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Dato Kl. Tema Ansvarlig

13.8 10.15-12.00 Introduksjon til JUS 2211 Jon Christian Nordrum

14.8 10.15-12.00 Introduksjon til forvaltningsretten

- Hva er forvaltningsrett? 

- Forvaltningens aktører og organisering

- Forholdet mellom alminnelig og spesiell forvaltningsrett

- Sentrale prinsipper og hensyn

Nikolai K. Winge

15.8 10.15-12.00 Nærmere om forvaltningsloven og sentrale begreper

- Vedtak, enkeltvedtak, forskrift, part

Kirsten Sandberg

16.8 10.15-12.00 Kravet til forsvarlig forvaltning

- Veiledning, varsling, utredning og begrunnelse

- Særlig om inhabilitet

Nikolai K. Winge

17.8 10.15-12.00 Regler om innsyn i forvaltningsdokumenter

- Forvaltningslovens innsynsbestemmelser

- Taushetsplikt

- Offentlighetsloven

- Kort om miljøinformasjonsloven

Jon Christian Nordrum

20.8 12.15-14.00 Delegasjon og instruksjonsmyndighet Kirsten Sandberg

21.8 12.15-14.00 Lovskravet – Legalitetsprinsippet i forvaltningsretten Jon Christian Nordrum

22.8 12.15-14.00 Skjønnsutøvelse og skjønnsskranker

- Tyngende vilkår

Nikolai K. Winge

23.8 12.15-14.00 Klage og omgjøring Nikolai K. Winge

24.8 12.15-14.00 Domstolskontroll med forvaltningens lovanvendelse og 

skjønnsutøvelse

Jon Christian Nordrum

27.8 10.15-12.00 Hovedtrekk om ugyldighet Nikolai K. Winge



Kursundervisning

• Oppgavebasert undervisning

– Kurset deles i fire grupper

– Jobb med oppgave 1 og 2 før første kursdag

– Informasjon legges ut på Canvas – følg med!

• Kursoppgave med gjennomgang i plenum 

onsdag 19/9

• Evaluering av undervisningen   



Pensum

Pensum er nærmere definert her

https://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS2211/h18/pensumliste/index.html#toc1


Læringskravene
• Studenten skal ha god forståelse av:

• Forholdet mellom alminnelig og spesiell forvaltningsrett

• Sentrale hensyn ved vurdering av forvaltningens oppbygning og 

virksomhet (særlig rettssikkerhet, styring og effektivitet)

• Reglene om delegasjon og intern styring i forvaltningen

• Reglene om offentlighet

• Forvaltningslovens sentrale regler, særlig om anvendelsesområde, 

utredningsplikt, habilitet, varsling, partsoffentlighet, vedtak, underretning, 

begrunnelse og klage

• Reglene om omgjøring av forvaltningsvedtak

• Kravet til rettslig grunnlag for avgjørelser (kompetanse) og faktiske 

handlinger (tillatelse), herunder legalitetsprinsippet

• Reglene om vilkår for begunstigende forvaltningsavgjørelser

• Hjemmelstolkning og grensene for forvaltningens materielle kompetanse, 

herunder skillet mellom kompetanse og frihet til (ikke) å bruke den, og 

kravet til korrekte fakta

• Reglene om ugyldighet

• Domstolens kompetanse til å prøve forvaltningens konkrete lovanvendelse 

(subsumsjonen) og deres tilbakeholdenhet med å bruke kompetansen



Hvordan lykkes med forvaltningsrett?

• Krever forståelse av maktfordelingen i statsapparatet.

– Hva er rollen til Stortinget, regjeringen og domstolene? Hvordan 

skjer kontrollen? 

• Innarbeid lovsamlingen. Henvis mellom forvaltningsloven og 

særlovgivningen. Vis til relevante rettsavgjørelser.

– Se regler om innarbeidelse på fakultetets nettsider.

– Kort om lovnoter – dette er ikke en del av lovteksten.

• Gå gjennom hvert tema:

– Hva? Hvorfor? Hvordan?

• Forsøk å forstå hensikten med den enkelte bestemmelse – de 

legislative hensyn.

• Ikke pugg. Forstå!

http://www.jus.uio.no/studier/regelverk/hjelpemidler-eksamen.html


Noen ord om rettspraksis som rettskilde

• Rettspraksis er ofte en sentral kilde for å 

trekke rettslige slutninger.

• Mitt inntrykk er at mange er usikre med 

hensyn til når og hvordan man skal bruke 

rettspraksis som rettskilde.



Når er det aktuelt å bruke rettspraksis?

• Når en lovteksttolkning ikke gir grunnlag for sikre slutninger;

– «Uttrykket "særlige tilfeller" i energiloven § 10-4 kan tas til inntekt for at 

lovgivers mening har vært å gi forvaltningen fullmakt til å avgjøre med 

endelig virkning om et vedtak kan omgjøres. Tolkning av ordlyden alene er 

imidlertid ikke tilstrekkelig for å konkludere. Spørsmålet er derfor om man 

finner støtte for et slikt syn i rettspraksis. I Rt. 2007 s. 257 (Trallfa) skulle 

Høyesterett ta stilling til…» 

• Når rettsgrunnlaget er ulovfestet rett, slått fast gjennom lang 

tids rettspraksis;

– «Gjennom lang tids praksis har domstolene utviklet en ulovfestet 

vilkårslære. En sentral dom er Rt. 2003 s. 764 (Gang- og sykkelvei) hvor 

Høyesterett måtte vurdere…»

• Når Høyesterett har tatt eksplisitt stilling til hvordan et 

rettsspørsmål skal løses - prejudikat;

– «En helt sentral dom her er Rt. …» 

• Når rettspraksis kan støtte en tolkning av andre rettskilder;

– «Til støtte for en slik tolkning er dommen inntatt i Rt. …»



Hvordan anvende rettspraksis?

• En metode er trepunktsbehandlingen:

1. Kort om hva saken gjaldt og det rettslige spørsmålet 

Høyesterett måtte ta stilling til. (Hint: sammendraget 

– men vær oppmerksom på at dette er ikke er en del 

av dommen).

2. Dommens resultat og rettslig resonnement. 

Hvorfor/hvordan kom Høyesterett til dette resultatet?

• Hvordan tolket Høyesterett lovtekst og det øvrige 

rettskildegrunnlaget?

• Hva la Høyesterett avgjørende vekt på?

3. Dommens rettskildemessige betydning og vekt, 

herunder hva man kan utlede av dommen med 

hensyn til klargjøring av gjeldende rett. I 

praktikumsoppgaver vil dommens overføringsverdi 

kunne drøftes. 



Opplegg i dag

- Hva er forvaltningsrett? 

- Forvaltningens aktører og organisering

- Forholdet mellom alminnelig og spesiell 

forvaltningsrett

- Sentrale prinsipper og hensyn



Hva er forvaltningsrett?

• Med «offentlig forvaltning» siktes det til 

myndighetsutøvelse.

– «Statens høyhetsrett»

– Myndighetsutøvelse på vegne av felleskapet

• Forvaltningsrett gjelder rettsforhold mellom 

myndighetene og borgerne, og mellom 

myndighetene.

• For å forstå forvaltningsrett må vi kjenne til 

maktfordelingen mellom Stortinget, 

regjeringen og domstolene:



Maktfordelingen

Lovgivende makt - Grl. § 49 og § 75 a

Utøvende makt – Grl. § 3 Dømmende makt – Grl. § 88



Maktfordelingen

• Stortinget vedtar lover etter forslag fra 

Regjeringen.

• Regjeringen (forvaltningen) håndhever 

lovene.

• Domstolene kontrollerer at forvaltningen 

holder seg innenfor de lovsatte rammer.

• Forvaltningsrett gjelder lovbestemmelser 

som:
– Gir forvaltningen kompetanse til å utøve myndighet.

– Avgrenser forvaltningens kompetanse til å utøve myndighet 

(kompetanseskranker).

– Fastsetter saksbehandlingsregler ved myndighetsutøvelse.



Tre hovedtyper bestemmelser

• Personelle regler (personell kompetanse):

– Hvem kan treffe vedtak?

• Materielle regler (materiell kompetanse):

– Hva kan det treffes vedtak om? 

• Prosessuelle regler (saksbehandlingskrav):

– Hvordan må forvaltningen gå frem? 

Hvorfor? Det spørsmålet må du stille!



Personell kompetanse

• Forvaltningen = organer for stat og 

kommune, jf. fvl. § 1. 

• Oppbygningen av den offentlige 

forvaltning: 
– Den utøvende statsmakt: regjering/Kongen i statsråd 

– Departementene

– Direktorater og andre forvaltningsorganer underlagt 

departementene (skoler, sykehus, militæret mv.)

– Fylkesmannen; statlig forvaltningsorgan, klageinstans 

– Fylkeskommuner (regioner)

– Kommuner

– Private rettssubjekter kan også gis 

forvaltningsmyndighet, jf. fvl. § 1 if.



Særlig om kommunal forvaltning

• Grl. § 49 (2):

– «Innbyggerne har rett til å styre lokale anliggender gjennom 

lokale folkevalgte organer. Nærmere bestemmelser om det 

lokale folkevalgte nivå fastsettes ved lov.»

• Det kommunale selvstyret står sterkt i norsk rett.

• Kommuneloven gir nærmere regler om kommunal 

organisering, oppgaver og ansvar.

• Regjeringen kan ikke instruere kommunene.

• Vide fullmakter, særlig innenfor plan- og 

bygningsretten.

• Begrenset overprøvingsadgang ved klagebehandling 

(mer om dette siden). 



Kommunal organisering

Eksempel på politisk organisering



Kommunal organisering

Eksempel på administrativ organisering



Personell kompetanse

• Hvem som kan treffe vedtak beror på en 

tolkning av hjemmelsgrunnlaget; lov, forskrift, 

delegasjonsfullmakt. Eks:

• Hvem kan frede et område etter 

naturmangfoldloven?

– Nml. § 34 (1): «Kongen i statsråd fastsetter det 

enkelte verneområde, jf. §§ 35 til 39, ved 

forskrift.»

– Kongen i statsråd er den høyeste 

forvaltningsmyndighet.



Personell kompetanse

• Hvem kan gi tillatelse til et vindkraftanlegg?

– Energiloven § 2-2 (1): «Vedtak etter denne lov 

fattes av departementet.»

– Olje- og energidepartementet er gitt 

beslutningskompetanse.

– Delegasjonsforskrift av 27. juni 2016 nr. 824: 

«Departementet delegerer all myndighet etter lov 

29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, 

overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi 

m.m. (energiloven) til Norges vassdrags- og 

energidirektorat[…]»

– NVE avgjør konsesjonssøknader. OED er 

klageinstans.



Personell kompetanse

• Hvem avgjør om en utledning kan gis 

oppholdstillatelse i Norge?

– Utlendingsloven § 65 (1): «Vedtak om midlertidig 

og permanent oppholdstillatelse, fornyelse og 

tilbakekall fattes av Utlendingsdirektoratet.»

– UDI fatter vedtak. Utlendingsnemnda (UNE) er 

klageinstans.

• Av og til fattes vedtak av feil organ. Personell 

kompetansefeil som kan medføre ugyldighet 

(mer om dette senere).



Materiell kompetanse

• Hva kan det treffes vedtak om?

• Beror på en tolkning av kompetansegrunnlaget, dvs. 

lov, forskrift, instruks, mv.

– Tillatelser, forbud, påbud, dispensasjoner, økonomisk ytelse 

eller sanksjoner, osv.

• Viktige spørsmål vedr. materiell kompetanse:

– Trenger forvaltningen hjemmel for å treffe vedtaket? 

• Legalitetsprinsippet (Grl. § 113) krever lovhjemmel for å treffe vedtak 

som innebærer inngrep i borgenes rettigheter (mer om dette senere).

– Er lovens betingelser oppfylt i den konkrete sak?

• Materielle kompetanseskranker (mer om dette senere).



Prosessregler

• Hvordan skal forvaltningen gå frem i sin 

saksbehandling?

• Beror på en tolkning av den enkelte 

hjemmelslov.

• Forvaltningsloven gjelder som en generell 

rammelov for all forvaltningsvirksomhet. 



Forvaltningsloven 10 feb. 1967

• Forvaltningskomiteen 1952-1960

• Bakgrunn: Mer omfattende lovgivning og 

forvaltning, flere lovregler som berører 

borgernes rettigheter og plikter 

• Resultater av komitéens arbeid: 

– Lov om Stortingets ombudsmann for forvaltningen 

(1962), 

– Forvaltningsloven (1967)

– Offentlighetsloven (1970), Offentleglova (2006)



Forvaltningsloven 10 feb. 1967

• Kapittel I. Lovens område. Definisjoner.

– Utøving av offentlig myndighet, vedtak, enkeltvedtak, part, 

• Kapittel II. Om ugildhet (inhabilitet).

• Kapittel III. Almindelige regler om saksbehandlingen. 

– Veiledningsplikt, taushetsplikt, forsvarlig saksbehandling,

• Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak. 

– Forhåndsvarsel, partsinnsyn, rett til å uttale seg, kontradiksjon, 

• Kapittel V. Om vedtaket.

– Skriftlig, krav på begrunnelse, underretning,

• Kapittel VI. Om klage og omgjøring. 

• Kapittel VII. Om forskrifter.

• Kapittel VIII. Bestemmelser om virkningen av feil, om utsatt 

iverksetting av vedtak og om ikrafttredelse. 

• Kapittel IX. Administrative sanksjoner.

• Kapittel X. Tvangsmulkt.

• Kapittel XI. Ikrafttredelse.



Forholdet mellom forvaltningslov og 

særlovgivningen
• Forvaltningsloven får anvendelse når:

– Særloven ikke inneholder noen regulering – eks. hvem som kan klage (§ 28), 

når et vedtak er gyldig til tross for feil (§ 41).

– Særloven bestemmelse er vag eller uklar – forvaltningsloven supplerer 

tolkningen.

– Særloven henviser til forvaltningsloven (eks. pbl. § 1-9).

• Forvaltningsloven får ikke anvendelse når:

– Særloven gir eksplisitte saksbehandlingsregler. Særloven gis her forrang «lex

spesialis».

• Forvaltningsloven er generell i sin utforming – bredt nedslagsfelt

– Eks. § 17 – «Forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som 

mulig før vedtak treffes.»

• Gammel lov. Ikke nødvendigvis egnet til å håndtere alle 

forvaltningsspørsmål i dag.

– Miljørettslige spørsmål…

• 2016: Utvalg nedsatt for å utrede og lage forslag til ny forvaltningslov.  



Grunnleggende verdier og prinsipper i 

forvaltningsretten

• Legalitet og demokrati:

– En forvaltning basert på demokratisk vedtatte 

lover. Myndighetsutøvelse på vegne av et 

fellesskap.

• Likhet og rettferdighet:

– Sentrale hensyn ved lovtolkning, både likhet for 

loven og sosial rettferdighet.

• Frihet og verdighet

– Vektlegging av gjennomføring av alle 

menneskerettslige forpliktelser (Grl. mrl. traktater) 

– Ivareta private parters verdighet



Grunnleggende verdier og prinsipper i 

forvaltningsretten

• Offentlighet og åpenhet:

– Offentlighetsprinsipp som en hovedregel for all 

forvaltningsvirksomhet. Dvs. allmennhetens 

tilgang til informasjon og særlig innsynsrett for 

partene ved saksbehandling.

• Medbestemmelse:

– Det kontradiktoriske prinsipp. Medvirkning for de 

som blir berørt. Varslings- og høringsrutiner. 



Grunnleggende verdier og prinsipper i 

forvaltningsretten

• Effektivitet:

– Effektivitet med hensyn til å oppnå lovenes 

formål. 

– Økonomisk effektivitet ved bruken av 

fellesskapets ressurser.

– Tidseffektivitet. 

• Kvalitet og grundighet:

– Bruk av kunnskaper og relevant ekspertise.

– Få fram og vurdere alle relevante faktiske forhold 

og argumenter



Grunnleggende verdier og prinsipper i 

forvaltningsretten

• Rettssikkerhet:

– Sikkerhet for at retten tolkes og håndheves i tråd 

med lovgivers krav.

– Prosessuell rettssikkerhet: Saksbehandlingskrav

• Prosessreglene skal sikre forsvarlig saksbehandling

– Materiell rettsikkerhet: Krav til resultatet

• De vedtak som treffes skal være i samsvar med 

lovgivers vilje.

• Lovsatte skranker for forvaltningens kompetanse.

• Grunnleggende prinsipper og rettigheter i Grunnlov og 

EMK.

– Mulighet for overprøving og kontroll av 

forvaltningen


