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I. Emnet og avgrensninger 

• Hva er skjønn? 
– Konkret vurdering vs. forutbestemt regelstyring  
– Vurderinger kan spille en rolle i en regelstyrt forvaltning på minst to 

ulike måter: 
• Språket i lov og forskrift kan være flertydig – hvilken tolkning som skal legges 

til grunn kan forutsette vurderinger 
• Formålet med bestemmelser i lov og forskrift kan være å gi forvaltningen 

myndighet til å avgjøre  
– om myndighet skal brukes  
– hvordan myndighet skal brukes 

 

• Formålet med denne presentasjonen av skjønnsutøvelse og 
skjønnsskranker  

 

• Avgrensning mot domstolenes kontroll med skjønnsutøvelse 
 



II. Bruk av skjønn som 
reguleringsteknikk 

• Argumenter for bruk av skjønn 

– Hvorfor ikke bare vedta normer som med klar 
angivelse av betingelser og rettsfølger? 

• Fleksibilitet 

• Ekspertise 

• Deltakelse 

• Konkret rimelighet 



II. Bruk av skjønn som 
reguleringsteknikk 

• Argumenter mot bruk av skjønn 

– Hvorfor ikke bare vedta normer som gir rom for 
konkrete vurderinger og avveining av alle 
interesser?  

• Usikkerhet 

• Rettsstatsidealer 

• Risiko for korrupsjon, misbruk av myndighet mv. 

• Markedsaktører 

 



III. Subsumsjonsskjønn og egentlig 
forvaltningsskjønn 

• To hovedformer av skjønn i forvaltningen  
– Subsumsjonsskjønn (lovskjønn)  

• Språkets ustabilitet og flertydighet – anvendelse av generelle 
ord og uttrykk i konkrete situasjoner forutsetter ofte  
vurderinger («nødvendig», «rimelig», «alvorlig», «særlig») 

 

– Egentlig forvaltningsskjønn (kan-skjønn. 
hensiktsmessighetsskjønn) 
• Formålet med bestemmelser i lov og forskrift kan være å gi 

forvaltningen frihet til å avgjøre  
– om kompetanse kal brukes  

– hvordan kompetanse skal brukes 

 



IV. Subsumsjonskjønn 

• Eksempler på mer eller mindre vidtgående 
subsumsjonsskjønn 

• Skjønn går ut på om kompetansen foreligger 

• Skjønn ved anvendelse på betingelsessiden 

• Skjønn på rettsfølgesiden  

• Skala av mer eller mindre skjønnspregete 
betingelser og rettsvirkninger 



§ 4-12.Vedtak om å overta omsorgen 
for et barn 

Vedtak om å overta omsorgen for et barn kan treffes 
 
a) dersom det er alvorlige mangler ved den daglige omsorg som barnet får, eller alvorlige mangler i 
forhold til den personlige kontakt og trygghet som det trenger etter sin alder og utvikling,  
 
b) dersom foreldrene ikke sørger for at et sykt, funksjonshemmet eller spesielt hjelpetrengende barn får 
dekket sitt særlige behov for behandling og opplæring,  
 
c) dersom barnet blir mishandlet eller utsatt for andre alvorlige overgrep i hjemmet, eller  
 
d) dersom det er overveiende sannsynlig at barnets helse eller utvikling kan bli alvorlig skadd fordi 
foreldrene er ute av stand til å ta tilstrekkelig ansvar for barnet  
 
Et vedtak etter første ledd kan bare treffes når det er nødvendig ut fra den situasjon barnet befinner seg 
i. Et slikt vedtak kan derfor ikke treffes dersom det kan skapes tilfredsstillende forhold for barnet ved 
hjelpetiltak etter § 4-4 eller ved tiltak etter § 4-10 eller § 4-11. 

 



V. Det egentlige forvaltningsskjønn 

• Forvaltningsskjønnet kommer ikke i stedet for, men kan 
komme i tillegg til, subsumsjonsskjønnet 

• Skjønnet dreier seg om hvordan frihet skal utnyttes 
• Ulike lovgivningsteknikker for å uttrykke samme 

realitet.  Typisk ”kan”-skjønn 
• Minst vidtrekkende: Enten/eller-situasjonen 
• Mer vidtrekkende: Valg mellom virkemidler eller 

reaksjonsmåter 
• Skjønn til å treffe generelle og konkrete vedtak  
• Hvor omfattende friheten er, beror på en tolking av 

hjemmelsloven 
 
 
 



§ 4-10.Vedtak om medisinsk 
undersøkelse og behandling. 

Dersom det er grunn til å tro at et barn lider av en 
livstruende eller annen alvorlig sykdom eller skade, 
og dersom foreldrene ikke sørger for at barnet 
kommer til undersøkelse eller behandling, kan 
fylkesnemnda vedta at barnet med bistand fra 
barneverntjenesten skal undersøkes av lege, eller 
bringes til sykehus for å bli undersøkt. 
Fylkesnemnda kan også vedta at en slik sykdom skal 
behandles på sykehus eller i hjemmet i samsvar 
med anvisning fra lege. 

 



§ 4-14.Plasseringsalternativer etter 
vedtak om omsorgsovertakelse 

Når det er truffet vedtak etter § 4-12 eller § 4-8 annet og 
tredje ledd, skal barnet plasseres 
 
a) i fosterhjem, jf. § 4-22,  
 
b) i institusjon, jf. § 5-1 og § 5-8,  
 
c) i opplærings- eller behandlingsinstitusjon når dette er 
nødvendig fordi barnet er funksjonshemmet, eller  
 
d) i omsorgssenter for mindreårige, jf. kapittel 5 A.  

 



§ 46. (aksjoner mot akutt 
forurensning) 

• Oppstår det akutt forurensning eller fare for akutt 
forurensning, skal den ansvarlige i samsvar med § 7 
iverksette tiltak for å avverge eller begrense skader og 
ulemper. 

• Dersom den ansvarlige ikke iverksetter tilstrekkelige 
tiltak, skal vedkommende kommune søke å bekjempe 
ulykken. Kommunen skal varsle statlig 
forurensningsmyndighet som yter nødvendig bistand. 

• Ved større tilfeller av akutt forurensning eller fare for 
akutt forurensning kan statlig myndighet helt eller 
delvis overta ledelsen av arbeidet med å bekjempe 
ulykken. 
 



Skjønn til å treffe generelle og 
konkrete vedtak  

• Skjønn til å treffe generelle vedtak som gjelder 
rettigheter eller plikter til et ubestemt antall 
eller en ubestemt krets av personer  
– F.eks «Kongen kan gi forskrift…», se  

vegtrafikklovens § 8 

• Skjønn til å treffe vedtak som er 
bestemmende for rettigheter eller plikter for 
en eller flere bestemte personer 
– F.eks «kan gi tillatelse», forurensingsloven § 11 

 



VI. Særlig om vilkår 

• Kan forvaltningen stille vilkår ved 
begunstigende tillatelser? 

• Noen mulige problemstillinger 

– Kan NAV stille vilkår om ved vedtak om utbetaling 
av dagpenger? 

– Kan NVE stille vilkår ved vedtak om konsesjon til 
vindkraft? 

 



VI. Særlig om vilkår 

• Vilkår kan alltid stilles når hjemmel i lov 

• Når taushet i loven om adgangen til å stille 
vilkår? 

– Lovbundne vedtak: vilkår kan ikke stilles 

– Diskresjonære vedtak:  vilkår kan stilles på visse 
betingelser 

• Saklig sammenheng med begunstigelsen 

• Ikke uforholdsmessig tyngende  

 

 

 



VII. Skranker for utøvelse av skjønn 

• Forholdet mellom skjønnsskranker og 
retningslinjer 

• Lovbestemte skranker 

– Hjemmelsloven setter skranker 

– Andre lover setter skranker 

– Likestillingsloven og andre ”interne lover” 

– Menneskerettighetsloven og skranker i EMK osv 



VII. Skranker for utøvelse av skjønn 

• Ulovfestede skranker 
– Prinsippet om saklig og forsvarlig skjønnsutøvelse 

(”myndighetsmisbruk”, 
”kompetanseoverskridelse”) 

– Inndeling av feil etter art  (Eckhoffs/Smiths 
inndelingsmåte) 
• Utenforliggende hensyn 

• Vilkårlighet 

• Sterk urimelighet 

• Usaklig forskjellsbehandling 



VII. Skranker for utøvelse av skjønn 

• Andre skjønnsskranker? 

– Forholdsmessighet 

– Minstestandard 

 

 



VIII. Følger av at skjønnsskrankene er 
overskredet 

 

 

 

• Kan medføre ugyldighet  
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