik fra forventet trygghet. Ikke ansvar 

-  Kartverk: Rt 1966 side 351: Ikke ansvar for kartfeil som medførte grunnstøting 

-  Lostjeneste: Rt 1963 side 622: Ikke ansvar for statslos. I rederiets tjeneste 

-  Vegvesenet: Rt 1959 side 669 (kumulative feil), Rt 1963 side 1156 (små bevilgninger 

irrelevant), Rt 1961 side 730 (lett ansvar for ”trafikkfeller”, f. eks. issvull/hull i veien) 

 

32.3.2 Kontroll og tilsyn: 

 

-  Rt 1992 side 453 Furunkulose: Staten ansvar (3-2) for smittet smolt pga manglende 

oppfølging etter importen (karantene, smitteprøver etc). Stort skadepotensiale etc 

- Rt 1991 side 954 Reisegaranti: Staten frifunnet for forbrukerombudets påstått 

sviktende kontroll med reisearrangør som gikk konkurs med tap for kunder som følge. 

For små aktsomhetskrav emm.  

-  Annet: Rt 1990 side 768 (HIV), Rt 1910 side 229 (Bygningssjef), Rt 1932 side 687 

(Lensmann) etc. 

 

32.3.3 Ugyldige forvaltningsvedtak 

 

-  Omstridt om det er arbeidsgiveransvaret her må suppleres med ulovfestet objektivt 

ansvar 

-  Tidligere rettspraksis tydet på (tilnærmet) generelt, objektivt ansvar når det gjelder 

tyngende inngrep som er ugyldige, se nå dom fra 2010 (nedenfor) 

-  Kan bygge på skl § 2-1, men da gjelder ev. en streng aktsomhetsnorm, jf. skadelidtes 

forventning 

- Høyesterett i dom 5. mars 2010: Ikke noe generelt objektivt ansvar for ulovhjemlet 

myndighetsutøvelse innen plan- og bygningsretten, men forbehold tas for områder 

hvor ”særlige hensyn” gjør seg gjeldende. En delvis avklaring av rettstilstanden  

 

32.3.4  Særlig om feiltolkning av rettsregler. Rettsvillfarelse 

 

-  Staten ansvarlig selv om rettsvillfarelsen er unnskyldelig, Rt 2005 side 416 

-  Kommunene kan fritas for ansvar ved unnskyldelig rettsvillfarelse, Rt 1999 side 1273 

 

 

 

33 Domstolskontroll 

 

(Boe Innføring side 890-93 mv.) 

 

33.1  Innledning 

 

-  Historikk og hjemmel 
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 -  Rettsstaten av 1814 

 -  Konstitusjonell sedvanerett 

 

-  Begrunnelse 

 -  privates behov for rettssikkerhet og uavhengig kontroll 

 -  effektivisere legalitetsprinsippet og lex superiorprinsippet    

 

 

33.2  Hvordan fremmes sakene. Enkelte prosessuelle spørsmål 

 

-  aktiv vei: Den private angriper et tyngende vedtak 

-  etter fvl § 27b kan vedtaksorganet bestemme at klagemulighet skal være uttømt 

for å gå til sak 

-  etter tvisteloven §§ 1-3 og 1-4 må saksøkeren ha ”rettslig interesse” for å 

kunne gå til sak 

 

-  passiv vei: Den private forsvarer seg når forvaltningen håndhever/gjennomfører 

vedtak i sivil sak eller straffesak 

 

 

33.3  Hvilke sider av saken kan domstolene prøve? 

 

-  utgangspunktet: Lovlighet, ikke hensiktsmessighet (”fritt skjønn”). Klageorganet – 

kan prøve alle sider av saken, fvl. § 34 

 

- Sider av saken/vedtaket som kan prøves/ikke prøves: 

 

a) domstolene kan prøve saksbehandlingsfeil – og om det medfører ugyldighet 

 

b) domstolene kan prøve om feil organ ha r truffet vedtak m.v. – inkludert spørsmål om 

delegasjon og ugyldighet av slik feil 

 

c) domstolene kan prøve tolkningsskjønnet (tolkning/subsumsjon) for eksempel Rt 1934 

side 330 Solemskogen. Domstolene viker likevel tilbake ved visse 

tekniske/ekspertpregede tolkninger (nødvendig ekspropriasjon, tilstrekkelig grunn til 

tilbakeføring av fosterbarn), jf. punkt 12.3 ovenfor  

 

d) domstolen prøver ikke hensiktsmessighetsskjønnet, med mindre myndighetsmisbruk 

foreligger (utenforliggende hensyn etc), jf.  punktene 12.3 og 12.4 ovenfor  

 

 

34 Ombudsmannsklage 

 

(Boe Innføring side 889-90) 

 

34.1 Innledning  

 

-  Ombudsmannsloven, lov 22. juni 1962 nr. 8 

-  Formål, § 3 

-  Velges og instrueres av Stortinget, §§ 1og 2 
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-  Arbeidsområde: Offentlig forvaltning, § 4 

 

34.2 Uttalelser etter § 10 

 

- Uttalelser, ikke bindende vedtak 

- Respekteres normalt, men unntak… 

- Uttalelser om (klart) urimelig praksis, skjønn mv. 

- Uttalelser om at erstatning bør ytes 

 

34.3 Saksbehandling 

 

- Klage, § 6 

- Eget tiltak, § 5 

- Krav på opplysninger m.v. §§ 7 og 8 

- Taushetsplikt, § 9 

- Melding til Stortinget, § 12 

 

 

35 Litt oppgaveteknikk og Klasasvingoppgaven – oppgavetekst deles ut separat (hvis 

tid) 


