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• Oppbygningen av den offentlige forvaltning: 
• Den utøvende statsmakt: regjering/Kongen i statsråd  

• - utøve offentlig myndighet med utgangspunkt i 
Grunnloven og vedtatte lover,  - foreslå lover, 

• Departementene – statsrådene har konstitusjonelt 
ansvar for sin sektor (sitt mandat), og fatter vedtak i 
henhold til gjeldende lover og forskrifter,  

• Direktorater og andre forvaltningsorganer – underlagt 
ett av departementene,  - ansvaret definert av lov, 
forskrift, andre vedtak, bevilgningsbrev,  

• Fylkesmannen – statlig forvaltningsorgan, klageinstans 

• Kommunene – ansvaret er definert i kommuneloven,  
andre lover, og i budsjettvedtak, 

• (Statlige selskaper) 



s

• Kompetanser for organer for stat /kommune : 
• Utøve offentlig myndighet som statsmaktene og andre 

forvaltningsorganer har i henhold til Grunnlov, lover, 
forskrifter, budsjettvedtak, skattevedtak, traktater, 
- myndighet som utøves på vegne av et fellesskap, og som er presisert 

i Grunnlov, lover mv, 

- og har legitimitet gjennom folkestyre og menneskerettigh., 

- kan gjelde lover, forskrifter, enkeltvedtak som er bestemmende for 

rettigheter og plikter for individene, 

(- heteronom myndighet, - på vegne av andre),  (i motsetning til hvert 

individs autonome selvbestemmelse), 

• Organisasjons- og instruksjonsmyndigheten: - interne 
vedtak, - i et forvaltningsorgan, eller fra overordnet myndighet,  

- ikke i seg selv bestemmende for rettigheter og plikter for private,  

• Privatrettslig autonomi:avtaler om kjøp/salg m. private, anbudsregler

• Lov om offentlige anskaffelser, 19.07.1999 nr.69,   



• Stat og kommune kan eie selskaper eller foretak som 
er selvstendige rettssubjekter, 

• Statens ansvar er eier-ansvaret, og reguleringsansvaret,

• De vil normalt drive med næringsvirksomhet, tjenesteyting 
eller utvikling av infrastrukturer (veier, jernbane, energi mv)

- Statseide selskaper (særlovsregulerte, Vinmonopolet) 

- Statlig heleide aksjeselskaper (Petoro, Mesta, NRK, Operaen) 

- Statsforetak, (statsforetaksloven) (Statnett, Statkraft, Enova) 

- Delvis statseide aksjeselskaper, (DNB, Statoil, Telenor)

- Kommunale selskaper,  

• Styres ved generalforsamling eller foretaksmøte, som eier, og 
ikke direkte ved politiske avgjørelser. De kan lovreguleres. 

• Markedsbasert virksomhet, ikke utøving av offentlig myndighet,

• Særlovsorganiserte kan være organer for staten, (Vinmonopolet)

• Stiftelser opprettet av stat eller kommune,  (stiftelsesloven gjelder) 

• - selveiende, (vedtekter avgjør styresammensetning)(eks. museer, kulturinst)



• Privatrettslige sammenslutninger (foreninger, 
selskaper mv), også statseide, har privatrettslig 
autonomi ifølge de ulike selskapsrettslige og andre 
lover som gjelder, 

• Styret, direktør mv kan ha mandat til å ta avgjørelser 
på vegne av selskap, eiere, forening, medlemmer, 
stiftelse, foretak mv, 

• Staten styrer statseide selskap som eier gjennom 
generalforsamlingsvedtak, 

• Statseide selskap/foretak som ivaretar viktige 
infrastrukturer i samfunnet : 

• Avinor AS, Bane Nor SF, NSB AS, Statnett SF, Statkraft SF, Mesta 
AS, Posten Norge AS, NRK AS,  



• Kan private rettssubjekter utøve offentlig 
myndighet i form av vedtak og enkeltvedtak? 

• Må ha hjemmel i lov. 

• Forvaltningsloven vil gjelde. 



• Forvaltningsloven 
• Kapitteloversikt:

Kapittel I. Lovens område. Definisjoner. (§§ 1 - 5)
• - utøving av offentlig myndighet, vedtak, enkeltvedtak, part, 
• Kapittel II. Om ugildhet. (§§ 6 - 10)
• Kapittel III. Almindelige regler om saksbehandlingen. (§§ 11 - 15 a)
• - veiledningsplikt, taushetsplikt, forsvarlig saksbehandling, 
• Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak. (§§ 16 - 22)
• - forhåndsvarsel, partsinnsyn, rett til å uttale seg, kontradiksjon, 
• Kapittel V. Om vedtaket. (§§ 23 - 27 b)
• - skriftlig, krav på begrunnelse, underretning,
• Kapittel VI. Om klage og omgjøring. (§§ 28 - 36)
• Kapittel VII. Om forskrifter. (§§ 37 - 40)
• Kapittel VIII. Bestemmelser om virkningen av feil, om utsatt iverksetting av 

vedtak og om ikrafttredelse. (§§ 41 - 42)
• Kapittel IX. Administrative sanksjoner
• Kapittel X. Tvangsmulkt
• Kapittel XI. Ikrafttredelse (§43)
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• Forvaltningsloven og utøving av offentlig 
myndighet:  Sentrale hensyn: 

• legalitetsprinsippet, (lovenes ordlyd, hva gis det 
hjemmel til,) 

• rettssikkerhet, 

• demokratisk styring, 

• offentlighet, - partsoffentlighet, 

• plikt til veiledning, inndra partene, 

• plikt til utredning,  

• forsvarlig saksbehandling, habilitet, begrunnelse, 

• rett til å klage, 

• effektivitet, (formål og økonomi), 



Saksbehandlingsregler: 

• Forvaltningslovens område, lov av 10.02.1967: 

• § 1 – «Loven gjelder den virksomhet som drives av 
forvaltningsorganer når ikke annet er bestemt i eller i 
medhold av lov……»,

• «som forvaltningsorgan regnes i denne lov et hvert 
organ for stat og kommune», 

• i spesiallovgivningen kan det være særskilte prosessuelle 
regler, 

• Privat rettssubjekt kan gis hjemmel i lov til å treffe 
vedtak, 

• Lovens kap. I, II og III gjelder for  

• - «et hvert organ for stat eller kommune», 



• «…..et hvert organ for stat eller kommune», 
- opprettet av stat eller kommune, med grunnlag i lov, 
- driver virksomhet for stat og kommune, (formål)
- offentlig finansiert, (ikke markedsfinansiert)

• Eksempler:  departement, tilsyn, direktorat, skoler, sykehus, 
universitet, 

• Forvaltningsorganer, er rettslig en del av stat eller kommune,
• Forvaltningsloven gjelder i alle saker som behandles, både ved 

utøving av offentlig myndighet og bruk av avtale og 
privatrettslig autonomi. 

• Gjelder normalt ikke for selvstendige rettssubjekter med 
mindre det er særskilt bestemt, og de har et offentlig formål, 

• Loven gjelder ikke Stortinget, domstolene, eller ved saker der 
rettspleielovene anvendes. 

• Privat (selvstendig) rettssubjekt omfattes når de behandler 
saker «hvor det treffer enkeltvedtak eller utferdiger forskrift»,  



• Nærmere om selvstendige rettssubjekt eid av stat eller 
kommune: 

- aksjeselskaper: driver normalt næringsvirksomhet i et 

marked, - de faller utenfor loven, 

- selvstendige rettssubjekt som har et offentlig formål, og som 

har monopol, men som samtidig delvis driver i et marked: -

her må det vurderes nærmere om hva som er det 

vesentligste elementet i virksomheten, 

- Vinmonopolet  og Norsk Tipping kan regnes som offentlig

organ, - de er særlovsregulerte og ivaretar offentlige formål, 

men de treffer neppe enkeltvedtak som en del av 

virksomheten, 

- Virksomheter som er subsidierte og lovregulerte kan  måtte 

regnes som organ for stat og kommune, - men det må vurderes 

konkret, og de kan være regulert av særlover, 



• Private organisasjoner (opprettet av private): 

- kan bare regnes som organ for stat eller kommune 

dersom de treffer enkeltvedtak eller utferdiger 

forskrift, se § 1, 3.pkt, 

- og i de tilfelle gjelder bestemmelsene i kap. II og III, -

og ved enkeltvedtak kap. IV – VI, - og ved forskrift 

kap.VII,  

- eksempler: - Det norske Veritas, - fiskesalgslagene,  



• Forvaltningslovens kap.I: 

• - anvendelsesområde og definisjoner, 

• Kap. II : - ugildhet / inhabilitet, 
• § 6, 1.ledd - offentlig tjenestemann er ugild/inhabil til å 

tilrettelegge eller avgjøre når han selv er part i saken, slekt- og 
svogerskap med part i opp- og nedstigende linje, og i sidelinje 
som søsken, 

- gift med, forlovet med, fosterforeldre eller -barn, for part,  

- verge eller fullmektig for part, 

- ledende stilling, medlem av styret i selskap som er part,   

• Andre ledd: inhabil – «når andre særegne forhold er egnet til å 
svekke tilliten», - særlig fordel, tap eller ulempe, for henne selv 
eller noen som står henne nært,

• Tredje ledd – inhabilitet hos overordnet smitter over på direkte
underordnet, 



• Kap.III Alminnelige regler - forsvarlig saksbehandling

• Veiledningsplikt: § 11
- alminnelig veiledningsplikt, 

- særskilt vurdering av partenes behov for veiledning, 

• Saksbehandlingsfrister. 

• Avgjøre saker uten ugrunnet opphold, § 11 a. 

• Adgang til muntlig samtale 

• Rett til å bruke advokat

• Taushetsplikt, § 13, 
- for personlige forhold, 

- tekniske innretninger, drifts- og forretningsforhold av 

konkurransemessige betydning, 

• Gransking, § 15 – opplyse om formål og hjemmel

• Adgang til å bruke elektronisk kommunikasjon, § 15 a 



• Forvaltningslovens kap.IV – VI får anvendelse i saker 
om enkeltvedtak, 

• Forvaltningslovens kap.VII får anvendelse bare i saker 
som gjelder forskrifter, 

• Saker om ansettelser, oppsigelser mv regnes som 
enkeltvedtak, men er unntatt fra reglene om 
begrunnelse, klage og omgjøring, her gjelder egne 
regler, 

• Forvaltningsloven gjelder ikke for domstolene, og 
ikke for saker som behandles etter rettspleielovene i 
forvaltningen, 

• Forvaltningsloven gjelder ikke for Stortinget, 
Riksrevisjonen, Stortingets ombudsmann, eller andre organer 
for Stortinget, 

• Regjeringen kan i tvilstilfelle avgjøre tolkning av definisjonene. 



• Videre om kap.I § 2: 

• Utøvelse av offentlig myndighet: gjennom vedtak og 
enkeltvedtak, § 2 a) og b) : 

- § 2 a) Vedtak: «avgjørelse som treffes under utøving av offentlig 

myndighet og som generelt eller konkret er bestemmende for 

rettigheter og plikter til private personer (enkeltpersoner eller 

andre private rettssubjekt)» - (omfatter forskrift og enkeltvedtak)

- § 2 b) Enkeltvedtak: «et vedtak som gjelder rettigheter eller 

plikter til en eller flere bestemte personer», 

- «avgjørelse»/vedtak: - avgrense mot veiledning, informasjon, 

- faktiske handlinger: skal knyttes til et vedtak, men kan være en 

nødretts-handling eller politiets bruk av sin ordensfullmakt, 

- unnlatelse er vedtak bare når det foreligger en plikt til å handle



2 a) Vedtak : - «avgjørelse som treffes under utøvelse av 
offentlig myndighet»  (enkeltvedtak og forskrifter) : 
• den myndighet (kompetanse) som er gitt den utøvende statsmakt i 

henhold til Grunnlov, lov og forskrifter, 

• og til de organer som det er delegert myndighet til etter lov, forskrift 
eller vedtak, 

• avgjørelser som er «bestemmende for rettigheter eller plikter 
til private personer», (fysiske eller juridiske personer), og som 
gjelder ‘generelt’ eller for ‘konkrete personer’, dvs. både 
forskrift og enkeltvedtak, 

• avgjørelser som har grunnlag i lov, forskrift, bevilgningsvedtak, eller 

andre vedtak av offentlig myndighet, 

• bruk av bevilgninger som er gitt, 

• avgrense mot informasjon og veiledning,  

• avgrense mot statens bruk av egen privatrettslige autonomi,

• avgrense mot bruk av organisasjons- og instruksjonsmyndigheten,  



• § 2 b) – enkeltvedtak : avgjørelse som er utøvelse av 
offentlig myndighet, 

- og som er konkret bestemmende for «rettigheter  

eller plikter til en eller flere bestemte personer», 

- men det kan gjelde mange, 

- det må være et konkret, individuelt spesifiserbart

enkeltvedtak,  

- i henhold til lov, forskrift, bevilgning, 

- saksbehandlingsreglene i kap.IV-VI gjelder: - rett til 

forhåndsvarsel, uttale seg, innsyn i sakens 

dokumenter, klagerett, mv,  
• Dansk HR-sak der en lov om en angitt skole (Tvind) ble ansett 

som i realiteten et enkeltvedtak, og ikke en lov. (UfR 1999, 841 H) 



• § 3 

• Lovens kap. IV – VI får anvendelse på 
enkeltvedtak, 

• Lovens kap.VIII får anvendelse på saker om 
forskrift, 



• Eksempler på vedtak og enkeltvedtak: - rettigheter 
og plikter i henhold til lover eller forskrifter, 

• konsesjoner, tillatelser, (plan- og bygningsl., forurensn.l.)

• ekspropriasjoner, 

• ytelser etter folketrygdloven, 

• vedtak fra barnevernet,

• opptak til skoler, barnehage mv, 

• skatt: ligningsvedtak, 

• avvisning av en sak: - normalt er det enkeltvedtak, 

• Rt.2011 s.1433 – pålegg om utlevering av pasientjournal fra en 
lege ved en granskning av vedk.: - ikke bestemmende for 
pasientens rettigheter, ikke vedtak for pasienten, 



• Tjenester: 
- er i dag normalt rettslig regulerte i lov og/eller forskrift og 

dermed vil avgjørelser om tjenester for private personer være 

vedtak som er bestemmende for rettigheter,

- men der er mange eksempler på spesiallovgivning med særlige 

regler,  

- barnevernstjenester, sosiale tjenester, skoler, barnehager: 

normalt tjenester som er utøving av offentlig myndighet, 

- helse-området: - borgerne har rettigheter, men her er det 

mange særlige regler som gjelder,  (pasient-rettigheter, 

pasientklagenemnda, erstatning ved feilbehandl.)



• Faktiske handlinger : - det må vurderes om det reelt sett er et 
vedtak som ligger eller må ligge til grunn for handlingen, 

• Faktiske konsekvenser av et vedtak er ikke alltid et nytt vedtak 
for de som berøres, - noe må man tåle, 

(- nabovarsel etter plan- og bygningsloven foregriper 

konsekvenser av byggetillatelse: gir rett til å uttale seg, men 

ikke alle konsekvenser utløser rett til nabovarsel,)  

• Kommuneplan: - samfunnsdel, handlingsdel og arealdel, og 
reguleringsplan, - plan og bygn.loven § 11 – 1 flg, § 12-1 flg.: -
bare planer som inneholder noe som er bestemmende for 
rettigheter eller plikter for private, er vedtak,    



• Instruksjoner: bruk av instruksjonsmyndigheten er 
ledd i en saksbehandling som senere kan føre fram til 
et vedtak, - men er ikke i seg selv bestemmende for 
rettigheter og plikter for private,

- Justisdepartementets instruksjon til UDI om 

forståelse av forskrifter, 

- departementsrådens instruksjon av ansatt, 

• Privat autonomi,  eksempler:  

- Statsbyggs salg eller kjøp av en eiendom, 

- avtaler om levering av IT-programvare til dept., 



• Dommer om utøvelse av offentlig myndighet: 

• Rt.1990 s.874 - Fusa

• Rt.1998 s.1398 – Torghatten, 

• Rt.2002 s.19 – legerefusjon

• Rt.2009 s.1319 – driftshjemmel for fysioterapeut, 

• Rt.2010 s.612 - sårstell



• § 2 c) – forskrift : - gjelder rettigheter eller 
plikter for et ubestemt antall eller en ubestemt 
krets av personer,  

- når gjelder et vedtak et bestemt antall personer, og 

når gjelder det et ubestemt antall personer? 

- konkret, individualisert angivelse av hvem det gjelder, 

- en konkret angivelse kan omfatte mange, 

- dersom angivelsen har et generelt formål, er den i 

utgangspunktet en forskrift,   - selv om den faktisk kan 

angå få,



• § 2 d) – offentlig tjenestemann : ansatt i statens 
eller kommunens tjeneste, 
- habilitetsreglene bør omfatte alle som er engasjert til å 

tilrettelegge grunnlaget, 

• § 2 e) – part: - «som en avgjørelse retter seg mot eller 
saken ellers direkte gjelder», 
- ligger nær et formelt parts-begrep, men noe videre,
- har konkrete konsekvenser for noen på en direkte måte 
(«direkte gjelder»), det vil si når rettigheter eller plikter 
berøres, 
- men med snever tolkning, 

- der det er reelt behov for parts-status,  
- konkurranseforhold kan spille inn,  

• Sammenlign: § 28 « part eller annen med rettslig 
klageinteresse, - gjelder flere enn parts-begrepet, 



• § 2 andre ledd: - avgjørelser om ansettelse, 
oppsigelse mv regnes som enkeltvedtak, men 
det gjelder spesielle saksbehandlingsregler for 
disse, se § 3,  

• Ansettelser, oppsigelser mv: 

- ansettelse av ekspedisjonssjef i Justisdepartementet

- ansettelse som stipendiat, - som 

Høyesterettsdommer, - som konsulent, - som IT

-medarbeider mv,  



• § 4 Forvaltningsloven gjelder ikke for 
domstolenes virksomhet, med mindre det er 
særskilt bestemt, 

• Og heller ikke for saker som forvaltningen selv 
behandler etter rettspleielovene, 

• § 5 Kongen kan i tvilstilfelle bestemme 
hvordan definisjonene i § 2 første ledd skal 
anvendes. 



• Kap.IV Saksforberedelse ved enkeltvedtak : 

• Betydningen av det kontradiktoriske prinsipp : 

- alle parter må varsles om saken, 

- alle parter må ha en rett til å uttale seg, 

- alle parter må ha rett til innsyn i sakens dokumenter 

og opplysninger som forvaltningen har i saken, med 

unntak for dokumenter utarbeidet for den interne 

saksforberedelse, 

- også opplysninger som kommer fra andre, med  

mindre det er gjort unntak, § 19,  



• Forsvarlig saksbehandling som krav, som 
begrunnelse og tolkningsfaktor for 
forvaltningslovens regler og tolkning:  

• varsel, 
• veiledning, 
• habilitet hos offentlig tjenestemann/kvinne, 
• innsyn i sakens dokumenter, 
• rett til å uttale seg, 
• krav på at saken utredes,
• krav på begrunnelse, 
• rett til å klage, 
• forvaltningens rett til å omgjøre vedtak, 
• Forsvarlig saksbehandling som argument ut over 

forvaltningsloven, 



• Kap.IV Saksforberedelse ved enkeltvedtak

• § 16 – alle parter har krav på forhåndsvarsel om at 
saken behandles, og anledning til å uttale seg, dersom 
de ikke allerede har gjort det, innen en nærmere 
angitt frist, 

- varsel om hva saken gjelder, og de opplysninger som 

er nødvendige for å ivareta sine interesser, 

- kravet om forsvarlig saksbehandling, 

- varsel skal gis i god tid slik at parten reelt kan ivareta 

sine interesser,  - det kan angis en frist, 

- avveining mellom det offentliges behov for at vedtak  

fattes, og partens behov for å ivareta sine interesser, 



• Varsel kan gis elektronisk, dersom mottaker har 
akseptert det.  

• Men en rent digital forvaltning gjennomføres nå. 

• Mange parter: varsel kan skje v/offentlig kunngjøring

• Unntak: for krav om varsel :  

- ikke praktisk mulig, (må gjøres raskt, øyeblikkelig)

- kan føre til at vedtaket ikke kan gjennomføres, 

(kontrolltiltak, behov for uanmeldt besøk)

- parten ikke har kjent adresse, 

- parten har fått varsel på annen måte, - åpenbart 

unødvendig, 

• Krav på varsel gjelder når en sak kan lede fram til et 
vedtak, selv om det kan være usikkert på 
varslingstidspunktet, 



• Mindreåriges rettigheter: - de er representert ved 
verge som får rettighetene, 

- når den mindreårige er over 15 år, gjelder 

rettighetene om varsel også den mindreårige, 

• Mindreåriges partsinteresser mer generelt, jfr
barnekonvensjonen og Gr.l. § 104, 

• Jfr. Rt.2015, s.1388, Rt.2012, s.1985, og 2039, 

- barns rett til å uttale seg,  (FNs Barnerettskomité, 

General Comments, no.5(2003), no.12 (2009),)  



• § 17 Forvaltningens utrednings- og 
informasjonsplikt 

• Forvaltningen har en plikt til å påse at saken er så 
godt opplyst som mulig, 

- sakens opplysning er forvaltningens ansvar,

- forvaltningsorganet skal påse at mindreårige parter 

får gitt uttrykk for sitt syn på saken, 

• Forvaltningsorganet har en plikt til å formidle alle 
relevante opplysninger forvaltningen har eller 
mottar, om parten til parten, jfr §§18, 19 

• Mindreårige over 15 år skal også få de relevante 
opplysninger. 



• Unntak fra forvaltningens plikt til å 
opplyse: 
- bekreftes av opplysninger som parten selv har gitt, 

- parten ikke har kjent tilholdssted, 

- rask avgjørelse påkrevet, for eks av miljøhensyn, 

eller mulige skadevirkninger, 

- opplysninger som ikke har avgjørende betydning for 

saken, 



• Parten skal gjøres kjent med alle opplysninger av 
vesentlig betydning  som de har grunnlag og interesse for 
å uttale seg om, 

• Det avgjørende er at parten skal settes i stand til å ivareta 
egne interesser, og at forvaltningen har en plikt og et 
ansvar for å bidra til det, - slik at et rettslig sett riktig 
vedtak kan fattes. 

• Det inkluderer informasjon om faktum, vurderinger, 
hensyn, juss, 

• Tid og omkostninger kan spille inn. Det skal tas hensyn til 
om en rask avgjørelse i saken er viktig for partene, 

• og om hensynet til partene er tilstrekkelige ivaretatt på 
andre måter,  

• Partene har selv plikt til å opplyse om det de selv har 
forutsetninger for å bidra med,



• Hvor omfattende utredningsplikten skal være beror 
på flere forhold: 

- det skal fattes en rettslig korrekt beslutning,

- hvor viktig saken er for parten, - og for eventuelle 

andre interesser,- og for offentlige interesser,  

- vedtaket bør kunne fattes innenfor en viss tid, 

- hvor krevende det er å framskaffe opplysningene, hva 

er en rimelig bruk av ressurser på de ulike saksfelt, 

• Parten må gis mulighet til eventuelt å imøtegå 
opplysninger fra forvaltningsorganet,  



• Den rettslige betydningen av utredningsplikten: 

- krav til utredning av så vel de faktiske som de 

rettslige forhold, 

• Rt.2015, s.1399: - illustrerer omfattende krav til utredning av 
de ulike rettslige sidene, herunder mindreåriges rettigheter, og 
ulike bestemmelser i utlendingsloven, - av de faktiske forhold 
vedrørende barnas situasjon og sykdom,  (UNE har også 
behandlet dette i sine vedtak), 

- dommens pkt.301-302: «…retten til å uttale seg er 

en grunnleggende partsrettighet….»,  - mangler her 

kan lett føre til ugyldighet fordi de kan ha virket inn, 



• Kap.VII Om forskrifter  - opplysning av saken 
• § 37 – forvaltningsorganet skal påse at saken er så 

godt opplyst som mulig, 

- offentlige og private institusjoner og organisasjoner 

som forskriftene skal gjelde for eller særlig berøre, 

skal varsles og gis anledning til å uttale seg, , 

• forhåndsvarsling kan unnlates når:
- når det ikke er praktisk mulig, 

- når det vil gjøre gjennomføring vanskelig, 

- når det må ansees åpenbart unødvendig, 

- det skal varsles i god tid slik at de berørte får anledning til å 

uttale seg, - og slik at forvaltningen har tid til å ta hensyn til 

kommentarene, 



• § 18 Partsoffentlighet 

• - partene har rett til (krav på) å gjøre seg kjent med 
sakens dokumenter, med unntak i §§ 18 og 19, 

• - det gjelder også mindreårige som er part i saken og 
blir representert av verge, - men ikke parter under 15 
år når opplysningene er underlagt taushetsplikt, 

• Meroffentlighet: 

• - dersom det er adgang til å gjøre unntak fra innsyn, 
skal forvaltningen likevel vurdere å gi helt eller 
delvis innsyn, 

• - innsyn bør gis dersom hensynet til parten veier 
tyngre enn behovet for unntak, 



• Unntak fra innsyn etter § 18 : 

• § 18 a – ikke krav på å se dokumenter som 
forvaltningens har utarbeidet for sin egen 
interne saksforberedelse, 

- unntaket gjelder ikke for foredrag til saker 

som behandles av Kongen i statsråd, etter at 

saken er avgjort,  



• § 18 b – unntak for dokumenter innhentet utenfra for 
den interne saksforberedelse, 

• unntak gjelder for dokumenter som det er nødvendig av hensyn 
til forsvarlige interne avgjørelsesprosesser, å innhente fra 
underordnet organ til bruk i den interne saksforberedelse, 

• det samme gjelder dokument som et departement har 
innhentet fra et annet departement,  

• det kan gjøres unntak for deler av et dokument som er innhentet 
til bruk i den interne saksforberedelse, og som gjelder råd og 
vurderinger om hvordan organet bør opptre, når det er påkrevd 
av hensyn til forsvarlig ivaretakelse av det offentliges interesser, 

• unntak også for dokumenter om innhenting av eksterne 
dokumenter etter første og andre ledd,  

• § 18 c – partene har likevel rett til å gjøre seg kjent 
med faktiske opplysninger eller sammendrag av 
faktum i saker etter §§ 18 a og b,



• § 18 d – innsyn i visse interne dokumenter hos 
kommuner og fylkeskommuner, (en nærmere definisjon 

av hva som gjelder som interne dokumenter)

• Første ledd: - unntak fra innsyn gjelder ikke for : 

-saksframlegg med vedlegg og saksliste til møte for 

kommunalt eller fylkeskommunalt folkevalgt organ, 

- dokument fra eller til kommunale eller fylkeskommunale 

kontrollutvalg, revisjonsorgan eller klagenemnd, 

- dokument i saker der en kommunal eller fylkeskommunal enhet 

opptrer som ekstern part overfor en annen slik enhet,  

• Fjerde ledd: - unntak fra innsyn gjelder heller ikke for dokument fra 
eller til kommunal eller fylkeskommunal enhet på områder der 
enhetene har selvstendig avgjørelsesmyndighet, 



• § 19 – visse opplysninger i saksdokumenter har 
partene ikke krav på å få gjøre seg kjent med : 

• a) opplysninger av betydning for Norges utenrikspolitiske 
interesser, eller nasjonale forsvars- og sikkerhetsinteresser, jfr. 
offentleglova §§ 20, 21, 

- av hensyn til Norges utenrikspolitiske interesser, dersom det 

følger av folkerettslige forpliktelser, - opplysningene er mottatt 

under forutsetning av at de ikke offentliggjøres, og – når de  

gjelder norske forhandlingsposisjoner,  

- opplysninger i dokument utvekslet som en del av internasjonal 

normutvikling, og som kan få virkning for norsk rett, kan bare 

unntas når det er påkrevd av hensyn til tungtveiende utenriks 

politiske interesser, 

- også ellers når det er påkrevd av hensyn til tungtveiende 

utenriks-politiske interesser,  



• b) opplysninger som angår tekniske innretninger, 
produksjonsmetoder, forretningsmessige analyser, og 
forretningshemmeligheter ellers, når de er av en slik art at 
andre kan utnytte de i egen næringsvirksomhet, 

• c) opplysninger om forskningsideer eller-metoder i sak som 
gjelder økonomisk støtte eller rådgivning fra det offentlige, 

• d) opplysninger som det av hensyn til hans/hennes helse eller 
hans forhold til personer som står ham nær, må ansees 
utilrådelig at han/hun får kjennskap til, men kan meddeles til 
representant, 



• § 19 andre ledd: 

- med mindre det er av vesentlig betydning for en part 

har han/hun heller ikke krav på å få gjøre seg kjent 

med opplysninger om: 
- andre personers helseforhold, 

- eller andre forhold som av særlige grunner ikke bør 

meddeles videre,  

- parten kan pålegges taushetsplikt for opplysninger som gis, 

• Merk § 18 andre ledd om meroffentlighet: 

- det skal vurderes helt eller delvis å gi innsyn selv om 

det er adgang til å gjøre unntak,

- det bør gis når hensynet til parten veier tyngre enn  

behovet for unntak, - her må hensynet til de forhold 

som begrunner unntaket vurderes, (som utenriks 

-politiske hensyn, forretningshemmeligheter, andres helse mv)



• Forholdet mellom reglene om taushetsplikt i fvl.§
13 og reglene om partsoffentlighet i § 18 og 19, 
samt reglene i offentleglova : 

• - taushetsplikten i § 13 går foran reglene om 

offentlighet i offentleglova, 

- men taushetsplikten hindrer ikke nødvendigvis 

reglene om partsoffentlighet i  forvaltningsloven 

§ 18, 

- parten ilegges eventuelt taushetsplikt,  

- § 19 begrenser adgangen til partsoffentlighet etter 

§ 18, men meroffentlighet skal alltid vurderes, 



• § 20 – hensynet til forsvarlig saksbehandling 
bestemmer hvordan dokumentene skal gjøres 
tilgjengelig for partene: 
- hva er praktisk mulig, 

- kravet til forsvarlig saksbehandling ut fra hensynet til 

partene, 

- dersom innsyn motvirker mulighetene for å få saken 

avklart, skal det ikke gis innsyn mens undersøkelser 

gjøres, 

- hensyn på forvaltningens side, ut fra sakens art, som 

kan begrense eller utsette tilgangen,   

• § 21 – avslag på krav om innsyn skal være skriftlig, 



• Om vedtaket: 

• § 23 – enkeltvedtak skal være skriftlig, 

• § 24 – enkeltvedtak skal grunngis, samtidig 
med at vedtaket fattes, 
- i andre saker enn klagesaker kan begrunnelse unnlates 

dersom det innvilger en søknad og det ikke er grunn til å tro at 

noen part vil være misfornøyd med vedtaket,  

- det samme gjelder i saker om fordeling av tillatelser eller 

andre fordeler mellom flere parter, 

- begrunnelse kan likevel kreves etter at vedtaket er truffet,

- begrunnelse kan unnlates når den ikke kan gis uten å røpe 

opplysning som parten ikke har krav på etter § 19,



• § 25 – begrunnelsens innhold: 

- den skal vise til de regler vedtaket bygger på, 

- dersom det er nødvendig for å forstå vedtaket, skal  

begrunnelsen gjengi reglene eller det vedtaket bygger

på, 

- skal nevnes de faktiske forhold som vedtaket bygger på, 

- de hovedhensyn som har vært avgjørende ved utøving 

av forvaltningsmessig skjønn bør nevnes, 

- det kan være tilstrekkelig å vise til retningslinjer dersom 

de er gitt, 

• Jfr. Rt.2015, s.1388, - pkt, 166 flg., 181 flg.,



• § 27 Underretning om vedtaket 

• skal skje så snart som mulig, 

• skal om mulig gis skriftlig,  

- dersom det er særlig byrdefullt, eller det haster, kan det gis 

muntlig eller på annen måte, 

- underretning kan unnlates når det må ansees åpenbart 

unødvendig, og vedtaket ikke medfører skade eller ulempe 

for parten, 

• begrunnelsen bør gis samtidig med vedtaket, 

• det skal samtidig opplyses om klageadgang, klagefrist, 
klageinstans og fremgangsmåte for øvrig,  

• når forholdene gir grunn til det, skal det opplyses om adgang 
til å søke fritt rettsråd, veiledningsplikt, adgang til å få tilkjent 
sakskostnader, 



• § 27 b – søksmålsadgang: 

- forvaltningsorganet kan bestemme at søksmål om 
vedtakets gyldighet ikke skal kunne reises uten at 
adgangen til å klage over vedtaket er nyttet, og klagen 
er avgjort av den høyeste aktuelle instans, 



• Relevans – eksempler fra rettspraksis: 
• Rt.2015, s.1388 

- tilstrekkelig lovhjemmel i utlendingsforskrifta § 7-1?

- omfanget av prøvingsretten av ‘urimelig’  i § 28 femte ledd,

- feil i faktum: har det vært gjort tilstrekkelige utredninger? 

- retten til å uttale seg for mindreårige, 

- kravet til begrunnelse, (barnets beste utilstrekkelig drøftet)

• Rt.2015, s.93, Maria, - hvem er parter i saken, - mindreårige, 

• Rt.2009, s.661, - Husebyskogen, - tilstrekkelig utredet? 

• Rt.2010, s.612, sårstell, - tyngende vilkår, legalitetsprinsippet, 

• Rt.1998, s,1398, Torghatten, - partsoffentlighet, 



• Øvrige regler i forvaltningsloven: 
• § 28: - retten til å klage på enkeltvedtak, til 

overordnet organ, av part eller annen med rettslig 
klageinteresse, 

• § 29: 3 ukers frist fra underretning, 

• § 31: unntak: ikke kan lastes, eller det av særlige grunner er 
rimelig at klagen tas under behandling, 

• § 32: klagen må nevne den endring som ønskes, 

• § 33: førsteinstansen vurderer først om vedtaket bør endres, 

• § 34: - klageinstansen kan prøve alle sider ved saken, og skal
vurdere alle synspunkter klageren har kommet med,  

- vedtaket kan ikke endres til skade for klager med mindre 

dennes interesser må vike for hensynet til andre private eller 

offentlige interesser, 



• § 35 Omgjøring 
• Et forvaltningsorgan kan omgjøre eget vedtak dersom: 

- endringen ikke er til skade for noen vedtaket retter seg mot 

eller direkte tilgodeser, 

- underretning ikke er kommet fram til parten, 

- vedtaket må ansees ugyldig, 

• Omgjøring kan skje til skade for part, dersom private eller 
offentlige interesser tilsier det, og beskjed om omgjøring gis 
innen 3 uker, og om vedtaket innen 3 mnd., 

• Enkeltvedtak kan omgjøres etter ulovfestete regler uten 
begrensningene ovenfor, 



• § 41.(virkningen av feil ved 
behandlingsmåten).

• Er reglene om behandlingsmåten i denne lov 
eller forskrifter gitt i medhold av loven ikke 
overholdt ved behandlingen av en sak som 
gjelder enkeltvedtak, er vedtaket likevel gyldig 
når det er grunn til å regne med at feilen ikke 
kan ha virket bestemmende på vedtakets 
innhold.



Statsborgerskapsloven  - omgjøring 

§ 26.Tilbakekall,    Andre ledd : 
Et vedtak om statsborgerskap kan tilbakekalles der 
omgjøringsadgang følger av forvaltningsloven § 35 eller 
alminnelige forvaltningsrettslige regler. Tilbakekall av 
statsborgerskap som er bygget på uriktige eller ufullstendige 
opplysninger, kan likevel bare foretas hvis søkeren mot bedre 
vitende har gitt de uriktige opplysningene eller har fortiet 
forhold av vesentlig betydning for vedtaket.

• Andre faktorer som det kan argumenteres for å legge vekt 
på: 

- alder når opplysningene ble gitt, 

- omstendigheter ved ankomst og søknadstidspunkt, 

- tiden som er gått siden ankomst, og statsborgerskap ble gitt,

- innrettelse på vedtaket,  

- tilknytning til Norge, eller til andre land, 



• Kap.VII om forskrifter 

- utredningsplikt 

- forhåndsvarsel til representanter for de som 

forskriftene gjelder for, eller som har interesser som 

er særlig berørte, 

• Kap.VIII

• § 41 - ved feil i saksbehandlingsreglene etter loven, 
kan vedtaket likevel være gyldig når det er grunn til å 
regne med at feilen ikke har virket inn,



• Særlige regler i spesiallovgivningen: 

• pasientrettighetsloven, 2.juli 1999 nr.63, kap.3 
medvirkning og informasjon, kap.4 samtykke, kap.7 klage

• barnevernsloven, 17.juli 1992 nr.199, §4-3, rett og plikt 
til å foreta undersøkelser, kap.6 saksbehandlingsregler,

• plan- og bygningsloven, 27.juni 2008 nr.71, mange ulike 
vedtak med ulike krav til utredning, kap.4 og 5 om utredning 
og medvirkning, kap.11 og 12 kommuneplan, reguleringsplan, 
kap.14 konsekvensutredninger, 

• universitets- og høyskoleloven, 1.april 2005, nr.15, 
kap.3 faglige bestemmelser, opptak, klage mv, - kap.4 
studentenes rettigheter og plikter, 

• Utlendingsloven, 15.mai 2008 nr.35, - kap.11 
saksbehandlingsregler, § 90 iverksetting av vedtak, 



• Er de sentrale rettslige prinsipper og hensyn ved 
utøvelse av offentlig myndighet gjenspeilt i 
forvaltningsloven?  

• Legalitetsprinsippet, 

• Demokrati, - styring, - effektivitet,

• Menneskerettigheter, frihet, 

• Rettssikkerhet (prosess, habilitet, utredning, innsyn, 
deltakelse, begrunnelse)

• Offentlighet (innsyn, begrunnelse)

• Inndragning av partene, kontradiksjon,  

• Domstolsprøving 

• Materielle hensyn: velferd, miljø, likhet, økonomi



• Lovtolkning og metode : 

• Lovens ordlyd, 

• Lovens formål, 

• Generelle standarder, samfunnsmessige 
hensyn, 

• Forvaltningsrettslige prinsipper: legalitet, 
rettssikkerhet, offentlighet, kontradiksjon, 
saklighet, forsvarlig, proporsjonalitet, kvalitativ 
minstestandard, effektivitet, 

• Hva kan forvaltningen og hva kan domstolene 
prøve? 


