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Rettskildene i forvaltningsretten. 

Forvaltningens organisering



Læringskravene for denne forelesningen

God forståelse:

• Rettskildene

Kjennskap:

• Forvaltningens oppbygning (og oppgaver)
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Rettskildene i forvaltningsretten
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Generelt

• Utgangspunkt: Alminnelig rettskildelære

• Men: Spesielle hensyn i forvaltningsretten 

som følge av at forvaltningens virksomhet i 

stor grad er og  må være lovregulert
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Grunnloven

• Lex superior, dvs går foran ved konflikt. 

Høyeste rettskilde, størst vekt

• Kan få konkret betydning, f.eks. forbudet mot 

tilbakevirkning i § 97 (se plenumsdommer i 

velferdsretten og i Rt. 2013 s. 1345)

• § 97 Ingen lov må gis tilbakevirkende kraft. 
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Grunnlovsendringene fra mai 2014

• Mange endringer. En del nye paragrafer. 

Andre ble endret innholdsmessig, fjernet, 

flyttet, dvs endrede paragrafnumre. §§ 96, 

97, 100, 105 har samme nummer som før. 

• Legalitetsprinsippet i forvaltningsretten er tatt 

inn i § 113 (se neste bilde)

• Modernisert språk. Nynorsk versjon

• Grunnlovens menneskerettighets-

bestemmelser er §§ 92-113
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Grunnloven forts.

§ 113. Myndighetenes inngrep overfor den 

enkelte må ha grunnlag i lov.
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Menneskerettighetene

• De menneskerettighetene som er tatt inn i 

Grunnloven, har fått Grunnlovs rang

• Vil danne skranker for hva forvaltningen kan foreta seg

• Nye: f.eks. § 109 retten til utdanning, §112 rett til 

miljø og natur  

• Kan oppstå tolkingsproblemer hvis Grunnlovens tekst 

avviker fra konvensjonsteksten

• Menneskerettighetsloven 21. mai 1999 nr. 30

• Også uten grunnlovsfesting danner menneske-

rettighetene skranker, f.eks. EMK art 8 retten til 

familieliv i forhold til omsorgsovertakelse i barnevernet
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EØS-avtalen

• De fire friheter (fri bevegelse av varer, 

tjenester, personer og kapital) går foran 

tidligere norske regler og kan medføre at 

senere lover må tolkes innskrenkende. 

Forvaltningsvedtak kan settes til side ved 

motstrid
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EØS-avtalen, forts

• Offentlige ordninger som begrenser en av 

frihetene må være begrunnet i «tvingende 

hensyn» (f.eks. helse, offentlig orden, miljø, 

forburkervern) og ikke gå lenger enn 

nødvendig

• EU-direktiver må gjennomføres ved lov eller 

forskrift, ikke bare rundskriv eller instruks
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Lov, forarbeider og etterarbeider

• Loven står sentralt

– Enkelte felleslover for alle forvaltningsgrener: 

forvaltningsloven, offentlighetsloven og for 

kommunene kommuneloven

– Ellers lover for den enkelte forvaltningsgren, 

særlovgivning

– Lovens formålsbestemmelse brukes i tolkingen

• Lovens forarbeider er viktige

• Etterarbeider?
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Rettspraksis fra Høyesterett

• Viktig der den finnes

• Mange forvaltningsrettslige spørsmål kommer aldri 

for domstolene

• Men den ”ulovfestede delen” av forvaltningsretten 

bygger i stor grad på rettspraksis: læren om det frie 

skjønn og dets skranker, vilkårslæren

• Skille mellom rettslig bindende uttalelser og signaler. 

Bindende er bare de som har betydning for 

resultatet. Må også vurdere om de kan generaliseres
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Rettspraksis fra lavere domstoler

• Rettskildemessig relevant hvis gjelder 

samme spørsmål, men liten vekt i seg selv. 

Kan likevel gi gode argumenter
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Forvaltningspraksis

• Finnes ofte

• Rettskildemessig relevant, men mindre vekt enn 

praksis fra lavere domstoler

• Selv en omfattende praksis kan ikke erstatte 

manglende lovhjemmel eller sette til side loven

• Men der det er flere akseptable løsninger, og praksis 

er forsvarlig, kan det være grunn til å velge denne 

løsningen

• Ikke  minst hvis den kommer fra domstollignende 

organer, f.eks. Fylkesnemnda for sosiale saker
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Forvaltningspraksis forts.

• Viser hvordan reglene blir praktisert, ”fungerende 

rett” eller «den praktiserte rett»

• Rundskriv og veiledere fra forvaltningen regnes også 

som forvaltningspraksis

• Lovavdelingens uttalelser: Relevante. Vekten 

avhenger av argumentasjonsverdien. Lovavdelingen 

er en del av staten

• Sivilombudsmannens uttalelser: Relevante. Ikke 

rettslig bindende, men en viss vekt ut fra hans rolle 

som Stortingets ombudsmann for forvaltningen
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Juridisk teori og reelle hensyn

• Juridisk teori (litteratur)

– Relevant, men vekten avhenger av 

argumentasjonsverdien

– Har hatt betydning i utviklingen av 

forvaltningsretten, kombinert med rettspraksis

• Reelle hensyn

– Se om hensynene ovenfor

– Noen er generelle, andre varierer fra område til 

område
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Noen viktige begreper: Prinsipper, 

kompetanse og skjønn
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Prinsipper i forvaltningsretten

• Hva er et prinsipp? Uskrevne normer som er 

mer generelle og ofte vagere enn vanlige 

rettsregler. Vekt ved utformingen av regler. 

Kan også selv ha virkning som regler. Høy 

grad av allmennhet, viss grad av godhet. 
(Eckhoff og Sundby, Eng)

• Hvordan dannes de? Juridisk teori ut fra 

systematisk gransking av rettskildematerialet 

og dets verdimessige forankring. Dommer, 

uttalelser i stortingsdokumenter. (Graver)
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Prinsipper i forvaltningsretten forts.

• Legalitetsprinsippet 

– Trad.: Inngrep i borgenes rettssfære krever 

hjemmel i lov. Grl§ 113: Myndighetenes inngrep 

overfor den enkelte må ha grunnlag i lov.

– Skranke og tolkingsprinsipp

• Forsvarlighet: Forvaltningen skal behandle 

saker forsvarlig

– Både saksbehandlingen og vurderingene

– Hvorfor et slikt prinsipp: styring og demokrati, 

forvaltning av fellesverdier, hensynet til borgerne, 

tilliten til forvaltningen
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Prinsipper i forvaltningsretten forts.

• Nøytralitet og saklighet: 

– Forvaltningen skal opptre på en upartisk og 

uhildet måte

• Forholdsmessighet:  

– Følger av en del lovbestemmelser og av 

nødvendighetskravet i menneskerettighetene

– Også ellers et krav til forvaltningen

– Domstolene prøver bare om det er forsvarlig 

vurdert

• Kvalitativ minstestandard
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Kompetanse – sentralt begrep!

Tre typer kompetanse

• Materiell kompetanse: HVA kan det treffes 

vedtak om og i hvilke situasjoner? Vilkår og 

virkninger

• Personell kompetanse: HVEM kan treffe 

vedtaket? Dvs. hvilket forvaltningsorgan eller 

hvem innen organet

• Prosessuell ”kompetanse”: HVORDAN skal 

vedtaket treffes? Dvs. hvilken 

saksbehandling må gjennomføres
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Oppfølging av kompetansereglene

• Sanksjoner: Hva blir følgen av at forvaltningen  

bryter kompetansereglene? Muligheter:

– Ugyldighet

– Erstatning

– Interne sanksjoner

• Kontroll: Hvem er vakthund?

– Offentlige tilsyn, Riksrevisjonen, kommunerevisjonen

– Fylkesmannen, for kommunal virksomhet

– Sivilombudsmannen

– Domstolene 
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Forvaltningens oppbygning
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Forvaltningens oppbygning , oversikt

• Statsforvaltningen: Sentrale, regionale, lokale 

organer

• Lokale organer: Kan være statlige eller 

kommunale. NAV er begge deler

• Hierarkisk oppbygning av statsforvaltningen, 

se neste bilde 
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Stortinget

Regjeringen

Departe-

menter

Direktorater, 

råd 

……

……

Regionale 

statsorganer 

Lokale 

statsorganer

STATSFORVALT-

NINGEN

Uavhengige organer



Forholdet mellom statsorganene

• De lavere er underordnet de høyere, dvs de 

høyere har som utgangspunkt 

instruksjonsmyndighet nedover i hierarkiet

• Departementer over direktorater, direktorater 

over regionale organer, regionale over lokale

• De overordnede har ansvar for det som skjer 

lengre ned

• Noen organer er gitt en uavhengig stilling, 

kan da ikke instrueres eller ikke fullt ut
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Kommunene

• Kommunalt selvstyre ble grunnlovfestet i 2016.        

Jf Europarådscharter om dette

• Kommunenes kompetanse er negativt avgrenset. 

Begrenses av lovgivning, uskrevne regler og 

økonomi

• Kommunestyret øverste organ

• Kan i stor grad selv velge hvilke faste utvalg og 

komiteer som skal opprettes

• Noen organer er lovbestemt i komml. eller særlov

• Skal ha en administrasjonssjef (unntatt ved 

parlamentarisme), men kan ellers i stor grad velge 

hvordan kommuneadministrasjonen skal bygges opp
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Administ-

rasjonen

Kommune-

styret

Faste utvalg 

og komiteer

KOMMUNAL-

FORVALTNINGEN

tradisjonelt

x

x = administrasjonssjefen (rådmannen)

FS
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Byrådet

Byråds-
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FORVALTNINGEN
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styret
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og komiteer



Tilsyn og kontroll

• Tilsynsorganer

– Riksrevisjonen for statlig virksomhet, 

kommunerevisjonen for kommunal virksomhet

– Særlige tilsynsorganer

– Fylkesmannen, for kommunal virksomhet

• Annen kontroll

– Sivilombudsmannen
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