
Sensorveiledning eksamen 2014 – Juroff 
 

 

Denne veiledningen er skrevet for å gi sensorene en rask oversikt over hva som forventes å 

være med i en besvarelse. Ved sensureringen må det selvsagt tas hensyn til at dette er en 

eksamen for ikke-jurister, noe som vil prege både presisjonsnivå og dybde på besvarelsene. 

Veiledningen er skrevet før jeg har rukket å lese noen besvarelser.  

 

 

 

 

 

 

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?  

 

a) Det er naturlig at kandidaten starter med å forklare hva forarbeider er. Med forarbeider 

sikter en til de forslag, utredninger, debatter og voteringer som skriver seg fra dem 

som har deltatt i forberedelsen og vedtakelsen av loven.  

 

Forarbeider har betydning som rettskildefaktor ved tolking av lover. De er 

argumentkilde når lovens innhold skal klarlegges nærmere, og til forskjell fra juridisk 

teori gis de autoritet utover den kvalitet som rettsanvenderen måtte tillegge dem. 

Forarbeidene inneholder for det første ofte uttalelser om formålet med loven, og kan 

på den måten bidra til tolkingen av loven. For det andre finner en gjerne også 

uttalelser om hva lovgiver har ment med de enkelte bestemmelser.  

 

Betydningen av lovforarbeider vil variere med hvem uttalelsene skriver seg fra. Jo 

nærmere den lovgivende instansen man kommer, dess tyngre vil uttalelsene veie ved 

tolkingen, jf. om hensynene bak nedenfor.  

 

Forarbeider kan også ha betydning ved tolkingen av andre lover enn de som blir 

vedtatt under prosessen. Deres betydning som rettskildefaktor er da imidlertid 

vesentlig mindre.  

 

b) Her må kandidatene ikke bare nevne noen av de mest sentrale lovforarbeidene, men 

også forklare hva de inneholder og hvor de stammer fra. En NOU er en utredning fra 

et sakkyndig utvalg som gjerne vil være oppnevnt av regjeringen, i denne 

sammenhengen for å vurdere behovet for lovendring og eventuelt også hva den nye 

loven bør gå ut på. NOUen blir sendt på høring, og dette avstedkommer gjerne 

høringsuttalelser, som imidlertid ikke er av de mest sentrale forarbeidene. På basis av 

NOU og høringsuttalelser vil fagdepartementet og regjeringen utarbeide en 

proposisjon til Stortinget, St.prp., med et lovforslag. Forslaget blir først behandlet i 

Stortingets fagkomite, som deretter innstiller til Stortinget i plenum (Innst.S.).  

 



c) Her må kandidatene nevne de sentrale hensyn, som lojalitet overfor lovgiver, behovet 

for ensartethet under rettsanvendelsen, og ønske om å unngå svært detaljerte og 

uoversiktlige lovtekster. Mothensyn kan være at selve lovkonsipieringen ikke tas like 

nøye, og at lovforarbeider ikke er like tilgjengelige som lovteksten.  

 

 

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

  

Forvaltningsloven § 41 er en regel om virkningen av forvaltningslovens 

saksbehandlingsregler ikke blir fulgt. Den er utformet som en gyldighetsbestemmelse. 

Vedtaket er likevel gyldig dersom feilen ikke kan antas å ha virket bestemmende inn 

på vedtakets innhold. Bakgrunnen er at saksbehandlingsregler primært er til for å sikre 

riktige vedtak, og at det derfor kan være grunn til å se bort fra feil som ikke kan ha 

influert på resultatet.  

 

Kandidaten må nevne noen av de viktigste tolkningspoengene:  

- Bestemmelsen kan ikke tolkes antitetisk, dvs. at selv om feilen kan ha virket inn, 

blir ikke vedtaket nødvendigvis ugyldig. Innvirkning er en nødvendig, men ikke 

alltid tilstrekkelig betingelse for ugyldighet. Den videre vurdering beror på om 

vedtaket er til gunst eller til skade; er vedtaket til skade foretas en helhetsvurdering 

basert på tid/innrettelse og grad av bebreidelse.  

- Sannsynlighetsgraden for innvirkning er lav, og har av HR vært formulert som en 

"ikke helt fjerntliggende mulighet". Spørsmålet om innvirkning vil variere med 

hvilken type feil det er tale om. Ytterpunktene er inhabilitet (som nesten alltid 

anses for å ha kunnet virke inn) og begrunnelse (som anses som et etterfølgende 

forhold uten innvirkningskraft). Her er det mange nyanser, og kandidatene skulle 

ha litt å skrive om.  

- Anvendelsesområdet er etter ordlyden forvaltningslovens saksbehandlingsregler 

og enkeltvedtak. Bestemmelsen er imidlertid utslag av et mer generelt prinsipp 

som gjelder også for andre saksbehandlingsregler, og andre avgjørelser enn 

enkeltvedtak, f.eks. forskrifter.  

 

 

II 

 

 

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

 

Kandidaten må finne frem til klagebestemmelsen i fvl. § 28, og drøfte hvorvidt tildelingen er 

å anse som et enkeltvedtak, jf. fvl. § 2 bokstav b. Avgjørelser om driftstilskudd ligner mye på 

ansettelsesvedtak, men uten at de er gjenstand for den samme særregulering, jf. fvl. § 3. Det er 

klart at avgjørelsen er bestemmende for rettigheter til private personer. Noen vil kanskje 

problematisere om dette er myndighetsutøvelse, siden kommunen "kjøper" en tjeneste. 

Tjenesten er imidlertid lovpålagt og –regulert, og det er alminnelig antatt at slike tildelinger 



av hjemler eller anbud osv. er myndighetsutøvelse. Det dreier seg klart nok om et 

enkeltvedtak. Marte har som søker på hjemmelen rettslig klageinteresse, og har klagerett.  

 

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

 

Marte er part i saken, og innsynsretten for parter følger av fvl. §§ 18 flg. Etter hovedregelen 

har Marte rett til innsyn i Peders søknad med vedlegg. Det kan tenkes unntak for visse slags 

opplysninger i medhold av § 19, men her har kandidaten ikke noe konkret faktum å bygge på. 

Det viktige er at kandidaten identifiserer bestemmelsene.  

 

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

 

I fvl. § 27 er det gitt regler om underretning om vedtaket. Parten skal underrettes så snart som 

mulig, og begrunnelsen skal følge med underretningen, sammen med opplysninger om 

klageadgang osv. Kommunen har ikke gitt begrunnelse for vedtaket, slik oppgaveteksten 

naturlig kan forstås, og er heller ikke underrettet om klageadgang osv.   

 

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

vært saksforbereder for helse- og sosialsjefen?  

 

Kandidaten må se at dette er et spørsmål om habilitet, nærmere bestemt om det dreier seg om 

en inhabiliserende rollekombinasjon. Klagebehandlingen finner sted innad i kommunen, jf. 

fvl. § 28 andre ledd. Kommuneloven § 40 nr. 3 bokstav c regulerer tilfellet uttrykkelig. 

Ansatte kan ikke tilrettelegge saken for både førsteinstans og klageinstans. De fleste 

kandidatene vil kanskje ikke kjenne til denne bestemmelsen, og må da drøfte forholdet under 

fvl. § 6 andre ledd. Utgangspunktet er at rollekombinasjoner ikke inhabiliserer, men at det må 

foretas en konkret vurdering av engasjement og tilliten utad m.m.  

 

Spørsmål 5: Var klagefristen overholdt?  

 

Klagefristen er på tre uker fra vedkommende har fått underretning om vedtaket, jf. fvl. § 29. 

Spørsmålet er om fristen løper fra den første orienteringen, eller fra tidspunktet hvor Marte 

mottok kopi av selve vedtaket (med begrunnelse). Det er naturlig ut fra sammenhengen i 

regelverket og av hensyn til den private parten at klagefristen starter å løpe først når 

kommunen har underrettet om vedtaket slik den er forpliktet til. I § 29 tredje ledd er det for 

øvrig uttrykkelig bestemt at klagefristen begynner å løpe på ny der hvor den private part ber 

om begrunnelse for vedtaket, noe Marte kan sies å ha gjort i dette tilfellet.  

 

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

driftstilskudd, eller gjelder det rettslige grenser for avgjørelsen?  

 

Kandidaten må få frem at det her (som ellers) gjelder grenser for forvaltningens 

skjønnsutøvelse. Kommunen kan bare legge vekt på saklige hensyn ved tildelingen. Hva som 

er saklig, må avgjøres ut fra utlysningen og et ulovfestet kvalifikasjonsprinsipp. 



Driftstilskuddet skal tildeles den som er best kvalifisert. Dette siste kan en ikke forvente at 

kandidaten kjenner til, men rammene som følger av den såkalte myndighetsmisbrukslæren bør 

en forvente at kandidaten ser og gjør rede for.  

 

 

 

***** 

 

De to delene skal vektes slik at praktikumsoppgaven teller noe mer (ca. 3/5) enn teoridelen 

(ca. 2/5).  

 


