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1. Generelt om kontroll med 

forvaltningen

• Kontrollbegrepet

– Forhåndskontroll

– Etterhåndskontroll

– Regelstyrt kontroll

– Annen kontroll (media, enkeltpersoner, 

organisasjoner, forskning osv.)



Regelstyrt etterhåndskontroll

• Regelstyrt etterhåndskontroll - oversikt
– Intern kontroll

• Overordnetes tilsyn 

• Overordnete organers tilsyn  

– Ekstern kontroll 

• Statlig kontroll med kommunal virksomhet 

• Nemder og særskilte klageordninger

• Riksrevisjonen

• Sivilombudsmannen

• Norske domstolers kontroll

• EFTAs overvåkningsorgan, EFTA-domstolen

• Andre organer
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2. Historisk bakgrunn for 

domstolskontroll med forvaltningen 
• Før 1814

– Kongen

– Dømmende kommisjoner

– Henvisning til domstolene

• Grunnloven og domstolskontroll med 
forvaltningen
– Domstolskontroll med forvaltningen er ikke regulert

– Ingen selvfølge i 1814 med alminnelig 
domstolskontroll  av forvaltningen jf blant annet fransk 
forfatning

– Domstolene prøvde likevel lovligheten av 
forvaltningsvedtak fra 1820-tallet



3. Domstolskontroll med forvaltningen 

i 2017

• Domstolene har kompetanse til prøve 

lovligheten av forvaltningens vedtak

• Rettslig grunnlag:

– Grl§ 89

– Grl§ 88 

– 200 års praksis, 

– konstitusjonell sedvanerett 

– forutsatt i lovgivningen – se blant annet 

tvistelovens § 1-5



Begrensninger i domstolenes 

kompetanse til å prøve forvaltningens 

vedtak 

• Lovgivningen kan i en viss utstrekning 

begrense domstolenes kompetanse 

• Grunnloven, EMK og EØS-avtalen som 

grenser for hvor langt lovgivningen kan 

begrense domstolskontrollen
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Eksempel på begrensning av 

domstolskontrollen
Valgloven § 13-2 (1) bestemmer at det kan klages 
over forberedelsen og gjennomføringen av 
fylkestingsvalg og kommunestyrevalg

Valgloven § 13 (2) regulerer klagebehandlingen:

«Departementet er klageinstans. Departementet skal kjenne 
fylkestingsvalget i en kommune eller i hele fylket eller 
kommunestyrevalget i en kommune ugyldig dersom det er 
begått feil som antas å ha hatt innflytelse på fordelingen av 
mandatene mellom listene og som det ikke er mulig å rette. 
Departementets vedtak i klagesaker etter denne paragraf 
er endelige og kan ikke bringes inn for domstolene» 



4. Om legalitetskontroll

• Domstolene kan kontrollere lovligheten av 

forvaltningens virksomhet, ikke 

hensiktsmessigheten

– Prosessuelt utgangspunkt: 

• Det kan kun reises saker for domstolen om «rettskrav» jf

tvistelovens § 1-3

• Krav om mer rimelig eller hensiktsmessig behandling må 

i utgangspunktet avvises



Om grensen mellom ulovlige og 

urimelige vedtak

• Domstolene har kompetanse til å prøve om forvaltningen 
har etterlevd alle rettsregler
– Kontroll med saksbehandlingsregler

– Kontroll med kompetansegrunnlaget, herunder lovskravet

– Kontroll med de rettslige rammene for forvaltningsskjønnet 
(skjønnsskrankene)

• Særlig om domstolenes kontroll med det faktiske 
grunnlaget for forvaltningens avgjørelser

• Domstolenes kompetanse til å prøve forvaltningens 
anvendelse av rettsregler må ikke alltid benyttes fullt ut

• Utøvelse av forvaltningsskjønn innenfor rettslige rammer 
kan domstolene ikke prøve uten særskilt grunnlag
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5. Nærmere om kontroll med 

lovanvendelse (subsumsjon)

• Utgangspunktet:

– Domstolene har kompetanse til å prøve om 

forvaltningen har etterlevd alle rettsregler –

herunder lovanvendelsen (subsumsjonen)



Er dette en «spesiell naturtype»?



Presiseringer av domstolenes 

subsumsjonskontroll

• Visse vurderinger tilsier begrenset 

kompetanse for domstolenes kontroll

– Kan domstolene fullt ut prøve vilkåret «sterke 

menneskelige hensyn» i utlendingsloven § 8 

andre ledd? 



Fra Rt 2008 side 681

– «Lovteksten gir isolert sett ikke nevneverdig bidrag for 
så vidt angår omfanget av prøvelseskompetansen.» 

– Førstvoterende anvender forarbeider og interne 
retningslinjer for å klargjøre hva slags skjønn som skal 
utøves. 

• Ot.prp.nr.75 (2006-2007): 

– «terskelen for opphold på humanitært grunnlag berører klare 
politiske avveininger og har betydning for den samlede 
innvandring»,

– lovbestemmelsen bør ikke utformes slik «at den blir rettslig 
forpliktende». 

• Interne veiledende retningslinjer:

– Skal foretas bred helhetsvurdering, og skal sees hen til både 
generelle og konkrete hensyn.
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Presiseringer av domstolenes 

subsumsjonskontroll

• Kompetansen brukes ikke alltid fullt ut
• Organets sakkunnskap og erfaring (Patentstyret) jf Rt

1975 side 603 



Presiseringer av domstolenes 

subsumsjonskontroll

• Kompetansen brukes ikke alltid fullt ut
• Vurderingens art – (faglig skjønn, naturfaglige 

vurderinger), jf Rt 1995 side 1427  



Presiseringer av domstolenes 

subsumsjonskontroll

• Kompetansen brukes ikke alltid fullt ut
• Særlige hensyn – domstolene bør være tilbakeholdne jf

Rt 2004 side 1092



Presiseringer av domstolenes 

subsumsjonskontroll

• Kompetansen brukes ikke alltid fullt ut

• Oppsummert: Tilbakeholdens ved prøving av spesielt 

vage, spesielt brede og spesielt faglige ord og uttrykk



Presiseringer av domstolenes 

subsumsjonskontroll

• Sammensmelting av subsumsjon og 

forvaltningsskjønnet 
• I utgangspunktet er prøving av subsumsjon noe annet 

enn prøving av forvaltningsskjønnet. 

• Men når betingelsen for et fritt forvaltningsskjønn i seg 

selv beror på flertydige ord kan grensen bli flytende – og 

tilsi begrenset prøving av subsumsjonen av de flertydige 

ordene. Eks. dispensasjon kan gis når særlige grunner 

tilsier det, jf «Trallfa» Rt 2007 side 257, premiss 40 flg



Presiseringer av domstolenes 

subsumsjonskontroll

• Ordlyd kan avskjære domstolsprøvelse av 

subsumsjonen

• Men hensyn til rettssikkerhet kan tilsi 

prøvelse, selv om ordlyden kan tolkes som 

argument mot prøvelse 

– Elvebåt» Rt 2005, side 117, premiss 47 flg.



6. Nærmere om kontrollen med 

skjønnsutøvelsen 

• Domstolene kontrollerer ikke 

hensiktsmessigheten eller rimeligheten, men 

skjønnsskrankene

• Mer intensiv prøvelse kan bestemmes i lov jf

for eksempel tvistelovens kap 36.



Skjønnsskranker

– Lovbestemte skranker

• Hjemmelsloven setter skranker

• Andre lover setter skranker

• Likestillingsloven og andre ”interne lover”

• Menneskerettighetsloven og skranker i EMK osv

• Særlig om Grunnloven § 98
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Skjønnsskranker

– Ulovfestede skranker 

• Utenforliggende hensyn

• Vilkårlighet

• Sterk urimelighet

• Usaklig forskjellsbehandling

• Forholdsmessighet

• Minstestandard.
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Utvidet domstolskontroll med 

forvaltningsskjønnet
Tvistelovens kapittel 36. Tvangsvedtak i helse- og sosialsektoren 

§ 36-1.Virkeområde

(1) Reglene i dette kapitlet gjelder søksmål som etter særskilt lovbestemmelse kan 
reises for rettslig prøving av administrative vedtak om tvang mot personer. Andre krav 
kan ikke trekkes inn i saken. 

§ 36-4.Tingrettens sammensetning. Fagkyndige utvalg

(1) Tingretten settes med to meddommere, hvorav én lek og én fagkyndig. I særlige 
tilfeller kan retten settes med to fagdommere og tre meddommere, hvorav én eller to skal 
være fagkyndige. Når retten skal settes med bare én lek meddommer, avgjøres det ved 
loddtrekning hvilket kjønn denne skal ha. 

§ 36-5.Rettens behandling og prøving

(…)

(3) Innenfor rammene av vedkommende lov skal retten prøve alle sider av saken 



7. Prosessuelle spørsmål

• Fullt utnyttet klagerett? 
– Se forvaltningslovens § 27 b

• Hvem har søksmålsrett? 
– Se tvistelovens § 1-3

– Hva med organisasjoner?

• Hva kan det kreves dom om? 

• Utsatt iverksettelse?
– Se forvaltningslovens § 42

– Midlertidig forføyning 



• Takk for oppmerksomheten!


