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Om faget: Litteratur og undervisning 

• Hovedlitteratur – Eckhoff/Smith eller Graver? 

– Les i begge 

• Tilleggslitteratur  - mye å velge mellom. 

– Det er grunner til at fremstillingene ikke er 

hovedlitteratur 

• Undervisningen dekker ikke alt kjernestoffet 

• Forholdet mellom forelesninger, kurs, pbl og 

eksamenskurs 
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Oversikt over forelesningene 

• Forvaltning og forvaltningsrett 

• Forvaltningens oppgaver og virkemidler 

• Ulike typer forvaltningsvirksomhet 

• Forvaltningsrettslige hensyn og avveininger 

• Rettskildene i forvaltningsretten 

• Plikt-, kompetanse- og kvalifikasjonsregler 

• Forvaltningens oppbygning 

• Saksbehandlingsreglene 
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Forvaltning og forvaltningsrett 

• Forvaltning 

– Den delen av statens gjøremål som verken er 

lovgivning eller rettspleie 

– Ordet brukes i flere betydninger 

• Forvaltningsvirksomhet 

• Forvaltningsorganer 
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Forvaltning og forvaltningsrett 

• Forvaltningsrett er rettsreglene om 

forvaltningsorganene og deres virksomhet 

– Regler om forvaltningens oppbygning og 

organisasjon – organisatoriske regler 

– Regler om hvilken myndighet organene har 

• Hva kan bestemmes – materielle kompetanseregler 

• Hvem kan bestemme – personelle kompetanseregler 

• Hvordan – saksbehandlingsregler 

5 



Forvaltning og forvaltningsrett 

• Forvaltningsrett er …  
– Regler om virkningen av brudd på reglene - 

sanksjonsregler 
• Ugyldighet 

• Erstatningsansvar 

• Virkninger for den som har brutt reglene 

– Regler om kontroll med forvaltningen – 
kontrollregler 

• Stortingets kontroll med forvaltningen 

• Sivilombudsmannens kontroll med forvaltningen 

• Domstolenes kontroll med forvaltningen 
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Forbindelseslinjer til andre fag 

• Forvaltningsrett og de andre emnene i 

jus2211 

– Både velferdsrett og miljørett er 

forvaltningsrettslige emner – spesiell 

forvaltningsrett 

– «Spesiell forvaltningsrett» 

– Ulike grener av forvaltningen er regulert av egne regler – 

«særlovgivning» 

–  Klare gevinster å hente ved å se alle 

emnene i jus2211 i sammenheng 
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Forbindelseslinjer til andre fag 

• Alminnelig og spesiell forvaltningsrett 

– Spesiell forvaltningsrett – særlovgivning 

– Alminnelig forvaltningsrett – generelle regler som 

gjelder alle forvaltningsområder 

• Lex specialis: Hvis særlovgivningen har 

andre regler enn de som følger av alminnelig 

forvaltningsrett, går de spesielle reglene 

foran de generelle 
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Forbindelseslinjer til andre fag 

• Forvaltningsrett og statsforfatningsrett 

– Statsforfatningsretten omhandler forholdet mellom 

statsmaktene, og statsmaktenes forhold til folket 

– Forvaltningsretten omhandler forholdet mellom de 

ulike forvaltningsorganene, og 

forvaltningsorganenes forhold til den enkelte 

borger 
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Forbindelseslinjer til andre fag 

• Forvaltningsrett og menneskerettigheter/EØS-
rett/annen folkerett 
– Menneskerettigheter, EØS-rett og annen folkerett har 

betydning for 

• Hva som kan bestemmes 

• Hvilke hensyn vedtaket kan ivareta 

• Saksbehandlingsregler 

• Virkninger av feil 

– Eksempler 

• Direktiv 2006/123/EF, jf. tjenesteloven (lov 103/2009) 

• Rt. 1982 side 241 (Altasaken), på s. 257-58.  

• Rt. 1994 side 1244 (Kvinnefengsel I) 
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Forbindelseslinjer til andre fag 

• Forvaltningsrett og prosessrett 

– Forvaltningsloven er en lov om saksbehandling i 

forvaltningen – domstolloven (lov 13/8 1915 nr. 

5), tvisteloven (lov 90/2005) og 

straffeprosessloven (lov 25/1981) gir regler om 

saksbehandling ved domstolene 

• Rettslig klageinteresse (fvl. § 28) sammenholdt med tvl. 

§ 1-3 (2) 

• Habilitet (fvl. § 6 annet ledd ), sammenholdt med dstl. § 

108 
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Forbindelseslinjer til andre fag 

• Forvaltningsrett og strafferett 

– En rekke særlover har straffebestemmelser, 

forurensningsloven for eksempel 

– Hjemmelstolkning på henholdsvis 

forvaltningsrettens og strafferettens område 

• Rt. 1995 side 530 – Fjordlaks 

• Rt. 2012 side 752 – Helikopterlanding 
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Forvaltningsrettens tre temaer 

• Hvem 
– Organiseringen av forvaltningen 

– Hvilke organer kan utøve myndighet når 

• Hva 
– Hva kan forvaltningen gjøre 

– Hvilke avgjørelser kan forvaltningen treffe 
• Hva kan innholdet være 

• Hvilke hensyn kan forfølges 

• Hvordan 
– Saksbehandling 
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Nærmere om hvem – personelle 

spørsmål 

• Hvem kan eller skal handle eller beslutte på 

det offentliges vegne 

– Hvilket organ har myndighet? 

– Kan myndigheten delegeres? 

– Kan det gis instrukser om bruken av 

myndigheten? 

– Inhabilitet – foreligger det forhold som tilsier at en 

person ikke deltar i behandlingen av en sak? 
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Nærmere om hva – materielle 

spørsmål 

• Hvilke avgjørelser kan eller skal treffes, 

hvilke handlinger kan eller skal foretas? 

– Hjemmelskravet 

– Vilkårslæren 

– Forvaltningens skjønnsutøvelse 

• Hvis det kan gis instrukser, hvor detaljerte kan de være? 

• Hva hvis de ikke følges? 

• Hvilke hensyn kan (ikke) tillegges vekt? 

• Hvilket innhold kan vedtaket ha? 
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Nærmere om hvordan – prosessuelle 

spørsmål 

• Hva er fremgangsmåten? 

– Hvilken beslutningsform kreves? 

– Hvilke saksbehandlingsskritt må foretas? 
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Forvaltningens oppgaver og 

virkemidler 

• Oppgaver 

– Styring 

– Omfordeling 

– Yting av 

fellestjenester 

– Organisering 

• Virkemidler 

– Normative 

virkemidler 

– Økonomiske 

virkemidler 

– Pedagogiske 

virkemidler 

– Styring internt i 

forvaltningen 
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Forvaltningens oppgaver 

• Styring 

– Regulering av atferd 

• Fra nattvekterstat til velferdsstat 

• (Om)fordeling 
• Gratis utdanning 

• Velferdsytelser til dem som trenger det 

• Støtte til industri og næringsliv 

• Fellestjenester 

• Organisering av forvaltningsvirksomheten 

18 



Forvaltningens virkemidler 

• Generelle påbud og forbud i lov og forskrift 

• Generelle påbud og forbud med 

dispensasjonsadgang 

– Eks.: lov 72/1996, petroleumsloven § 1-3, lov 

6/1981, forurensningsloven § 7 jf. § 11 

• Autorisasjonsordninger 

– Eks. lov 105/1999, brukthandellova § 2, lov 

45/2002, yrkestransportlova § 4 

• Ervervskonsesjonsordninger 
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Forvaltningens virkemidler 

• Nærmere om konsesjonsordninger 

– Fem fordeler, sett fra forvaltningens side 

• Kan gi innsikt og kunnskap på nye områder som trenger 

regulering 

• Kan gi forvaltningen strategiske fordeler 

• Adgang til å knytte individuelle vilkår til tillatelsene gjør 

konsesjonsordninger til et smidig styringsinstrument 

• Kan muliggjøre uformell styring 

• Virkemiddel for å påvirke atferden til den som ikke har, 

men ønsker, tillatelse 
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Forvaltningens virkemidler 

• Nærmere om konsesjonsordninger 
– Ulemper 

• Konsesjonsordninger kan virke (unødig) byråkratiserende 

• Kan lede til skjevheter ved at etablerte aktører med tillit hos 
myndighetene foretrekkes fremfor nye 

• Etablerte aktører vet hva som skal til, og har dermed et 
fortrinn fremfor nye 

• Det kan skorte på forutberegnelighet og likebehandling 

– Særlig der det dreier seg om desentralisert forvaltning av 
sentralt regelverk 

• Skjønnsfrihet som problem 

• Innsyn og kontroll 
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Forvaltningens virkemidler 

• Nærmere om konsesjonsordninger 

– EØS-rettslige utfordringer 

• Lov 103/2009, tjenesteloven § 10 

• Tillatelseskrav vil ofte være et etableringshinder, en 

restriksjon på adgangen til å yte tjenester over 

landegrensene eller en restriksjon på kapitalbevegelser 

• Begrunnelsen for ordningen må møte EØS-rettslige krav 
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Forvaltningens virkemidler 

• Lovgivning og individuelle vedtak om tildeling 

av ytelser 

– Folketrygdloven 

– Individuelle vedtak om tildeling av ytelser 

• Styring internt i forvaltningen: instrukser, 

typisk om praktiseringen av regelverk 

• Økonomiske virkemidler 

– Skatt og avgift 

– Bevilgning 
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Forvaltningens virkemidler 

• Forhandlinger og avtaler 

– Som ledd i myndighetsutøving 

– Som alternativ til myndighetsutøving 

• Opplæring av yrkesutøvere 

• Informasjon 

• Investeringer i infrastruktur 

• Den generelle økonomiske politikken 
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Forvaltningens virkemidler 

• Direkte og indirekte virkemidler 
– Eierrådighet som virkemiddel – virker direkte på 

det man vil oppnå 

– Påvirkning av andres atferd – virker indirekte 
• Fysiske virkemidler – gjøre ønsket atferd enklere og 

uønsket vanskeligere, plassering av havner og 
flyplasser, veier og jernbane, skoler, sykehus, offentlige 
organer, m.v. 

• Normative virkemidler – påbud og forbud, avtaler 

• Økonomiske virkemidler – skatt og avgift, bruk av 
forvaltningens markedsmakt, tilskudd 

• Pedagogiske virkemidler 
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Ulike typer forvaltningsvirksomhet 

• Klassisk myndighetsutøvelse 

• Ressurstildeling 

• Næringsvirksomhet 
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Ulike typer forvaltningsvirksomhet 

• Klassisk myndighetutsøvelse 

– Påbud og forbud, tillatelser og dispensasjoner 

• Utgangspunkt: Individer og foretak har handlefrihet, og 

forvaltningen griper inn i denne – lovhjemmel er 

nødvendig (legalitetsprinsippet) 

• Sentral problemstilling: Holder hjemmelen? 

– Rett organ? 

– Situasjonelle vilkår tilfredsstilt? 

– Vedtakets innhold innenfor hjemmelen? 

– Utenforliggende hensyn? 

– Usaklig forskjellsbehandling? 
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Ulike typer forvaltningsvirksomhet 

• Ressurstildeling 
– Penger og tjenester gis til individer og foretak. 

• Ikke inngrep, slik at legalitetsprinsippet ikke krever 
lovhjemmel 

• Er som regel lovregulert – se som eksempel trygd, 
sosialhjelp og sosiale tjenester 

• Forvaltningen er bundet av loven, og av alminnelige krav 
til god forvaltningsvirksomhet 

• Sentrale problemstillinger 

– Berettiget til ytelsen? 

– Rettskrav på ytelsen? 

– Ytelser til foretak – EØS-begrensninger? 
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Ulike typer forvaltningsvirksomhet 

• Næringsvirksomhet 

– Petroleumsvirksomhet, kraftproduksjon, industri, 

skogsdrift, transportvirksomhet, osv 

• Forvaltningsbedrifter – dvs næringsvirksomhet drevet 

direkte av stat eller kommune 

• Virksomhet drevet gjennom egne rettssubjekter 

– Statsforetak (71/1991), statsaksjeselskap (44/1997, kap. 

20), særlovselskap (19/6 1931 nr. 18), majoritetsposter i 

aksjeselskap, stiftelser, osv 

• Trenger ikke egen regulering, men er underlagt 

lovverket. Enkelte spesialregler 
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Ulike typer forvaltningsvirksomhet 

• Næringsvirksomhet, forts. 
• Virksomheten kan være underlagt særlige 

begrensninger fordi den eies av det offentlige 

• Det de gjør kan ligge i grenselandet mot offentlig 

myndighetsutøvelse 

• Styrings-, kontroll- og offentlighetsutfordringer 
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Ulike typer forvaltningsvirksomhet 

• Sammenfatning 

– Klassisk myndighetsutøvelse 

• Hjemmelsspørsmål, skjønnsutøvelse og saksbehandling 

– Ressurstildeling 

• Lovtolking 

– Næringsvirksomhet 

• Rammer for virksomheten, offentlig myndighetsutøvelse, 

offentlig innsyn 
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Forvaltningsrettslige verdier og 

grunnprinsipper 

• Sentrale forvaltningsrettslige verdier 

• Forvaltningsrettslige grunnprinsipper 

• Bruken av forvaltningsrettslige verdier og 

grunnprinsipper i forvaltningsrettslig 

argumentasjon 
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Sentrale forvaltningsrettslige verdier 

• Styring 

• Rettssikkerhet 

• Effektivitet 

• Likhet og rettferdighet 

• Frihet 

• Velferd og vekst 

• Medbestemmelse og medinnflytelse 
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Sentrale forvaltningsrettslige verdier 

• Styring 

– Forvaltningen er et redskap for å nå demokratisk 

fastsatte mål 

• Velferd 

• Miljø 

• Samferdsel 

• Sikkerhet 

• Osv 

– Forvaltning og forvaltningen har ingen 

berettigelse i seg selv – den er til for andre 
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Sentrale forvaltningsrettslige verdier 

• Rettssikkerhet 

– Forutberegnelighet 

– Kontroll av skjønnsutøvelse og av 

rettsanvendelse 

• Administrativ overprøving 

• Domstolsprøving 

– Begrensninger i domstolsprøvingen? 
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Sentrale forvaltningsrettslige verdier 

• Effektivitet 

– Forvaltningen disponerer fellesskapets ressurser 

– Forholdet mellom ressursbruk og (mulig) resultat 

– Spenningen mellom hensynet til sakens 

opplysning og rimelig hurtig saksbehandling 
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Sentrale forvaltningsrettslige verdier 

• Likhet og rettferdighet 

– Likhet for loven – grunnloven § 98 

– Men hvordan skiller vi mellom likt og ulikt? 

• Forskjellen mellom rettspolitikk og rettsanvendelse 

– Er vi enige om hva som er rettferdig? 

• Sjanselikhet 

• Nominell likhet 

• Resultatlikhet 

• Rettferdighet og kompenserende tiltak 
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Sentrale forvaltningsrettslige verdier 

• Frihet 

– Frihet for den ene kan medføre ufrihet for andre 

– Frihet for den enkelte kan medføre at 

fellesinteresser blir skadelidende 
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Sentrale forvaltningsrettslige verdier 

• Velferd og vekst 

– Velferd for alle, eller bare for de som «fortjener» 

det? 

– Ikke stor uenighet om at velferd er en viktig verdi 

– men på hvilket nivå skal den ligge? 

– Vekst som verdi – er det nok nå? 
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Sentrale forvaltningsrettslige verdier 

• Medbestemmelse og medinnflytelse 

– Demokratihensynet 

– Høringsregler 

– Innsyn 

– Klagemuligheter 
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Forvaltningsrettslige grunnprinsipper 

• Legalitet 

• Kontradiksjon og forsvarlig saksbehandling 

• Nøytralitet og saklighet 

• Forholdsmessighet 

• Velferdsmessig minstemål 
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Forvaltningsrettslige grunnprinsipper 

• Legalitet – tre elementer 
– Forvaltningen må utlede sin kompetanse av loven 

– Forvaltningen må opptre innefor rammene av 
loven, den må være rettmessig 

– Inngrep forvaltningen foretar overfor borgere og 
foretak må ha hjemmel i formell lov 

• Legalitet inngår i kravet til rettssikkerhet 

• Legalitetsprinsippets doble funksjon 
– Gyldighetsregel 

– Tolkningsprinsipp, Rt. 1995 side 530, Fjordlaks  
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Forvaltningsrettslige grunnprinsipper 

• Forsvarlig saksbehandling 

– Tre hensyn 

• Styring og demokrati 

• Forvaltning av fellesverdier 

• Hensynet til de berørte 

– Tre sider 

• Kontradiksjon 

• Utredning 

• Overprøving 
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Forvaltningsrettslige grunnprinsipper 

• Nøytralitet og saklighet 
– Hensyn 

• Politisk styring og kontroll 

• Unngå misbruk av kompetansehjemler 

• Likhetsbetraktninger 

– Utslag 
• Habilitetsregler 

• Myndighetsmisbrukslæren 

– Utenforliggende hensyn som feil ved vedtak 

– Usaklig forskjellsbehandling som feil ved vedtak 

– Utilstrekkelig skjønn som feil ved vedtak 
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Forvaltningsrettslige grunnprinsipper 

• Forholdsmessighet 
– Adressater 

• Lovgiver – retningslinje for utformingen av de fullmakter som gis til 
forvaltningen 

• Forvaltningen – retningslinje ved vurderingen av om og hvordan 
en gitt kompetanse skal utøves 

– Innhold 
• Egnet og nødvendig, og fordelene med vedtaket må overstige 

ulempene 

– Grunnlag 
• Lovfestete forholdsmessighetskrav 

• Generelt prinsipp, på ulovfestet grunnlag?  

– Forholdsmessighetsprøving i domstolene? 
• Rt. 2011 side 304 – nei, ikke uten særskilt hjemmel. 
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Forvaltningsrettslige grunnprinsipper 

• Velferdsmessig minstemål 

– Lovfestete minstemål et trekk ved deler av 

velferdslovgivningen 

– Minstemålskrav forankret i 

menneskerettighetskonvensjoner 

– Generelt, ulovfestet prinsipp? 
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Bruken av verdier og prinsipper i 

forvaltningsrettslig argumentasjon 

• Som grunnlag for lov- og reformforslag 

• Som reelle hensyn 

– Ved lovtolkning 

– Ved fastleggelsen av ulovfestet rett 

• Ved vurderingen av reglene 

– Ofte kombinert med undersøkelser av hvordan 

reglene virker «på bakken» - rettssosiologi 
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Rettskildene i forvaltningsretten 

• Generelt 

• Grunnloven 

• Menneskerettighetene 

• EØS-avtalen og andre folkerettslige avtaler 

• Lov, forarbeider og etterarbeider 

• Rettspraksis 

• Forvaltningspraksis 

• Sivilombudsmannens uttalelser 

• Juridisk teori og reelle hensyn 
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Rettskildene i forvaltningsretten 

• Generelt 

– Rettskildelæren i forvaltningsretten er ikke 

annerledes enn i norsk rett ellers, men 

• Legalitetskravet har implikasjoner 

• Materialtilfanget har implikasjoner 

• Mange saker og spørsmål kommer aldri for domstolene 

– Mer utstrakt bruk av verdi- og prinsippbasert 

argumentasjon i teoretiske fremstillinger 
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Rettskildene i forvaltningsretten 

• Grunnloven 

– Lex superior 

– Materielle krav 

• Grunnloven § 97 

• Grunnloven § 113 – forvaltningsrettslig legalitetskrav 

• Grunnloven §§ 92 flg. – menneskerettigheter  

– Litt om tolkning av grunnlovbestemmelser med 

menneskerettsparallell, Rt. 2015 side 93, Maria 
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Rettskildene i forvaltningsretten 

• Menneskerettighetene 

– Menneskerettigheter som dobbel skranke 

• Menneskerettigheter som er bakgrunn for 

grunnlovbestemmelser 

– Menneskerettighetene som sådanne 
– Lov 30/1990, menneskerettighetsloven 

– Rt. 1994 side 1244, Kvinnefengsel I 
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Rettskildene i forvaltningsretten 

• EØS-avtalen og andre folkerettslige avtaler 
– Etablering av den folkerettslige regelen 

• Folkerettslig metode 

– Den forvaltningsrettslige betydningen av 
folkerettsregelen 

• Presumsjonsprinsippet – norsk rett skal så langt mulig gis 
et innhold som er i samsvar med Norges folkerettslige 
forpliktelser 

• Rt. 1982 side 241, Altadommen 

• Rt. 2000 side  1811, Finanger I 

– Smitte-effekter? 

– EØS-rettslige og folkerettslige saklighetskrav 
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Rettskildene i forvaltningsretten 

• Lov, forarbeider og etterarbeider 
– Alminnelige forvaltningslover 

• Forvaltningsloven 

• Offentlighetsloven 

• Kommuneloven 

– Spesiallovgivning 
• Ofte spørsmål om loven gir hjemmel for inngrep eller 

hensyn 

– Formålsbestemmelser blir sentrale ved tolkningen 

– Forarbeider 

– Etterarbeider – hvilken rolle spiller de? 
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Rettskildene i forvaltningsretten 

• Rettspraksis 

– Høyesteretts praksis – Høyesterett ruler 

• Men – mange forvaltningsrettslige spørsmål kommer 

aldri for Høyesterett 

– Ulovfestet forvaltningsrett bygger i stor grad på 

(analyser av) rettspraksis 

– Litt om lesing av dommer – særlig fra Høyesterett 

– Praksis fra lavere domstoler 

– Praksis fra internasjonnale domstoler og organer 
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Rettskildene i forvaltningsretten 

• Forvaltningspraksis 
– Finnes ofte 

• Avgjørelser 

• Rundskriv og veiledere 

– Relevant – men mindre vekt enn rettspraksis 
• Likevel – vekt for hvem, og når. Polysentridebatt og likhetshensyn 

– Selv omfattende og entydig praksis kan ikke erstatte 
lovhjemmel eller begrunne tilsidesettelse av loven 

– Ved valget mellom flere akseptable løsninger av et 
lovtolkningsspørsmål, kan det være grunn til å velge den 
løsningen som er lagt til grunn i forvaltningspraksis 

– Betydningen av hva slags organ det er tale om. 
Domstollignende eller ikke?  

 

 
55 



Rettskildene i forvaltningsretten 

• Forvaltningspraksis, forts 

– Særlig om lovavdelingens uttalelser 

• Relevante – vekten avhenger av argumentsjonsverdien. 

Viktig å huske at justisdepartementets lovavdeling er 

nettopp det - justisdepartementets 

 

56 



Rettskildene i forvaltningsretten 

• Sivilombudsmannens uttalelser 

– Ikke avgjørelser, men uttalelser 

– Ikke rettslig bindende 

• Likevel en viss vekt 

– Begrunnet i rollen som Stortingets ombudsmann for 

forvaltningen 

– Argumentasjonsverdien i den enkelte uttalelse 

– Rt. 2011 side 1433, utlevering av pasientjournal 
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Rettskildene i forvaltningsretten 

• Juridisk teori og reelle hensyn 
– Vekten av henger av argumentasjonsverdien – 

bellegget for de standpunkter som inntas 

– Har hatt betydning for utviklingen av 
forvaltningsretten, i kombinasjon med rettspraksis 

• Ragnar Knoph: Hensiktens betydning for grensen 
mellem rett og urett (1921) 

• Kommentarer til lover om forvaltningsspørsmål 

• Langsiktig innflytelse gjennom bruk i forvaltningsorganer 

– Reelle hensyn – godhetsvurderinger – hvilke 
kriterier bygger vurderingen på? 
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Det som gjenstår 

• Plikt- kompetanse- og kvalifikasjonsregler. 

Og retningslinjer 

• Forvaltningens oppbygning 

• Saksbehandlingsreglene 
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Pliktregler 

• Angir hva man har, eller ikke har plikt til 

– Påbud – plikt til å gjøre noe (positiv angivelse) 

– Forbud – plikt til ikke å gjøre noe (positiv 

angivelse) 

– Fritak – ikke nødvendig å gjøre noe som er 

påbudt (negativ angivelse) 

– Tillatelse – bestemmer at noe ikke er forbudt 

(negativ angivelse) 
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Pliktregler 

• Plikt motsvares av krav, eller rettighet 

• Som regel knyttet sanksjoner til overtredelse 
av pliktregler 
– Erstatning 

– Straff 

– Offentlige tjenestemenn: ordensstraff og avskjed. 
Lov 3/1983 §§ 14 og 15 – Det skal en del til 

• Kort om teknikken i forurl. § 7 og lov 
100/2009 om naturmangfold § 15 – 
speilvending 
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Kompetanseregler 

• Hva som menes med kompetanse 

– Evnen til å binde seg selv eller bestemme over andre 

– Kompetanse danner grunnlag for å etablere nye 

rettsposisjoner 

– Kompetansemangel medfører at det knytter seg en 

ugyldighetsgrunn til disposisjonen 

• Kan medføre ugyldighet og erstatningsansvar 

• Kompetansereglene angir de betingelser som 

være tilfredsstilt for at det foreligger kompetanse 
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Kompetanseregler 

• Personelle kompetanseregler 
– Regler som angir hvem som har kompetanse 

• Materielle kompetanseregler 
– Regler som angir hva vedkommende har 

kompetanse til 

– Regler som angir når vedkommende har 
kompetanse (situasjonen) 

• Oppbyggingen av kompetanseregler 
– Hvis (situasjonen) kan (personelt kompetent) 

bestemme (innhold) 
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Kombinasjon av plikt og kompetanse 

• Kompetanse kombinert med plikt til å bruke 

kompetansen 

– Plikt til å behandle søknader som er kommet inn 

innen søknadsfrist, f.eks. 

• Kompetanse kombinert med fravær av plikt 

– Hvis ... kan … bestemme  

• Plikt til å bruke kompetansen på en bestemt 

måte 

– Typisk ved instruks fra overordnet organ 
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Kvalifikasjonsregler 

• Regler som angir hva som skal regnes til en 

bestemt rettslig kategori 

– Eksempel: definisjonene i fvl. § 2 – 

«inngangsdører» til andre deler av loven 
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Retningslinjer 

• Gir anvisning på momenter i vurderinger og 

skjønnsutøvelse 

– Vurdering: fvl. § 6 annet ledd - relevante 

momenter ved vurderingen av om det foreligger 

«særegne forhold» «egnet til å svekke tilliten» 

– Skjønnsutøvelse: forurensningsloven § 33 annet 

ledd 

• En slags «hjelpenormer» 

66 



Kompetansemangler og pliktbrudd 

• Mulige virkninger 

– Ugyldighet 

– Erstatning 

– Interne sanksjoner 

• Vokterne 

– Offentlige tilsyn – Riksrevisjonen, kommunerevisjonen 

– Fylkesmannen for så vidt gjelder kommunal 

virksomhet 

– Sivilombudsmannen 

– Domstolene 
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Forvaltningens oppbygning 

• Statsforvaltningen 

– Organene kan være sentrale, regionale og lokale 

• Lokale organer kan også være kommunale, og noen 

organer er både statlige og kommunale, avhengig av 

grunnlaget for den aktuelle forvaltningsvirksomheten 

• Kommunalforvaltningen 

– Tradisjonell oppbygning 

– Kommuner med parlamentarisk styresett 

68 



Statsforvaltningen 

Stortinget 

Regjeringen 

Departementer 

Direktorater og råd 

Regionale 

statsorganer 

Lokale statsorganer 

 

 

 

Uavhengige organer 
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Kommunalforvaltningen 

• Grunnlaget for det kommunale selvstyret 
– Ikke (grunn)lovfestet på generelt grunnlag 

– Europarådscharter om kommunalt selvstyre 

• Kommunenes kompetanse er negativt avgrenset 
– lovgivning, uskrevne regler og økonomi 

• Kommunen har stor frihet med hensyn til 
hvordan den vil organisere seg 
– Noen organer er bestemt i kommuneloven og 

særlovgivningen 

– Skal ha en administrasjonssjef, men har ellers stor 
frihet. 
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Saksbehandlingsreglene 

• Hensyn og finnesteder 

• Oversikt over forvaltningsloven 

• Vedtak 

– Enkeltvedtak 

– Forskrift 

• Partsbegrepet 

• Forhåndsvarsling og kontradiksjon 

• Utredningsplikten 
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Saksbehandlingsreglene 

• Hensyn 

– Rettssikkerhet 

• Sikre likhet og forutberegnelighet 

• Unngå overgrep og vilkårlighet 

– Sikre gode avgjørelser 

– Medbestemmelse og respekt 

– Befolkningens tillit til forvaltningen – legitimitet 
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Saksbehandlingsreglene 

• Finnesteder 
– Forvaltningsloven 

– Saksbehandlingsregler i særlovgivningen 
• Supplerer eller gjør unntak fra forvaltningsloven 

– Offentleglova, lov 16/2006 

– Ulovfestete saksbehandlingsregler 
• God skikk som etisk norm 

• Forsvarlig saksbehandling som rettslig norm 

– Rt. 1994 side 60 (New York) 

– Rt. 2009 side 661 (Ambassadedommen) 

– Rt. 2009 side 1356 (Foreldelse av momskrav)  

 
73 



Saksbehandlingsreglene 

• Oversikt over forvaltningsloven 

– Kapittel I. Virkeområde, definisjoner, hvilke 

bestemmelser som gjelder for hva, unntak 

– Kapittel II. Habilitetsreglene 

– Kapittel III. Alminnelige regler om 

saksbehandlingen 

• Veiledningsplikt (§11), saksbehandlingsfrister og 

foreløpig svar (§11a), adgang til muntlig samtale (§11d), 

rett til å bruke advokat/fullmektig (§12), taushetsplikt 

(§§13 flg.), gransking (§15), elektronisk kommunikasjon 

(§15a) 

74 



Saksbehandlingsreglene 

• Oversikt over forvaltningsloven 

– Kapittel IV til VI: Saksbehandling ved 

enkeltvedtak 

• Kapittel IV, før vedtaket: saksforberedelse, 

forhåndsvarsel, utredning, partsinnsyn 

• Kapittel V, selve vedtaket: Form, begrunnelse, 

underretning, betaling og ev. søksmål 

• Kapittel VI, etter vedtaket: Klage, omgjøring og 

sakskostnader 

– Kapittel VII: Forskrifter 

• Utredning og høring, formkrav og kunngjøring, binding 
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Saksbehandlingsreglene 

• Oversikt over forvaltningsloven 

– Kapittel VIII 

• (Ikke)virkning av feil - § 41 

– Les Rt. 2009 side 661 

• Utsatt iverksetting 
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Saksbehandlingsreglene 

• Hvilke organer gjelder forvaltningsloven for? 

– «Forvaltningsorgan», § 1 første punktum: Et hvert 

organ for stat eller kommune». 

• Departementer, direktorater, fylkesmannen, 

kommunestyrer, kommuneadministrasjonen mv 

• Skoler, universiteter, offentlig eide museer 

• Kommune – også fylkeskommune 

• Unntak: § 4 fjerde ledd 

– Aksjeselskaper og andre bedrifter 

• Eierform 
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Saksbehandlingsreglene 

• Hvilke organer gjelder forvaltningsloven for? 

– Selvstendige rettssubjekter 

• Saker der de treffer enkeltvedtak eller utferdiger forskrift, 

fvl. § 1 siste pkt. 

– Selvstendige rettssubjekter eid av det offentlige, 

utenfor nedslagsfeltet til fvl. § 1 siste pkt. 

• Hvorfor ta stilling til dette? 

• Ikke svært viktig – ulovfestete krav til saksbehandling og 

forsvarlig forvaltning kan komme til anvendelse selv om 

forvaltningsloven ikke gjør det. 
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Saksbehandlingsreglene 

• Hvilke organer? Nærmere om offentlig eide 

selvstendige rettssubjekter 

– Teori, ombudsmannsuttalelser og uttalelser fra 

Justisdepartementets lovavdeling: Svaret beror 

på en konkret  vurdering 

• Virksomhetens art 

• Grad av organisatorisk og økonomiske tilknytning til det 

offentlige (selskapsform, det offentliges eierandel, 

finansiering mv.) 

• Om virksomheten har monopol (rettslig eller faktisk) 

• Graden av politisk styring. 
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Saksbehandlingsreglene 

• I hvilke saker kommer reglene til 
anvendelse? 
– «Den virksomhet som drives», jf fvl. § 1 

• Hvilke deler av forvaltningsloven som 
kommer til anvendelse, beror på hva 
virksomheten består i 
– Kapittel IV til VI gjelder bare enkeltvedtak 

– Kapittel VII gjelder bare forskrifter 

– Kapitlene II og III gjelder alt forvaltningsorganene 
foretar seg 
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Saksbehandlingsreglene 

• Vedtak, fvl. § 2 første ledd bokstav a 

– avgjørelse som treffes under utøving av 

– offentlig myndighet og som generelt eller konkret 

er 

– bestemmende for rettigheter eller plikter til  

– private personer (enkeltpersoner eller andre 

private rettssubjekter) 
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Saksbehandlingsreglene 

• Enkeltvedtak eller forskrift? 

– sondringens betydning 

• Fvl. § 2 første ledd bokstav b 

– Enkeltvedtak – vedtak som gjelder rettigheter eller 

plikter til en eller flere bestemte personer 
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Saksbehandlingsreglene 

• Partsbegrepet 
– fvl. § 2 første ledd bokstav e 

• person som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers 
direkte gjelder 

– retter seg mot – nær formell avgrensning 

– ellers retter seg mot – materiell avgrensning, snever tolkning 

– fvl. § siste ledd – forvaltningsorgan kan ha partsstatus 

• Familien til en som utvises, Rt. 2015 side 93 (Maria) 

– Saksbehandlingsfeil at Maria ikke var gitt partsstatus i morens 
utvisningssak, se avsnittene 45 flg. 

• Konkurranseforhold – i markedet eller om en rettslig posisjon? 

• Organisasjoner – kan ikke få partsstatus på materielt grunnlag 

– Partsstatus er ikke en forutsetning for klagerett, jf. fvl. § 28. 

 

83 



Saksbehandlingsreglene 

• Partsstilling foreligger før avgjørelse i saken 

er fattet 

– Sikrer partsrettigheter i saksforberedelsen 

– Vi må lese loven som det sto «kan rette seg mot» 

eller «saken ellers direkte kan gjelde» 

– Dette kan reise problemer i tilsyns- og 

sanksjonssaker 

– Når inntrer partsstatus? 

• Partsstatus har betydning for retten til å bli varslet, og for 

retten til innsyn i sakens dokumenter – varsel skal gis 

før vedtak fattes, og dermed er det ikke så viktig å 

bestemme akkurat når partsstatus inntrer 
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Saksbehandlingsreglene 

• Forhåndsvarsling og kontradiksjon 

– Det kontradiktoriske prinsipp 

– Hvorfor kontradiksjon? 

– Forvaltningsloven og kontradiksjonsprinsippet 
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Saksbehandlingsreglene 

• Det kontradiktoriske prinsipp 
– Grunnleggende for prosessuell rettssikkerhet 

– Innhold: Begge/alle sider skal komme til orde 

– I domstolene: Saksøkte og tiltalte skal ha beskjed om 
at sak er reist, og kunne imøtegå anførsler 

– I forvaltningen: Parten(e) skal ha rett til å gjøre sine 
intresser gjeldende i saken 

– Parten må varsles om at sak er i gang, og få 
anledning til å uttale seg underveis 

– Parten må kunne gjøre seg kjent med anførsler og 
bevis.- Innsyn 
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Saksbehandlingsreglene 

• Hvorfor kontradiksjon? 

– Kontradiksjon gir parten mulighet til å fremme sitt 

syn, og dermed påvirke utfallet i saken 

– Kontradiksjon er viktig for å kunne kjenne sin 

egen posisjon, og for å kunne forberede seg på 

endringer – innrettelseshensyn 

– Kontradiksjon gir bedre grunnlag for avgjørelsene, 

og dermed bedre avgjørelser 

– Kontradiksjon bygger tillit til forvaltningen, og 

forståelse for avgjørelsene 
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Saksbehandlingsreglene 

• Forvaltningsloven og 

kontradiksjonsprinsippet 

– Forhåndsvarsel – fvl. § 16 

• Saken er ikke alltid satt i gang av parten selv, og da er 

forhåndsvarsel helt avgjørende for å ivareta 

kontradiksjon 
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Saksbehandlingsreglene 

• Nærmere om fvl § 16 
– Første ledd 

• Part som ikke allerede ved søknad eller annen måte har 
uttalt seg i saken, skal varsles før vedtak treffes og gis 
høve til å uttale seg innen nærmere angitt frist 

• Mindreårig part over 15 og representert av verge, skal også 
varsles 

– se også barneloven (lov 100/1992) § 6-3 

– Skal også andre enn sakens parter varsles? 

– Frist løper fra den dagen varselet er avsendt, når ikke 
annet er uttrykkelig sagt 

– Forhåndsvarsling ved forskrifter – fvl. § 37 
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Saksbehandlingsreglene 

• I hvilke saker skal det varsles? 
– Fvl. § 16 

• saker om enkeltvedtak – dvs sak som kan lede frem til 
enkeltvedtak 

– Fvl. § 37 – ved forberedelse av forskrift 

– Rt. 1999 side 1517, Selbusjøen 

• Ny sak, eller fortsettelse av gammel? 
– Eksempel: Reguleringsplan og ekspropriasjon i 

henhold til den. Saken stilt i bero, og så gjenopptatt. 
Nødvendig med nytt varsel? 

– Særskilt varsel om sanksjoner i sak som allerede er 
varslet 
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Saksbehandlingsreglene 

• Uttalelsesfristens lengde 

– Kryssende hensyn 

• Parten bør få god tid til å hente opplysninger og å søke 

råd – parten skal på forsvarlig måte kunne ivareta sitt 

tarv, jf. fvl § 16 annet ledd 

• Men saken kan haste, og under enhver omstendighet 

bør den ikke dra ut 

– Varselets form, fvl. § 16 annet ledd 

• Skriftlig – brev, e-post (jf. § 2g og § 15a), offentlig 

kunngjøring 
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Saksbehandlingsreglene 

• Varselets innhold 
– Fvl. § 16 annet ledd 

• Hva saken gjelder 

– Eksempler: Rt. 2002 side 683, Vassøya Canning, Rt. 2004 
side 76, oppsigelse av lærer 

• Hjemmelen for (eventuelt) vedtak 

• Hva vedtaket vil gå ut på – Rt. 2004 side 76 her også 

• Faktiske omstendigheter forvaltningen vil bygge på 

– Må det også varsles om hvilke dokumenter og bevismidler 
som ligger til grunn for faktumvurderingen? Ikke noe generelt 
krav om dette, men etter omstendighetene kan det være 
påkrevet. I slike tilfelle er det neppe nok å vise til retten etter 
fvl. § 18 til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter 
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Saksbehandlingsreglene 

• Varselets innhold, forts. 
– Bør-regelen i fvl.- § 17 tredje ledd 

• «Bør» er ikke det samme som «skal», men utelukker ikke 
plikt i enkelte tilfeller 

– Opplyse om retten til partsinnsyn i sakens dokumenter 
etter fvl. §§ 18 og 19 

• Sammenhengen med veiledningskravet i fvl. § 11 

– Skal det opplyses om forvaltningens vurderinger av 
faktum og jus? 

• Særlovgivning kan kreve det, se patentloven og Rt. 2001 
side 450 

• Neppe noen generell regel at det skal opplyses om dette 

– Betydningen av hva slags vedtak det er tale om 
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Saksbehandlingsreglene 

• Unntak fra varslingsplikten 
– Fvl. § 16 tredje ledd 

• Ikke praktisk mulig 

• Varling medfører fare for at vedtaket ikke kan 
gjennomføres – for eksempel ved kontrolltiltak 

• Parten har ikke kjent adresse 

• Parten har ukjent identitet 

• Varsling er åpenbart unødvendig 

– Parten kjenner allerede til saken, og har hatt rimelig tid og 
oppfordring til å uttale seg 

– Andre grunner – f.eks fordi vedtaket utelukkende vil være 
til fordel for parten 
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Saksbehandlingsreglene 

• Varsling/informasjon under sakens gang 
– Fvl. § 17 annet ledd – nye opplysninger skal 

forelegges parten 

• Hvis parten har rett til å gjøre seg kjent med opplysningene 
etter fvl. §§ 18 og 19 

– Modifikasjoner, a til c 

• Opplysningene bekreftes av en fremstilling parten har gitt 
eller kontrollert, eller parten ikke har kjent oppholdssted 

• Rask avgjørelse av saken er påkrevd av hensyn til andre 
parter eller offentlige interesser 

• Opplysningene er uten avgjørende betydning for vedtaket, 
eller underretning av andre grunner er unødvendig eller 
uhensiktsmessig ut fra hensynet til parten selv 
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Saksbehandlingsreglene 

• Utrednings- og informasjonsplikten, fvl. § 17 
– Det er forvaltningens oppgave å opplyse saken 

• Skiller forvaltningsprosess fra domstolprosess 

– Opplysningen av saken skal være nøytral 
• Både parten(e)s og det offentliges interesser skal 

presenteres 

– Opplysningen skal omfatte 
• Faktiske forhold 

• Rettslige forhold 

• Vurderinger av politisk, moralsk eller faglig karakter av 
betydning for saken 
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Saksbehandlingsreglene 

• Utrednings- og informasjonsplikten, fvl. § 17 

– Forbindelsen til regler om konsekvensutredninger 

• Rt. 2009 side 661 som eksempel 

– Særlovgivningen kan gi hjemmel til å pålegge 

parten å bidra til sakens opplysning 

• Eksempler: forurensningsloven §§ 13 og 51 
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Saksbehandlingsreglene 

• Utrednings- og informasjonsplikten, fvl. § 17, 
omfang, «så godt opplyst som mulig» 
– Tema for undersøkelsen 

• Bestemmes av kompetansegrunnlaget for det vedtak som skal 
fattes 

• Generell plikt til å vurdere de miljømessige sidene ved avgjørelsen 

– Hvor grundig skal undersøkelsen være? 
• Forarbeider og praksis: «så godt som mulig» må tas med en klype 

salt, det er tale om en relativ standard 

– Sakens omfang, viktighet, kompleksitet mv. bestemmer hvilken 
grundighet som er påkrevet 

– Eksempler: Rt. 2011 side 111, Rt. 2002 side 683 (Vassøy canning) 

– Særlig om usikre forhold: Rt. 2011 side 1481 
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Saksbehandlingsreglene 

• Utrednings- og informasjonsplikten, fvl. § 17, 

parten(e)s rolle 

– Parten(e) forventes å gi opplysninger som taler i 

egen favør 

• Uriktige, villedende eller unnlatte opplysninger fra en 

part kan gi adgang til omgjøring, Rt. 1962 side 105, 

Arkitekt Østbye 
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Veien videre 

• Professor dr. juris 
Kirsten Sandberg 
– Delegasjon 

– Instruksjonsmyndighet 

• Advokat Phd Marius 
Stub, 
Regjeringsadvokaten 
– Forsvarlig 

saksbehandling 

– Partsoffentlighet 

– Allmennoffentlighet 

– Begrunnelse 

– Klage 

 

 

• Professor emeritus, dr. 
juris Erik Magnus Boe 
– Omgjøring 

– Inhabilitet 

– Lovskravet 

– Skjønnsutøvelse og 
skjønnsskranker 

– Domstolskontroll med 
forvaltningens 
skjønnsutøvelse og 
lovanvendelse 

– Hovedtrekk om 
ugyldighet og ansvar 
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Ris, ros og spørsmål 

 

 

 

 

 

• finn.arnesen@jus.uio.no 
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