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Denne veiledningen er skrevet for å gi sensorene en helt kort 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 etter at jeg har lest en håndfull besvarelser.  

 

 

 

 

 

I  

 

Gjør rede for innholdet i begrepet enkeltvedtak i forvaltningsloven, og forklar kort hvilken 

betydning det har at en avgjørelse er et enkeltvedtak.  

 

Kandidatene må finne frem til forvaltningsloven § 2 bokstav b) og a), og få frem at 

enkeltvedtak er én av to vedtakstyper, og at vedtak er en nærmere kvalifisert form for 

avgjørelse som forvaltningen treffer. Det er fint om kandidatene får sagt noe om de enkelte 

kriteriene i vedtaksdefinisjonen, men det kan ikke stilles store krav til presisjon og dybde i 

tolkningen.   

 

Når det gjelder betydningen, må vi forvente at kandidatene ser § 3, og i den forbindelse klarer 

å si noe fornuftig om forvaltningslovens modulpreg og helst litt om de hensyn som ligger bak. 

En ren oppramsing av diverse saksbehandlingsregler kan ikke gi stor uttelling.  

 

 

II 

 

 

1 Skulle Peder vært forhåndsvarslet? Hvis ja: Hva blir konsekvensen?  

 

Kandidatene må finne forvaltningsloven § 16, og i den forbindelse først ta stilling til om 

avgjørelsen er et enkeltvedtak (noe den er). Siden får de anvende bestemmelsen, og særskilt ta 

stilling til kommunens anførsel om at Peder har uttalt seg fra før. Det har han ikke, noe de 

fleste hos meg synes å ha sett. Ved vurderingen av konsekvensen av feilen må kandidatene 

finne og drøfte ugyldighet etter fvl. § 41.  

 

2 Var saken godt nok utredet? Hvis nei: Hva blir konsekvensen?  

 

Kandidatene må finne fvl. § 17 og drøfte om kommunen hadde et forsvarlig 

beslutningsgrunnlag. Dette må gjerne ses i sammenheng med manglende forhåndsvarsel etter 

§ 16, men også øvrige momenter bør trekkes inn i vurderingen, bl.a. om den aktuelle 

omsorgsinstitusjonen skulle vært kontaktet med sikte på en vurdering av det rent faktiske 

omsorgsbehovet. Også her må kandidatene, eventuelt subsidiært, foreta en 

ugyldighetsvurdering etter fvl. § 41.  

 

 



3 I hvilken grad kan fylkesmannen prøve a) hva slags pass og tilsyn som utgjør «særlig 

tyngende omsorgsarbeid» og b) omfanget av omsorgsstønaden?  

 

Det er fvl. § 34 om klageinstansens kompetanse som her kommer til anvendelse. Kandidatene 

må få frem utgangspunktet om full prøvingsadgang, som omfatter både lovtolkning og 

skjønnsutøvelse. Videre bør kandidatene se at fylkesmannen er statlig organ, som prøver et 

kommunalt vedtak, og derfor skal legge «stor vekt på hensynet til det kommunale selvstyre 

ved prøving av det frie skjønn».  

 

Ved den nærmere anvendelsen av bestemmelsen vil vurderingene etter spørsmål a) og b) 

kunne falle noe ulikt ut. Spørsmål a) gjelder som utgangspunkt lovtolkning, men med en 

mulig subsumsjonsfrihet (under vage/skjønnsmessige ord/uttrykk). Likhets- og 

forutberegnelighetshensyn har en viss tyngde her, og det er neppe noen spesielt gode grunner 

til at klageinstansen skal vise tilbakeholdenhet.  

 

Spørsmål b) gjelder et tilfelle hvor loven lar avgjørelsesgrunnlaget stå åpent. Det er ikke lagt 

noen føringer på omfanget av stønaden, verken beløpsmessig eller som stillingsandel 

betraktet. Omfanget av ytelsen har naturligvis betydning for kommunens økonomi, og dermed 

for muligheten til å prioritere/allokere ressursene. Dette er nok bevisst fra lovgivers side, og 

taler for at fylkesmannen utviser tilbakeholdenhet ved prøvingen av selve omfanget av ytelsen 

(dvs. legger stor vekt på kommunens eget skjønn).   

 

 

4 Har Lise Holm rett til innsyn?  

 

Kandidatene må her finne frem til hovedregelen om innsyn i offentleglova § 3, og til unntaket 

for taushetsbelagte opplysninger i § 13. Det må være klart at opplysningene om 

helsesituasjonen for Hans er taushetsbelagte. Betydningen av samtykke er regulert i § 13 siste 

ledd, som anviser en fremgangsmåte for å avklare samtykkespørsmålet. At et samtykke kan 

oppheve taushetsplikten følger av forvaltningsloven § 13 a nr. 1. Det er Peder som har 

samtykkekompetanse på vegne av Hans.  

------------ 

 

Oppgaven inneholder en teoridel som er sentral i forhold til læringskravene, samt en 

praktikumsdel som i hovedsak handler om å finne de aktuelle bestemmelsene. Men spørsmål 

3 kan nok by på utfordringer; prøvingsrett er jo ulne greier hvor man ikke kan forvente høyt 

presisjonsnivå. Som vanlig er det evnen til å formulere gode problemstillinger og foreta 

forsvarlige drøftinger ut fra det relevante fakta- og rettskildegrunnlaget som blir avgjørende.  

 

 

Trondheim 27. november 2018 

 

 

Bjørn O. Berg 


