
Oppgavegjennomgang



Oversikt

• Hvem er vi?

• Hva skal vi snakke om i dag?



Basics

• Hvordan er bestemmelsene typisk bygget opp?

• Hva består et vedtak av?

• Sammenhengen med domstolskontrollen



Oppbygning av bestemmelser i 
forvaltningsretten:

Lovbestemte vilkår

Hvis… Kan…

Hensiktsmessighetsvurdering
Rettsvirkning



Oppbygning av vedtak

Faktum Juss

Subsumsjon

Kan-skjønn

Saksbehandling
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Voldsoffererstatningsloven § 2 (2)



Voldsoffererstatningsloven § 2 (2)

Lovbestemte vilkår:

Hvis… Kan…

Hensiktsmessighets-
vurdering (det egentlige 
forvaltningsskjønn)

Rettsvirkning

1. Bopel i riket

2. Særlige grunner

Hvis vilkårene er oppfylt –
bør vi gi erstatning («kan»)?

Erstatning



Voldsoffererstatningsloven § 2 (2)

Faktum
Hvor lenge var Ås i 

Tyskland?
Hvor var han 

folkeregistrert?

Juss
Hva ligger i begrepet 

«bopel»? 
Hvilken betydning 

tillegger man 
folkeregistrering?

Subsumsjon
Hadde Ås bopel i Norge?

Foreligger det særskilte grunner? 

Kan-skjønn

Hvis vilkårene er 
oppfylt – skal vi gi 

erstatning?

Saksbehandling
Habile tjenestekvinner? Tilstrekkelig begrunnelse? 



Når skjer ugyldighetskontrollen?

Negativt vedtak i 
førsteinstans

Påklages
Vedtak 

opprettholdes av 
klageinstans

Bringes inn for 
domstolen

Domstolskontroll 
av vedtakets 

gyldighet



Når skjer ugyldighetskontrollen?

Negativt vedtak i 
førsteinstans

Påklages
Vedtak 

opprettholdes av 
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Når er et forvaltningsvedtak ugyldig? Nevn 
eksempler



Forslag til disposisjon av oppgaven

• INNLEDNING
• Kort om temaet + hensyn

• Definisjoner

• Oversikt over oppgaven

• HOVEDDEL
• Hvilke feil kan fvl begå?

• Når leder feil til ugyldighet?

• AVSLUTNING (valgfritt)
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Innledning

Innledning kan godt skrives til sist!

Kort om temaet + hensyn

• Definisjoner
• I oppgaveteksten: Ugyldighet, forvaltningsvedtak

• Rettslig grunnlag

• Betydningen av ugyldighet

• Hensyn

Oversikt over oppgaven

• Del oppgaven i punkter – og presenter. 



Definisjon av ugyldighet

• Litt forenklet: et ugyldig vedtak er ikke bindende/ikke gjeldende

• Eckhoff og Smith (s. 461): Koblingsord mellom regler om hva salgs feil 
som kan ha betydning for avgjørelsen, og regler om hvilken betydning 
feilene har



Et koblingsord



Når er vedtak ugyldig? Hva er rettsfølgene av ugyldighet



Når er vedtak ugyldig? Hva er rettsfølgene av ugyldighet



Definisjon av forvaltningsvedtak

• Forvaltningsvedtak = enkeltvedtak + forskrift

• På eksamen: Presiser at du kommer til å fokusere på enkeltvedtak

• Men også forskrifter kan være ugyldige (f. eks. TOSLO-2016-199370 –
ikke rettskraftig)
• Påstand: Oslo kommunes forskrift av 16.12.15 nr. 1654 oppheves som ugyldig



Ugyldighetslærens rettslige grunnlag

• Ulovfestet – skapt gjennom langvarig høyesterettspraksis

• Særregel i fvl. § 41



Hvilken betydning har ugyldighetsreglene?

• Kjernen i domstolskontrollen – domstolen kan kjenne vedtak ugyldig

• Forvaltningen kan omgjøre ugyldige vedtak på eget tiltak, jf. fvl. § 35 
første ledd bokstav c

• Kan danne grunnlag for erstatningsansvar, se f. eks Rt. 2010 s. 291

• NB: Ugyldighet er noe annet enn reglene om klage og omgjøring



Hvilke hensyn skal ugyldighetsreglene ivareta?

• Samme hensyn som for domstolskontrollen

• Sikre materielt riktige avgjørelser

• Rettssikkerhet for den enkelte – forvaltningen budet av lov og rett

• Maktfordeling

• Mothensyn: effektivitet



Forslag til disposisjon av oppgaven

• INNLEDNING
• Kort om temaet + hensyn

• Definisjoner

• Oversikt over oppgaven

• HOVEDDEL
• Utgangspunkt

• Hvilke feil kan fvl begå?

• Når leder feil til ugyldighet?

• AVSLUTNING (valgfritt)



FEIL GRUNNLAG FOR 
UGYLDIGHET? = UGYLDIGHET+



Utgangspunkt

• Forvaltningen skal treffe vedtak i tråd med de lover Stortinget har 
fattet – skal ikke gjøre feil

• Samtidig ikke grunnlag for å oppheve vedtak som ugyldige dersom det 
er klart at forvaltningen ville kommet til samme resultat dersom feilen 
tenkes borte – side til effektivitet og ressursutnyttelse

• Ugyldighet = feil + grunnlag for ugyldighet

• NB: Ikke tale om hovedregel og unntak



Hoveddel: Hvilke feil kan fvl begå?

• OBS: mye ulik begrepsbruk



Hoveddel: Hvilke feil kan fvl begå?
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Hoveddel: Hvilke feil kan fvl begå?

Faktum Juss

Subsumsjon

Kan-skjønn

Saksbehandling

Saksbehandlingsfeil

Feil i den frie
skjønnsutøvelsen

Feil i faktum/
bevisvurdering

Feil 
lovforståelse

Feil lovanvendelse



Hoveddel: Hvilke feil kan fvl begå?

• Saksbehandlingsfeil
• Inhabilitet, veiledning, begrunnelse

• Feil faktumvurderinger
• Bommet på bevisvurdering

• Rettsanvendelsesfeil: Uriktig lovtolking
• Forstått loven feil

• Rettsanvendelsesfeil: Uriktig subsumsjon
• Brukt loven feil på faktum

• Feil ved kan-skjønnet
• Myndighetsmisbrukslæren



Smiths begrepsunivers



Smiths begrepsunivers



Smiths begrepsunivers

HR-2016-2017-A avsnitt 63 
Det ”foreligger en innholdsmangel ” 
når vedtaket om oppholdstillatelse 
”bygger på et uriktig faktisk 
grunnlag” 



Hoveddel: Når leder feilen til ugyldighet?

• Forutsatt at det foreligger en feil

• Gyldighetsregelen i fvl. § 41 
• Gjelder for saksbehandlingsfeil

• Den ulovfestede ugyldighetslæren
• Gjelder for alle typer feil, inkludert saksbehandlingsfeil



Forvaltningsloven § 41



Forvaltningsloven § 41



Når gjelder forvaltningsloven § 41?

• «reglene om behandlingsmåten i denne lov eller forskrifter gitt i 
medhold av loven» 
• Gjelder kun for saksbehandlingsfeil jf. «behandlingsmåten»

• Gjelder i utgangspunktet kun for saksbehandlingsregler i forvaltningsloven, 
men kan i en viss utstrekning anvendes analogisk på saksbehandlingsfeil i 
andre lover

• Gjelder i utgangspunktet kun for enkeltvedtak
• Men anvendes analogisk for forskrifter, jf. HR-2017-2247-A (Reinøy)



Forvaltningsloven § 41



Når kan «feilen ikke ha virket bestemmende 
på vedtakets innhold»?
• Rt. 2009 s. 661 (Ambassade) avsnitt 71:

«I dette ligger ikke et krav om sannsynlighetsovervekt for at feilen har fått 
betydning. Det er tilstrekkelig med en ikke helt fjerntliggende mulighet.»

• HR-2017-2247-A (Reinøy) avsnitt 97
«Det skal altså ikke mye til. Men det må ut fra de konkrete forholdene i saken –
bevissituasjonen – være en reell mulighet for at feilen har fått betydning for 
vedtakets innhold»

• Se også, HR-2017-2376-A avsnitt 24-28



Nærmere om § 41

Feil?
Likevel 

gyldig? § 41
Ugyldig?

Feil?
Likevel 
gyldig?

Ugyldig?

Brudd på 
saksbehandling-

regler i fvl:

Andre 
saksbh.feil:

Feil?
Likevel 
gyldig?

Ugyldig?
Andre typer 

feil:

Feil?
Likevel gyldig? 
§ 41 analogisk

Ugyldig?



Den ulovfestede ugyldighetslæren

• I realiteten to komponenter:

• En innvirkningsvurdering – dersom feilen kan ha virket inn på 
resultatet er vedtaket som utgangspunkt ugyldig

• En interesseavveining – selv om det foreligger en feil som kan ha 
innvirket på vedtakets innhold, vil vedtaket i særlige tilfeller likevel 
ikke være ugyldig 

• NB: ofte er det ikke spesielt tvilsomt at et vedtak er ugyldig dersom 
det først foreligger en feil



Innvirkningsvurderingen

• Rt. 2009 s. 851 avsnitt 86:
• Avslag på oppholdstillatelse bygde på feil faktum
• «Når det gjelder betydningen av feilen, finner jeg det for min del klart at feilen 

kan ha virket bestemmende inn på avgjørelsens innhold»

• Rt. 1960 s. 1374 (s. 1377):
• Beslutningene om ikke å fornye drosjebevilling bygde på feil faktum 
• «Den svikt som det her er tale om, må etter min mening karakteriseres som 

vesentlig. Jeg går med andre ord ut fra at avgjørelsen måtte ha blitt en annen 
- at søknaden ville ha blitt innvilget - om departementet hadde hatt for seg 
det faktiske materiale som foreligger etter bevisførselen i rettssaken»

• Lite rom for innvirkningsvurdering når det foreligger 
rettsanvendelsesfeil



Interesseavveiningen

• Konkret helhetsvurdering

• Viktige momenter:
• Om vedtaket er til gust eller til skade for den private part

• Partenes innrettelse

• Hvem kan bebreides for feilen

• Hvor lang tid er gått siden vedtaket ble fattet

• Hva slags type feil er det tale om



Interesseavveiningen i rettspraksis I

• Rt. 1965 s. 181 (Svenneprøve) (s. 184):

«Jeg kan imidlertid ikke se at den omstendighet at det på denne måte nå er 
forløpt nærmere 8 år siden prøvene ble avlagt, kan få noen innflytelse på 
spørsmålet om deres gyldighet»



Interesseavveiningen i rettspraksis II

• HR-2016-2017-A avsnitt 73

«Forvaltningsrettens klare utgangspunkt er at slike innholdsmangler medfører 
ugyldighet. Noen helt unntaksfri regel er dette likevel ikke, og det enkelte vedtak 
må vurderes konkret. Når det er aktuelt å statuere ugyldighet til ugunst for 
parten, har det blant annet betydning hvor lang tid som har gått og i hvilken 
grad parten har innrettet seg etter vedtaket, se Eckhoff/ Smith, Forvaltningsrett, 
10. utgave, 2014 side 463»



LB-2016-164672

• «Tidsforløpet og den innrettelse partene hadde gjort ved at de har 
bodd her må veies opp mot den grunnleggende feilen ved vedtakene. 
Lagmannsretten bemerker at i saker som dette vil det ofte gå noe tid 
før forholdet oppdages. Skal reglene om ugyldighet være effektive, 
tilsier det at man må være tilbakeholden med å legge stor vekt på 
tidsforløpet. Etter at de ankende parter fikk forhåndsvarsel om 
omgjøring, har de ikke hatt noen berettiget forventning om å få bli i 
Norge.»



LB-2016-164672

• «I en samlet vurdering taler tidsforløpet og tilknytningen mot 
ugyldighet. […] Lagmannsretten peker på at det er en grov og alvorlig 
innholdsmangel ved vedtakene. Innvandringsmessige hensyn med 
effektivitet og allmennprevensjon taler med tyngde for ugyldighet. 
Lagmannsretten finner ikke grunnlag for å fravike utgangspunktet om 
ugyldighet ved innholdsmangler»



Feil? Likevel gyldig? § 41 Innvirkningsvurdering Interesseavveining
Brudd på 

saksbehandling-
regler i fvl:

Andre 
saksbh.feil:

Feil? Likevel gyldig? Innvirkningsvurdering Interesseavveining
Andre typer 

feil:

Feil?
Likevel gyldig? § 41 

analogisk
Innvirkningsvurdering Interesseavveining

Ugyldighetslæren



FEIL GRUNNLAG FOR 
UGYLDIGHET? = UGYLDIGHET+

Forslag til disposisjon av hoveddel



Forslag til disposisjon av hoveddel

Alternativ 1:

HOVEDDEL

1. Feil A
1. Beskrivelse 
2. Eksempel
3. Ugyldighet?

2. Feil B
1. Beskrivelse 
2. Eksempel
3. Ugyldighet?
ETC

Alternativ 2:

HOVEDDEL

1. FEIL
1. Feil A

Beskrivelse + eksempel

2. Feil B
Beskrivelse + eksempel

2. UGYLDIGHET?
1. Feil A

Ugyldighet?

2. Feil B
Ugyldighet?



Takk for oss


