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Opplegg i dag

• Forsvarlig forvaltning:

– Veiledning

– Varsling

– Utredning

– Begrunnelse

– Inhabilitet

• Læringskravet:

– «Forvaltningslovens sentrale regler, særlig om 

anvendelsesområde, utredningsplikt, habilitet, 

varsling, partsoffentlighet, vedtak, underretning, 

begrunnelse og klage.»



Forsvarlig forvaltning

• Hva menes med 

forsvarlig forvaltning?
– Materielt forsvarlig

– Prosessuelt forsvarlig

– Forsvarlig systeminnretning og 

organisering

• Forsvarlig forvaltning 

som rettslig begrep og 

ulovfestet norm

• Vi skal konsentrere oss 

om kravet til forsvarlig 

saksbehandling



Høyesterett har ved 

flere tilfeller lagt til 

grunn at det 

foreligger et krav om 

forsvarlig 

saksbehandling
• Rt. 1994 s. 60 

(New York)

• Rt. 2009 s. 1356 

(foreldelse av momskrav)

• Rt. 2015 s. 353 

(skjønnsligning)



Hvorfor har vi saksbehandlingsregler?

• Rettssikkerhet: Unngå overgrep og vilkårlighet, 

sikre likhet og forutberegnelighet.

• Borgeren skal føle seg ivaretatt (varsling og 

høring). 

• Befolkningens tillit til forvaltningen

• Forsvarlig saksbehandling skal sikre et 

forsvarlig beslutningsgrunnlag 

Feil i saksbehandlingen vil være en 

tilblivelsesmangel som vil kunne medføre  

ugyldig vedtak (mer om dette senere)



Saksbehandlingsregler i lovgivningen

• Forvaltningslovens saksbehandlingsregler:

– Kapittel II og III gjelder generelt.

– Kapittel IV-VI gjelder enkeltvedtak.

– Kapittel VII gjelder forskrifter.

• Forvaltningsloven er rammeloven. 

Særlovgivningen skjerper 

saksbehandlingsreglene.

– I velferdsretten gjelder særlige krav knyttet til å 

sikre at partens rettigheter ivaretas. 

– I miljøretten gjelder særskilte krav utredning, samt 

til medvirkning fra tredjeparter.



Veiledningsplikten

• Forvaltningsloven § 11 første ledd:

– «Forvaltningsorganene har innenfor sitt sakområde en 

alminnelig veiledningsplikt. Formålet med veiledningen skal 

være å gi parter og andre interesserte adgang til å vareta 

sitt tarv i bestemte saker på best mulig måte. Omfanget av 

veiledningen må likevel tilpasses det enkelte 

forvaltningsorgans situasjon og kapasitet til å påta seg slik 

virksomhet.»

• Merk plasseringen; fvl. kapittel 3 gjelder uavhengig 

av vedtaksform og er ikke avgrenset til sakens parter 

– «alminnelig veiledningsplikt».

• Gis et visst rom for skjønn ved at omfanget kan 

tilpasses organets situasjon og kapasitet.



Veiledningspliktens innhold

• Hva man kan søke om, fremgangsmåten, hjelp til å 

fylle ut skjemaer, i noen grad om rettigheter og 

plikter.

• Det som er nødvendig for at den enkelte skal unngå 

feil og forsømmelser, se 4. ledd. 

– Men ikke rettshjelp.

– Veiledningsplikten må tilpasses den enkeltes situasjon.

• Skjerpet veiledningsplikt overfor parter. Etter 2. ledd 

skal organet på eget tiltak eller på anmodning gi 

veiledning om:

– Lov og praksis 

– Saksbehandlingsreglene

– Om mulig også forhold av betydning for resultatet



Varsling

• Det kontradiktoriske prinsipp.

– Alle berørte skal gis anledning til å sette seg inn i 

en sak, og uttale seg før vedtak treffes.

– Forvaltningsloven gir parter særskilt varslingsrett

• Fvl. § 16 gjelder enkeltvedtak. Fra første ledd:

– «Part som ikke allerede ved søknad eller på annen 

måte har uttalt seg i saken, skal varsles før vedtak 

treffes og gis høve til å uttale seg innen en 

nærmere angitt frist.»

– Først og fremst aktuelt for de som ikke selv søker 

om en ytelse. 

• Merk unntakene i § 16 tredje ledd.



Når skal varsel gis?

• ”før vedtak treffes”, er upresist 

• Forarbeidene: På et meget tidlig stadium

• Må ses i sammenheng med retten til å uttale 

seg

• Forvaltningen må ha tid til å ta hans/hennes 

syn i betraktning og ikke ha gjort seg opp en 

fast mening på forhånd.

• Altså ikke tilstrekkelig å varsle like før 

vedtaket skal treffes. Presisert av HR, f.eks. 

Rt. 1977 s. 405.



Frist for uttalelse?

• ”gis høve til å uttale seg innen en nærmere 

angitt frist”, er upresist.

• Særlovgivningen operer ofte med særskilt 

angitte frister – lex specialis.

• Momenter når særloven er taus:

– Viktig og vanskelig sak: Bør få god tid til å skaffe 

opplysninger og søke råd

– Parten skal på forsvarlig måte kunne ivareta sitt 

tarv, se 2. ledd

– Hvor mye saken haster



Utredningsplikten

• Forvaltningsloven § 17 første ledd:

– «Forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst 

som mulig før vedtak treffes.»

– Upresist, men suppleres av særlovgivningen

– Statuerer at forvaltningen alltid har det endelige ansvaret.

• Momenter med hensyn til utredningsplikten:

– Sakens betydning for partene og andre som blir berørt

– Sakens betydning for andre samfunnsinteresser, eks. 

miljøhensyn.

– Hvor mye saken haster

– Hvor store kostnader som knytter seg til 

kunnskapsinnhentingen 



Begrunnelsesplikten

• Hvorfor begrunnelsesplikt: 

– Hensynet til parten: Forstå avgjørelsen, lettere å godta den. 

Grunnlag for å vurdere klage

– Effektiv overprøving. 

– Veiledning for senere saker, likhetsprinsipper

– Tillit til forvaltningen•

• Rt. 2015 s. 1388, mindretallet: «begrunnelsen skal 

sikre og vise at forvaltningen har handlet rett».



Begrunnelsesplikten

• Forvaltningsloven § 24 og § 25 gjelder 

begrunnelsesplikten ved enkeltvedtak. 

– Merk at begrunnelsesplikten kan skjerpes i 

særlovgivningen, eks. naturmangfoldloven § 7.

• Fvl. § 24 første ledd:

– «Enkeltvedtak skal grunngis. Forvaltningsorganet skal gi 

begrunnelsen samtidig med at vedtaket treffes.»

• Fvl. § 25 setter krav til begrunnelsens innhold, bl.a.:

– vise til de regler vedtaket bygger på

– de faktiske forhold som vedtaket bygger på

– de hovedhensyn som har vært avgjørende ved utøving av 

forvaltningsmessig skjønn, bør nevnes.

• Rt. 1981 s. 745 (Isene) oppstiller en 

forholdsmessighetsnorm:



Rt. 1981 s. 745 – Isene

1. Saken gjaldt et vedtak om forkjøpsrett av et jordstykke. 

A hadde leid jordstykket i 10 år og innrettet sin 

gårdsdrift på å bruke jordstykke sammen med sin egen 

eiendom 350 meter unna. Da forkjøpsretten ble gjort 

gjeldende til fordel for naboeiendommene, ville ikke A 

lenger ha nok jord til å kunne livnære seg av jordbruk. 

Vedtaket var begrunnet ut fra at «arronderingsmessige

forhold» tilsa at andre naboeiendommer fikk jorden 

som tilleggsjord. A gikk til sak og hevdet at vedtaket var 

sterkt urimelig. Høyesterett skulle dermed ta stilling til 

om vedtaket var tilstrekkelig begrunnet, og eventuelt 

om det var sterkt urimelig.



Rt. 1981 s. 745 – Isene

2. Høyesterett kom til at vedtaket var ugyldig. Høyesterett 

tok ikke direkte stilling til urimeligheten av vedtaket, 

men reiste spørsmålet om begrunnelsen var 

tilstrekkelig klar. Førstvoterende uttalte: 

– «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.»

3. Dommen viser at Høyesterett tolker 

begrunnelsesplikten ut fra hvor inngripende vedtak det 

er tale om. Jo mer inngripende, desto strengere krav 

må det stilles til begrunnelsens innhold. 



Habilitet

Inhabilitet



Hva er inhabilitet

• Hva vil det si å være inhabil? 

– Er man inhabil, foreligger det omstendigheter som er egnet 

til å svekke tilliten til ens upartiskhet.

– Det er ikke noe galt i det å være inhabil – galt blir det først 

dersom den inhabile deltar i saksbehandlingen.

• Inhabilitet og korrupsjon er ikke det samme:

– Å være inhabil betyr bare at man står saken for nær.

– Straffeloven § 387 om korrupsjon rammer den som «for 

seg eller andre krever, mottar eller aksepterer et tilbud om 

en utilbørlig fordel i anledning av utøvelsen av stilling».



Hvorfor har vi regler om inhabilitet

• Det er vanlig å fremheve tre grunner, se Rt. 

1996 s. 64 Lyngør Appartementshotell.

– «Habilitetsreglene i forvaltningsloven skal sikre 

korrekte avgjørelser,

– opprettholde tilliten til dem som fatter 

avgjørelsene,

– og beskytte beslutningstakerne mot at det sås tvil 

om deres troverdighet.»



Hvordan er inhabilitet regulert?

• Forvaltningsloven kapittel 2

• §6 – Hovedregelen om inhabilitet

• §7 – Foreløpig avgjørelse (ikke tid til utsettelse)

• § 8 – Avgjørelse av habilitetsspørsmålet

• § 9 – Oppnevning av stedfortreder

• § 10 – Hvem habilitetsreglene gjelder for 



Hvordan er inhabilitet regulert

• Den sentrale bestemmelse:

– Forvaltningsloven § 6.

• Andre lovbestemmelser om habilitet: 

– Bestemmelser i særlovgivningen 

• Ligningsloven § 3-8. 

• Barnevernloven § 7-6.

• Kommuneloven § 40. 

– Bestemmelser i prosesslovgivningen 

• Domstolloven § 106 og § 108.

• Straffeprosessloven § 60 og § 61.

• Rt. 2007 s. 705; Tomtefeste. Jussens Se & Hør?

• HR-2016-106-A; 15 høyesterettsdommere ble ansett 

inhabile i en pensjonssak.

• Habilitetsreglene i prosesslovgivningen er strengere. 



Reglenes anvendelsesområde

• I hvilke saker gjelder habilitetsreglene? 

– Reglene står i lovens kapittel II, og får dermed anvendelse 

generelt. 

• Reglene gjelder i alle saker hvor det treffes 

«avgjørelse». 

– Uttrykket omfatter langt mer enn enkeltvedtak, eks. avtaler, 

anbud, innkjøp, ansettelser mv.

– Gjelder også unnlatelser. 

– I tvilstilfelle må det legge vekt på om det er behov for regler 

om habilitet på vedkommende område (de legislative 

hensyn).

• Gjelder også for den som «tilrettelegger grunnlaget» 

for en avgjørelse, jf. § 6 første ledd. 

– Kan oppstå enkelte gråsoner. Kan man diskutere saken 

med en inhabil kollega? Beror på en konkret vurdering.



Reglenes anvendelsesområde

• Hvem gjelder reglene for? 

– Forvaltningsloven § 10 

• Offentlige tjenestemenn (se § 2 bokstav d). 

• Enhver annen som utfører tjeneste eller arbeid for et 

forvaltningsorgan, eks. medlemmer i kommunestyret.

– Hvem faller utenfor reglene? 

• Forvaltningsorganer som sådan.

• Reglene gjelder ikke for statsråder når de opptrer som 

regjeringsmedlemmer, jf. forvaltningsloven § 10 

(betenkelig…). 

• Reglene gjelder heller ikke for stortingsmedlemmer, jf. 

forvaltningsloven § 4 (betenkelig…). 



Reglenes innhold - inhabilitetsgrunner

• Forvaltningsloven § 6 første ledd 

– I første ledd finner vi de grunnlagene som 

automatisk leder til inhabilitet. Blant annet: 

• Bokstav a: Tjenestemannen er selv part 

• Bokstav b: Tjenestemannen er i slekt eller svogerskap 

med en part i opp- eller nedstigende linje, eller i side-

linje så nær som søsken

• I en praktikum er det aldri nødvendig å drøfte 

alle grunnlagene; drøft bare det oppgaven 

inviterer til. 



Reglenes innhold - inhabilitetsgrunner

• Forvaltningsloven § 6 andre ledd

– I andre ledd finner vi en «sekkebestemmelse» 

som legger opp til en konkret habilitetsvurdering.

«Likeså er han ugild når andre særegne forhold 

foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans 

upartiskhet; blant annet skal legges vekt på om 

avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap 

eller ulempe for ham selv eller noen som han har 

nær personlig tilknytning til. Det skal også legges 

vekt på om ugildhetsinnsigelse er reist av en part.»

Kriterier

Momenter



Forvaltningsloven § 6 andre ledd

• «særegne forhold»

– Ordlyden er vag, men antyder en viss terskel for 

at inhabilitet skal foreligge.

• Rt. 1996 s. 64 (Lyngør appartementshotell)

1.Saken gjaldt gyldigheten av Tvedestrand 

kommune sitt vedtak om skjenketid for Lyngør 

Appartementshotell. Et av kommunestyrets 

medlemmer hadde konkete planer om kjøp av 

nabotomten til hotellet. Det rettslige spørsmålet 

Høyesterett skulle ta stilling til var om dette var å 

anse som «et særegent forhold» som gjorde 

medlemmet inhabil.  



Forvaltningsloven § 6 andre ledd

2. Høyesterett kom til at kommunestyremedlemmet var 

inhabil. I drøftelsen om det forelå «særegne forhold» 

uttalte førstvoterende:

«Riktignok er bebyggelsen på øya Holmen på Lyngør tett, og mange 

beboere blir berørt av virksomheten på skjenkestedene ved 

båttrafikk, gående på de trange veiene, mv. Ulempene ved støy mv 

fra hotellet må likevel være særlig påtakelige for de aller nærmeste 

naboene, slik at de kan ha en særlig interesse i hva skjenketiden for 

hotellet er. Tomten som Kristiansen ønsket å bygge på, grenset til 

hotellet, og avstanden til hotellets uteterrasse - der det riktignok 

gjaldt en kortere skjenketid - var bare 10 meter. Den som eier og bor 

i et hus på denne tomten, må etter min mening ha en særinteresse i 

hotellets skjenketid.»

3. Dommen viser at det skal noe mer til enn å bli 

negativt berørt for å kvalifisere til «særegne forhold». 

Som berørt nabo til den omsøkte virksomheten var 

imidlertid grensen for inhabilitet overskredet.



Forvaltningsloven § 6 andre ledd

• «egnet til å svekke tilliten til hans 

upartiskhet» 

– Loven krever ikke at de særegne forholdene rent 

faktisk vil svekke tilliten – det er tilstrekkelig at de 

er egnet til å gjøre det. 

– Hvorvidt dette vilkåret er oppfylt, vil bero på 

hvordan forholdet fortoner seg for allmennheten. 

• Det er uten betydning hvorvidt tjenestemannen vil makte 

å behandle saken upartisk eller ikke. 

• Det avgjørende er om man jevnt over må regne med at 

det særegne forholdet saken gjelder, vil kunne få 

betydning for hvordan saken behandles. 



Reglenes innhold - inhabilitetsgrunner

• Forvaltningsloven § 6 tredje ledd 

– Tredje ledd gjelder avledet inhabilitet. 

– «Er den overordnede tjenestemann ugild, kan avgjørelse i 

saken heller ikke treffes av en direkte underordnet 

tjenestemann i samme forvaltningsorgan».

– Begrunnes i avhengighetsforhold mellom sjef og 

underordnede.

– Er en statsråd inhabil, må avgjørelsen legges til et annet 

departementet – men den kan stadig forberedes i det 

departementet som har fagansvaret. 

– Er en ekspedisjonssjef inhabil, må avgjørelsen legges til en 

annen avdeling i samme departement.



Unntak fra reglene

• Loven oppstiller to unntak: 

– § 6 fjerde ledd: Unntak for kurante avgjørelser 

– «Ugildhetsreglene får ikke anvendelse dersom 

det er åpenbart at tjenestemannens tilknytning til 

saken eller partene ikke vil kunne påvirke hans 

standpunkt og verken offentlige eller private 

interesser tilsier at han viker sete.»

– Eks.: Anvisning av reiseregninger 

• § 7: Hastesaker 

– En inhabil tjenestemann kan behandle eller treffe 

foreløpig avgjørelse i visse hastesaker «dersom 

utsettelse ikke kan skje uten vesentlig ulempe 

eller skadevirkning». 



Hvordan avgjøres habilitetsspørsmål?

• Forvaltningsloven § 8 

– I utgangspunktet avgjør tjenestemannen selv om 

han er inhabil, jf. § 8 første ledd.

• Men avgjørelsen kan selvsagt overprøves.

– «Dersom en part krever det, eller der 

tjenestemannen selv finner grunn til det, skal 

spørsmålet forelegges for hans nærmeste 

overordnete til avgjørelse.» 

– I kollegiale organer treffes avgjørelsen av organet 

selv, uten at vedkommende medlem(mer) deltar, 

jf. § 8 annet ledd.



Virkning av inhabilitet

• Realitetsavgjørelsen i saken 
– Dersom en inhabil tjenestemann har forberedt og eventuelt 

også avgjort saken, foreligger det en saksbehandlingsfeil 

som lett vil lede til ugyldighet dersom feilen kan ha virket inn 

på vedtaket.

• Rt. 1996 s. 64 (Lyngør appartementshotell)
– «Jeg mener altså at Kristiansen var inhabil. Etter 

forvaltningsloven § 41 er imidlertid vedtaket likevel gyldig 

hvis det er grunn til å regne med at feilen ikke kan ha virket 

bestemmende på vedtakets innhold…

– Det var en der en klar stemmeovervekt, 18-11, for det 

tidligere vedtaket…

– Jeg er dermed kommet til at Kristiansens deltakelse ikke 

gjør vedtaket ugyldig.»



Noen oppgaver til diskusjon

• Lars Holm søker om dispensasjon fra reguleringsplan til utbygging 

av en tomannsbolig. Hans fetter Knut Holm behandler saken på 

vegne av kommunen. De har ikke hatt kontakt på flere år. Inhabil?

• Peder Ås sitter i Lillevik kommunestyre. Han stemmer over et 

forslag om å bygge ny kunstgressbane til kommunens eneste 

fotballklubb. Han har en sønn på 11 år som spiller aktiv fotball i 

klubben. Naboene påklager vedtaket og hevder Ås er inhabil.

• Marte Kirkerud jobber som saksbehandler i Miljødirektoratet. Hun 

avslår en søknad om fellingstillatelse på fire ulv som har tatt liv av 

en rekke sau. Marte er medlem av Naturvernforbundet. Inhabil?


