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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: Forklar hvorfor lovteksten er en særlig viktig rettskildefaktor når det er tale 

om å gjøre inngrep overfor den enkelte.  

 

 

Teorispørsmålet er en variasjon over temaet å gjøre rede for det forvaltningsrettslige 

legalitetsprinsippet. Læringskravene her er «god forståelse»  av «hovedtrekkene om det 

rettslige grunnlaget (hjemmelen) for forvaltningens beslutninger».  

 

Det er naturlig at kandidatene starter med å si noe om hva som menes med å gjøre inngrep 

overfor den enkelte. I kategorien  rettslige beslutninger vil dette omfatte alle slags forbud og 

påbud. Tillatelser og fritakelser er det ikke naturlig å anse som «inngrep» selv om slike 

avgjørelser – som følge av trinnhøydeprinsippet – også krever eget rettsgrunnlag. Ytelser fra 

det offentlige – pengeytelser eller naturalytelser – faller utenfor oppgaven slik den er 

formulert, men det skader ikke om kandidatene kort nevner at også slike ytelser – av andre 

grunner enn at legalitetsprinsippet krever det – ofte lovreguleres.  

 

Faktiske handlinger kan også utgjøre «inngrep overfor den enkelte» og etter omstendighetene 

kreve et særskilt rettsgrunnlag. Det sentrale i denne sammenhengen er å få frem hovedregelen 

om at faktiske handlinger er tillatt så lenge det ikke finnes et forbud, noe som innebærer at en 

i utgangspunktet ikke trenger hjemmel i lov eller annet rettsgrunnlag for en faktisk handling. 

Det er som kjent unntak fra dette utgangspunktet, som kan formuleres ulikt. Med en 

tradisjonell positiv formulering av lovkravet vil en spørre om den faktiske handlingen utgjør 

et «inngrep» i rettssfæren; med en negativ formulering blir det spørsmål om det er grunnlag 

for å oppstille et «uskrevent forbud». Det er smått med eksempler på slike mulige uskrevne 

forbud i våre dager, hvor det finnes en lov for det meste, men det offentliges bruk av 



gapestokk – smilefjes for restauranter, offentliggjøring av lovovertredelser osv. – er muligens 

ikke helt gjennomlovregulert.  

 

Kandidatene bør videre få frem at for det som etter dette anses som et «inngrep» så er det 

nødvendig med hjemmel i lov – hvis det ikke finnes et annet gyldig kompetansegrunnlag, så 

som privatautonomi, instruksjonsmyndighet osv. Inngrep i borgernes rettssfære krever 

hjemmel i lov, som det tradisjonelt og litt for kategorisk formuleres. Slik oppgaven lyder, 

synes jeg ikke at kandidatene behøver å gå særlig i dybden på disse alternative 

kompetansegrunnlagene, men det bør fremgå at lov ikke er det eneste mulige rettslige 

grunnlaget for inngrep.  

 

Oppgaveteksten spør om hvorfor lovteksten er en særlig viktig rettskildefaktor ved inngrep. 

Svaret kan ligge på flere plan. Dels det som allerede er nevnt, at lov er nødvendig der hvor 

andre kompetansegrunnlag ikke strekker til. I praksis er inngrepsmyndighet i de aller fleste 

tilfeller lovhjemlet (men Sårstelldommen i Rt. 2010.612 er et eksempel på at inngrep i form 

av fysisk tvang kan bygges på annet grunnlag).   

 

Dels inviteres kandidatene til å si noe om hvorfor vi tillegger loven en slik vesentlig rolle med 

hensyn til å gi hjemmel for inngrep. Her bør kandidatene si noe om de sentrale hensynene bak 

lovkravet. Loven er det høyeste uttrykk for folkeviljen, og det er grunnleggende at myndighet 

til å gjøre inngrep har en demokratisk forankring. Med dette utgangspunktet kan kandidatene 

peke på ytterligere hensyn for å kreve stortingsbehandling, så som vern for private mot 

ensidig sektortenkning, hensynet til en bred og forsvarlig saksbehandling osv. Mothensynene 

er ofte knyttet til de konkrete styringsbehov som oppstår (noe den nevnte Sårstelldommen 

godt illustrerer).  

 

Slik oppgaveteksten er formulert, kan det være naturlig å komme nærmere inn på begrepet 

rettskildefaktor, og i den forbindelse kort nevne hvilke andre rettskildefaktorer vi har. Det bør 

gå frem at de andre rettskildefaktorene – rettspraksis og annen praksis, rettsoppfatninger og 

reelle hensyn – bare unntaksvis kan gi selvstendig grunnlag for kompetanse til inngrep 

overfor borgerne. Forarbeidene til en lov får derimot sin legitimitet gjennom det etterfølgende 

lovvedtaket, og vil, sammen med lovteksten, kunne gi grunnlag for inngrepskompetanse.  

 

Dels vil svaret på oppgaven også kunne knytte an til betydningen (vekten) av ordlyden som 

rettskildefaktor, holdt opp mot det øvrige rettskildebildet. Dette behandles gjerne under 

etiketten legalitetsprinsippet som tolkningsfaktor. På områder hvor rettssikkerhetshensyn 

melder seg med stor tyngde gjelder det særlige krav til klarhet og tydelighet ved utformingen 

av lovteksten. Klarhetskravet er mest uttalt på strafferettens område, men kommer også til 

uttrykk på visse områder av prosessretten og forvaltningsretten. Generelt gjelder imidlertid at 

«kravet til lovhjemmel må nyanseres, blant annet ut fra hvilket område en befinner seg på, 

arten av inngrepet, hvordan det rammer og hvor tyngende det er overfor den som rammes» 

(Rt.1995.530).  

 



Når det gjelder vurderingen av besvarelsene, er jeg usikker på hvor mye vi kan kreve. 

Antakelig vil variasjonsbredden med hensyn til struktur og vektlegging være ganske stor for 

en oppgave som denne, så vi får være åpne og velvillige. Et minimum må likevel være at 

kandidaten har sett at oppgaven gjelder legalitetsprinsippet, og klarer å beskrive 

hovedinnholdet i dette.   

 

 

II 

 

Spørsmål 1: Gjelder det habilitetsregler for medlemmene i Reiselivsrådet? Hvis ja, er Marte 

inhabil?  

 

Det første spørsmålet gjelder forvaltningslovens anvendelsesområde. Av lovens § 1 fremgår 

at den gjelder for «den virksomhet som drives av forvaltningsorganer».   

 

Det er uklart hvilken organisatorisk status Reiselivsrådet har. Ut fra det som sies i faktum 

vedrørende oppnevning av medlemmer og finansiering er det vel lite naturlig å anse 

Reiselivsrådet som en del av den kommunale organisasjonen. (I motsatt fall kommer 

forvaltningsloven uten videre til anvendelse). Formodentlig må Reiselivsrådet ses som en 

forening, hvor kommunen har hatt en sentral rolle i etableringen. I slike tilfeller beror det på 

en mer sammensatt helhetsvurdering om foreningen – Reiselivsrådet – skal anses som et 

forvaltningsorgan etter § 1.  

 

Momenter i denne forbindelse er arten av virksomheten (tiltrekke seg turister, halv-politisk i 

sin art), oppnevningen av medlemmer (flertallet pekes ut av kommunestyret), finansiering 

(halvparten fra henholdsvis kommunen og næringslivsforeningen) og drifting av 

virksomheten (sekretariatsfunksjonene ivaretas av kommunen). Rådet skal ikke drive 

myndighetsutøvelse, og har heller ingen monopolstilling. Det gjør seg derfor ikke spesielt 

sterke rettssikkerhetsmessige hensyn seg gjeldende. Konklusjonen her er ikke avgjørende.  

 

Eventuelt subsidiært må kandidatene drøfte om Marte er inhabil etter fvl. § 6. Første leddet 

kan som vanlig kvitteres ut ganske raskt, og det blir etter andre ledd spørsmål om det 

foreligger særegne omstendigheter som er egnet til å svekke tilliten til Martes upartiskhet. 

Momentene ligger åpent i teksten: et gammelt vennskap med styreleder i den tilgodesette 

bedriften, hvis datter skal gifte seg med Martes sønn. Oppdraget er på den annen side nokså 

lite, og den aktuelle bedriften virker å være etablert i bransjen og slik sett et nærliggende valg 

for Reiselivsrådet. Martes anførsler om at verken hun eller Peder Ås har personlig vinning av 

avtalen er ikke særlig tungtveiende. Min vurdering er at tilknytningen mellom Marte og 

styreleder er såpass sterk at andre leddet her kommer til anvendelse.  

 

Spørsmål 2: Kan Hans Tastad påklage avgjørelsen?  

 

Kandidatene må finne klagebestemmelsen i fvl. § 28. Det er for det første spørsmål om 

avgjørelsen om å engasjere Nortrykk AS til å utføre web-arbeid er et enkeltvedtak, jf. fvl. § 2 



a og b. Det er den klart nok ikke. Avgjørelsen skjer ikke under utøving av offentlig 

myndighet, men i kraft av privat autonomi.  

 

Subsidiært kan det drøftes om Tastad har rettslig klageinteresse. Begrepet skal forstås ganske 

liberalt, og som konkurrent berøres han vel i tilstrekkelig grad av avgjørelsen til å ha 

klageinteresse.  

 

Spørsmål 3: Gjelder offentleglova for Reiselivsrådet? Hvis ja: Har Ness rett til innsyn i 

avtalen mellom Reiselivsrådet og Nordtrykk AS?  

 

Kandidatene må finne offentleglova § 2, som har et videre anvendelsesområde enn 

forvaltningsloven (§ 1). Loven gjelder (bl.a.) for selvstendige rettssubjekt der kommunen har 

rett til å velge inn over halvparten av medlemmene i styret, jf. første ledd bokstav d. Dette 

treffer vårt tilfelle,  jf. drøftingen ovenfor. (Noen kandidater vil kanskje se Reiselivsrådet som 

en del av kommunens organisasjon og da er det bokstav a som blir hjemmelen).  

 

Videre må kandidatene finne hovedregelen om innsyn i saksdokumenter mv. jf. § 3. Avtalen 

må ses som et saksdokument, jf. § 4 andre ledd jf. første ledd. Neste spørsmål blir om avtalen 

må anses som et internt dokument og derfor kan unntas fra offentlighet, jf. anførselen fra 

kommunen. Offentleglova §§ 14 – 16 har bestemmelser om interne dokument. Det er vel 

temmelig klart at avtalen ikke er et dokument som Reiselivsrådet har «utarbeidd for si eiga 

interne saksførebuing» jf. § 14 første ledd. Avtalen er tvert om det avsluttende dokumentet 

mellom partene. De øvrige bestemmelsene ser jeg ikke kan få betydning her, og konklusjonen 

blir at denne Ness får innsyn. – Ofte påberopes forretningsmessig taushetsplikt for slike 

avtaler, men det er ikke gjort til noe tema i saken og bør derfor heller ikke drøftes.  

 

Med unntak for det første spørsmålet under spørsmål 1, er praktikumsoppgaven relativt grei å 

besvare, for de som finner frem til de aktuelle bestemmelsene. Vi bør vel derfor som et 

utgangspunkt forvente at kandidatene treffer med problemstillingene, og så får kvaliteten på 

drøftelsene avgjøre hvor på skalaen det hele havner.  

 

 

***** 

 

 

De to delene skal vektes slik at praktikumsoppgaven teller det dobbelte av teoridelen.  

 

 

Trondheim 17.11.2016 

 

Bjørn O. Berg 

 


