
Eksamen:     JUROFF1201 høsten 2015 

Eksamensdag:    Fredag 20. november 2015 

Eksamenstid:     Klokken 10.00 – 15.00.  

Tillatte hjelpemidler:   Lovtekster og forskrifter, ikke lærebøker eller 

      lovkommentarer 

 

 

Oppgavesettet er på 2 – to – sider. Kontrollér at oppgavesettet er komplett før du begynner å 

svare på spørsmålene.  

 

 

 

I  

 

 

Spørsmål 1: a) Hvilken betydning har lovforarbeider ved tolkning av lover?  

  b) Gi noen eksempler på dokumenter som regnes som lovforarbeider.   

c) Hvilke hensyn taler for og mot å legge vekt på lovforarbeider ved tolkning 

av lover?  

 

Spørsmål 2:  Gjør rede for hovedinnholdet i forvaltningsloven § 41.  

  

 

II 

 

 

Trangvik kommune utlyste 1. september 2014 et 100 % driftstilskudd til fysioterapeut 

lokalisert til Trangvik helse- og omsorgssenter. I utlysningen ble det etterspurt søkere med 

offentlig autorisasjon som fysioterapeut, med videreutdanning i manuellterapi. Videre ble det 

opplyst at man ville legge vekt på samarbeids- og kommunikasjonsevner, og evner til å drive 

privat praksis.  

 

Det var to søkere til driftstilskuddet, Peder Ås og Marte Kirkerud. Begge ble ansett for å 

tilfredsstille de formelle kravene i utlysningen, og ble innkalt til intervju.  

 

Helse- og sosialsjefen i kommunen besluttet 1. desember 2014 at driftstilskuddet skulle 

tildeles Peder Ås. I tildelingsvedtaket ble det bl.a. vist til at Peder Ås hadde lengst erfaring 

som fysioterapeut, og gode referanser med hensyn til kommunikasjons- og samarbeidsevner.  

I e-post samme dag ble søkerne kort informert om avgjørelsen. Selve vedtaket ble bare 

oversendt til Peder Ås.   

 

Marte Kirkerud vurderte om hun skulle påklage vedtaket. I den forbindelse ønsket hun å få en 

kopi av vedtaket, samt å få innsyn i søknadspapirene til Peder Ås, for å kunne vurdere hans 

kvalifikasjoner.  

 

 

 



Spørsmål 1: Har Marte klagerett på avgjørelsen om tildeling av driftstilskudd?  

 

Spørsmål 2: Har Marte krav på innsyn i søknadspapirene til Peder?  

 

Spørsmål 3: Ble Marte orientert om avgjørelsen på korrekt måte?  

 

Kommunen ga Marte kopi av vedtaket og innsyn i søknadspapirene til Peder i oversendelse 

14. desember 2014. Marte fant ut at Peder ikke hadde formell godkjenning som 

manuellterapeut, bare kurs fra utlandet som ikke kvalifiserte for autorisasjon. Selv var hun 

kvalifisert gjennom eksamen i klinisk masterstudium i manuellterapi. Hun bestemte seg for å 

klage over vedtaket. Klagen ble datert og sendt kommunen 27. desember 2014. I klagen viste 

hun til at hun var godkjent manuellterapeut, og at kommunen var forpliktet til å legge 

avgjørende vekt på dette.  

 

Kommunen hadde opprettet en egen klagenemnd som behandlet slike saker. Saksbehandler 

Lars Holm forberedte saken for nemnda. Han hadde også vært saksbehandler for helse- og 

sosialsjefens avgjørelse i saken. Holm innstilte primært på at klagen skulle avvises, og 

begrunnet dette med at klagefristen var utløpt. Når det gjaldt klagens realitet, mente Holm at 

klagenemnda sto helt fritt i hva den kunne legge vekt på. Han innstilte på at klagen ikke skulle 

tas til følge, og viste til begrunnelsen i det opprinnelige vedtaket.  

 

Spørsmål 4: Kunne Lars Holm være saksforbereder for klagenemnda når han også hadde 

vært saksforbereder for helse- og sosialsjefen?  

 

Spørsmål 5: Var klagefristen overholdt?  

 

Spørsmål 6: Står klagenemnda fritt i hva den kan legge vekt på ved tildeling av 

driftstilskudd, eller gjelder det rettslige grenser for avgjørelsen?  

 

 

 

***** 

 

 

Alle spørsmål i del I og del II skal besvares. Del I teller 2/5 og del II teller 3/5 ved sensuren. 

Lykke til!  

 

 


