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1. Lovskravet 
1.0 Forskjellen på lovsformens anvendbarhet og nødvendighet 
1.1 Nødvendigheten av lov: De tre tilfellene 
1.2 Lex superiorprinsippet som kompetanseskranke og som handlingsforbud 
 1.20 Forskjellen på beslutninger (normeringer) og handlinger (av faktisk art) 
 1.21 Eckhoff/Smiths lex superior-fokus: Handlinger uten nødvendig lovhjemmel 
 1.22 Lex superior som kompetanseskranke 
1.3 Terminologi, tilnærmingsmåte og realiteter vedrørende legalitetsprinsippet 
 1.30 Klassisk beskrivelse 
 1.31 Det særegne ved Eckhoff/Smiths terminologi og tilnærmingsmåte  
1.4 Legalitetsprinsippets rettsstatus 
1.5 Betydning for Storting, Regjering/forvaltning og parter i en sak 
 1.50 Saksbehandlingsregelen for Stortinget 
 1.51 Kompetanse- og handlingsbegrensning for Regjeringen/forvaltningen 
 1.62 Rettssikkerhetsbetydningen for parter  
1.6 Hvorfor har vi legalitetsprinsippet? 
1.7 Tre hovedproblemstillinger 
 1.70 Hva må ha nødvendig hjemmel i lov? 
 1.71 Hva menes nødvendig hjemmel i lov? 
 1.72 Finnes tilstrekkelig hjemmel i lov? 
1.8 Finnes lovhjemmel (1.72)? 
 1.80 «Lov eller i medhold av lov» 
 1.81 Lovtolkingsmåten 
1.9 Nødvendig og tilstrekkelig hjemmel (1.71)? 
 1.90 Hjemmelsvariasjonene – Rt. 1995 s. 530 (Fjordlaks) 
 1.91 Klarhetskravet 
 1.92 Grunnlaget for hjemmelsvariasjonene 
1.10 Hva må ha lovhjemmel? 
 1.100 Rettslige og faktiske inngrep 

1.101 Legalitetsprinsipp-vinkelen for faktiske inngrep 
1.102 Sammenligning mellom bedømmelsen av rettslige og faktiske inngrep 
1.103 Opplagte tilfeller (legalitetsprinsippets kjernesone) 

 1.104 Tvilstilfellene (legalitetsprinsippets randsoner) 
 1.105 Hvordan løses tvilstilfellene? 
 1.106 Momenter for grensedragningen 
 1.107 Randsone 1: Det offentliges styringsrett som hjemmelsgrunnlag 
 1.108 Randsone 2: Det offentliges ‘private autonomi’ som hjemmelsgrunnlag 
1.11 Hjemmelsslusen 
1.12 Følgen av at hjemmelen svikter 
1.13 Lovskrav og rettskontroll 



2. Forvaltningens skjønnsutøvelse og skjønnsfrihetens skranker 
2.0  Forskjellen på skjønn og fakta 
2.1 To typer skjønnsinnslag  

2.10 Hjemmelsskjønn (rettsanvendelsesskjønn/lovskjønn/lovbestemte 
skjønn/subsumpsjonsskjønn osv.) 
2.11 Utøvelseesskjønn (forvaltningsskjønn, kan-skjønn, hensiktsmessighetsskjønn osv.) 
2.12 To forskjellige sider ved en forvaltningsavgjørelse 

2.120 Hjemmelsvurderingen (Er det lov å treffe vedtaket?) 
2.121 Skjønnsutøvelsen (Bruken av hjemmelen når loven åpner for 
skjønnsutøvelse) 

2.2 Skjønnsutøvelse (= Utøvelsesskjønn) 
 2.20 To typer av myndighet: Lovbunden og diskresjonær myndighet 
 2.21 Lovbunden myndighet 
  2.210 Nødvendige og tilstrekkelige betingelser 
  2.211 Derfor ingen skjønnsutøvelse 

2.22 Diskresjonær myndighet  
2.220 Nødvendige, men ikke tilstrekkelige betingelser 
2.221 Derfor skjønnsutøvelse 
2.222 Opp til forvaltningen om og hvordan kompetansen skal nyttes 
2.223 Skjønnsfriheten er ikke bundet til rettskildenormer 
2.224 Derimot til administrativ hensiktsmessighet, til nytte, til rasjonalitet osv 

2.3 Skjønnsfrihetens skranker – oversikt  
 2.30 Lovskranker og ulovfestete skranker 

2.31 Terminologi 
  2.310 Klassisk terminologi: ‘Læren om myndighetsmisbruk’ 

2.311 Nyere begrepsbruk I:Myndighetsoverskridelse 
2.312 Nyere begrepsbruk II:  Krav til saklig og forsvarlig myndighetsutøvelse 

 2.32 Saklighet: Krav til skjønnsutøvelsen (2.4-2.7) 
 2.33 Forsvarlighet: Krav til avgjørelsens resultat/virkninger (2.8) 
2.4 Skrankene den første tiden (1905-1933) 

2.40 Illojal hensikt 
2.5 Læren om myndighetsmisbruk (1933-1995) 

2.50 Fra subjektiv til objektiv bedømmelse 
2.51 Fra hovedhensyn til i prinsippet ethvert hensyn 
2.52 Kategorier 

 Uvedkommende hensyn (Raadhushospits – Rt. 1933 s. 548) 
 ‘Vilkårlighet’ (= Overeksponerte hensyn) 
 Grovt urimelig resultat (Mortvedt – Rt.151 s. 19)   
 Usaklig forskjellsbehandling 

2.6 Moderne skjønnsgrenser I: Usaklige hensyn 
2.60 Nye toner for hva son er uvedkommende 

• Eid-dommen (Rt. 1996 s. 78) 
2.61 Ensidig skjønn (= For få hensyn) 
2.62 For generelt skjønn 

• Rt. 2009 s. 851 (72) (78), Rt. 2013 s. 449 (139) = Mindretallet 
2.63 Manglende skjønn 

• Rt. 2010 s. 376 (41), Rt. 2011 s. 111 (51) 



2.7 Moderne skjønnsgrenser II: Usaklig avveining (av relevante hensyn) 
2.70 Tilfeldigheter (= Vilkårlighet) 
2.71 Undereksponerte hensyn 

• Rt. 2013 s. 449 (136) (141) (= mindretallet) 
2.72 Overeksponerte hensyn/grovt urimelig skjønn 

• Skal mye til – f. eks. Rt. 2012 s.277 (30) 
2.73 Usaklig forskjellsbehandling (under- eller overeksponert bare én gang)  

2.8 Uforsvarlig myndighetsutøvelse 
2.80 Oversikt – 5 kategorier 

 Uforsvarlig forskjellsbehandling (pga følgene én gang) 
 Grovt urimelige følger 
 Uforholdsmessig 
 Brudd på minstestandard 
 Manglende dokumentasjon  

2.81 Uforsvarlig forskjellsbehandling 
2.82 Grovt urimelige følger (Huttaheiti – Rt. 1961 s. 104) 
2.83 Uforholdsmessighet  

2.830 Forholdet mellom usaklighet og uforholdsmessighet 
2.831 Internasjonalt menneskerettighets- og EU-rettslig bedømmelse 
2.832 Del av grovt urimelig-bedømmelsen (Rt. 2008 s. 560), Rt. 2011 s. 204 
(56)) 
2.833 Mulig forklaring på synsvinkelen 
2.834 Andre uforholdsmessighets-bedømmelser 

2.84 Minstestandard 
2.840 Forholdet mellom usaklig og sviktende minstemål 
2.841 Forholdet mellom uforholdsmessig og sviktende minstemål 
2.842 Fusa-dommen, Rt. 1990 s. 874) 
2.843 Mobbedommen (Rt. 2012 s. 146 (34) (64)) 
2.844 Et generelt krav til minstestandard eller bare velferdsmål? 
2.845 Et ulovfestet krav eller kun en følge av lovtolkingen? 

2.85 Manglende dokumentasjon 
2.850 Bevis og tvilsrisiko 
2.851 Isenedommen (Rt. 1981 s. 745) 
2.852 Begrunnelsessvikt og dokumentasjonssvikt  

2.9 Følger av at skjønnsutøvelsen svikter 
 

3. Domstolskontroll med forvaltningen – oversikt 
3.0 Kompleksitet, terminologiforvirring og mange steg på en gang 
3.1 Lovmessighetskontroll, ikke rimelighetskontroll 
3.2 Derfor vesensforskjellig kontroll av lovanvendelse (4) og skjønnsutøvelse (5) 
3.3 Rettsgrunnlaget for domstolskontrollen 
3.4 Hvorfor har domstolene kontroll med forvaltningen? 
3.5 Avgrensning mot realitetsdom – Rt 2001 s. 995, Rt. 2012 s. 1985 (62) 
   

4. Domstolskontroll med lovanvendelsen 



4.0 Forskjellen på lovanvendelse og lovanvendelseskontroll 
 Lovanvendelse = Det materielle spørsmålet 
 Lovanvendelseskontroll = Et formelt – men uhyre viktig – spørsmål: Hvor 

langt kan retten kontrollere forvaltningens lovanvendelse? 
4.1 Skjønnsinnslag knyttet til lovanvendelse 

 Skjønnsbestemte fakta 
 Skjønnspreget lovtolking 
 Skjønnspregete lovbetingelser 
 Skjønnspreget rettsfølge 

4.2 Hjemmelskontroll 
• Rett fakta i saken (saksforholdet)? 
• Stemmer lovtolkingen? 
• Foreligger lovbetingelsene? 
• Er rettsfølgen av det slaget som loven hjemler? 

4.3 Problemstilling: Hvor dypt inn i lovanvendelsen til forvaltningen kan retten gå? 
4.30 Hva kan retten (så å si) alltid kontrollere? 
 4.300 Saksbehandlingen 

4.301 Fakta i saken - Krekar, Rt. 2007 s. 1573 (48) 
 4.302 Lovtolkingen 
4.31 Hva kan skape tvil: Subsumsjonskontrollen (konkret lovanvendelse) 

4.4 Hovedregelen: Full kontroll med subsumsjonen – naturfredning, Rt. 1995 s. 1427 
4.5 Fire unntak fra hovedregelen 

4.50 Lovgiveren har uttrykkelig avskåret subsumsjonskontroll (endelighetsklausuler) 
4.51 Tilsynelatende lovbetingelser er i virkeligheten retningslinjer under kan-skjønnet 
– Trallfa, Rt. 2007 s. 257, Sterke menneskelige hensyn I, Rt. 2008 s. 681  
4.52 Domstolskontroll er praktisk umulig – Lysestøl, Rt. 1987 s. 612, Sikkerhetscelle, 
Rt 2006 s. 1300, Krekar, Rt. 2007 s. 1573 
4.53 Så utflytende, så faglig bestemt  så politisk betont lovvilkår at domstolene har 
ansett seg avskåret fra å kontrollere subsumsjonen (fullt ut) 
4.54 Mer eller mindre avskåret 
4.55 Dog kontrolleres saklighet og forsvarlighet (2.4-2.8)  

4.6 Momenter for å anse subsumsjonskontrollen for avskåret eller begrenset 
• Folkelig uttrykt: ‘På hjemmebane eller bortebane’? 
• Hvor bredt, ullent og uhåndgripelig er lovens kriterium («gode grunner 

taler for …»)? 
• Lovgiverens antatte mening («Når nemnda finner eller anser  …») 

4.7 Tilbakeholdenhet i subsumsjonskontrollen 
4.70 Forskjellen på å være avskpåret og å være tilbakeholden 
4.71 Ulike former for tilbakholdenhet 

4.8 Momenter for å være tilbakeholdende 
• Etisk/juridisk eller faglig/politisk lovtema 
• Forvaltningsorganets sammensetning: Ekspertisepreget organ eller 

generalist? 
• Hvor inngripende er vedtaket? 

4.9 Tendensen i domstolskontrollen med forvaltningens lovanvendelse 
  



5. Domstolskontroll med skjønnsutøvelsen 
5.0 Hjemmelskontrollen ved diskresjonær myndighet (4)  
5.1 Om myndigheten er lovbunden eller diskresjonær (= Lovtolking) 
5.2 Indirekte skjønnskontroll gjennom saksbehandlingskontrollen 
5.3 Kontrollen med skjønnsutøvelsen skranker 
 5.30 Hovedregelen: Retten kan ikke kontrollere om skjønnet er blitt rimelig,   
 hensiktsmessig, nyttig, fornuftig osv 
 5.31 Unntak I: Lovbestemt skjønnskontroll 
 5.32 Unntak II: Kontroll med skjønnsutøvelsens skranker (2.4-2.9) 

 
6. Nytten av å skille mellom lovanvendelseskontroll og skjønnskontroll  
6.0 Kontroll med lovanvendelsen er:  

• Kontroll med om kompetansebetingelser foreligger 
• Kontroll med at rettsfølgen er den som loven foreskriver  
• Altså en hjemmelskontroll 

6.1 Kontroll med skjønnsutøvelsens lovmessighet er:  
• Kontroll med bruken av friheten  
• Som diskresjonær kompetanse gir 
• Altså ingen hjemmelskontroll 
• Men kontroll med skrankene for skjønnet 

6.3 Diametralt motsatte utgangspunkter 
6.3 Selv kontrollen med saklighets- og forsvarlighetsbedømmelsen arter seg ulikt 

6.30 Når kompetansebetingelser/kompetanseskranker kontrolleres: Da er saklighets- 
og forsvarlighetskontrollen bundet til bestemte temaer i loven 
6.31 Når retten kontrollerer hvordan diskresjonær myndighet er brukt: Da er 
målestokken generell 

   
7. Ugyldighet og erstatningsansvar 

7.0 Rekapitulering: Skille mellom feil og sanksjoner 
7.1 Ugyldighet 
 7.10 Hva vil ugyldighet si? Ugyldighetsvirkninger 
 7.11 Ugyldighetsbetingelser 
  7.110 Absolutte ugyldighetsbetingelser 

7.111 Relative ugyldighetsbetingelser 
  7.112 Særskilt ugyldighetsbedømmelse for hver feil 
  7.113 Kumulert ugyldighetsbedømmelse  
 7.12 Hel eller delvis ugyldighet 
7.2 Erstatning 

7.20 Ulike erstatningssituasjoner 
 Erstatningsansvar for myndighetshandlinger 
 Erstatningsansvar for myndighetsbeslutninger 

7.21 Forutsetter erstatning ugyldighet? 
• Ikke for myndighetshandlinger  
• Normalt for myndighetsbeslutninger 



• Unntak: Unnlatt bruk av myndighet  
7.22 Forskjeller fra ugyldighetsbedømmelsen 

• Kravet til økonomisk tap 
• Strengere krav til årsakssammenheng 
• Kravet til ansvarsgrunnlag 

7.23 Kravet til ansvarsgrunnlag 
  7.230 Objektivt eller subjektivt ansvar? Vangendommen, Rt. 2010 s. 291 

7.231 Strengt culpaansvar 
  7.232 For hvilke feil spiller synsvinkelen størst rolle? 
 
8. Forvaltningsrettslige utfordringer i fremtiden 
8.0 Bare krav til den enkelte beslutning og til enkelthandlinger eller også krav til hvordan 
forvaltningssystemet må innrettes? 
8.1 Forvaltningsrett i fremtidens IKT-samfunnet 
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