
Eksamen:     JUROFF1201 Introduksjon i forvaltningsrett 

 høsten 2011 

Eksamensdag:    Fredag 9. desember 2011 

Eksamenstid:     Klokken 10.00 – 15.00.  

Tillatte hjelpemidler:   Lovtekster og forskrifter, ikke lærebøker eller 

      lovkommentarer 

 

 

Oppgavesettet er på 2 – to – sider pluss vedlegg (én side). Kontrollér at oppgavesettet er 

komplett før du begynner å svare på spørsmålene.  

 

 

 

I  

 

 

Spørsmål 1:  Hvilken adgang har forvaltningen til å omgjøre sine vedtak av eget tiltak?   

 

 

Spørsmål 2:  Gjør rede for hvordan rettsanvenderens egne vurderinger kan spille inn ved 

avgjørelsen av rettslige spørsmål.     

 

 

 

II 

 

 

Peder Ås var lege, med spesialitet i allmennmedisin. I august 2009 ble han tilsatt som vikar 

ved legesenteret i Lillevik kommune, i forbindelse med at en av de faste legene gikk ut i 

fødselspermisjon. Det var to andre leger ved senteret. En av dem var hans samboer, Marte 

Kirkerud. Nytilsetting i legestilling ville bare komme på tale dersom en av stillingshjemlene 

ble ledig.Våren 2010 ble en av hjemlene ledig, og kommunen kunngjorde ledig hjemmel som 

fastlege i medhold av kommunehelsetjenesteloven § 4-2 (se vedlegg).  

 

Ås bestemte seg for å søke fastlegestillingen i kommunen som var blitt ledig. Det var to andre 

søkere. Ingen av disse var ferdige spesialister i allmennmedisin, og begge hadde kortere 

praksis enn Ås.  

 

Tiden gikk uten at Ås hørte noe fra kommunen. Via en kollega fikk han høre at de to andre 

søkerne hadde vært til intervju, og at en av dem hadde fått stillingen. Det var Helse- og 

sosialsjefen som bestemte hvem som skulle få stillingen som var blitt ledig. Ås reagerte på at 

han ikke ble orientert om avgjørelsen, og bestemte seg for å protestere på vedtaket. Han hadde 

imidlertid hørt at det ikke var mulig å klage på tilsettinger, og var derfor usikker på om han 

hadde klagerett.   

 

1 Hadde Ås krav på å bli underrettet om avgjørelsen? Hvordan skulle han i så fall ha 

blitt underrettet?  

 

2 Har Ås klagerett?  Hvis ikke: Har kommunen anledning til å behandle protesten fra 

Ås, i så fall etter hvilken bestemmelse/hvilke bestemmelser i forvaltningsloven? 



 

I klagen viste Ås til at han er best kvalifisert av søkerne, og at han derfor burde fått tildelt den 

ledige fastlegehjemmelen. Kommunen tok saken til behandling.  

 

I den forberedende behandlingen besluttet Helse- og sosialsjefen å opprettholde vedtaket. 

Dette ble begrunnet med at det er uheldig at samboere eller ektefeller jobber sammen på en så 

liten enhet. Saken ble deretter sendt over til formannskapet, som var særskilt klagenemnd i 

slike saker. Saksbehandler ved formannsskapets behandling var rådmannen, som er øverste 

leder av administrasjonen i kommunen. I innstillingen nøyde rådmannen seg med å vise til 

Helse- og sosialsjefens vurdering.  

 

Formannskapet behandlet saken høsten 2010. I møtet, som ble holdt for lukkede dører, tok 

rådmannen ordet og utdypet standpunktet i innstillingen om at det er uheldig at samboere 

arbeider sammen på legesenteret. Han pekte på at det kunne bli problematisk med 

legedekning under ferier, og at det kunne oppstå problemer dersom pasienter er misfornøyd 

med en lege og ønsker å bytte. I tillegg mente rådmannen at kommunen hadde hatt dårlige 

erfaringer med Ås sin samarbeidsevne. Han viste til to konkrete episoder hvor manglende 

samarbeidsevne etter hans oppfatning hadde kommet til uttrykk.  

 

Formannskapet traff deretter vedtak i tråd med rådmannens innstilling. Peder Ås fikk skriftlig 

orientering om vedtaket. Som begrunnelse ble det vist til innstillingen fra rådmannen. Ås var 

lite fornøyd både med saksbehandlingen og med at han som den best kvalifiserte ble 

tilsidesatt. Han vurderte om han skulle reise sak mot kommunen.  

 

 

3 Var saken tilstrekkelig utredet, og var begrunnelsen i orden?  

 

4 Var det adgang etter kommunehelsetjenesteloven § 4-2 til å legge vekt på at Peder Ås 

sin samboer arbeider ved legesenteret?  

 

5 Var det adgang etter kommunehelsetjenesteloven § 4-2 til å legge vekt på manglende 

samarbeidsevne? 

 

 

 

 

***** 

 

 

 

Alle spørsmål i del I og del II skal besvares. Del II teller mer enn Del I ved sensuren.  

Lykke til!  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vedlegg:  

 

 

Kommunehelsetjenesteloven 

 

§ 4-2. (Inngåelse av avtale om privat praksis m.m.)  

       Hvis en kommune ønsker en ny privatpraktiserende almenlege, fysioterapeut eller 

jordmor, skal den kunngjøre at interesserte kan melde seg. Avtale skal inngås med den som er 

faglig best skikket.  

       Departementet kan gi nærmere forskrifter om privat virksomhet innen helsetjenesten i 

kommunene, om kunngjøring av ledig praksis, om framgangsmåten ved valg blant søkere og 

om avtalevilkår.   

 

 


