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Innledning  
- studiemessig plassering, emneoversikt & læringskrav 

I 

God forståelse av følgende 

generelle temaer: 

God forståelse av følgende 

tjenester og stønadsordninger: 

Kjennskap til: 

 Rettighetsbegrepet i 

velferdsretten 

 

 

 Rettssikkerhetsgarantiene i 

velferdsretten 

 

 

 Rettskildesituasjonen i 

velferdsretten 

 

 

 Menneskerettighets-

perspektiv på velferdsretten 

 

 

 Velferdsstaten og 

Grunnloven 

 

 Reglene om rett til 

helsetjenester 
 

 Reglene om rett til sosiale 

tjenester 
 

 Reglene om rett til trygde-

ytelser til livsopphold ved 

sykdom, arbeidsavklaring, 

uførhet, fødsel og adopsjon 

samt aleneomsorg for barn 
 

 Reglene om økonomisk 

stønad og kvalifikasjons-

stønad etter lov om sosiale 

tjenester i NAV 
 

 Reglene om tvang overfor 

barn og foreldre og menne-

sker med psykiske lidelser 

 Reglene om rett til arbeid 

og utdanning 
 

 Trygdeytelser ved                      

.arbeidsløshet 
 

 Kontantstøtte og                         

.    barnetrygd 
 

 Oversikt over folke-                   

.    trygdens alderspensjoner 
 

 Velferdsordningenes 

fremvekst 
 

 Viktige synspunkter i 

velferdspolitikken 

 

 

 

Læringskrav 
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Hva er velferdsrett?                      
– plassering av faget: et «fugleperspektiv» 

Hva er velferdsrett?                      
– plassering av faget: en del av forvaltningsretten 
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Hva er velferdsrett?                      
– beskrivelse av fagområdet: generelt                  

Kjønstad og Syse, «Velferdsrett I» 
 

«Velferdsretten favner videre enn den tradisjonelle sosialretten, idet 

velferdsretten i prinsippet omfatter alle rettsregler som er av betydning 

for den enkeltes velferd.» 

Emnebeskrivelsen på nettsiden til UiO: 
 

«Emnet behandler reglene som sikrer borgerne grunnleggende rettigheter 

av velferdsrettslig karakter, så som rett til utdanning, arbeid, helse-

tjenester, sosiale tjenester og trygdeytelser ved sykdom, arbeidsløshet, 

uførhet, alder over 62 år, dødsfall, aleneomsorg for barn m.v. Emnet 

behandler også regler i barnevernloven og psykisk helsevernloven som 

åpner for ulike tvangstiltak som kan gjennomføres av hensyn til 

vedkommende selv eller av hensyn til samfunnet.» 

Velferdsrett 

Grunnbegreper, prinsipper og 

rettighetstenkning (kap. 1 + 2) 

Tvangsbruk og tvangshjemler 

(kap. 10) 

Opplæring, arbeid og 

arbeidsløshet (kap. 3) 

        Helse-/omsorgstjenester 

(kap. 4 + 5) 

Sykdomsbaserte trygdeytelser 

(kap. 6) 

Trygdeytelser, barneomsorg og 

familieforhold (kap. 7) 

Folketrygdens alderspensjon 

(kap. 8) 

Fattigdomsbekjempelse              

/økon. sosialhjelp (kap. 9) 

Hva er velferdsrett?                      
– beskrivelse av fagområdet: konkret emneoversikt                  
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Poeng: 

R E P T R Y G D E R 

O F L E H E N N I E 

Ø L P E N S J O N T 

S O S I A L R E T T 

A H E L S E R E T T 

R O S I T A Ø Y N E 

B T V A N G F V A N 

E D A M L I U R V A 

I M O D G I T T A F 

D S L Ø S H E T E O 

«Aktiv» forelesningsdel  
– finn nøkkelordene fra velferdsretten … 

Hint: Se ord i 

innholdsforteg-

nelsen på s. 4 f. 

II        
Utvalgte emner             

- «smakebiter» fra velferdsrettsfaget 
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Utvalgte emner                             
– «smakebiter» fra velferdsrettsfaget 

GENERELL 

oversikt 

KONKRET            

eksempel/oppgave 

To 

innfallsvinkler 

Utvalgte emner                             
– «velferdsretts-landskapets» ulike karakteristika 

Lovtekstpreget  Praksispreget Modell-/systempreget 

http://www.vidarhansen.no/langedrag_high_100p.jpg
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Alder 
Sykdom 

Arbeidsuførhet 

Tilknytning Aktivitetstiltak 
Sykepenger 

Utvalgte emner                             
– eksempel på et lovtekstbasert område 

Vilkår for sykepenger          
 det «doble» tilknytningskravet 

Det norske samfunnet 

Trygdemedlem, jf. ftrl. § 8-1, jf. § 2-1 

Presisering: eksport av sykepenger 

Opphold i Norge, jf. ftrl. § 8-9 

Krav til minsteinntekt (½ G) → 

Kun pensjonsgivende inntekt er relevant; ulike opptjeningsmåter 

Arbeidslivet 

Opptjeningstid  
Utgangspunktet om «fireukersregelen», jf. ftrl. § 8-2 (1) 

Unntak ved yrkesskader, jf. ftrl. § 8-55 bokstav a, jf. ftrl. kap. 13 

92 576 kr (G) x 0,5: 52 = 890 kr i ukeinntekt 
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Alder 
Sykdom 

Arbeidsuførhet 

Tilknytning Aktivitetstiltak 
Sykepenger 

Utvalgte emner                             
– eksempel på et lovtekstbasert område 

Vilkår for sykepenger          
 aktivitetstiltak 

Den sykmeldte plikter å Rettsgrunnlag 

prøve seg i arbeidsrelatert aktivitet (generelt) Ftrl. § 8-4 (2) 

vurdere om arbeidsrettede tiltak skal prøves                                               

– herunder bedriftsinterne tiltak 

Ftrl. § 8-6, jf. § 8-7a 

dokumentere egen arbeidsuførhet (legeerklæring) Ftrl. § 8-7 (1) 

opplyse om egen funksjonsevne overfor arbeidsgiver og NAV Ftrl. § 8-8 (1) 

bidra til hensiktsmessige tiltak for å prøve ut funksjonsevnen Ftrl. § 8-8 (1), jf. § 21-3 

ta imot behandling, rehabilitering, tilrettelagt arbeid mv. Ftrl. § 8-8 (2), jf. § 21-8 

delta på dialogmøter mellom den sykmeldte og arbeidsgiver Ftrl. § 8-7a (2)-(3), jf. § 8-8 

(1), 2.p. og (2), 2.p. 
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Utvalgte emner                             
– «velferdsretts-landskapets» ulike karakteristika 

Lovtekstpreget  Praksispreget Modell-/systempreget 

Utvalgte emner                             
– eksempel på et praksispreget område 

Alder 
Sykdom 

Arbeidsuførhet 

Tilknytning Aktivitetstiltak 

Sykepenger/ 

uføretrygd 

http://www.vidarhansen.no/langedrag_high_100p.jpg
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Utvalgte emner                             
– eksempel på et praksispreget område 

Ftrl. § 8-4 om sykepenger 
 

«Sykepenger ytes til den som er arbeidsufør på grunn av en 

funksjonsnedsettelse som klart skyldes sykdom eller skade.  

 

Arbeidsuførhet som skyldes sosiale eller økonomiske 

problemer o.l., gir ikke rett til sykepenger.» 

 

 

(Tilsvarende regel for uføretrygd i ftrl. § 12-6 andre ledd) 

Utvalgte emner                             
– eksempel på et praksispreget område 

Sosiale/økonom-                                  

iske problemer 

(ikke dekning) 

Sykdom               

/skade                 . 

(dekning) 

Psykopati 

TRR 

1167/71 

Alkoholisme 

TRR  

595/75 

Narkomani 

TRR  

2325/87 
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Utvalgte emner                             
– «velferdsretts-landskapets» ulike karakteristika 

Lovtekstpreget  Praksispreget Modell-/systempreget 

Betegnelse Personkrets Hovedinnhold og hjemmel 

«Gammel» ordning Født ←1943 - Allerede fylt 67 år da revisjonsbestemmelsene 

trådte i kraft 

- Følger de gamle reglene i ftrl. kap 19 (og 3) 

- Men: Ny oppregulering: lønnsvekst minus 0,75 % 

Revidert ordning Født 1944–1953 - Levealdersjustering 

- Fleksibelt uttaksår (fra 62 år) 

- Lønnsvektregulering (lønnsvekst minus 0,75 %) 

- Reviderte bestemmelser i ftrl. kap. 19 (og 3) 

Kombinert ordning Født 1954–1962 - Levealdersjustering 

- Fleksibelt uttaksår (fra 62 år) 

- Lønnsvektregulering (lønnsvekst minus 0,75 %) 

- Reviderte bestemmelser i ftrl. kap. 19 + 20 

Ny ordning Født 1963 → 

 

- Levealdersjustering 

- Fleksibelt uttaksår (fra 62 år) 

- Lønnsvektregulering (lønnsvekst minus 0,75 %) 

- Nye bestemmelser i ftrl. kap. 20 

Folketrygdens alderspensjon                             
– oversikt over de fire pensjonsordningene 

http://www.vidarhansen.no/langedrag_high_100p.jpg
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Folketrygdens alderspensjon                             
– oversikt over de fire pensjonsordningene 

Folketrygdens alderspensjon                                            
– flere samtidig gjeldende (simultane) pensjonsordninger 

2025 I dag 2060 2070 

Kombinert ordning 

2016 

«Gammel» ordning 

Revidert ordning 

Ny ordning 
Se heftet s. 14 
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Utvalgte emner                             
– «smakebiter» fra velferdsrettsfaget 

GENERELL 

oversikt 

KONKRET            

eksempel/oppgave 

To 

innfallsvinkler 

«Aktiv» forelesningsdel  
– tvangsbruk og tvangshjemler 
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Se heftet s. 2                 
(les gjennom – 2 min) 

«Aktiv» forelesningsdel  
– tvangsbruk og tvangshjemler 

 

«Aktiv» forelesningsdel  
– tvangsbruk og tvangshjemler 

 
Diskuter to og to: 

  hvilke vilkår i phvl. § 3-3 som må være oppfylt for å 

kunne tvangsinnlegge (2 min) 
 

 

  hvilke problemstillinger/tolkningsspørsmål som kan 

oppstå ved anvendelsen av phvl. § 3-3 første ledd nr. 3, 

når man skal løse Peder Ås-oppgaven (2 min) 

 
Se heftet s. 3                 
(lovtekstutdrag) 
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Svar på delspørsmål  
Vilkår/hjemmel Materielt Prosessuelt Tilstøtende felt 

Phvl. § 3-3 (1) nr. 1 

Minste inngreps prinsipp 
X 

Alm. forvaltningsrett, 

forholdsmessighet 

Phvl. § 3-3 (1) nr. 2 

Legeutredning, uavhengighet 
X 

Alm. forvaltningsrett, 

inhabilitet 

Phvl. § 3-3 (1) nr. 3: «alvorlig 

sinnslidelse» = Hovedkriteriet 
X 

Domstolsutviklet vilkår 

(utdypes på VF-kurs) 

Phvl. § 3-3 (1) nr. 3 bokstav a   

Tilleggsvilkår 1: behandlingskriteriet 
X 

Domstolsutviklet vilkår 

(utdypes på VF-kurs) 

Phvl. § 3-3 (1) nr. 3 bokstav b  

Tilleggsvilkår 2 = farekriteriet 
X 

Domstolsutviklet vilkår 

(utdypes på VF-kurs) 

Phvl. § 3-3 (1) nr. 4 

Minstekravsnivå på ytelsen 
X 

Alm. forv.rett (minste-

standard) + helserett 

Phvl. § 3-3 (1) nr. 5 

Rett til å uttale seg 
(X) X 

Alm. helserett, 

brukermedvirkning 

Phvl. § 3-3 (1) nr. 6 

Helhetsvurderingen 
X 

Alm. forvaltningsrett, 

minstestandard 

Svar på delspørsmål  

3. Pasienten har en alvorlig sinnslidelse og etablering av 

tvungent psykisk helsevern er nødvendig for å hindre at 

vedkommende på grunn av sinnslidelsen enten 
 

a. får sin utsikt til helbredelse eller vesentlig bedring i 

betydelig grad redusert, eller det er stor sannsynlighet 

for at vedkommende i meget nær framtid får sin 

tilstand vesentlig forverret, eller 

b. utgjør en nærliggende og alvorlig fare for eget eller 

andres liv eller helse. 
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Svar på delspørsmål  

3. Pasienten har en alvorlig sinnslidelse og etablering av 

tvungent psykisk helsevern er nødvendig for å hindre at 

vedkommende på grunn av sinnslidelsen enten 
 

a. får sin utsikt til helbredelse eller vesentlig bedring i 

betydelig grad redusert, eller det er stor sannsynlighet 

for at vedkommende i meget nær framtid får sin 

tilstand vesentlig forverret, eller 

b. utgjør en nærliggende og alvorlig fare for eget eller 

andres liv eller helse. 

alvorlig sinnslidelse 

Svar på delspørsmål  

3. Pasienten har en alvorlig sinnslidelse og etablering av 

tvungent psykisk helsevern er nødvendig for å hindre at 

vedkommende på grunn av sinnslidelsen enten 
 

a. får sin utsikt til helbredelse eller vesentlig bedring i 

betydelig grad redusert, eller det er stor sannsynlighet 

for at vedkommende i meget nær framtid får sin 

tilstand vesentlig forverret, eller 

b. utgjør en nærliggende og alvorlig fare for eget eller 

andres liv eller helse. 

stor sannsynlighet 
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Svar på delspørsmål  

3. Pasienten har en alvorlig sinnslidelse og etablering av 

tvungent psykisk helsevern er nødvendig for å hindre at 

vedkommende på grunn av sinnslidelsen enten 
 

a. får sin utsikt til helbredelse eller vesentlig bedring i 

betydelig grad redusert, eller det er stor sannsynlighet 

for at vedkommende i meget nær framtid får sin 

tilstand vesentlig forverret, eller 

b. utgjør en nærliggende og alvorlig fare for eget eller 

andres liv eller helse. 

meget nær framtid 

Undervisningstilbudet 

Velferdsrett 

Vanlig kurs 
PBL-kurs 

Fakultetsoppgave 

Forelesninger Annet 
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Undervisningstilbudet 

Velferdsrett 

Vanlig kurs 
PBL-kurs 

Fakultetsoppgave 

Forelesninger 

 - 20 timer (10 ganger a 2 t)                               

- Hovedlinjer                           

- Utvalgte emner 

Annet 

Forelesningene i velferdsrett 
Foreleser 

Rekkefølge/tema 

Kirsten Sandberg Morten Kjelland 

1. gang: kap. 1, 2 og 3 (grunnbegreper, rettighetstenkning) X   

2. gang: kap. 9 (økonomisk sosialhjelp) X   

3. gang: kap. 6 (sykepenger)   X 

4. gang: kap. 6 (uføretrygd)   X 

5. gang: kap. 8 (alderspensjon)   X 

6. gang: kap. 4 (allmennhelsetjenesten)   X 

7. gang: kap. 5 (spesialisthelsetjenesten)   X 

8. gang: kap. 7 (barneomsorg og familieforhold) X (Ikdahl)   

9. gang: kap. 10 (barnevern) X (Syse)   

10. gang kap. 10 (psykisk helsevern) X   
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Undervisningstilbudet 

Velferdsrett 

Vanlig kurs 
PBL-kurs 

Fakultetsoppgave 

Forelesninger 

 - 20 timer (10 ganger a 2 t)                               

- Hovedlinjer                           

- Utvalgte emner 

Annet 

- 10 timer (5 ganger a 2 t)                                      

- «Domsbasert» tilnærming                   

- Emner: barnevern, psykisk             

. helsevern, grunnlovsvern mv.                               

- Integrert kursoppgave 

- 4 timer (3 ganger)                             

- «Problembasert» tilnærming                                

- Emner: Uføretrygd, sosiale .           

. .ytelser mv.                                           

- Mindre oppgaver 

Kursholder/type kurs (høsten 2016) Vanlig kurs PBL-kurs 

Vibeke Blaker Strand X X 

Ingunn Ikdahl X 

Fredrik Bergesen X 

Mathias Hager X 

Runar Narvland X 

Ola Viken X X 

Jon Christian F. Nordrum X 

Morten Kjelland X 
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Et tips i forkant av det vanlige kurset                
– et lysbilde hentet fra forelesningsserien 

Et tips i forkant av det vanlige kurset                
– oppøvelse av evnen til domstolkning: 

Nettressurs for Forvaltningsrett (NfF) 

Tolkning og anvendelse av dommer                 
illustrert med eksempler fra forvaltningsretten 
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Et tips i forkant av det vanlige kurset                
– oppøvelse av evnen til domstolkning: 

Nettressurs for Forvaltningsrett (NfF) 

Praktiske råd ved                              

studiet av dommer 

Et tips i forkant av det vanlige kurset                
– oppøvelse av evnen til domstolkning: 

Nettressurs for Forvaltningsrett (NfF) 

www.gyldendal.no/nff 
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Undervisningstilbudet 

Velferdsrett 

Vanlig kurs 
PBL-kurs 

Fakultetsoppgave 

Forelesninger 

 - 20 timer (10 ganger a 2 t)                               

- Hovedlinjer                           

- Utvalgte emner 

Annet 

- 10 timer (5 ganger a 2 t)                                      

- «Domsbasert» tilnærming                   

- Emner: barnevern, psykisk             

. helsevern, grunnlovsvern mv.                               

- Integrert kursoppgave 

- 4 timer (3 ganger)                             

- «Problembasert» tilnærming                                

- Emner: Uføretrygd, sosiale .  

ytelser mv.                                           

- Mindre oppgaver 

Undervisningstilbudet 

Velferdsrett 

Vanlig kurs 
PBL-kurs 

Fakultetsoppgave 

Forelesninger 

 - 20 timer (10 ganger a 2 t)                               

- Hovedlinjer                           

- Utvalgte emner 

Annet 

- 10 timer (5 ganger a 2 t)                                      

- «Domsbasert» tilnærming                   

- Emner: barnevern, psykisk             

. helsevern, grunnlovsvern mv.                               

- Integrert kursoppgave 

- 4 timer (3 ganger)                             

- «Problembasert» tilnærming                                

- Emner: Uføretrygd, sosiale .  

ytelser mv.                                           

- Mindre oppgaver 

 - Sentrale VF-emner                   

- Gjennomgang i plenum 
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Undervisningstilbudet 

Velferdsrett 

Vanlig kurs 
PBL-kurs 

Fakultetsoppgave 

Forelesninger 

 - 20 timer (10 ganger a 2 t)                               

- Hovedlinjer                           

- Utvalgte emner 

Annet 

- 10 timer (5 ganger a 2 t)                                      

- «Domsbasert» tilnærming                   

- Emner: barnevern, psykisk             

. helsevern, grunnlovsvern mv.                               

- Integrert kursoppgave 

- 4 timer (3 ganger)                             

- «Problembasert» tilnærming                                

- Emner: Uføretrygd, sosiale .  

ytelser mv.                                           

- Mindre oppgaver 

 - Sentrale VF-emner                   

- Gjennomgang i plenum 

- Spørretime/Lødrup-kj. 

- Trefftider, interne lærere  

.(se nettsidene på UiO) 
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Informasjon om undervisningstilbudet 

Høst 2016 
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IV        
Avsluttende merknader                      

- sammenhenger innen og mellom fag,            

metodebevissthet, enkelte studietips mv. 

Avsluttende merknader               
– metodebevissthet: lysbilder til egenstudium 

Se heftet               

s. 15–16 
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Avsluttende merknader               
– sammenhenger innen & mellom fagene 

«Det er flere forbindelser mellom fagene i emnet. … [R]eglene om krav 

til kompetanse, krav til saksbehandling, domstolskontroll og mer til 

gjelder også i miljørett og i velferdsrett, med mindre det er etablert 

særregler på disse områdene. I velferdsretten og i miljøretten beskrives 

det materielle innholdet til velferdsrettslige ordninger og miljørettslige 

virkemidler. Dette stoffet – som opptar mesteparten av oppmerksom-

heten i velferdsretten og i miljøretten – står på egne ben, og har          

intet motstykke i den alminnelige forvaltningsretten. Andre sider av 

velferdsretten og særlig miljøretten har tettere forbindelser til alminnelig 

forvaltningsrett. Enkelte alminnelige forvaltningsrettslige temaer blir 

forfulgt i velferdsretten og spesielt i miljøretten. Velferdsretten og 

miljøretten inneholder videre regler for blant annet saksbehandling og 

domstolskontroll som avviker fra de alminnelige forvaltningsrettslige 

reglene, og som er egnet til å sette de alminnelige reglene i relieff.» 

Avsluttende merknader               
– sammenhenger innen & mellom fagene 

«Det er flere forbindelser mellom fagene i emnet. … [R]eglene om krav 

til kompetanse, krav til saksbehandling, domstolskontroll og mer til 

gjelder også i miljørett og i velferdsrett, med mindre det er etablert 

særregler på disse områdene. I velferdsretten og i miljøretten beskrives 

det materielle innholdet til velferdsrettslige ordninger og miljørettslige 

virkemidler. Dette stoffet – som opptar mesteparten av oppmerksom-

heten i velferdsretten og i miljøretten – står på egne ben, og har         

intet motstykke i den alminnelige forvaltningsretten. Andre sider av 

velferdsretten og særlig miljøretten har tettere forbindelser til alminnelig 

forvaltningsrett. Enkelte alminnelige forvaltningsrettslige temaer blir 

forfulgt i velferdsretten og spesielt i miljøretten. Velferdsretten og 

miljøretten inneholder videre regler for blant annet saksbehandling og 

domstolskontroll som avviker fra de alminnelige forvaltningsrettslige 

reglene, og som er egnet til å sette de alminnelige reglene i relieff.» 
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Revisjon av læreboken               
– vi vil gjerne ha innspill fra dere              

(hva er uklart, uforklart, tungt skrevet mv.) 

morten.kjelland@jus.uio.no  

 
En gåte … 
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Hva er dette? 

Inger har fått varig men … 
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Professor dr. juris Morten Kjelland 

Introduksjon                                       
til velferdsretten                             
– oversikt og utvalgte emner & studieråd 


