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1. Innledning
• Det er vanlig å hevde at forvaltningens
saksbehandling må være forsvarlig
– Bernt/Rasmussen s. 147 flg.
– Boe s. 732
– Eckhoff/Smith s. 212
– Graver s. 79 flg jf. s. 304 flg.

1. Innledning

1. Innledning
• Hva kan et forvarlighetskrav innebære?
– (1) Et overordnet mål for saksbehandlingen
– (2) Et reelt hensyn som får betydning ved
• tolkingen av lovfestede regler om saksbehandlingen
• vurderingen av om det er grunnlag for å oppstille
ulovfestede krav av mer begrenset rekkevidde

– (3) Et generelt, ulovfestet krav til at
saksbehandlingen skal være forsvarlig

1. Innledning
• Kort om ”kravet” til god forvaltningsskikk
– Det er på det rene at forvaltningen er underlagt et
krav til god forvaltningsskikk
• Forvaltningen skal opptre hensynsfullt, og behandle
saker samvittighetsfullt og for øvrig etter beste evne
• At kravet til god forvaltningsskikk brytes, utgjør likevel
ingen saksbehandlingsfeil, og kan dermed heller ikke
lede til at vedtaket blir ugyldig

2. Det tradisjonelle syn
• Det tradisjonelle syn kan sammenfattes slik:
– (1) Det gjelder et alminnelig forsvarlighetskrav
• Synspunktet ble først fremsatt av Frihagen i 1968, men
har etter hvert vunnet alminnelig oppslutning

– (2) Kravet springer ut av praksis fra Høyesterett
• Det varierer noe hvilke avgjørelser de ulike forfatterne
viser til, men til sammen er det tale om tolv avgjørelser
fra perioden 1950-2000
• Senere rettspraksis og andre rettskilder behandles ikke

3. Hvor langt rekker de tolv?
• Dersom de tolv avgjørelsene skal kunne gi
grunnlag for et forsvarlighetskrav, må to
forutsetninger være oppfylt:
– (1) De må etablere krav som går lenger enn de
krav som gjelder på annet grunnlag
– (2) Disse kravene må i tillegg gjelde generelt, og
ikke bare på vedkommende område

3. Hvor langt rekker de tolv?
• Gruppe (1): Avgjørelser med forholdsvis sikker
støtte i lovens ordlyd
– Avgjørelser som gjelder brudd på lovfestede krav
til saksbehandlingen, kan ikke tas til inntekt for at
det gjelder alminnelig forsvarlighetskrav
– Fire av avgjørelsene faller i denne gruppen:
•
•
•
•

Rt. 1967 s. 644 (relegasjon II)
Rt. 1990 s. 874 (Fusa)
Rt. 1990 s. 861 (Henjum)
Rt. 1991 s. 282 (Borettslaget Bjørn Stallaresvei)

3. Hvor langt rekker de tolv?
• Gruppe (2): Avgjørelser med forholdsvis svak
støtte i lovens ordlyd
– Avgjørelser som gjelder brudd på lovfestede krav, og
hvor hensynet til en forsvarlig saksbehandling inngår
som et reelt hensyn, gir heller ikke grunnlag for kravet
– Fire av avgjørelsene faller i denne gruppen:
•
•
•
•

Rt. 1981 s. 745 (Isene)
Rt. 2000 s. 1056 (Gausi)
Rt. 2000 s. 1066 (Skotta)
Rt. 1950 s. 1124 (relegasjon I)

3. Hvor langt rekker de tolv?
• Gruppe (3): Avgjørelser uten støtte i ordlyden
– At det på enkelte områder stilles ulovfestede krav
til saksbehandlingen, gir ikke uten videre grunnlag
for et generelt krav
•
•
•
•

Rt. 1961 s. 910 (Aktieselskapet Børresen)
Rt. 1965 s. 679 (Nordhuus)
Rt. 1991 s. 424 (Lervik)
Rt. 1977 s. 1035 (sykejournal)

4. Har læren støtte i andre kilder?
• Nyere forvaltningsrettslige rettsavgjørelser
– I 2000-2010 er det avsagt åtte avgjørelser hvor
uttrykket ”forsvarlig saksbehandling” brukes i en
forvaltningsrettslig kontekst
– Den mest interessante av disse, er Rt. 2009 s.
1356 (Nordea) avsnitt 31:
• ”Jeg nevner – som eksempler – de alminnelige regler
om habilitet og veiledningsplikt, det ulovfestede kravet
om forsvarlig saksbehandling, det ulovfestede kravet
om forsvarlig saksbehandling […].”

4. Har læren støtte i andre kilder?
• Praksis fra Sivilombudsmannen
– Den tilbakeholdenhet som Høyesterett har utvist,
står i kontrast til praksis fra Sivilombudsmannen
• Et søk i Lovdata viser at det vises til forsvarlighet i 15
saker fra 2009, i 12 saker fra 2008 og i 13 saker fra
2007, men betydningen er skiftende:
– Noen ganger er det uklart hva som menes
– Andre ganger er henvisningen overflødig
– Unntaksvis oppfattes kravet til forsvarlig saksbehandling som
et selvstendig krav

4. Har læren støtte i andre kilder?
• I flere avgjørelser har forvaltningen pådratt
seg ansvar gjennom sin saksbehandling
– Se f.eks. Rt. 1999 s. 1517 (Selbusjøen)

• Gir erstatningsretten grunnlag for å oppstille
et alminnelig forsvarlighetskravet?
– Antakelig ikke
• En saksbehandlingsfeil vil ikke uten videre være
erstatningsbetingende, for reglene har forskjellige
formål og vekter subjektive forhold ulikt

4. Har læren støtte i andre kilder?
• Det springende punkt: Reelle hensyn
– Er et forsvarlighetskrav så godt begrunnet at det
kan oppstilles på ulovfestet grunnlag?
• Tilsynelatende er svaret opplagt: Hvorfor skal vi
akseptere en saksbehandling som er uforsvarlig?
• Men stiller man spørsmålet slik, overser man at man
må skille mellom (1) forsvarlighet som mål, og (2) et
forsvarlighetskrav som middel for å nå dette målet

4. Har læren støtte i andre kilder?
– Hvor stort er behovet?
• Mange av de viktigste spørsmålene er i dag lovregulert,
enten i spesiallovgivningen eller i forvaltningsloven
• Behovet er antakelig størst i to situasjonstyper:
– Avgjørelser av enkelttilfelle som ikke er enkeltvedtak (f.eks.
der en innbitt toller pålegger deg å åpne din bagasje)
– Inngripende faktiske handlinger (f.eks. der tolleren løfter opp,
gransker og ler av innholdet av bagasjen din)

4. Har læren støtte i andre kilder?
– Er et forsvarlighetskrav den beste måten å tette
eventuelle hull på?
• Det er uklart hva et slikt krav i tilfelle skulle romme
– Ordet ”forsvarlig” gir i seg selv liten veiledning

• Eventuelle hull kan tettes ved å oppstille ulovfestede
krav av mer begrenset karakter
• Vidtrekkende regler om saksbehandlingen bør ha en
viss demokratisk legitimitet
– En lovgiveroppgave

5. Konklusjon
• Sammenfatning og konklusjon
– Det finnes intet generelt krav til en forsvarlig
saksbehandling, slik det er vanlig å hevde
– Hensynet til en forsvarlighet kan likevel gi grunnlag
for ulovfestede krav av mer begrenset rekkevidde
• Avgjørelsene om krav til begrunnelse i saker som er
svært inngripende, kan ses som eksempler på det

