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Kursoppgaver i forvaltningsrett JUS2211 høst 2018 

 

Dag Tema Oppgave Domsanalyse Opplegg 

1 Forvaltningsloven, vedtak, 
forskrift, enkeltvedtak, 
partsbegrepet 

1 og 2  Plenum 

2 Habilitet og partsoffentlighet 3, 4 og 5 Rt. 1996 s. 64 Grupper 

3 Klage og ugyldighet 6 og 7 Rt. 2009 s. 661 Grupper 

4 Lovhjemmel og 
domstolskontroll 

8, 9 og 10 Rt. 2012 s. 1985 Grupper 

5 PBL-oppgaver – deles ut PBL 1  IGP 

6 PBL-oppgaver – deles ut PBL 2  IGP 

7 Stor oppgave – prosedyre Del I og II  Prosedyre 

8 Stor oppgave – prosedyre Del III og IV  Prosedyre 

 

Kursdeltakerne skal deles inn i fire grupper. Det er ikke adgang til å bytte kurs.  

 

Plenum: Oppgavene gjennomgås i plenum. 

Grupper: Oppgaven diskuteres gruppevis. Gjennomgås i plenum. 

IGP:  IndividuellGruppePlenum. Det gis 10 minutter til individuell lesing av 

faktum. Deretter diskuteres oppgaven i gruppen. Gjennomgås i plenum. 

Prosedyre: Det legges opp til en prosedyre. Forberedt innlegg fra saksøker, forberedt 

motinnlegg fra søksøkte. Replikk, duplikk og fri diskusjon. 

 

DAG 1 Forvaltningsloven, vedtak, forskrift, enkeltvedtak, partsbegrepet 

Oppgave 1  
 

a) En viktig del av forvaltningens virksomhet er å treffe beslutninger av ulikt slag. 
Hvilken betydning har det å avgjøre hva slags avgjørelse vi står overfor?  

 
b) Er dette et vedtak etter forvaltningsloven § 2 eller ikke, evt. hva slags vedtak?  

 Dispensasjon til å bygge i 100-metersbeltet, plan- og bygningsloven §§ 1-8, 19-2, 

 Avslag på søknad om dispensasjon til å bygge i 100-metersbeltet. 

 Inngåelse av utbyggingsavtale etter plan- og bygningsloven kapittel 17. 

 Skatteetaten gir en høringsuttalelse i forbindelse med en lovendring av 
skatteloven. 

 Skatteetatens veiledning til selvangivelsen. 

 Marte Kirkerud nektes hjemmehjelp, jf. helse- og omsorgstjenesteloven. 

 To politibetjenter rykker ut til en ulykke. 
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 Politiet fjerner skilter på en bil fordi den ikke er i teknisk forsvarlig stand, 
vegtrafikkloven § 36. 

 Olje- og energidepartementet beslutter å lyse ut en stilling som jurist. 

 Olje- og energidepartementet beslutter å ansette Peder Ås. 

 En miljøorganisasjon ber kommunen gi pålegg om opprydding av en eiendom som 
brukes til oppbevaring av gamle bilvrak. Kommunen foretar seg ikke noe i saken, 
forurensningsloven § 37. 

 Naboene til en industribedrift ber forurensningsmyndighetene skjerpe kravene til 
utslipp. Myndighetene foretar seg ikke noe i saken, forurensningsloven § 18. 

 Fastsettelse av karakter på eksamen i JUS 2211, Universitets- og høgskoleloven § 
3-9. 

 Du har søkt om uførepensjon, og trygdemyndighetene nekter deg innsyn i sakens 
dokumenter, folketrygdloven kap. 12. 

 Flytting av Konkurransetilsynet fra Oslo til Bergen. 

 Vannverket stenger av vannet fordi avgiften ikke er betalt, 

 Staten ved Forsvarsdepartementet inngår avtale med et utenlandsk selskap om 
kjøp av 20 nye F16-fly. 

 
c. Er dette et enkeltvedtak eller en forskrift?  

 Regler som skal gjelde ved eksamen på Universitetet i Oslo, universitets- og 
høyskoleloven. 

 Regler fastsatt for sementprodusenter i Norge. 

 Regler om tvungen renovasjon med renovasjonsutgifter. 

 Regler om områdevern etter naturmangfoldloven kapittel 5. 

 Miljødirektoratet vedtar felling av 25 ulv. 

 På en sterkt beferdet veistrekning blir det satt opp forbudsskilt mot å svinge til 
venstre inn til en bensinstasjon ved veien. Hensikten er å hindre utstrakt kryssing 
av motgående kjørefelt, da dette anses til fare eller ulempe for ferdselen.  

 
Oppgave 2  
a. Hvilken betydning har det å være part i forvaltningslovens forstand?  
b. Hvem av disse kan anses som part, jf. fvl. § 2 første ledd bokstav e):  

 En fabrikk søker om utslippstillatelse etter forurensningsloven. Både naboene og den 
lokale miljøorganisasjonen er sterkt kritiske til at fabrikken skal få tillatelsen innvilget. 

 En restaurant søker om skjenkebevilling. Nærmeste nabo til vest er en annen 
restaurant som frykter tapt omsetning grunnet økt konkurranse. Nærmeste nabo til 
øst er bygård med seks leiligheter til utleie. Gårdseier og de forskjellige leietakerne 
frykter økt støy.  

 NAV lyser ut en stilling som juridisk rådgiver. Det var fire søkere til stillingen. Lars 
Holm får tilbud om jobb. 

 Marte Kirkerud og Peder Ås går fra hverandre etter fem års turbulent ekteskap. De 
har ett felles barn på to år – Petra Ås – som Marte får full omsorgsrett for. Marte 
sender søknad til det lokale skattekontoret om endring av Petras etternavn; fra Ås til 
Kirkerud. 
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DAG 2 Habilitet og partsoffentlighet 
 
Oppgave 3 
Analyser Rt. 1996 s. 64 – Hegnar Hotell 
  
Oppgave 4 
I Storeby hadde kommunestyret bestemt at det skulle bygges ny opera. Det ble utlyst en 
arkitektkonkurranse hvor en fagjury skulle velge ut de to beste alternativene. 
Kommunestyret skulle så velge ett av disse to alternativene.  
 
Arkitektfirmaet Seilet var eid og ble drevet av arkitekt Lars Holm. Før han sendte sitt forslag 
til ny opera, engasjerte han økonomen Peder Ås til å foreta beregninger av prosjektets totale 
kostnader. Peder Ås satt også i kommunestyret. Holm fikk også bistand av ingeniøren Marte 
Kirkerud til å foreta tekniske beregninger av bygget. Marte var først tvilende til å påta seg 
dette oppdraget ettersom hun hadde takket ja til å sitte i fagjuryen som skulle bedømme 
prosjektene. Hun mente imidlertid at det oppdraget hun skulle utføre for Holm var rent 
rutinemessig, noe enhver ingeniør kan utføre. 
 
Fagjuryen mottok i alt syv forslag til ny opera. Forslaget til Seilet ble sammen med forslaget 
til arkitektfirmaet Vingen valgt ut som de beste prosjektene. I forkant av møtet i 
kommunestyret hvor saken skulle behandles, var det mange innlegg og skriverier i pressen 
om hvilket av de to forslagene som burde velges. Det ble også en opphetet debatt under 
behandlingen i kommunestyret. Alle representantene i kommunestyret holdt innlegg, 
deriblant Peder Ås som sa at «Seilets forslag best gjenspeiler sjøfartstradisjonen til Storeby, 
og bør derfor velges.» Seilets forslag vant konkurransen med 12 mot 10 stemmer.  
 
Arkitektfirmaet Vingen protesterte høylytt da det kom for en dag at både Peder og Marte 
hadde utført oppdrag for Seilet i denne saken. 
 
Er vedtaket ugyldig grunnet inhabilitet hos Marte Kirkerud så vel som hos Peder Ås? 
 
Oppgave 5 
Etter en lang studietid i Oslo bestemte Peder Ås seg for å flytte hjem til sin barndoms dal på 
Sørlandet for å starte café. Han fikk hånd om egnede lokaler i sentrum av Lillestrand, et 
tettsted på ca. 8000 faste innbyggere og mange badegjester om sommeren. Han sendte inn 
søknad om skjenkebevilling idet han hadde fått lokaler.  
 
Den konservative kommunen var intuitivt skeptisk til flere skjenkebevillinger. Det var 
allerede gitt skjenkebevilling til et hotell i kommunen, og kommunestyret fryktet at et 
ytterligere skjenketilbud ville virke negativt på oppvekstmiljøet. Det ga derfor Marte 
Kirkerud – som var sosionom i kommunen, men som også hadde et eget rådgivningsfirma – i 
oppdrag å utrede de sosiale virkningene av et økt skjenketilbud. Hun avga sin utredning etter 
fire uker, og sendte regning på 10.000 kroner til kommunen.  
 
Kommunen hentet også inn en uttalelse fra rådmannen i nabokommunen Storestrand, om 
denne kommunens erfaringer etter at den et halvt år tidligere hadde økt antallet 
skjenkebevillinger fra én til tre.  
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Else Lien var sekretær i en av kommunens avholdslosjer. Hun engasjerte seg sterkt i saken og 
skrev til kommunen at den ikke måtte finne på å utvide antall skjenkebevillinger. Det ville 
rasere det gode og nøkterne miljøet i bygda, mente hun. Og, la hun til, de måtte iallfall ikke 
finne på å gi bevilling til Peder Ås. Hun forklarte at hun kjente ham godt blant annet fordi 
hun hadde tilhørt samme venninnegjeng som hans mor. Peder var et notorisk rotehode, 
mente hun. Han hadde drevet flere utesteder som hadde gått konkurs. Lien mente også at 
Peder hadde vært siktet i en narkotikasak i Oslo. Lien avsluttet brevet med et ønske om at 
hennes brev ikke måtte behandles som konfidensielle opplysninger.  
  
Kommunen innhentet også uttalelse fra politiet og den lokale sosialtjenesten, jf. 
alkoholloven § 1-7 annet ledd.  
 
Førstekonsulent Lars Holm ble gitt i oppdrag å forberede saken for kommunestyret. Han ga 
sin innstilling etter at alle de foran nevnte uttalelser var sendt inn. 
 
Peder Ås’ café skulle ligge vegg i vegg med hotellet på stedet. Hotellets eier fryktet derfor for 
sin omsetning, og ble meget interessert i saken. Denne skrev derfor til kommunestyret uken 
før saken skulle behandles der, og ba om å få innsyn i alle sakens dokumenter.  
 
Ta stilling til om hotellets eier kan be om innsyn i:  
a. utredningen fra Marte Kirkerud  
b. uttalelsen fra rådmannen i Storestrand  
c. brevet fra Else Lien  
d. uttalelsene fra politiet og sosialtjenesten  
e. innstillingen fra Lars Holm  
 
Ordfører Knut Knutsen hadde vært en god venn av Peder Ås mens de gikk på skolen. Etter at 
Peder Ås flyttet til Oslo hadde de mistet kontakten. Den var delvis blitt gjenopptatt ved at de 
begge nå var med i en gjeng som gikk lange skiturer sammen.  
 
f. Er ordføreren inhabil til å være med på behandlingen av saken om skjenkebevilling i 
kommunestyret? 
 
 
DAG 3 Klage og ugyldighet 
 
Oppgave 6 
Analyser Rt. 2009 s. 661 – Amerikanske ambassade.  
 

a) Hva slags feil står vi overfor i denne saken? 
b) Hvordan går Høyesterett frem når det tas stilling til vedtakets gyldighet? 
c) November 2017 behandlet Høyesterett på ny spørsmålet om ugyldighet grunnet 

manglende konsekvensutredning, HR-2017-2247-A. Foreta en sammenligning av de 
to avgjørelsene.  
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Oppgave 7 
Marte Kirkerud eide og drev en liten strutsefarm i Lillevik. Virksomheten gikk bra, og 
Kirkerud ønsket å oppføre et frittstående uthus på 49 m2 slik at hun fikk plass til flere fugler. 
Bygget var ikke søknadspliktig etter plan- og bygningsloven, men det var nødvendig med 
dispensasjon fra reguleringsplanen i området ettersom den satte begrensninger for antall 
bygninger pr. eiendom. Den 12. desember 2016 søkte Kirkerud om dispensasjon fra 
reguleringsplanen, jf. plan- og bygningsloven § 19-2. 
 
På folkemøtet "Lillevik i et nytt årtusen" den 21. januar 2017, holdt seniorrådgiver Peder Ås i 
Lillevik kommune et engasjert innlegg om næringslivets muligheter i Lillevik. Han nevnte 
strutseoppdrett som en næring det burde satses mer på, og fortalte at kommunen med det 
første kom til å behandle en søknad fra Marte Kirkerud som gjorde at hun kunne utvide 
virksomheten sin. Han sa også at han i sin innstilling ville gå inn for at 
dispensasjonssøknaden ble innvilget. Kirkeruds nabo Kari Holm, som hadde kommet tilbake 
fra langvarig ferie i Syden tidsnok til å delta på folkemøtet, ble rasende over å høre at 
kommunen trolig ville godkjenne en søknaden om oppføring av uthuset. Kari Holm hadde 
lenge sett seg lei på alle de underlige fuglene som hun følte holdt øye med henne, og det 
nye uthuset ville skygge for solen på verandaen hennes. Selv om det ikke var andre plager 
forbundet med virksomheten til Kirkerud, leverte Holm en skriftlig klage neste dag. Det 
samme gjorde Holms tante, Esther Marie Holm i Storvik, fordi hun syntes synd på niesen sin 
og fordi boligen hadde vært barndomshjemmet hennes.  
 
Også den lokale jakt- og fiskeforeningen leverte inn klage den 23. januar fordi den mente det 
var fare for at strutsen kunne rømme. Struts hørte ikke hjemme i norsk natur, mente 
foreningen. 
 
Kommunen avviste alle klagene fordi man mente ingen av dem som klaget hadde krav på 
klagebehandling, og fordi vilkårene for å klage uansett ikke var oppfylt. I lys av klagene 
besluttet imidlertid planutvalget i Lillevik kommune å avslå dispensasjonssøknaden. 
Planutvalget la avgjørende vekt på at uthuset ville bli til sjenanse for Kari Holm. Vedtaket ble 
truffet den 2. februar 2017.  
 
Marte Kirkerud mottok den 7. februar brev fra kommunen der det gikk frem at hun ikke fikk 
godkjenning. Samme dag brøt det ut Krim Kongo-feber blant strutsen, og kampen mot 
sykdommen tok all hennes tid fram til 16. mars 2017. Kari Holm, som fikk vite om vedtaket 
10. februar, fikk seg mang en god latter da hun så hvordan Marte løp etter strutsene for å 
sette sprøyter.  
 
Den 18. mars husket Marte at søknaden var avslått, og ringte straks kommunen. Hun fikk 
snakke med Peder Ås. Marte var oppbrakt over at hun ikke fikk godkjenning og gav uttrykk 
for at «dette viste at kommunen stakk hodet i sanden og ikke tok struts på alvor» og at hun 
ville klage og «forfølge saken med alle midler». Peder Ås, som personlig mente at Marte 
burde ha fått oppføre uthuset, følte seg beklemt. Peder lovte at han skulle forelegge klagen 
for kommunen, og oversende planutvalgets vedtak til fylkesmannen som rette klageinstans, 
dersom kommunen ikke ville endre vedtaket. Kommunestyret satt samme dag i møte, og på 
grunnlag av en orientering fra Peder Ås behandlet de klagen med en gang. Utvalget gav sin 
tilslutning til at klagen skulle behandles, men opprettholdt sin avgjørelse om at Marte ikke 



6 
 

fikk bygge. Peder Ås fakset vedtaket til fylkesmannen samme dag. På forsiden av telefaksen 
skrev han: 
  

«Marte Kirkerud har pr. telefon påklaget vedtaket. Lillevik kommune har godtatt 
klagen selv om den først ble satt frem i dag.»  

 
Deretter undertegnet han telefaksen «på vegne av Marte Kirkerud». Telefaksen ble ikke fulgt 
opp med brev fra kommunen eller Marte selv. I dagene som fulgte, ringte Marte jevnlig til 
fylkesmannen og spurte hvordan det gikk med klagesaken. Den 14. april avgjorde 
fylkesmannen saken, og bestemte at Marte fikk oppføre uthuset. 
 
Det skal legges til grunn at alle vedtakene som var truffet var gyldige.  
Drøft og avgjør:  
a. Har Kari Holm, Holms tante eller jakt- og fiskeforeningen krav på å få behandlet sine 
klager?  
b. Var Martes klage fremsatt i tide i henhold til forvaltningslovens regler?  
c. Forutsatt at klagen var framstilt for sent: Kunne Lillevik kommune behandle klagen selv om 
den var innkommet etter klagefristen?  
d. Tilfredsstiller telefaksen som kommunen sendte forvaltningslovens krav til en klage?  
e. Er kommunens vurdering av om Martes klage er fremsatt i tide bindende for 
fylkesmannen?  
f. Var kommunens behandling av klagen i samsvar med forvaltningsloven kapittel VI eller 
ulovfestete regler for behandling av klagesaker? 
 
 
DAG 4 Lovhjemmel og domstolskontroll 
 
Oppgave 8 
Analyser Rt. 2012 s. 1985 – Lengeværende barn I  
 
 
Oppgave 9  
a. Drøft og avgjør (1) om følgende handling krever hjemmel i lov og (2) om handlingen har 
hjemmel i lov:  

- Politiet avskilter en bil fordi dens tilstand anses å være en fare for trafikksikkerheten. 
- Det populære bandet Antarctic Zebras har konsert i Frognerparken. Konserten er 

utsolgt, og det er store befolkningsmengder utenfor konsertområdet. Ytterligere folk 
strømmer til. Politiet frykter kaos, og danner manngard for å nekte flere adgang til 
parken. 

- Helsepersonell setter vaksine på en person som kommer fra et område hvor det er 
brutt ut en epidemi. 

- Læreren er lei av gutten som stadig bråker i timen. En dag han blir urolig plasserer 
læreren han på en stol i «skammekroken», hvor han må sitte i resten av timen.  

- En gravid kvinne har skrevet et brev til sin offentlige fødselsklinikk hvor hun forklarer 
at grunnet hennes trosretning ønsker hun ingen form for blodoverføring. Under 
fødselen må legen utføre akutt keisersnitt og kvinnen vil dø om hun ikke gis 
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blodoverføring. Legen kjenner til kvinnes brev, men velger allikevel å gi 
blodoverføring. Kvinnen går senere til sak mot legen. 

b. Hva er virkningen dersom det offentlige ikke har hjemmel i lov?  
 
 
 
 
Oppgave 10 
Lars Holm var pensjonert sjømann med stor lidenskap for gamle båter. Etter flere års sparing 
fikk han endelig mulighet til å kjøpe sin drømmebåt – en 40 fots sjark av merke Selfa. Båten 
var fra 1969 og hadde en dødvekt på 6 tonn. Av prisen på 4 millioner kroner betalte han en 
tredjedel fra oppsparte midler, mens resten ble dekket gjennom et lån fra den lokale banken 
i Lillevik. 

Holm var storfornøyd med sin nye båt, og var daglig på ute på sjøen. Høsten samme år ble 
Lillevik rammet av en orkan. Til tross for at Holm hadde fortøyd båten etter beste evne var 
orkan nådeløs. Båten slet seg, drev ut på havet og forliste ca. 200 meter fra kysten. Holm var 
naturlig nok fortvilet, men fant noe trøst i at forsikringssaken gikk fint. Hele kjøpesummen 
ble dekket, og han begynte straks å se etter en tilsvarende båt på markedet. 

Lillevik kommune var på sin side bekymret over båtvraket. Kommunen antok at slike gamle 
båter inneholdt mye miljøgifter, og det ble derfor fremsatt krav om heving og fjerning av 
vraket, jf. forurensningsloven (13. mars 1981 nr. 6) § 28 første ledd og § 37 annet ledd.  

Holm ble svært opprørt. Båten lå på 250 meters dyp, og arbeidet med å heve og fjerne 
vraket ville koste om lag 500.000 kroner. Han påklaget vedtaket, men fikk ikke medhold. Han 
gikk dermed til sak mot kommunen og anførte primært at kommunen ikke hadde hjemmel 
til å kreve vraket fjernet. Det var jo kun tale om en liten båt, ikke et stort skip fullastet med 
olje. Han hadde dessuten ingen skyld i forliset. Han hevdet subsidiært at det var svært 
urimelig at han måtte bekoste arbeidet med å heve vraket. Han hadde ingen økonomi til å få 
hevet vraket; forsikringsoppgjøret dekket bare verdien av båten. 

Ta stilling til følgende: 

1) Hadde kommunen hjemmel til å kreve vraket hevet? 
2) Kan domstolene overprøve forvaltningens vurdering av om vilkåret for heving er 

oppfylt? 
3) Forutsatt at kommunen hadde hjemmel; Var det urimelig at Holm måtte bekoste 

hele beløpet ved å få vraket fjernet? Hvilken konsekvens har det i tilfelle for 
vedtakets gyldighet om det er urimelig eller svært urimelig at Holm måtte bekoste 
arbeidet? 

 
 
DAG 7 og 8 - Stor oppgave (prosedyre)  
 
Del I 
Frysilfjell Alpinsenter er godt utbygd på alle kanter, og har i løpet av de siste tiårene vokst til 
å bli et av landets mest attraktive skisteder. Alpinsenteret har over tid fått bygget til flere 
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såkalte tilbringerheiser, som transporterer hyttefolket opp til skianlegget. Dette har gjort at 
også hytteområdet Gammelgrend er blitt en integrert del av skisenteret. 
 
Marte Kirkerud har nylig arvet familiens fjellstue Solsæter i Gammelgrend. Solsæter har vært 
drevet av Kirkerudslekten i tre generasjoner. Marte var i tvil om hun skulle fortsette driften. 
Hun hadde vurdert å flytte til byen, men valgte å bli etter å ha truffet Peder Ås, som bodde i 
bygden. De bodde ikke sammen, men så hverandre jevnlig, slik kjærester gjør.  
 
Da Marte besluttet å bli i Frysil, ble Kirkerud-tradisjonens drift av Solsæter ført videre. Marte 
var eier og daglig leder av fjellstuen, og ble i driften av denne hjulpet av kjæresten Peder. De 
siste årene før Marte overtok stedet etter sine foreldre, hadde det vært en nedgang i antall 
besøkende. For å gjøre Solsæter mer attraktiv, ønsket Marte å bruke uteterrassen til 
servering. Her skulle det være moderne varmelamper og «after ski» med levende musikk. 
Samtidig søkte hun også om skjenkebevilling for Nye Solsæter, jf. alkoholloven § 1-4a. Marte 
mente at det ikke lengre holdt å kunne tilby kakao og brus. 
 
Saken ble deretter på vanlig måte forelagt blant annet hovedutvalget for helsevern og sosial 

omsorg. Hovedutvalget gikk inn for søknaden. Saken ble videre behandlet i formannskapet. 

Flertallet gikk med knapp margin inn for å innvilge søknaden. Under dette møtet deltok 

formannskapsmedlem Preben Lauritsen. Da Marte Kirkerud ble klar over det, protesterte 

hun på at han kunne delta i saken. Marte viste til at Lauritsen hadde uttrykt misnøye med 

planene for Nye Solsæter, blant annet gjennom debattinnlegg i lokalavisen «Frysil-posten». 

Lauritsen hadde skrevet på nettet at han fryktet at «after ski»-konseptet ville medføre støy 

og annen sjenanse for Gammelgrend generelt og for de omkringliggende eiendommene 

spesielt. Marte Kirkerud viste dessuten til at sommeren 2011 hadde Lauritsen kjøpt en tomt i 

Gammelgrend, kun 30 meter fra fjellstuen. Her skulle han bygge en fritidshytte til seg og sine 

barn. Videre viste Marte til at Lauritsen hadde deltatt aktivt i debatten på møtet, uten at 

habilitetsspørsmål ble tatt opp. I kommunestyremøte, der saken ble avgjort 1. oktober 2011, 

deltok Lauritsen i egenskap av kommunestyrerepresentant i så vel debatt som avstemming. 

Han holdt et flammende innlegg hvor han advarte på det sterkeste mot å gi skjenkebevilling. 

Under kommunestyremøtet ble kommunestyret kjent med Lauritsens engasjement og 

utbyggingsplaner uten at det avstedkom noen debatt. Mindretallet gikk inn for 

skjenkebevilling med skjenketid frem til klokken 01.00 (slik som for de andre stedene i 

Frysil). Flertallet var mer restriktivt og gikk inn for at det overhodet ikke skulle innvilges 

skjenkebevilling etter alkhl. § 1-4a flg. Forslaget om å nekte skjenkebevilling ble vedtatt med 

15 mot 9 stemmer. 

Drøft og avgjør om skjenkebevillingsvedtaket må oppheves som ugyldig på grunn av 
inhabilitet hos Preben Lauritsen. 
 
Gruppe 1 representerer Marte Kirkerud 
Gruppe 2 representerer kommunen 
 
 
Del II 
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Etter kommunestyret traff vedtaket kom det en rekke reaksjoner på at Preben deltok i 

voteringen. Saken ble også kjent i riksavisene og brukt som nok et eksempel på at «det er for 

tette bånd i landets minste kommuner». Flertallet i kommunestyret ga etter hvert etter for 

presset og bestemte seg for å oppheve avslaget, og innvilget i stedet søknaden om 

skjenkebevilling. 

Marte og Peder var glade for sakens vending, og satte straks i gang arbeidet med fornyelsen 

av Solsæter fjellstue. Preben Lauritsen var på sin side svært misfornøyd. Han fryktet at after-

ski-konseptet ville føre til svært store ulemper for de fastboende i Gammelgrend. Han fulgte 

opp med flere innlegg på i Frysil-posten, hvor han advarte mot konsekvensene. En artikkel 

som ble mye delt i sosiale medier hadde overskriften: «Fyll og fanteri på vei til 

Gammelgrend». I artikkelen oppfordret Preben lokalbefolkningen til å påklage 

omgjøringsvedtaket. 

Prebens barndomsvenn – Ole Vold – ble svært inspirert av Prebens velskrevne artikler. Han 

var leder av en Facebook-gruppe som bar navnet «Bevar Gamle Gammelgrend» (BGG). 

Gruppen hadde eksistert i tre år, og hadde 52 medlemmer. I ukene etter kommunens 

skjenkevedtak fikk gruppen ytterligere 30 medlemmer, deriblant fjellstuens nærmeste 

naboer. Ole Vold utarbeidet en klage på vegne av foreningen og sendte denne til kommunen 

den 18. november. 

Da klagefristen var ute hadde kommunen kun mottatt klagen fra BGG. Klagen ble imidlertid 

avvist. I begrunnelsen sto det skrevet: «Facebook-grupper har ikke klagerett.» Avvisningen 

førte det til en svært opphisset debatt i facebook-gruppen. Mange av fjellstuens naboer var 

forbannet på Preben Lauritsen og Ole Vold. Deres engasjement i denne saken har fratatt oss 

klageretten, ble det sagt. 

Drøft og avgjør følgende:  

1) Kan kommunens vedtak om å oppheve avslaget og innvilge skjenkebevilling 

påklages? 

2) Hadde foreningen BGG klagerett? 

3) Skulle kommunen gitt de nærmeste naboene klagerett? 

 

Gruppe 3 representerer BGG og naboene. 

Gruppe 4 representerer kommunen. 

 

Del III 

Marte og Peder ble ferdig med fjellstuen julen 2011. Nye Solsæter ble svært populært, og 

flere kvelder i uken dannet det seg lange køer utenfor stedet. Med suksessen fulgte også 

enkelte utfordringer. I tillegg til bråket fra fjellstuen ble det langt mer synlig fyll i gatene. 

Hver uke ble det rapportert om flere slagsmål, urinering i gatene, trakassering av 

lokalbefolkningen mv. Politimesteren i Frysil var svært lite fornøyd med utviklingen. Fredag 

4. februar traff politimesteren vedtak om umiddelbar stenging av serveringsstedet, jf. 

alkoholloven § 1-8a. Det ble samtidig sendt melding til kommunen med anmodning om at 

skjenkebevillingen ble trukket tilbake.  
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Det var bred enighet i kommunen om at utviklingen var av det uheldige slaget. I et 

hastemøte i kommunestyret ble vedtaket om skjenkebevilling trukket tilbake. 

Marte og Peder protesterte kraftig. De reagerte spesielt på at stedet ble stengt uten 

forvarsel og uten at de fikk anledning til å uttale seg. De forsto heller ikke at kommunen 

kunne omgjøre vedtaket om skjenkebevilling uten at de først fikk anledning til å rette opp de 

kritikkverdige forholdene. 

 

Drøft og avgjør følgende:  

1) Kunne politiet stenge fjellstuen med umiddelbar virkning? 

2) Kunne kommunen omgjøre vedtaket om skjenkebevilling? 

 

Gruppe 1 representerer Marte og Peder 

Gruppe 3 representerer Politiet og kommunen 

 

Del IV 

Marte og Peder slo seg etter hvert til ro med at skjenkebevillingen ble trukket tilbake. Selv 

om det hadde vært noen morsomme uker, hadde også bråket vært en belastning for dem. 

De gikk derfor tilbake til det opprinnelige konseptet med servering av vafler og solbærsaft. 

Rundt påsketider 2012 fikk Trollnesa, et spektakulært bergutspring som stikker rett ut fra 

Frysilfjellet, positiv omtale i den populære reiseguiden Merry Traveler. Dette førte til en 

massiv økning av turisme til Frysil, hvor utenlandske turister strømmet til kommunen. Dette 

ga Solsæter nytt liv og Marte og Peder fikk mer å gjøre enn noen gang. Høsten 2012 flyttet 

paret sammen, og sommeren 2013 fikk de et nytt familiemedlem da Peders datter – Malin –  

fra et tidligere forhold flyttet inn. Malin begynte på den lokale barneskolen i Gammelgrend 

hvor hun fant seg raskt til rette. Hun var en flink og oppvakt elev som var moden og 

reflektert for alderen.  

Den økte aktiviteten i Solsæter i sommermånedene gjorde at verken Marte eller Peder fikk 

tatt sommerferie i 2013 eller 2014. Den store arbeidsmengden og de intense periodene uten 

fritid begynte etter hvert å bli en belastning for paret. Marte og Peder ble derfor enige om å 

ta to uker fri i september 2014. Sammen med Malin skulle de reise til Thailand for å koble av. 

Paret sendte søknad om permisjon fra skolen til Malin, jf. opplæringsloven § 2-11 første 

ledd. Skolen hadde imidlertid sett seg lei på de stadige søknadene fra foreldre som ønsket å 

reise på ferie utenfor de ordinære skoleferier. De siste årene hadde det derfor blitt innført 

en strengere praksis hvor alle permisjonssøknader ble avslått uten nærmere 

realitetsbehandling. Vedtakene ble begrunnet ut fra pedagogiske hensyn da et så lite 

lokalsamfunn som Gammelgrend hadde få elever i grunnskolen, og at fravær av elever raskt 

kunne få negative konsekvenser for læringsmiljøet. 

Peder og Marte var skuffet og påklagde vedtaket. De synes det var merkelig at kommunen 

kunne avslå søknaden uten å vurdere den. De hadde også undersøkt praksis på andre skoler i 

fylket og viste i klagen til at opplæringsloven § 2-11 ble praktisert på en måte som innebar at 
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det normalt ble innvilget permisjon dersom dette fremsto som forsvarlig ut fra en 

totalvurdering, hvor det særlig ble lagt vekt på: 

- Elevens innsats og prestasjoner på skolen 

- Muligheter for tilrettelagt undervisning i permisjonstiden 

- Elevens permisjonshistorikk  

Paret viste til at dette var første gang det ble søkt om permisjon for Malin, og at det var både 

usaklig og urimelig å avslå søknaden. 

Kommunen sto imidlertid på sitt og saken ble oversendt Fylkesmannen. Fylkesmannen valgte 

å opprettholde kommunens vedtak. Vurderingen etter opplæringsloven § 2-11 første ledd er 

en hensiktsmessighetsvurdering som kommunen skal foreta, og dette er ikke noe han som 

statens representant skal blande seg inn i.  

Drøft og vurder følgende spørsmål: 

1) Er kommunens vedtak gyldig? 

2) Forutsatt at kommunens vedtak er gyldig; er fylkeskommunens vedtak gyldig? 

Gruppe 2 representerer Marte og Peder 
Gruppe 4 representerer kommunen og Fylkesmannen 
 


