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1 Innledning

Dette er sensorveiledning for semesteroppgave i JUS2211 Forvaltningsrett og EØS-rett høsten 2019. Opplegget er at studentene 
må innlevere en obligatorisk semesteroppgave på maksimalt 4 000 ord. Oppgaven skal vurderes etter kriteriene bestått/ikke-
bestått. Denne

sensorveiledningen vil fortløpende trekke frem momenter for vurderingen av dette skillet.

I faget gis også en fire timers skoleeksamen. Denne bedømmes særskilt, og er altså heller

ikke tema her.

Studentene er gitt informasjon om semesteroppgaven her:

https://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS2211/h19/oppgaven-og-informasjon-om-innlevering-mv.html

Denne veiledningen er skrevet før innleveringsfristen, og det tas forbehold om at det må

foretas enkelte justeringer på grunnlag av tilbakemeldinger fra sensorene.

Oppgaven har følgende ordlyd:

«I hvilken utstrekning kan det sies å gjelde et krav om proporsjonalitet (et forholdsmessighetskrav) i norsk 
forvaltningsrett? I NOU 2019: 5 foreslår Forvaltningslovutvalget ‘ikke å lovfeste et alminnelig prinsipp om proporsjonalitet 
i saksbehandlingen’. Vurder utvalgets argumenter for dette, og ta stilling til om et slikt prinsipp bør lovfestes. Trekk inn 
eksempler fra ulike forvaltningsrettslige disipliner i drøftelsene.»

2 Grunnlaget for de forventninger en kan stille til prestasjonene

Faget JUS2211 er på 30 studiepoeng, og består av alminnelig forvaltningsrett, samt

velferdsrett, miljørett og EØS-rett. Forbindelsene mellom fagene fremheves i omtalen av JUS2211. Hva som kan forventes av 
kandidatenes prestasjoner, må ses på bakgrunn av opplysningene om fagbeskrivelse, kunnskapskrav, ferdighetskrav, generelle 
kompetansekrav og pensum. Dette er publisert på web: 
https://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS2211/h19/pensumliste/index.html

Oppgaven omhandler et tema som ikke er inntatt direkte i de læringskrav som er oppstilt for emnene i JUS2211. Oppgaven 
plasserer seg nok inn i den alminnelige forvaltningsrett, men det bes eksplisitt om at kandidatene trekker inn eksempler fra 
emnene i JUS2211.

Som hovedlitteratur i den alminnelige forvaltningsretten gis kandidatene to alternativer. Enten skal kandidatene ha lest 
Eckhoff/Smith: Forvaltningsrett, 11. utg., 2018, eller skal kandidatene ha lest Graver: Alminnelig forvaltningsrett (4. utg., 2015). 
Eckhoff/Smith nevner kravet om forholdsmessighet på side 370 og 386, mens temaet «uforholdsmessighet» diskuteres på side 
407-409. Temaet behandles noe mer utførlig i Graver på side 128-137. Temaet er også behandlet i enkelte bøker/artikler opplistet 
som tilleggslitteratur i pensumbeskrivelsen, men her er det sagt at diskusjonen om forholdsmessighet ikke er en del av pensum. 
Dette kan uansett ikke ha betydning når det gjelder semesteroppgaven, hvor en vesentlig del av øvelsen består i å finne frem til 
relevant litteratur.

Kandidatene er også gitt en to-timers forelesning om semesteroppgaven, samt oppstartseminar, skrivekurs og kurs i kildesøk. 
Men andre ord bør alle ha gode forutsetninger for å levere en oppgave som holder til bestått.



3 Tolkning av oppgaven

Oppgaven består av to deler. For det første bes kandidatene besvare spørsmålet i hvilken utstrekning det kan sies å gjelde et 
proporsjonalitetskrav i norsk forvaltningsrett. For det andre bes kandidatene foreta en vurdering av forvaltningslovutvalgets 
argumenter for ikke å lovfeste et slikt prinsipp, herunder foreta egne vurderinger med hensyn til om et slik prinsipp bør lovfestes.

Det kan være hensiktsmessig at kandidatene innledningsvis gir en kort redegjørelse med hensyn til hvordan oppgaven er forstått 
og hvordan besvarelsen er strukturert. Oppgaven kan struktureres på flere måter, men det er nok mest naturlig å spørsmålene i 
den rekkefølge oppgaven legger opp til. Oppgaveteksten kan etterlate noe tvil med hensyn til om siste setning, hvor kandidatene 
bes trekke inn eksempler, henviser til begge oppgavedelene, eller om eksempler kun skal knyttes til de rettspolitiske drøftelsene. 
Jeg tolker oppgaveteksten slik at eksempler skal trekkes inn i begge oppgavedelene. Om kandidatene kun benytter eksempler i 
den ene eller andre oppgavedelen, bør dette etter mitt syn ikke føre til mye trekk. Det avgjørende er at eksemplene som brukes er 
egnet til å belyse de problemstillingene som drøftes. Innenfor den strenge ordgrensen kan det ikke påregnes at kandidatene 
trekker inn alt for mange eksempler. Samtidig vil de som ikke trekker inn noen eksempler stå i fare for å få ikke-bestått.  

Til del 1

Oppgavens første setning stiller et konkret spørsmål: «I hvilken utstrekning kan det sies å gjelde et krav om proporsjonalitet (et 
forholdsmessighetskrav) i norsk forvaltningsrett?» Enkelte vil kanskje problematisere hvorvidt det er en meningsforskjell i 
begrepene «proporsjonalitet» og «forholdsmessighet». Graver bruker begrepet «forholdsmessighet», og deler dette opp i krav 
om egnethet, nødvendig og proporsjonalitet (se læreboken s. 128-129), mens andre fremstillinger omtaler dette som et krav om 
«proporsjonalitet». Dette kan nok forvirre en del kandidater. Den gode kandidat gir en kort fremstilling av hva som ligger i kravet 
om proporsjonalitet og avklarer at dette behandles synonymt med et forholdsmessighetskrav, ettersom opp oppgaven ikke legger 
opp til at det ligger et skille mellom begrepene. Selv bruker jeg begrepene synonymt, og om hverandre, i den videre 
fremstillingen.

Spørsmålet som stilles legger opp til en vurdering de lege lata. Kandidatene bør være tydelig på dette i sin besvarelse, og om det 
ikke sies eksplisitt bør det ikke være tvil om at det er gjeldende rett som underlegges vurdering. Kandidater som her blander inn 
rettspolitiske betraktinger vil ikke bare foregripe oppgavens andre del. De vil i tillegg så tvil om egne ferdigheter innen juridisk 
metode, noe som kan være en avgjørende faktor i bedømmelsen.

Ettersom oppgaven stiller et konkret spørsmål, forventes det at dette blir besvart. Kandidater som lar spørsmålet forbli ubesvart 
bør gis en del trekk. Motsatt bør kandidater som besvarer spørsmålet, og hvor det er en klar sammenheng mellom vurderingene 
som er foretatt og svaret som er gitt, få god uttelling. Kandidatene bør også legge merke til at spørsmålet ikke legger opp til et 
dikotomisk svar. Formuleringen «I hvilken utstrekning ...» viser at det godt kan konkluderes med at det finnes grader av et 
proporsjonalitetskrav i norsk forvaltningsrett, og at det kan være variasjoner mellom forskjellige rettsområder.

Diskusjonen om et forholdsmessighetskrav er et stort tema, og det er skrevet en rekke vitenskapelige artikler og bøker om emnet. 
Blant annet har Graver har skrevet flere artikler om forholdsmessighetsprinsippet, og han er nok fremste talsperson for at det 
eksisterer et ulovfestet krav til forholdsmessighet i forvaltningsretten.

Et søk på ordene «forholdsmessighet» og «proporsjonalitet» i databasen Idunn viser at det også er en rekke andre forfattere som 
har tatt opp temaet, heriblant Aulstad, Rui og Harbo. Det forventes at kandidatene evner å finne frem til relevant 
rettsvitenskapelig teori. De som kun refererer til det som står skrevet i de to pensumbøkene viser etter mitt syn manglende evne 
til å foreta nødvendige kildesøk. Dersom man er i tvil om kandidaten bør få bestått, kan gjentagende henvisninger til én og 
samme juridiske fremstilling være et vippeargument for at kandidaten ikke bør få bestått. At temaet er såpass mye diskutert i 
rettsteorien, vil nok by på enkelte problemer med hensyn til kandidatenes evne til å utvise selvstendighet i drøftelsene. Etter min 
mening bør det godtas at kandidatene viser hvilke oppfatninger som eksisterer blant rettsteoretikerne. Det er imidlertid viktig at 
konklusjonen de lander på er begrunnet med selvstendige refleksjoner.



Det forventes at kandidatene forsøker å definere hva som ligger kravet om proporsjonalitet. Her gir Gravers fremstilling i 
læreboken god hjelp. Sensor bør være oppmerksom på kandidater som bruker Gravers, eller andres, definisjon, uten å henvise til 
kildene. En viktig del av bedømmelsen går nettopp ut på å vurdere kandidatenes etterrettelighet i den juridiske 
fremstillingen/argumentasjonen.

I læreboken omtaler Graver forholdsmessighet som et prinsipp om at forvaltningen bare bør bruke sin kompetanse «der det er 
nødvendig» og «der de samlede fordeler oppveier ulempene» (se side 129). Enkelte vil kanskje gå inn på diskusjonen om hva som 
ligger i et «rettslig prinsipp», noe som bør honoreres så fremst redegjørelsen er kortfattet og relevant med hensyn til den videre 
fremstillingen. De fleste vil nok følge Gravers fremstilling om at forholdsmessighet oppstiller krav om egnethet, nødvendighet og 
proporsjonalitet. Kandidatene bør raskt gå videre til å vurdere om det finnes et ulovfestet krav til proporsjonalitet, ettersom det 
er dette oppgaven spør etter.  

Graver gir i læreboken uttrykk for at det er grunnlag for å oppstille et krav om forholdsmessighet på ulovfestet grunnlag (se s. 
130). Han viser til enkelte avgjørelser fra Høyesterett for å underbygge denne påstanden, blant annet Rt. 1961 s. 910 og Rt. 1981 s. 
745. Høyesterett har imidlertid i flere avgjørelser vært avvisende til at det eksisterer et ulovfestet krav om forholdsmessighet, se 
Rt. 2008 s. 560 og Rt. 2011 s. 304. Graver sier på sin side at domstolene som hovedregel ikke overprøver om en avgjørelse er 
forholdsmessig, ettersom kravet i utgangspunktet retter seg mot lovgiver og til forvaltningen. I så fall er det grunn til å reise 
spørsmål om hvilken faktisk betydning et ulovfestet forholdsmessighetskrav vil ha. Den kandidat som ser dette poenget bør 
honoreres.

En viktig del av vurderingen er om kandidatene ukritisk legger til grunn Gravers argumentasjon, eller om de selv foretar en 
vurdering av Gravers og andres syn, de dommene som er nevnt i litteraturen, samt egne søk i rettspraksis.

Kandidatene bør også vise til at det er flere lover som inneholder et krav om forholdsmessighet. Her gis kandidatene god 
mulighet til å trekke inn både velferdsrett og miljørett. Graver nevner utlendingsloven §§ 29 og 30, samt forurensningsloven § 18 
som eksempler. Et annet eksempel finner vi i plan- og bygningsloven § 32-10 første ledd, som gir uttrykk for et 
forholdsmessighetsprinsipp ved pålegg om sanksjoner etter ulovlighetsoppfølgning. Den gode kandidat finner egne eksempler. 
Kandidatene bør også si noe om proporsjonalitetskravet som er utviklet i EU/EØS-retten. I tilfeller hvor forvaltningen griper inn 
i EØS-baserte rettigheter, krever EØS-retten som utgangspunkt og hovedregel at myndighetene fører bevis for at inngrepene 
forfølger legitime formål og er egnede, nødvendige og forholdsmessige. I NOU 2019: 5 har Eriksen og Fredriksen skrevet en 
grundig utredning av EØS-rettslige rammer for ny forvaltningsloven (se vedlegg 11). Denne kan gi kandidatene mange nyttige 
eksempler fra EU/EØS-retten. En del kandidater vil nok også trekke inn EMK, noe som i utgangspunktet bør honoreres. Selv om 
menneskerettigheter først og fremst hører inn under JUS2111, inngår blant annet EMK i velferdsretten, hvor kandidatene ifølge 
læringskravene skal ha god forståelse av: "Menneskerettighetsperspektiv på velferdsretten." Flere artikler i EMK er utformet som 
et krav om at det er rimelig forholdsmessighet mellom inngrepet og formålet. Den treffsikre kandidat trekker inn art. 8 og 
diskuterer forholdsmessighetskravets betydning innenfor sentrale velferdsrettslige temaer, f.eks. barnevern eller psykiatri. Dette 
er imidlertid et stort tema, og det er derfor en viss fare for at enkelte kandidater bruker "uforholdsmessig" mye plass på dette 
temaet.

Hva kandidatene konkluderer med bør ikke være av betydning for bedømmelsen. Det er argumentasjonen og rettskildedekningen 
som ligger til grunn for konklusjonen som er avgjørende.   

Til del 2

Oppgavens andre del ber kandidatene vurdere forvaltningslovutvalgets argumenter for å ikke lovfeste et alminnelig prinsipp om 
proporsjonalitet i saksbehandlingen. Videre skal kandidatene ta stilling til om et slikt prinsipp bør lovfestes.



Forvaltningslovutvalget diskuterer muligheten til å lovfeste et proporsjonalitetskrav i saksbehandlingen i NOU 2019: 5 på side 
157. Utredningen kan leses her: 
https://www.regjeringen.no/contentassets/8d681c58c7a94929954ca9538a2476a6/no/pdfs/nou201920190005000dddpdfs.pdf

Forvaltningslovutvalget avgrenser sin vurdering til om det bør lovfestes et krav om proporsjonalitet i saksbehandlingen. Fra 
denne vurderingen hitsettes:

«Utvalget mener at utgangspunktet for vurderingen er forskjellig i saker for domstolene og saker som behandles i 
forvaltningen. I sivile rettssaker har det vært et kjent problem at behandlingen av den enkelte sak kan være tid- og 
ressurskrevende, og bli dyr for partene. Dette er etter utvalgets syn ikke noe generelt problem i forvaltningssaker, hvor det 
i stedet iblant blir gjort gjeldende at saksbehandlingen ikke er grundig nok. På den annen side mener utvalget at 
saksbehandlingen også i forvaltningssaker bør tilpasses sakens betydning for partene og for samfunnet, og dens 
vanskelighetsgrad. Saksbehandlingen må også ta hensyn til at mange parter opptrer overfor forvaltningen uten advokat 
eller annen fullmektig. En slik tilpasning av ressursbruken i saksbehandlingen til den enkelte sak kan skje innenfor 
rammen

av de enkelte saksbehandlingsreglene som utvalget foreslår. Det vil særlig ha betydning for reglene om forvaltningens 
utredningsplikt og for omfanget av begrunnelsen for vedtaket. På denne bakgrunn foreslår utvalget ikke å lovfeste et 
alminnelig prinsipp om proporsjonalitet i saksbehandlingen.»

Alle bør finne frem til denne siden, og referere til de sentrale argumenter fra utvalget. De som ikke gjør dette, står i fare for å få 
ikke-bestått. Det samme gjelder den kandidat som kun gjengir utvalgets argumenter uten å foreta selvstendige vurderinger, slik 
oppgaven ber om. Samtidig er det ikke altfor mye å hente fra utvalgets argumenter, slik at det ikke kan forventes at kandidatene 
gir en omfattende vurdering på dette punktet.

Det vil nok være lettere å skille kandidatene når de selv skal ta stilling til om et slikt prinsipp skal lovfestes. Denne drøftelsen skal 
være selvstendig, og det er tale om en vurdering de lege ferenda. Som sagt bør kandidatene være tydelig på når de vurderer 
gjeldende rett, og når det foretas rettspolitiske vurderinger. Ettersom oppgaven også her reiser et konkret spørsmål, forventes det 
at kandidatene kommer med et svar. Men det må selvsagt være tillatt å uttrykke tvil.

Enkelte kandidater vil kanskje utfordre forvaltningslovutvalgets argumenter, noe som etter mitt syn bør honoreres så fremt 
argumentasjonen er saklig begrunnet. Det er allikevel å forvente at de fleste vil følge forvaltningslovutvalgets syn. Den gode 
besvarelse vil ha en tydelig sammenheng mellom vurderingen av forvaltningslovutvalgets argumenter, og sine egne synspunkter. 
Den kandidat som ikke tar stilling til om det bør lovfestes et krav om forholdsmessighet står i fare for å få ikke-bestått.

4 Generelt om vurderingen

På semestersidene er det gitt følgende beskrivelse av kravet til bestått på semesteroppgaven:

«For semesteroppgaven brukes karakterskala bestått/ikke bestått. For å oppnå resultatet bestått må man oppfylle kravene 
til læringsutbytte slik det fremgår av emnebeskrivelsen, og ha tilfredsstillende kunnskaper, ferdigheter og generell 
kompetanse.»

Det er grunn til å regne med at de fleste vil få bestått på denne oppgaven. Normalt legger juss-studentene inn en betydelig innsats 
i slikt skrivearbeid. Når det gjelder bedømmelsen av bestått/ikke-bestått må dette bero på en helhetlig vurdering av hvorvidt 
kandidaten evner å behandle det oppgaven etterspør, samt om fremstillingen er basert på en forsvarlig, juridisk metode. Videre 
vil oppgavens struktur telle inn, samt kildehenvisningene og kvaliteten på språket.



Av Nikolai K. Winge 

Lykke til med sensuren!

Oslo 11. november 2019

Nikolai K. Winge


