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Forvaltningsloven, kort historikk

• Forvaltningskomiteen, 1951-1958

• Hovedoppgave: utrede mer betryggende former for 

den offentlige forvaltning med særlig sikte på å trygge 

den enkeltes rettsstilling

• Bakgrunn: mer omfattende lovgivning og forvaltning 

som berørte borgernes rettigheter og plikter

• Resultater av komitéens arbeid:

– Lov om Stortingets ombudsmann for forvaltningen, 

1962

– Forvaltningsloven, 1967

• 2016: Forvaltningslovutvalget nedsatt for å utrede og 

lage forslag ny forvaltningslov, Backer, frist 1.2.2019
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Forvaltningslovens virkeområde
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Forvaltningslovens virkeområde

§ 1.(lovens generelle virkeområde).

Loven gjelder den virksomhet som drives av 

forvaltningsorganer når ikke annet er bestemt i 

eller i medhold av lov. Som forvaltningsorgan

reknes i denne lov et hvert organ for stat eller 

kommune. Privat rettssubjekt regnes som 

forvaltningsorgan i saker hvor det treffer 

enkeltvedtak eller utferdiger forskrift.
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Hvilke organer gjelder den for? 

• «Forvaltningsorgan»: et hvert organ for stat 

eller kommune, jf. § 1 annet punktum

– Typisk: Departement, direktorat, fylkesmann, 

kommunestyre, kommuneadministrasjon mv.

– Også skoler, universiteter, museer som er 

offentlige

– Kommune: Også fylkeskommune

– Unntak, § 4 fjerde ledd: Ikke for Stortinget, 

Riksrevisjonen, Sivilombudsmannen etc.
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Hvilke organer omfattes, forts.

• Aksjeselskaper og andre bedrifter som er 

(delvis) offentlig eid: 

• Det kommer an på

- eierformen, aksjeselskap trekker i retning av at 

ikke offentlig organ

- om bedriften/institusjonen driver ren 

næringsvirksomhet, det taler mot offentlig 

organ

• Likevel: Eierandel mer enn 50 %, at den har et 

eller annet offentlig formål, at den har monopol, 

kan gjøre at den likevel blir offentlig organ, f.eks. 

Vinmonopolet
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Hvilke organer omfattes, forts.

• Private rettssubjekter: 

– I utgangspunktet ikke organ for stat eller kommune 

– Men i noen tilfeller har de kompetanse til å treffe 

enkeltvedtak eller utferdige forskrift, jf. § 1, 3. pkt

– Da gjelder kap. IV flg om enkeltvedtak etc

– Når de utøver denne kompetansen, anses de som 

forvaltningsorgan, slik at også habilitetsreglene i 

kap. II og taushetspliktreglene i kap III gjelder

– Eks: Det norske Veritas/DNV GL, fiskesalgslagene

– Loven kan også ellers bestemme at forvl. gjelder 

for privat rettssubjekt, se f.eks. bvl§ 6-2
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Forvaltningsloven: 

I hvilke saker gjelder den?

• Utgangspunkt: ”den virksomhet som drives”, 

§ 1

• Men fvl kap IV-VI gjelder kun enkeltvedtak og 

kap. VII kun forskrifter, jf. § 3

• Følgelig er det bare kap. II og III som gjelder 

alt forvaltningsorganene foretar seg, 

herunder innkjøp av kontorrekvisita, andre 

avtaler, uttalelser, rådgivning
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Forvaltningsloven kap. II og III

• Kap. II: Habilitet

• Kap III: «Alminnelige regler om 

saksbehandlingen», dvs. diverse regler

– Veiledningsplikten, § 11

– Sakbehandlingsfrister og foreløpig svar, § 11a

– Adgang til muntlig samtale. Nedtegning av 

opplysninger, §11 d

– Rett til å bruke advokat eller annen fullmektig,§12

– Taushetsplikt, §§13 flg., mange bestemmelser

– Gransking, § 15

– Elektronisk kommunikasjon, særlig e-post, § 15 a
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Forvaltningsloven kap. IV-VI

• Kap. IV-VI: Saksbehandling ved 

enkeltvedtak. Følger saksgangen kronologisk

– Kap. IV Før vedtaket: saksforberedelse –

forhåndsvarsel, utredning, partsinnsyn

– Kap. V Selve vedtaket: Form, begrunnelse, 

underretning. Dessuten betaling og evt. søksmål

– Kap. VI Etter vedtaket: Klage, omgjøring og 

sakskostnader
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Vedtak

11



Vedtak, § 2 første ledd bokstav a

«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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Vedtak forts.

• ”avgjørelse”: 

– Avgrense mot uttalelse, rådgivning, informasjon

– Avgrense mot faktiske handlinger: Politiet redder 

en hund ut av en bil i varmen, brannvesenet 

slukker en brann, politiet henter et barn når 

fylkesnemnda har vedtatt omsorgsovertakelse. 

Endre en faktisk tilstand. Forvaltningsavgjørelse 

endrer en rettslig tilstand
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Vedtak forts.

”avgjørelse”, forts: 

• Unnlatelse av å treffe vedtak: 

• I utgangspunktet ikke avgjørelse. Men kan bli det 

hvis forvaltningen har plikt til å handle eller hvis 

noen har bedt den om å treffe vedtak. Tolking av 

hjemmelsloven

• Kan også bestemmes i loven. Eks: 

– Forurensningsloven § 37, 3. ledd

– NOU 2016: 16 om ny barnevernslov § 76 (2) og 

§ 8 (2)
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Vedtak forts.

• ”rettigheter eller plikter”:

– Samme som ”rettsstilling”, jf. forvl. før 1977

– Rettighet: F.eks. rett til trygd, hjelpetiltak fra 

barnevernet eller andre ytelser fra det offentlige. 

Inngrep i en rettighet, f.eks. ekspropriasjon. 

Tillatelse til noe som ellers er forbudt

– Plikt: F.eks. til å betale skatt, stoppe forurensning

– Rt. 2013 s. 116, adgangen fulgte direkte av loven, 

beslutningen dermed ikke enkeltvedtak. Men 

vedtak vanligvis nødvendig

– Også skjønnsmessige avgjørelser kan gi 

”rettigheter”
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Vedtak forts.

• ”rettigheter eller plikter” forts.:

– Gjelder materielle rettigheter, det som blir utfallet 

av en sak, ikke prosessuelle rettigheter underveis 

i en sak, ”prosessledende” avgjørelser

– Se Rt. 2011 s. 1433, pålegg om utlevering av 

pasientjournal

– Gjennomføringen av et vedtak er ikke selv et 

vedtak. Dette er en faktisk handling
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Vedtak forts.

• ”rettigheter eller plikter” forts.:

– MEN: § 2 tredje ledd: Avgjørelse om avvisning 

av en sak eller bruk av særlige tvangsmidler for å 

få gjennomført et vedtak regnes som enkeltvedtak

– Hvorfor: Avvisning betyr at man ikke får mulighet 

til å prøve sin materielle rettsstilling. Og tvang gjør 

rettssikkerhetsgarantier påkrevd.
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Vedtak forts.

• ”rettigheter eller plikter” forts.:

– Faktiske virkninger ikke nok, f.eks. en 

bensinstasjon må flyttes eller legges ned fordi 

myndighetene vedtar å legge om veien
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Vedtak forts.

• ”bestemmende for” rettigheter eller plikter:

– Stifte, oppheve, utvide eller begrense en plikt eller 

rettighet

– Henger sammen med «avgjørelse»; en uttalelse 

eller informasjon er ikke i seg selv bestemmende

– Bare der avgjørelsen er bindende for den private. 

F.eks. er kommuneplanens samfunnsdel ikke 

bindende for private og dermed ikke vedtak

– Delt kompetanse mellom to organer: Begges 

avgjørelse er bestemmende, normalt vil 

forvaltningsloven gjelde for begge/alle ledd, men 

avhengig av den enkelte regel
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Vedtak forts.

• ”til private personer”

– Ikke bare fysiske personer, også juridiske

– Avgjørelser under offentlig tjenesteforhold 

omfattes ikke. Disse kan isteden være instrukser. 

En offentlig ansatt er ikke en ”privat” person i den 

sammenheng

– MEN § 2 annet ledd: ansettelse, oppsigelse, 

suspensjon, avskjed eller forflytting av offentlig 

tjenestemann regnes som enkeltvedtak
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Vedtak forts.

• ”til private personer” forts.

– Andre offentlige organer omfattes ikke

– MEN § 2 siste ledd: omfattes hvis samme 

interesse eller stilling i saken som private parter 

kan ha. F.eks. kommune søker om statsstøtte til 

kulturtiltak

– Dvs. det avgjørende er rettighetenes karakter
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Vedtak forts.

• ”under utøving av offentlig myndighet”

– Avgrenses mot privatrettslige disposisjoner, 

dvs. rene avtaler, f.eks. kjøp og salg

– Alt som ligger under ”statens høyhetsrett”: 

forbud, påbud, tillatelser, fritakelser. Men mye 

videre:

– Økonomisk støtte, f.eks. trygd, økonomisk 

sosialhjelp, subsidier til næringsvirksomhet

– Hva hvis gjensidig bebyrdende, dvs. lån? 

Ved tvil: se på om lånet har et offentlig formål

– Omfordeling

– Regulering av atferd
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Vedtak forts.

• ”utøving av offentlig myndighet” forts.

– Tjenester? Hvis under tvang: ja (inngrep). 

Ellers: Tidligere skepsis, så det som utslag av 

eierrådighet til godene. 

Nå: Barnevern, sosiale tjenester og undervisning 

ja, helse nei(?). Ofte lovregulert. Ellers se på 

betydningen for den enkelte

23



Vedtak forts.

• ”utøving av offentlig myndighet” forts.

– Avtaler som det offentlige inngår kan ha 

innslag av offentlig myndighetsutøvelse. 

Usikkert hvor mye som skal til for at 

avtalen da skal ses som vedtak

– Forhåndsbinding av offentlig myndighet 

er også offentlig myndighetsutøving og 

dermed vedtak
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Vedtak forts.

• ”utøving av offentlig myndighet”, forts.

• Ansettelse av offentlig tjenestemann: 

Avtaleinngåelse, ikke offentlig myndighetsutøving. 

Men § 2 annet ledd, enkeltvedtak. Unntak i § 3 

annet ledd, ansettelser begrunnes f.eks. ikke

• Dommer om offentlig myndighetsutøvelse:

– Rt. 1998 s. 1398 (Torghatten)

– Rt. 2002 s. 19 (Legerefusjon)

– Rt. 2009 s. 1319 (Tildeling av driftshjemmel til 

fysioterapeut)

25



Vedtak forts.

• NB: Man vet ofte ikke fra begynnelsen om 

det til slutt vil bli truffet et vedtak. 

Saksbehandlingsreglene gjelder så sant 

saksbehandlingen KAN munne ut i et vedtak.
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Enkeltvedtak og forskrift
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Enkeltvedtak, jf. § 2, 1. ledd bokstav 

b, jf. bokstav a

• «b) enkeltvedtak, et vedtak som gjelder 

rettigheter eller plikter til en eller flere 

bestemte personer;»

• Typiske eksempler: Byggetillatelse, 

skjenkebevilling, tildeling av uføretrygd, 

omsorgsovertakelse, tollvedtak

• Grunnvilkår for enkeltvedtak: Det må være 

”vedtak”, jf. § 2 første ledd bokstav a
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Enkeltvedtak, forts.: 

”en eller flere bestemte personer”

• Motsatt forskrift, ”ubestemt antall” eller ”ubestemt 

krets” av personer, bokstav c

• Hvis personene er navngitt i vedtaket:  enkeltvedtak

• Eller individualisert på annen måte, f.eks. 

reguleringsplan – eierne av angitte eiendommer

• Generell form: forskrift, selv om lite antall

• Men hvis antallet så lite at like gjerne kunne vært 

individualisert: enkeltvedtak. 

Sementfabrikkeksempelet
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Forskrift, § 2, 1. ledd bokstav c 

• Eksempler finnes overalt i lovverket

• Grensen mot instrukser: Disse er også ofte 

rettet mot ubestemt krets. Men gjelder innen 

det offentlige, for offentlige tjenestemenn 

eller offentlige organer, dvs. ikke private 

personer. Derfor ikke vedtak og dermed ikke 

forskrift 
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Partsbegrepet
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Hvem er part: Forvl. § 2, 1. ledd e

”person som en avgjørelse retter seg mot eller 

som saken ellers direkte gjelder”

• Formelt og reelt partsbegrep: I forvaltningen 

er den reelle tilknytningen avgjørende, men 

det formelle har også en plass
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Part forts.

• ”person”: se ovenfor. Fysisk person eller 

annet privat rettssubjekt. Se likevel § 2 siste 

ledd om forvaltningsorgan

• ”retter seg mot”: den som har søkt om noe 

eller som vil bli navngitt i et eventuelt vedtak. 

Dette er den formelle delen av partsbegrepet

• Tilstrekkelig at et fremtidig vedtak kan bli 

rettet mot, en aktuell mulighet
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Part forts.

”ellers direkte gjelder”: 

• kan være vanskelig å avgrense. Her blir den reelle 

tilknytningen avgjørende

• Tolkes vanligvis snevert (forarbeider og teori). 

Rettslig klageinteresse omfatter en videre krets. 

Partsrettighetene i første omgang er forbeholdt de 

som virkelig har behov for dem 

• Rettslige virkninger, dvs man får sine rettigheter 

eller plikter endret: Da er man direkte berørt

• Faktiske virkninger: De er i utgangspunktet 

indirekte og ikke nok. Men sterke faktiske virkninger 

kan likevel være nok (praksis og teori)
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Part forts.

Enkelte særspørsmål:

• Familien til en som utvises, se Rt. 2015 s. 93 Maria-

dommen

• Konkurranseforhold ikke nok. Men hvis flere søker 

om det samme i konkurranse med hverandre, f.eks. 

en konsesjon, blir de alle parter i samme sak

• Organisasjoner: Ikke part, men kan få rettslig 

klageinteresse
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