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Det er en evig erfaring 

at hvert menneske som 

har makt, er tilbøyelig 

til å misbruke den; han 

fortsetter til han støter 

på grenser.

Montesquieu,

«Lovenes ånd» 1748
Bilde: Wikipedia



Klage § 34

• Full prøving: «prøve alle sider av saken og 
herunder ta hensyn til nye omstendigheter», sml. 
domstolskontroll

• Sml. reglene om domstolskontroll

• Kontroll av forvaltningens vurdering vs. ny 
vurdering

• Sml. ny fvl. § 50: Særregel om domstolens 
kompetanse i sak om administrativ sanksjon
– «Ved prøving av vedtak om administrative sanksjoner 

kan retten prøve alle sider av saken.»

JCFN 2018
4

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftfil?/lov/nl/hl-19670210-000.html&34


Vedtak - § 2 bokstav a

vedtak, en avgjørelse som treffes under 
utøving av offentlig myndighet og som 
generelt eller konkret er bestemmende for 
rettigheter eller plikter til private personer 
(enkeltpersoner eller andre private 
rettssubjekter); 
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http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftfil?/lov/nl/hl-19670210-000.html&2


Enkeltvedtak - § 2 bokstav b

enkeltvedtak, et vedtak som gjelder 
rettigheter eller plikter til en eller flere 
bestemte personer; 
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Enkeltvedtakets «reise»
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Rettskildefunksjon – «prejudikatsvirkning»
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STORTING

FORVALTNING

Domstolen 
kontrollerer om 
forvaltningen 
etterlever loven

KONTROLL
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DOMSTOL



STORTING

FORVALTNING

KONTROLL

Domstolens kontroll med 
lovers grunnlovs- og 
menneskerettmessighet 
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STORTING

DOMSTOL FORVALTNING

GRENSER

KONTROLL

Maktfordeling – og 
balanse
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VEDTAK DOM
aktuell 

mulighet Klagevedtak

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4
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Full realitetsprøvning
- Alle sider av saken
- Nye omstendigheter

Domstolskontroll
- Lovtolkning
- Saksbehandling
- Myndighets-

overskridelse

Den konkrete 
anvendelsen?

(subsumsjonen)



Maktfordeling

• Stortinget gir myndighet til forvaltningen ved 
lov

• Loven setter grenser

• Domstolen fører kontroll med 

– at vedtaket er innenfor lovens grenser 
(lovtolkning, legalitetsprinsippet)

– forvaltningens anvendelse i en enkeltsak

– myndighetsoverskridelse, saksbehandling og fakta
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Storting 

Generelt Individuelt

Arbeidsdeling
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Forvaltning 



Domstol Forvaltning 

Lovlig? Hensiktsmessig?

Arbeidsdeling
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Rettslig grunnlag for domstolskontroll

• Langvarig sedvane, sikker rett, at domstolen 
kan prøve forvaltningens vedtak

• Denne adgangen følger også av mange 
rettsgrunnlag: Bl.a. EMK artikkel 3, 5, 6, 8 og 
13.

• På flere områder er den lovfestet: F.eks. for 
tvangsvedtak, tvisteloven kapittel 36.

• Grunnlovskontrollen med forvaltningens 
vedtak følger nå av Grunnloven § 89 (2015)
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Grunnloven § 89

«I saker som reises for domstolene, har 
domstolene rett og plikt til å prøve om lover og 
andre beslutninger truffet av statens 
myndigheter strider mot Grunnloven.»

(kunngjort 12. juni 2015)
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Innst. 263 S (2014–2015)

Grunnlovsforslaget gir «med hensikt ingen 
veiledning» om prøvingsintensiteten, Innst. 263 S 
(2014–2015) s. 11). Stortingsflertallet uttalte at det 
var:  «enig med Menneskerettighetsutvalget i at 
prøvingens intensitet er sammensatt og derfor lite 
egnet for generell […] Dette flertallet viser til at 
prøvingens intensitet langt på vei vil avhenge av den 
enkelte rettighets innhold, formål og utforming, 
samt de faktiske forhold i hvert enkelt tilfelle.» 
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Forslaget handler «utelukkende […] om å skrive 
prøvingsretten inn i Grunnloven med dens 
nåværende innhold og omfang», og «formålet med 
[...] kodifiseringen er å synliggjøre domstolenes 
prøvelsesrett som en viktig del av vårt 
konstitusjonelle system og vår rettsstat» ( s. 10). 

(Forslag i Stortinget om å utvide bestemmelsen, 
presisere grunnlaget for forvaltningskontroll, 
Dokument 12:19 (2015–2016)) 

Innst. 263 S (2014–2015)
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https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Grunnlovsforslag/2015-2016/dok12-201516-019/?lvl=0


NÅR KAN DOMSTOLEN PRØVE 
FORVALTNINGENS VURDERINGER?

JCFN 2018
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Det er en evig erfaring 

at hvert menneske som 

har makt, er tilbøyelig 

til å misbruke den; han 

fortsetter til han støter 

på grenser.

Montesquieu,

«Lovenes ånd» 1748

Bilde: Wikicommons



Hva kan domstolen prøve?

• Lovanvendelsen – generelt 

• Subsumsjonen – fritt skjønn

– Myndighetsoverskridelse

– Fakta

– Saksbehandlingen
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Hvorfor forvaltningsskjønn?

• Nærhet og fagkunnskap

• Fleksibilitet

• Lokaldemokrati

• Konkret rimelighet

• Effektivitet versus rettsikkerhet

• Funksjonsdeling mellom Storting (generell),  
forvaltning (individuell) og domstol (kontroll)
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Hvorfor ikke forvaltningsskjønn?

• Usikkerhet for borgerne

• Øker risiko for uønsket myndighetspåvirkning, 
korrupsjon, misbruk av myndighet mv.

• Fare for at «svake» interesser og svake 
grupper ikke når frem

• Svekker rettsikkerheten
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Kan domstolen prøve forvaltningens 
subsumsjon?

• Lovtolkning!

• Hva sier lovteksten?

• Hva sier forarbeidene? 
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Lovtolkning
Klar ordlyd
Klare forarbeid

Vagt eller
skjønnsmessig

Klart angitt i 
lov eller 
forarbeid

1 32

FRITT ? BUNDET
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Fritt skjønn

Som naturreservat kan vernes områder som 

a) inneholder truet, sjelden eller sårbar natur,

b) representerer en bestemt type natur, 

c) på annen måte har særlig betydning for 
biologisk mangfold […]

Naturmangfoldloven § 37 (naturreservater)
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Fritt skjønn

LOVTOLKNING SUBSUMSJON

Generelt Individuelt
Resultat

FRITT

«kan»
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Lovbunden

Barn som fyller ett år senest innen 
utgangen av august det året det 
søkes om barnehageplass, har etter 
søknad rett til å få plass i barnehage 
fra august i samsvar med denne 
loven med forskrifter. 

Barnehageloven § 12a (Rett til plass i barnehage)
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Lovbunden

LOVTOLKNING

Generelt 
Individuelt

Resultat

fyller ett 

år .. har 

rett til
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Lovtolkning
Klar ordlyd
Klare forarbeid

Vagt eller
skjønnsmessig

Klart angitt i 
lov eller 
forarbeid

1 32

FRITT ? BUNDET
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Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon  fra 
bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne lov. Det kan 
settes vilkår for dispensasjonen. 

Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak 
bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må 
fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene 
etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra 
saksbehandlingsregler. 

Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det 
legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, 
miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. 

Plan- og bygningsloven 2008 § 19-2
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http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftfil?/lov/nl/hl-20080627-071.html&19-2


Vurderingen av om lovens vilkår for 
å kunne dispensere [er oppfylt] vil 
være et rettsanvendelsesskjønn 
som kan overprøves av 
domstolene. 

Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) side 243

(Dispensasjon fra reguleringsplan i plan- og 
bygningsloven § 19-2)
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Klar forarbeidsutalelse

LOVTOLKNING

Generelt 
Individuelt

Resultat

rettsanvendelsesskjønn som 
kan overprøves
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Vagt, skjønnsmessig

Som naturreservat kan vernes områder som 

a) inneholder truet, sjelden eller sårbar natur,

b) representerer en bestemt type natur, 

c) på annen måte har særlig betydning for 
biologisk mangfold […]

Naturmangfoldloven § 37 (naturreservater)
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Vagt, skjønnsmessig 

Barn som fyller ett år senest innen 
utgangen av august det året det 
søkes om barnehageplass, har etter 
søknad rett til å få plass i barnehage 
fra august i samsvar med denne 
loven med forskrifter. 

Barnehageloven § 12a (Rett til plass i barnehage)
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Vagt eller skjønnspreget

• Vage ord og uttrykk

– «villamessig bebygget strøk», Rt. 1934 s. 330 (Grisehus)

– «spesiell naturtype», Rt. 1995 s. 1427 (Naturfredning)

• Skjønnspregede ord og uttrykk

– «til last», Rt. 2005 s. 117 (Elvebåt)

– «særlige grunner», Rt. 2007 s. 257 (Trallfa)

– «nødvendig», «rimelig», «særlig» etc. 
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http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftfil?/avg/hrsiv/rt1934-0330-00069.html
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http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftfil?/avg/hrsiv/hr-2005-00206-a.html
http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftfil?/avg/hrsiv/hr-2007-00326-a.html


Rt. 1995 s. 1427 (Naturfredning)

Første voterende: Det er i dag et alminnelig prinsipp 
i forvaltningsretten at domstolene kan prøve ikke 
bare lovtolkningen, men også subsumsjonen ved 
anvendelsen av lover som gjør inngrep overfor den 
enkelte. Dette anses som en viktig del av 
rettsikkerheten. Selv om det er unntak fra denne 
hovedregelen må de særskilt begrunnes. 

«Spesiell naturtype»
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Rt. 1995 s. 1427 (Naturfredning)

Tredje voterende: Ved vurderingen av 
spørsmålet om i hvilken utstrekning 
forvaltningens avgjørelser etter naturvernloven 
§ 8 kan overprøves av domstolene, bør 
utgangspunktet etter mitt syn tas i lovens 
ordlyd. […] Om de lovbestemte vilkår for en 
forvaltningsavgjørelse er til stede, må 
domstolene kunne prøve fullt ut, dersom det 
ikke er sikre holdepunkter for noe annet. 
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Subsumsjon – vagt, skjønnsmessig

LOVTOLKNING

Generelt 
Individuelt

ResultatJCFN 2018
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Subsumsjon – vagt, skjønnsmessig

LOVTOLKNING

Generelt 
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Subsumsjon – vagt, skjønnsmessig

LOVTOLKNING SUBSUMSJON

Generelt 
Individuelt

ResultatJCFN 2018
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Dispensasjon etter plan- og 
bygningsloven

• Plan- og bygningsloven 1985 § 7

«Når særlige grunner foreligger, kan 
kommunen, […]»

• Rt. 2007 side 257 (Trallfa) – «særlig grunner»

– Rettssikkerhetshensyn

– Faglige- og politiske versus juridisk eller moralske 
vurderinger 
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http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftfil?/avg/hrsiv/hr-2007-00326-a.html
http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftfil?/lov/rol/hl-19850614-077.html&7


For å avgjøre om man står overfor et 
rettsanvendelsesskjønn eller et fritt skjønn, vil 
utgangspunktet være en tolkning av vedkommende 
lovbestemmelse. Ordlyden i § 7 første ledd gir i seg 
selv ikke meget veiledning. Det kan være naturlig å 
anta at når lovgiver har skrevet inn en betingelse for 
å gi dispensasjon, vil denne betingelsen være en 
materiell kompetansebegrensning, som kan 
etterprøves av domstolene, med andre ord et 
rettsanvendelsesskjønn. På den annen side kan ord 
og begreper være så vage at de gir dårlig 
utgangspunkt for en rettslig presisering. Uttrykket 
”særlige grunner” i plan- og bygningsloven § 7 kan 
sies både å være meget generelt og svært 
skjønnsmessig. 

Rt. 2007 side 257 (Trallfa) avsnitt 40
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For å avgjøre om man står overfor et 
rettsanvendelsesskjønn eller et fritt skjønn, vil 
utgangspunktet være en tolkning av vedkommende 
lovbestemmelse. Ordlyden i § 7 første ledd gir i seg 
selv ikke meget veiledning. Det kan være naturlig å 
anta at når lovgiver har skrevet inn en betingelse for 
å gi dispensasjon, vil denne betingelsen være en 
materiell kompetansebegrensning, som kan 
etterprøves av domstolene, med andre ord et 
rettsanvendelsesskjønn. På den annen side kan ord 
og begreper være så vage at de gir dårlig 
utgangspunkt for en rettslig presisering. Uttrykket 
”særlige grunner” i plan- og bygningsloven § 7 kan 
sies både å være meget generelt og svært 
skjønnsmessig. 

Rt. 2007 side 257 (Trallfa) avsnitt 40
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(41) Forarbeidene til § 7 sier intet direkte om omfanget 
av domstolkontrollen, men kan likevel gi noen 
utgangspunkter. Det heter i Ot.prp.nr.56 (1984-1985) 
side 101 under motivene til lovens § 7:

«Uttrykket «særlige grunner» må ses i forhold til offentlige 
hensyn planlovgivningen skal ivareta. De særlige grunner 
som kan begrunne en dispensasjon er i første rekke knyttet 
til areal- og ressursdisponeringshensyn. Som eksempel kan 
nevnes tilfeller der vurderingen av arealbruken er endret 
etter at det ble utarbeidet plan, eller at tidsfaktoren tilsier at 
en ikke bør avvente en planendring. I helt spesielle tilfeller vil 
også forhold vedrørende søkerens person kunne anses som 
særlig grunn. […]»
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(42) Første avsnitt i det siterte peker på at ”særlige 
grunner” må vurderes i forhold til de hensyn som 
ligger bak planen. Vurderingen vil altså være 
planrelatert og ofte politisk på samme vis som 
utarbeidelsen av planene er av faglig og politisk 
karakter. Kombinert med at uttrykket ”særlige 
grunner” er svært skjønnsmessig, trekker dette 
nokså bestemt i retning av at det i liten grad dreier 
seg om rettslige rammer, men har langt større 
tilknytning til en planfaglig forvaltningsoppgave 
med islett av politikk.
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(44) Det kan spørres om rettssikkerhetshensyn
taler for at fastleggingen av ”særlige grunner” bør 
anses som rettsanvendelse med den mer 
intensive domstolsprøvelse som da kan finne sted. 
Langt på vei vil dette spørsmålet kunne besvares 
ut fra de momenter som allerede er trukket frem. 
Når generelle kriterier kombineres med faglige og 
politiske vurderinger, vil domstolkontrollen reelt 
sett måtte konsentrere seg om de hensyn som er 
tatt, ligger innenfor det loven tillater - med andre 
ord om de er relevante og anvendt på en saklig, 
ikke-diskriminerende måte. Men så langt går også 
kontrollen med forvaltningens frie skjønn …
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Prøvningsintensitet under vage eller 
vurderingspregede ord og utrykk 

(forenkling)

Faglig Politisk Moralsk Juridisk

Vurderingstemaets karakter
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Økende prøvingsintensitet



Utlendingsloven § 28 femte ledd

Retten til anerkjennelse som flyktning etter 
første ledd gjelder ikke dersom utlendingen kan 
få effektiv beskyttelse i andre deler av 
hjemlandet enn det området søkeren har flyktet 
fra, og det ikke er urimelig å henvise søkeren til 
å søke beskyttelse i disse delene av hjemlandet.

Teksten i rødt er senere opphevet.
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Eks. Rt. 2015 s. 1388 (internflukt)
(HR-2015-2524-P)

(Oppsummering og omfattende drøftelse av domstolenes prøvningskompetanse avsnitt 213 
til 247. Det er annenvoterende dommer Bergsjøs votum som danner flertall hva gjelder 
domstolens prøvingskompetanse. Bergsjø får for dette spørsmålet tilslutning både fra 
tredjevoterende Ringnes (avsnitt  286) og fjerdevoterende Øie (avsnitt 305).)

(222) Med dette som bakgrunn ser jeg nærmere på det 
prøvingsspørsmålet som saken reiser. Jeg tar 
utgangspunkt i Rt-1995-1427 - naturfredningsdommen. 
På side 1436 gir tredjevoterende uttrykk for følgende 
på vegne av flertallet:
«Om de lovbestemte vilkår for en forvaltningsavgjørelse 
er til stede, må domstolene kunne prøve fullt ut, 
dersom det ikke er sikre holdepunkter for noe annet.»
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Eks. Rt. 2015 s. 1388 (internflukt)
(HR-2015-2524-P)

(223) Jeg viser her også til Rt-2007-257. Avgjørelsen 
gjaldt forståelsen av den dagjeldende plan- og 
bygningsloven § 7, som ga adgang til dispensasjon fra 
planbestemmelser når «særlige grunner» åpnet for det. 
Om prøvingskompetansen uttaler førstvoterende i avsnitt 
40 følgende om utgangspunktet for vurderingen:

«Det kan være naturlig å anta at når lovgiver har skrevet 
inn en betingelse for å gi dispensasjon, vil denne 
betingelsen være en materiell kompetansebegrensning, 
som kan etterprøves av domstolene, med andre ord et 
rettsanvendelsesskjønn.»
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Eks. Rt. 2015 s. 1388 (internflukt)
(HR-2015-2524-P)

(224) Internfluktbestemmelsen i § 28 femte ledd 
oppstiller nettopp lovbestemte vilkår for en 
forvaltningsavgjørelse. At det ikke vil være urimelig å 
henvise utlendingen til et internfluktalternativ, er et 
vilkår for å gjøre unntak fra de rettigheter som i 
utgangspunktet følger av § 28 første og andre ledd. 
Vilkåret fremstår som en materiell 
kompetansebegrensning som normalt prøves fullt ut. 
Det alminnelige prinsippet om full prøving må derfor i 
utgangspunktet gjelde ved anvendelsen av 
bestemmelsen. Et unntak må begrunnes særskilt. 
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Eks. Rt. 2015 s. 1388 (internflukt)
(HR-2015-2524-P)

(225) En begrenset prøvingskompetanse kan følge 
av en tolkning av kompetansegrunnlaget, jf. blant 
annet Rt-2012-1985 - lengeværende barn I avsnitt 
142 og HR-2015-2252-A avsnitt 30. 
Vurderingstemaets art vil være av betydning ved 
tolkningen. Dette fremgår av 
naturfredningsdommen, men også av Rt-2012-18. 
[…]
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Rt. 2015 s. 1388

(243) Disse uttalelsene gir klar støtte til at 
skjønnet under internfluktvurderingen kan 
prøves fullt ut – også vurderingen av om 
henvisning til internflukt vil være urimelig. 
Vurderingen er begrenset til forholdene i 
internfluktområdet. Departementet legger ikke 
opp til en bredere interesseavveining eller til 
vurderinger av politisk karakter – det er 
rettssikkerheten som løftes frem. 
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Rt. 2015 s. 1388

(246) Oppsummeringsvis gir verken lovtekst 
eller forarbeider noen holdepunkter for at 
prøvingskompetansen er begrenset for så vidt 
gjelder urimelighetsvilkåret. Rettspraksis trekker 
i retning av full prøvingsrett, og 
vurderingstemaets art tyder ikke på noen 
begrensning. Jeg er etter dette kommet til at vi 
her har å gjøre med et skjønn som i prinsippet 
kan prøves fullt ut. 
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Rt. 2015 s. 1388 

(247) Det er imidlertid grunn til å vise tilbakeholdenhet 
ved prøvingen av om internflukt vil være urimelig. I 
swingballdommen begrunnet Høyesterett en slik 
tilbakeholdenhet med Patentstyrets spesielle 
sakkunnskap og brede erfaringsgrunnlag. På samme 
måte har UNE gjennom behandlingen av et stort antall 
saker opparbeidet betydelig erfaring og kompetanse, 
ikke minst når det gjelder landfaglige spørsmål. Dette 
gir mulighet for å se sakene i sammenheng, slik at 
likebehandling sikres. Domstolene vurderer til 
sammenligning bare enkeltsaker og har dermed ikke de 
samme forutsetningene for å se det store bildet. 
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Rt. 2015 s. 1388 

[forts.] Etter mitt syn tilsier dette – og hensynet 
til en rasjonell utlendingsforvaltning –
forsiktighet med å overprøve UNEs vurderinger. 
Fra et rettssikkerhetsperspektiv er det viktigste å 
sikre en forsvarlig saksbehandling. Det vil derfor 
ofte være naturlig å utøve kontrollen med 
utgangspunkt i det vedtak som er truffet og den 
begrunnelse som er gitt. På denne bakgrunn går 
jeg over til å vurdere gyldigheten av 
asylvedtaket. 
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Hva kan dommeren?

Når trenger vi han mest?
JCFN 2018
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Rt. 2005 side 117 (Elvebåt)

(46) […] Det avgjørende spørsmålet blir dermed om 
Toll- og avgiftsdirektoratets vedtak om at Osen er «noe 
å legge ... til last» når han ikke var klar over at det ikke 
hadde skjedd noen fortolling, må settes til side. Dette 
reiser for det første spørsmålet om vedtaket er 
undergitt tollvesenets frie skjønn slik at prøvingsretten 
er begrenset. 

(47) Lovens ordlyd – «etter tollvesenets skjønn» – taler 
for at skjønnet ikke kan overprøves. Dette kan også 
synes å ha støtte i forarbeidene. […]
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LOVTOLKNING SUBSUMSJON

Generelt 

«tollvesenets 
skjønn»

Individuelt
Resultat

Rt. 2005 side 117 (Elvebåt)
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(48) En regel hvor avgjørelsen av vareeierens 
aktsomhet er unntatt fra domstolenes prøvingsrett, 
reiser imidlertid grunnleggende 
rettssikkerhetsspørsmål. Og da dette 
rettssikkerhetsaspektet ikke er nærmere drøftet i 
forarbeidene, reduseres vekten av lovens ordlyd og 
forarbeidene. Den manglende drøftelsen gir grunn til 
å tvile på om det var lovgiverens overveide 
standpunkt at bestemmelsen skulle ha det innholdet 
som lovens ordlyd og forarbeidene umiddelbart 
kunne tyde på. 
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(49) Jeg viser til at det aktuelle kriteriet – «til last» –
er velegnet for overprøving. Aktsomhetsvurderinger 
må domstolene foreta på en rekke livsområder, og 
vurderingen etter tolloven § 37 står ikke i noen 
særstilling. Skjønnet krever ingen tollfaglig 
kompetanse, slik at det av den grunn kunne være 
spørsmål om å unnta det fra domstolenes 
prøvingsrett. 
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Rt. 2005 side 117 (Elvebåt)

LOVTOLKNING

Generelt 

«grunnleggende rettssikkerhetspørsmål»

«til last» (aktsomhetsvurdering)
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§
«til last» «til last»

Generelt Individuelt

52) Aktsomhetskravet 

må etter min 

vurdering fastlegges 

på bakgrunn … kan 

ikke aktsomhetskravet 

praktiseres altfor 

strengt. 

(53) Ved den konkrete 

vurderingen tar jeg 

utgangspunkt i at 

Osen før kjøpet … 
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Sammensatte

• Kombinasjon – større vurderingstemaer –
angivelse av mange momenter 

• Rt. 2012 s. 18 (Kistefos - Sveaas) 
konsesjonsloven § 9: «særlig vekt på»: 
«samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling», 

«hensynet til bosettingen i området»  

«driftsmessig god løsning» etc.
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Rt. 2012 s. 18

(41) Ordlyden i første ledd gir anvisning på en 
rekke skjønnstemaer der den konkrete 
vurderingen må foretas på grunnlag av et 
faglig og politisk skjønn. Som det fremgår 
blant annet av Rt-2000-1056 - Gausi - på side 
1063, kan domstolene i slike tilfeller overprøve 
forvaltningens generelle tolkning, men ikke 
den konkrete rettsanvendelsen i form av den 
skjønnsutøvelse som er foretatt. 
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Subsumsjon – vagt, skjønnsmessig

LOVTOLKNING SUBSUMSJON

Generelt 

”faglig og politisk 
skjønn”

Konsesjonsloven § 9

Rt. 2012 s. 18 (Kistefos)

Individuelt
ResultatJCFN 2018
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Naturfaglig

Som naturreservat kan vernes områder som 

a) inneholder truet, sjelden eller sårbar natur,

b) representerer en bestemt type natur, 

c) på annen måte har særlig betydning for 
biologisk mangfold […]

Naturmangfoldloven § 37 (naturreservater)
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Funksjonsdelingen

• Juridisk eller moralsk art

– Rettsikkerhet og aktsomhetsstandard, Rt. 2005 s. 
117 (Toll), «til last» 

• Faglig, teknisk, økonomisk eller politisk art

– Brannfaglig , Rt. 2011 s. 991 (Brann)

– Planleggingsfaglig, Rt. 2007 s. 257 (Trallfa) og      
Rt. 2009 s. 354 (Kvinherad Energi)

– Landbruksfaglig, Rt. 2012 s. 18 (Kistefos, Sveaas)
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Oppsummert

• Tolk loven! - Holdepunkter for fritt skjønn?

– Ordlyd I: ”kan”, ”finner”, ”skjønn” osv.   

– Ordlyd II: vagt (”villamessig”), skjønnspreget (”til last”)

• Forarbeidene: er det sagt noe?

• Funksjonsdeling: Hva er det naturlig at 
forvaltningen vurderer? 

– faglig – politisk – moralsk – juridisk

– Stikkord: behov og kunnskap

– Særlige hensyn: Rettsikkerhet!
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Lovfestet full domstolsprøvning

• Tvisteloven kapittel 36 om administrative 
tvangsvedtak

– Vedtak innen helseomsorgen, særlig psykisk 
helsevern, f.eks. pskhls. § 3-3

– Vedtak innen barnevern, f.eks. vedtak om 
omsorgsovertakelse etter barnevernloven § 4-12.

• Administrative sanksjoner og reaksjoner, jf. fvl. §
50: «Ved prøving av vedtak om administrative 
sanksjoner kan retten prøve alle sider av saken.»
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Tvisteloven kapittel 36 

§ 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. 

Barnevernloven

§ 7-24. Rettslig prøving Nemndas vedtak kan bringes inn 
for tingretten etter reglene i tvisteloven kapittel 36 av den 
private part eller av kommunen. 

Tilsv. phvl. § 7-1
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«Prøve alle sider av saken»

• Alle deler av forvaltningens vedtak prøves på 
nytt

• Sakens faktum som det foreligger på 
domstidspunktet legges til grunn

• Domstolen avsier dom for realitet – altså 
domsslutningen gir det endelige resultatet: 
Ikke: «Vedtaket er ugyldig», men «Jon 
Christian skrives ut»
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NÆRMERE OM GRENSENE FOR 
FORVALTNINGENS FRIE SKJØNN

«Det har jo ingenting med saken å gjøre!»

JCFN 2018
85



Hva kan domstolen prøve?

• Lovanvendelsen – generelt 

• Subsumsjonen – fritt skjønn

– Myndighetsoverskridelse

– Fakta

– Saksbehandlingen
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VEDTAK DOM
aktuell 

mulighet Klagevedtak

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4
JCFN 2018
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Full realitetsprøvning
- Alle sider av saken
- Nye omstendigheter

Domstolskontroll
- Lovtolkning
- Saksbehandling
- Myndighets-

overskridelse

Den konkrete 
anvendelsen?

(subsumsjonen)



Hva styrer det «frie skjønnet»?

LOVTOLKNING SUBSUMSJON

Generelt 

FRITT

Individuelt
ResultatJCFN 2018
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Kan skolen eller læreren 

gjøre hva den vil?

Kan helseinstitusjonen eller 

legen gjøre hva den vil?

FAG

Fritt betyr egentlig ikke 

rettslig styrt, og dermed 

ikke kontrollert av 

domstolene.



Rettslig prøving av fritt skjønn

LOVTOLKNING SUBSUMSJON

Generelt 

Korrekte fakta

Saksbehandlingen

Myndighetsoverskridelse

FRITT

Individuelt
ResultatJCFN 2018

89



Myndighetsoverskridelse

• Utenforliggende hensyn 

• Ubegrunnet (vilkårlig, f.eks. ubegrunnet 
forskjellsbehandling eller vedtak som ikke 
bygger på (individuelle) vurderinger)

• Usaklig forskjellsbehandling

• Grovt urimelig, alminnelig
forholdsmessighetskrav?
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Sammenhengen mellom begrunnelsen 
og domstolskontroll

• Begrunnelsen er et «vindu» til forvaltningens 
vurderinger (lovtolkning, lovanvendelse, 
skjønnsutøvelse)

• Dersom domstolen etter å ha vurdert 
begrunnelsen er i tvil om vedtaket er 
– uforholdsmessig, 

– at pliktige hensyn er utelatt eller at 

– ulovlige/utenforliggende hensyn er vektlagt

… så vil domstolen ofte konstatere at 
begrunnelsen ikke er tilstrekkelig.
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Rt. 1981 s. 745 (Isene) s. 748

Når det gjelder et vedtak så inngripende som det 
foreliggende, skjerpes kravene til begrunnelsen. 
Det må fremgå at vedtaket er truffet etter et 
saklig og forsvarlig skjønn. Ikke minst må dette 
gjelde når resultatet av vedtaket umiddelbart 
fremtrer som så lite rimelig som tilfellet er her. I 
denne sak etterlater departementets avgjørelse 
tvil om alle relevante forhold har vært overveiet, 
selv om de har vært kjent.
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Plikt til å vurdere/begrunne vs. 
standardisering

Rt. 2014 s. 310 (Drosjeløyve)

(52) Etter min oppfatning må et forvaltningsorgan i 
situasjoner der man står overfor massevedtak, kunne 
søke en viss standardisering og forfatte vedtakene over 
samme lest. Dette må gjelde selv om det er snakk om 
inngripende vedtak overfor den enkelte. Begrunnelsen i 
våre to saker er langt på vei den samme, men det fremgår 
samtidig klart at det er foretatt individuelle vurderinger 
av forhold som er særegne i den enkelte sak og som den 
enkelte løyvehaver særskilt har påberopt. Jeg finner det 
derfor klart at begrunnelsen tilfredsstiller lovens krav. 
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Kategorier hensyn 

Pliktige Valgfrie Ulovlige

SKAL KAN SKAL IKKE
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VEDTAK DOMaktuell 
mulighet 

Klagevedtak

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4
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Forebyggende regler Kontroll
Ulovlige 
hensyn?
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Inhabil 

tjenesteperson

Ulovlige hensyn

Sett bort fra pliktige hensyn

Forhold som fører til mistanke om 

– og risiko for – at det legges 

vekt på ulovlige hensynLukket 

saksbehandling

Mangelfullt 

begrunnet

Utilbørlig 

påvirket 

tjenesteperson

Mangelfull 

utredning

TILLIT!



VEDTAK DOMaktuell 
mulighet 

Klagevedtak

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4
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Forebyggende regler Kontroll
Ulovlige 
hensyn?



Ulovlige hensyn

• Lovtolkning, merk formålsbestemmelse

• Formål eller fakta

• Kjennetegn, holdninger 

• Klassiske saker: 

Rt. 1933 s. 548 (Rådhushospits)
– Nektet tariffavtale, benyttet streikebrytere

– Svekket tillit – nei, 14 år plettfri drift

Rt. 1965 s. 712 (Georges)

Rt. 1996 s. 78 (Bjørlo)

JCFN 2018
102

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftfil?/avg/hrsiv/rt1933-0548-00147.html
http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftfil?/avg/hrsiv/rt1965-0712-00104b.html
http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftfil?/avg/hrsiv/rt1996-0078-00013a.html


Lovlige hensyn 

Pliktige Valgfrie

SKAL KAN
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Lovlige hensyn 

Pliktige Valgfrie

SKAL KAN
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… økonomisk trygghet …

…. utjevning av inntekt og 
levekår …. 

… hjelp til selvhjelp …. 

Folketrygdloven § 1-1 (Formål) 
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…. bærekraftig utvikling  …

…. samordne … 

…. bruk og vern av ressurser … 

… i samsvar med lov ….  ….  forsvarlig …  

… åpenhet, forutsigbarhet og 
medvirkning … … langsiktige løsninger … 
universell utforming … barn og unges 
oppvekstvilkår …  og estetisk utforming 
av omgivelsene. 

Plan- og bygningsloven § 1-1 (Lovens formål)
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Særlig om miljøhensyn

• Grl. § 112

• Naturmangfoldloven §§ 8 til 12

• Rt. 1993 s. 528 (Lunner pukkverk)

• Hvorfor særlig status?
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Det dreier seg om et hensyn som har 
vesentlig betydning på tvers av 
forvaltningssektorene. I så måte er dette en 
del av de overordnete miljøhensyn som det 
er en målsetning å innarbeide i 
beslutningsprosessene - jf det prinsipp som 
nå er nedfelt i grunnloven § 110 b […]

Kunne trafikkstøy være hovedbegrunnelsen for å nekte 
tillatelse etter forurensningsloven § 11? ”avgjørende vekt”

Rt. 1993 s. 528 (Lunner pukkverk) s. 533
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Naturmangfoldloven §§ 8-12

NML § 7 Prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til 
grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig 
myndighet, herunder når et forvaltningsorgan 
tildeler tilskudd, og ved forvaltning av fast 
eiendom.

Gjør miljøhensyn til pliktige hensyn ved all 
forvaltningsvirksomhet
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Allmenne pliktige hensyn: «Barnets 
beste»

Grunnloven § 104: 

«Ved handlinger og avgjørelser som berører 
barn, skal barnets beste være et grunnleggende 
hensyn.»

Plan- og bygningsloven § 1-1 «[…]barn og unges 
oppvekstvilkår […]»
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Barnets beste

• Rt. 2015 s. 93 (Maria) 
– Generelt avsnitt 61 til 68

– Subsumsjonen avsnitt 72 til 81

– Se også: Rt. 2015 s. 1388 (Internflukt)

• «Bs interesser taler etter mitt syn klart og med 
stor tyngde for at B må bli værende i Norge og 
at moren, som hennes eneste omsorgsperson, 
ikke kan utvises. Det skal svært gode og 
tungtveiende grunner til for å oppveie dette.»
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Rt. 2015 s. 93 (Maria)

(81) Det er en åpenbar spenning mellom behovet for en 
effektiv og rettferdig utlendingsforvaltning på den ene 
siden, og kravet etter Grunnloven § 104 andre ledd og 
barnekonvensjonen artikkel 3 nr. 1 om at barnets beste 
skal være et grunnleggende hensyn på den andre siden. 
Jeg har imidlertid vondt for å se at de grunnene som uten 
tvil taler for at det reageres overfor A og hennes 
lovbrudd, i dette tilfellet har den tyngden som skal til for 
å oppveie de individuelle byrdene for B ved at moren 
utvises til Kenya. Det har for meg betydning ved den 
samlede avveiningen her at det er den aldeles uskyldige 
parten - B - som rammes hardest av sanksjonen. 
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Usaklig forskjellsbehandling

• Forskjellsbehandling

• Usaklig – tolkning av loven

• Eksempel: Rt. 1956 s. 29 (Drosjeløyve)

Det er på det rene at alle søknader om bevilling 
som var kommet inn til samferdselsmyndighetene i 
Oslo før 1. januar 1948 – også de som var kommet 
for sent – ble realitetsbehandlet bortsett fra fru 
Løkens, som alene ble avgjort på det formelle 
grunnlag at hun uten «godtakbar» grunn hadde 
oversittet søknadsfristen 1. mai 1946

JCFN 2018
115

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftfil?/avg/hrsiv/rt1956-0029-00005a.html


Usaklig forskjellsbehandling

• Grunnloven § 98 «Intet menneske må utsettes for 
usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling»

• Folkerettslig
– Sedvanerettslig

– Rasediskrimineringskonvensjonen

– Kvinnediskrimineringskonvensjonen

– Beste-vilkårs og nasjonal behandling (handelsrett)

• EMK artikkel 14 (diskrimineringsvern)

• EØS-avtalen artikkel 4 etc. 
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Særlige forpliktelser

• Rasediskrimineringskonvensjonen

• Kvinnediskrimineringskonvensjonen

• Handelsrettslige forplikter (EØS)l 

• Sammenhengen mellom ulovfestede krav til 
likebehandling, grunnlovsforbud mot 
forskjellsbehandling og diskrimineringsrettens 
særlige krav til myndighetens systematiske 
arbeid
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Sideblikk: Likhet for loven

«Loven, i sin noble likhet, gjør det like ulovlig for 
rike og fattige å sove under bruene i Paris, å tigge i 

gatene, og å stjele brød.« (Anatole France)

• Formelt: Er loven etter sin ordlyd utformet likt for 
alle?

• Reelt: (1) Virker loven likt for alle? (2) Bidrar 
reglene (aktivt) til likestilling i samfunnet?

• Rettsregler som virkemidler for å bidra til reell 
likhet
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Likestillingsloven § 1

§ 1.Formål
Lovens formål er å fremme likestilling og hindre diskriminering på 
grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, 
omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, 
seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder og andre 
vesentlige forhold ved en person.

Med likestilling menes likeverd, like muligheter og like rettigheter. 
Likestilling forutsetter tilgjengelighet og tilrettelegging.

Loven tar særlig sikte på å bedre kvinners og minoriteters stilling. 
Loven skal bidra til å bygge ned samfunnsskapte funksjonshemmende
barrierer, og hindre at nye skapes.
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Likestillings- og diskrimineringsloven   
§ 6 første ledd

§ 6.Forbud mot å diskriminere

Diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, 
permisjon ved fødsel eller adopsjon, 
omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, 
funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, 
kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder eller 
kombinasjoner av disse grunnlagene er forbudt. 
Med etnisitet menes blant annet nasjonal 
opprinnelse, avstamning, hudfarge og språk. […] 
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Likestillingsloven § 11

§ 11. Adgang til positiv særbehandling
Positiv særbehandling på grunn av forhold som nevnt i § 6 
første ledd er tillatt hvis

a) særbehandlingen er egnet til å fremme lovens formål, 

b) det er et rimelig forhold mellom formålet man ønsker å 
oppnå og hvor inngripende særbehandlingen er for den eller 
de som stilles dårligere og 

c) særbehandlingen opphører når formålet med den er 
oppnådd. 
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Rt. 2011 s. 111

(66) Det er et grunnleggende 
forvaltningsrettslig prinsipp at like 
tilfeller skal behandles likt. 

Hva med ulik praksis hos ulike 
myndigheter?
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Rt. 2011 s. 111

(67) I dette tilfellet er kompetansen til å tilbakekalle løyver og 
ilegge karantene lagt til fylkeskommunen. At denne typen 
beslutninger desentraliseres, innebærer at praksis kan bli 
forskjellig rundt omkring i landet - avhengig av lokale forhold, 
hvilke særlige problemer den enkelte fylkeskommune står 
overfor og hvilke prioriteringer de enkelte fylkeskommuner har i 
samferdselspolitikken. Vedtaket overfor Johansen kom for 
eksempel som følge av en aksjon som var iverksatt for å rydde 
opp i drosjenæringen i Rogaland. Skulle man stille krav om 
likebehandling over hele landet, vil det bli lite rom for lokal 
selvbestemmelsesrett - noe som ville være i strid med det som 
var forutsetningen ved desentraliseringen, jf. Ot.prp. nr. 5 (1975-
1976) side 10. 
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Rt. 2011 s. 111

(68) De eksemplene på parallelle tilfeller som 
har vært behandlet annerledes andre steder i 
landet og som Johansen har lagt frem, kan 
derfor ikke bli avgjørende. […]
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Tjenesteloven § 9

«Retten til å starte og utøve tjenestevirksomhet 
kan ikke gjøres betinget av krav som direkte eller 
indirekte innebærer forskjellsbehandling på 
grunnlag av statsborgerskap, bosted eller 
etableringsstat.»
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Velferdsrett

• Forvaltningspraksis

• Likebehandling

• Enkeltstående avvik eller praksisendring 
(systematisk omlegging)

• Forvaltningspraksis som «rettskilde»: 
Eksempel Rt. 1990 s. 874 (Fusa)
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Betydningen av forvaltningspraksis for 
forvaltningens skjønnsrom

LOVTOLKNING

Generelt 

Forvaltningspraksis        

FRITT

Individuelt
Resultat

Usaklig 
forskjell
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SUBSUMSJON

krav til likebehandling



Forholdsmessighet

• Grl. § 98 «uforholdsmessig 
forskjellsbehandling» 

• Ulovfestet?

• Sterk urimelighet, Rt. 1951 s. 19 (Mortvedt)

• Mål-middel, Rt. 1973 s. 460 (Hønsefarm) 

• Sammenhengen med kravet til begrunnelse

– Rt. 1981 s. 745 (Isene)

– Rt. 2000 s. 1066 (Skotta)

JCFN 2018
129

http://lovdata.no/pro/HRSIV/avgjorelse/rt-1951-19-3a
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http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftfil?/avg/hrsiv/rt2000-1066-00035a.html


Forholdsmessighet

• EMK artikkel 5, 8 og 10  «nødvendig i et 
demokratisk samfunn»

• EØS

• Særskilte lovfestede forholdsmessighetskrav
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Velferdsretten – mildeste inngrep

Psykisk helsevernloven § 3-3 første ledd nr. 1: 

Frivillig psykisk helsevern vært forsøkt, uten at 
dette har ført fram, eller det er åpenbart 
formålsløst å prøve det.

• Barnevern – art. 8 (retten til familieliv) 

• Psykisk helsevern – art. 5 (frihet) og 8 
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http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftfil?/lov/nl/hl-19990521-030.html


Et vedtak [om omsorgsovertakelse] kan 
bare treffes når det er nødvendig ut fra 
den situasjon barnet befinner seg i. Et 
slikt vedtak kan derfor ikke treffes 
dersom det kan skapes tilfredsstillende 
forhold for barnet ved hjelpetiltak etter §
4-4 eller ved tiltak etter § 4-10 eller § 4-
11.

Barnevernloven § 4-12 annet ledd
JCFN 2018
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Tiltakshaveren skal dekke kostnadene 
ved å hindre eller begrense skade på 
naturmangfoldet som tiltaket volder, 
dersom dette ikke er urimelig ut fra 
tiltakets og skadens karakter. 

Naturmangfoldloven § 11 (kostnadene ved 
miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) 
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Når det gjelder et vedtak så inngripende som 
det foreliggende, skjerpes kravene til 
begrunnelsen. Det må fremgå at vedtaket er 
truffet etter et saklig og forsvarlig skjønn. Ikke 
minst må dette gjelde når resultatet av 
vedtaket umiddelbart fremtrer som så lite 
rimelig som tilfellet er her. I denne sak 
etterlater departementets avgjørelse tvil om 
alle relevante forhold har vært overveiet, selv 
om de har vært kjent.

Rt. 1981 s. 745 (Isene) (s. 748)
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Når det gjelder et vedtak så inngripende som 
det foreliggende, skjerpes kravene til 
begrunnelsen. Det må fremgå at vedtaket er 
truffet etter et saklig og forsvarlig skjønn. Ikke 
minst må dette gjelde når resultatet av 
vedtaket umiddelbart fremtrer som så lite 
rimelig som tilfellet er her. I denne sak 
etterlater departementets avgjørelse tvil om 
alle relevante forhold har vært overveiet, selv 
om de har vært kjent.

Rt. 1981 s. 745 (Isene) (s. 748)
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Begrunnelse

Relativt krav til vedtakets begrunnelse, jf. Rt. 
1981 s. 745 (Isene)

Svakt krav Strengt krav 

Desto mer inngripende …  

JCFN 2018
136

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftfil?/avg/hrsiv/rt1981-0745-00075b.html


Begrunnelse

• Jo mer alvorlig forurensning konsesjonen 
åpner for, desto strengere krav til begrunnelse 

• Jo større frihetsinnskrenking vedtaket 
innebærer, desto strengere krav til 
begrunnelse etc. etc. 
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Fusa-dommen Rt. 1990 s. 864

• Ordlyden og rettskildene for øvrig tilsa at det 
var opp til kommunens skjønn å avgjøre hva 
som var nødvendig helsehjelp

• Hrett: et visst minstekrav til velferdsytelser

• Tilsvarende Rt. 1990 s. 360 (Malvik) -
spesialundervisning
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http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftfil?/avg/hrsiv/rt1990-0360-00096k.html
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Når det gjelder omfanget av ytelsene, vil 
spørsmålet ved en domstolskontroll etter 
min mening være om det aktuelle 
forvaltningsvedtak tilfredsstiller et visst 
minstekrav som må forutsettes å gjelde 
for slike ytelser. En slik vurdering vil ligge 
nær opp til en domstolsprøving av 
forvaltningens frie skjønn. Jeg sikter i 
denne forbindelse særlig til domstolenes 
adgang til å prøve om forvaltningsskjønnet 
er åpenbart urimelig.

Rt. 1990 s. 864 (s. 888)
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«nødvendig helsehjelp»

LOVTOLKNING

SUBSUMSJONGenerelt 

«visst minstekrav»

FRITT

Individuelt
ResultatJCFN 2018
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Helse- og omsorgstjenesteloven

§ 4-1 Forsvarlighet 

Helse- og omsorgstjenester som tilbys eller 
ytes etter loven her skal være forsvarlige.
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§ 1-4 Krav til forsvarlighet
Tjenester og tiltak etter denne loven skal 

være forsvarlige.

Barnevernloven

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftfil?/lov/nl/hl-20110624-030.html&4-1
https://lovdata.no/pro/


Prop. 160 L (2012-2013) Endringer i 
barnevernloven s. 129

Mellom god barnevernfaglig praksis og 
forsvarlighetskravets nedre grense vil det være 
rom for at kommunen utøver skjønn. 
Forsvarlighetskravet innebærer imidlertid at 
tjenestene må holde tilfredsstillende kvalitet, 
ytes i tide og i et tilstrekkelig omfang.
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Kontroll av hvilket faktum?
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VEDTAK DOM



Kontroll av hvilket faktum?

Rt. 2012 s. 1985 (Lengeværende barn I) 
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VEDTAK DOM

«Datid» «Nåtid»ELLER

29. nov. 2010 
avslag  

nov. 2012

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftfil?/avg/hrsiv/hr-2012-02398-p.html


Kontroll av hvilket faktum?
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VEDTAK DOM

«Datid» «Nåtid»ELLER

29. nov. 2010 
avslag  

nov. 2012

Nye fakta:

(1) Dødsstraff

(2) Tid

Rt. 2012 s. 1985 (Lengeværende barn I)

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftfil?/avg/hrsiv/hr-2012-02398-p.html


JCFN 2018
146

VEDTAK DOM

«Datid» «Nåtid»ELLER

Flertallet (Webster): 

«Oppsummeringsvis viser kildene at det 

generelle utgangspunktet […] har vært 

at vedtakstidspunktets faktum har blitt 

lagt til grunn for domstolenes prøving av 

vedtakets gyldighet, men at det som 

utgangspunkt er adgang til å fremlegge 

nye bevis som kaster lys over 

situasjonen på vedtakstidspunktet.» 

(avsnitt 81) 

Mindretall (Bårdsen): «Dersom 

domstolene etter en nåtidsbedømmelse 

kommer til at nye forhold, når disse ses 

i sammenheng med det opprinnelige 

grunnlaget, er av en slik karakter at det 

er en realistisk mulighet for at vedtaket 

kan bli et annet, skal vedtaket etter mitt 

syn kjennes ugyldig.» (avsnitt 182) 

Rt. 2012 s. 1985

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftid?websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftfil?/avg/hrsiv/hr-2012-02398-p.html&81
http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftid?websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftfil?/avg/hrsiv/hr-2012-02398-p.html&182
http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftfil?/avg/hrsiv/hr-2012-02398-p.html


Takk for meg, og 
lykke til!
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